ACHTERGROND

M I N I S T E R I E VAN VERKEER EN WATERSTAAT KIJKT
BELANGSTELLEND TOE

Hongarijegeeftweer
ruimteaanderivier
Verwoestendeoverstromingenindeperiodevan 1999tot2001hebbenHongarijeervanovertuigd
dateindelozedijkophogmgeu metdeenigeremedietegenwateroverlast kunnenzijn.DeHongaren
willendebelangrijkste probleemrivierdeTiszameerruimtegeveneneenaantalgroteuoodoverloopgebiedencreëren.HetministerievanVerkeerenWaterstaatenRijkswaterstaat inhet bijzonder
volgendewerkzaamhedenmetgrorcbelangstelling.
LangsdeTiszaworden dekomende drie
jaar zesgrotenoodoverloopgebieden ingericht.Intotaalomvat hetzogehetenVasarhelyi-plan,waarmeedeHongaren hethoogwaterprobleem telijfgaan, 14van dergelijke
gebieden.Diemoetengezamenlijk goed zijn
voordeopvangvanongeveer 1,5 miljard
kubiekemeter water.
Dieruimte heeft Hongarije hard nodig:
vooraldegebieden langsdeTisza,dievanuit
OekraïneenRoemeniëdwarsdoor Hongarijekronkelt richtingServië,hebbengeregeldtemakenmeternstige overstromingen.
In 15199,2000e n 2 0 0 1 werd tot viermaaltoe
eengeweldigeravageaangericht. Hongarije
heeft al150jaareendijkensysteem langsde
Tiszadatdekansopgrote overstromingen
reduceert.Metnamestedelijke gebieden
worden doorflinke dijken beschermd.Maar
wat toen ineenperiodevanamper 28maandengebeurde,wasniet tevoorzien.Detopwaterstand bijdeoverstroming van 1999was
erééndievolgensdekansberekening gemiddeldeensindehonderdjaarvoorkomt, terwijl detopwaterstand van2000slechts
gemiddeld eensindeduizendjaar zou
mogen voorkomen.Normaal verwerktde
rivier indewintermaanden gemiddeld vijfhonderd kubiekemeterwater perseconde,
maar tijdens het hoogtepunt vandevloedin
voorjaar (maart-april)2000werdbijSzolnok
-eenplaatsje terhoogtevanBoedapest-een
hoeveelheidvanmaximaal 26T0kubieke
meterpersecondegemeten.
Behalvehuizen,veeen landbouwgrondenlegdenookenkelebewoners vande
gebieden het loodje.Denoodwerkzaamhedenvan tiendagenoverstromingen in het
jaar 2000kosttenongeveereenhalf miljard
euro,terwijl dedaaropvolgendeherstelwerkzaamheden ooknogeens 125miljoen
euro kostten.HetHongaarseMinisterievan
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WaterenMilieu begreepdaterweinig
andersopzatdanactieteondernemen.Ze
riepeenteamvanexpertsin hetlevendat
moestgaan nadenken overeenoplossing.
Verhogingvandijken wasdaarbij geenoptie,
omdathetgebieddusdaniglanggerektis,
dateendergelijke operatieonbetaalbaar zou
zijn.Devreesheerste bovendien dat Hongarije temaken hadgehad met symptomen
vanstructureleverstoringen.Volgensdeskundigen zouden klimaatveranderingen
overmatigebomenkap indeOekraïne,waar
deTiszaontspringt,aandebasiskunnenliggenvanderoevloedvanhetveleextra water.
Deoplossingdieeenjaar lateruit debus
rolde,behelsdedebouwvan 14noodoverloopgebiedenachterdedijken langsdeTisza.Dereservoirs worden omgevendoor dijken,detoe-enafvoer vanrivierwater wordt
geregeldmet behulpvaneensysteemvan
overlatenensluizen.Ditomervoorrezorgendatdeoverloopbinnen deperken blijft:

deHongaarselaagvlakteisvooreenderde tot
dehelft overstroombaar.Detweerivieren
-TiszaenDonau-dieerdoorheen stromen,
kunnen in korretijd enorme hoeveelheden
smelt-ofregenwater aanvoeren.Denieuw
ingerichreoverloopgebieden blijven overhet
algemeen ingebruik als landbouwgebied.

