INTERVIEW

O N D E R Z O E K S D U O BAS J O N K M A N E N N A T H A L I E

"Hetergstevanhet
ergsteis niet
onvoorstelbaar"

ASSELMAN:

deonderzoekers eenonderscheid tussende
oorzakenzeersnelsrijgend water,hoge
stioomsnelhedendichtbij debresenoverige
oorzaken,zoalsonderkoeling.

Eye-opener

Omdemethode tetesten namenAsselmanenJonkman eentweetalvoorbeeldsituaties:eenonverwachte rivierdijkdoorbraakrenoostenvanRotterdameneen
dijkdoorbraak bijKatwijk.Dezevoorbeeldsiruaties leverdenzeerverontrustende aantallenop.Hettotaalaantalslachtoffers in
Rotterdam wordtmetdemethodevanJonkNaeenlange, heteenvooraldrogezomer,mettweedijkdoorbraken,washetindeherfstineenslandemanenAsselmanop72.000geschat.InKatlijknieuws:wezittenallemaal nietzoveiligachteronzedijkenalsweweldenken.Dooruitspraken
wijkzullenrondde590dodenvallenbijeen
vanprof. dr.ir.P.Vel[ingaoverdemogelijkheid van,inhetergstegevaf,tienduizendendodenbij een
doorbraak.
dijkdoorbraak, stondNederlandeenweeklangopzijn kop.Aandebasisvanzijnuitlatingen laghet
onderzoek'Consequenceso/jloods:thedevelopmento/a methodtoestimatethelosso/life',doorir.
"Deuitkomsten warenvoormijbestwel
Basjonkman endr.NathalieAsselman.
eeneye-opener",zegtAsselman."Ikginger
eigenlijk altijd vanuitdatbijeen doorbraak
HetonderzoekvanJonkman enAssel"Hetdoelvanonsonderzoek wasniet
vaneenzeedijkdemeesreslachtoffers zouman maaktdeeluitvaneenonderzoeksproomvasttestellenhoeveelslachtoffers ervaldenvallen.Zovan:datzeewaterblijft maar
jectvanDelft Cluster naar degevolgenvan
lenbijeenoverstroming, maaromeen
komen.Maaruit dezetwee voorbeelden
overstromingen.Ditproject loopt nu zo'n
methode teontwikkelen voordeberekening
blijkt dat bijditsoott rivierdijkdoorbraken
driejaar enrichtzichopverschillendeaspecvanhetaantal slachtdegevolgenvele
tenvandegevolgen vanoverstromingen.De
offers