Leerzaam voor Nederland
"Hongarije doetineenjaar waarover wij
inNederland tienjaardoen,"constateert
RobertSlompvanhetRijksinstituut voor
IntegraalZoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling(RIZA). "In 2001 zijn deHongaren
voorhet eerstserieusovereenoplossing
gaannadenken envolgendjaargaardeeersteschopdegrond in."Daarkan Nederland
nogwatvanleren,vindt hij.Alhoeweleen
kanrrekening opzijn plaats is:het Hongaarsedijkensysteem heeft metserieus achterstalligonderhoud tekampenendenoodzaak
vaneensnelleverbeteringvandeveiligheidssituatie wasoverduidelijk. Ineerste
opzetginghet Vasarhelyi-plan-genoemd
naarde19eeeuwsewaterbouwkundige Pal
Vasarhelyi-uitvanmeerdan30overloopgebieden.Dateersreplan werdafgeschoten. Na
hevigprotest vanbewonersenNGO's,waaronderhet WereldNatuur Fonds,en nieuw
onderzoeknaardewerkelijke oorzakenvan
deproblemen werdheraantal teruggebracht
tot 14.Het definitieve plan werd uiteindelijk
algemeen geaccepteerd.

Betaalde werklui
Ookdemanier waaropdeHongarende
enormeoverstromingen relijfgaan, kanvolgensSlomptotvoorbeeld dienen.DeHongarenkozennamelijk voorcomplete professionaliseringvanhet werk;vrijwilligers en

militairen kwamen erbijna nietmeeraan te
pas. Haastdecompletebouwsector werd in
2000stilgelegd,zodat twaalfduizend bouwvakkersaanhetwerk konden bij hetconstrueren vanondermeer nooddijken. Samen
metdrieduizend 'gevorderde'soldatenen
vierhonderd manpersoneelvanderegionale
waterdirectie legdendezegoedgetrainde
hulptroepen eenmiljoen zandzakken per
dag-invierdagen tijd goedvoor 135kilometernooddijk. Slomp:"Jemoetje afvragen of
wijnietoverhetnogbeter betrekkenvan
professionele krachten moeten nadenken."
Alsadviseurvandecommissie-Luteijn en
het ministerie vanVerkeeren Waterstaat
overnoodoverloopgebieden en rampenbeheersingbij RijnenMaas,volgen Rijkswaterstaat enR1ZAdeHongaarse ontwikkelingenopdevoet.RIZAwerktaltwintigjaar
samen metcollega-waterdeskundigen in
Hongarije. Doorzijngrote overstroombare
gebied metenkelegroterivieren erdoorheen
isHongarije goedvergelijkbaar met Nederland.Metdelokaletegenhanger vanRijkswaterstaat heeft hetRIZAinhet verleden

onderzoekgedaan aandeDonau.Slomp:
"Hetgingdaarbij ondermeeromhet effect
vanuiterwaardverlaging enherstelvan
meanders inderivier.InNederland hebben
weveelrekenwerkgedaan.Het interessante
isdatdeDonau eenzelfdeschaalheeft alsde
Rijnenminder ineenkeurslijfligtdan
Nederlandse rivieren.Wanneerje maatregelenneemt,ziejedaardoor veelsneller effect."
DeTisza iswatdat betreft betervergelijkbaar metdeMaas.Ten behoevevande
bevaarbaarheid enmethetoogopeenbetere
bruikbaarheid vanomliggende gebieden
voordelandbouw,kreegdeTisza halverwegedenegentiendeeeuwkribben, werden
bochtenrechtgetrokken enwerdderivier
beveiligd metongeveer700 kilometer
zomer-enwinterdijken."Ennu ondervindendeHongaren vandiemaatregelen de
keerzijde,"aldusSlomp."Niet alleenten tijdevanhoogwater,maarookdoordatop
diverseplaatsen waarderivierisvernauwd
stroomversnellingen enopstuwingen ontstaan."Datlaatsteheeft onder meerte
maken met veranderingvanhet landgebruik.Opdevroegereuiterwaarden isop
veelplaatsen bosaangeplant enooibosopgeschoten.Datvermindert deruimte voorde
rivierenverlaagtdestroomsnelheid van het
water.VolgenshetVasarhelyi-plan worden
dieobstakels inhet winterbed grotendeels
verwijderd. Deoverloopgebieden worden in
detoekomstgebruiktvoorextensieveveeteeltenmogelijk ook fruitteelt.

Hoogwatervoorspellingen
Decontacten vanhetRIZAmet betrokkenpartijen inHongarije spitsenzichook
toeoponderzoeknaareeneffectiefgebtuik
vandenoodoverloopgebieden. Daarbij gaat
hetomuitwisselingvanmodellen en
samenwerking ophetgebied van technieken
voorhoogwatervoorspellingen. Interessant

voorhetRIZAis,datHongarije alsindsde
jarenzeventigheeft geëxperimenteerd met
overloopgebieden. Enkele landbouwgebiedenzijn sindsdietijd alzo'ndertigkeer
ondergelopen tijdens extreem hoge waterstanden."Endatbleektevaak,"aldusSlomp.
"Jevangtweliswaareendeelvan hetveiligheidsprobleem op, maar ondertussen geldt,
datiedereextrakuub waterextra schade
oplevert.Oplandbouwgrond benjealsnel
eenofzelfs tweegroeiseizoenen kwijt, doordat het water langdurigindegrond blijft."
OpbasisvandeHongaarse meetgegevens
wilhetRIZAmet enopverzoekvandeHongaren modellenbouwen vooreenzo efficiënt
mogelijke inzetvan noodoverloopgebieden.
Letterlijk overnemen vanbevindingen diein
Hongarije werken,kanvolgensSlompniet.
"HetgaatervooralomteIerenwaaromde
Hongaren bepaaldekeuzesmakenenhoeze
dieuitwerken.InNederland hebben wetoch
temakenmeteen anderesituatie,alleenal
omdat erindebeoogde overloopgebieden
veelmeermensen wonen.Wemoeten nu
ietsopsteken vanwatelders gebeurt:
extreem hoogwaterzienwedagenvante
vorenaankomen,maaralsdenood werkelijk
aandeman komt hebben wevootdebeslissingeneentijdsvenster vanenkeleuren.Her
uitvoeren vanadequate maatregelen kost
tijd,ofditnu evacueren,zandzakken plaatsen,nooddijken bouwenofdeinzetvan
noodoverloopgebieden is."Indetoekomst
hooptRijkswaterstaat desamenwerking te
verbreden totdeheleNederlandse watersector.Hongarije heeft netalsNederland
eentraditievanproblemen en oplossingen
ophetvlakvanwaterkwaliteit enwaterkwantiteit.Veelsamenwerking is algaande.
ZoadviseertRijkswarerstaat DirectieIJsselmeergebied bijhetBalotonmeeren hebben
vijfNederlandsewaterschappen eensamenwerkingsverband met localepartners.De
regionaledirectiesvanRijkswaterstaat, die
hetprogramma RuimtevoordeRiviergaan
uitvoerenendiegewerkt hebben aanrivierverruimingen bijonder meerdeSpoorbrug
(Oosterbeek),hetBakenhof(Arnhem),de
BlauweKamer(Wageningen),hebben contactengelegd metHongaarsecollega's.
DeDienstWeg- enWaterbouwkunde
hooptookietsoptestekenvandeHongaarse
ervaringenmetafschuivende dijken.In 195151
zijn bijextreemhoogwaterlangsdeTisza dijkenafgeschoven. Ditfenomeen iszeerslecht
onderzocht.Rijkswarerstaat hooptopbasis
vandegegevensdieinHongarijezijnverzameldditprobleembeter tekunnenbeschrijven,merals doeltoekomstige dijkontwerpen
ookinNederland tekunnen verbeteren. <f
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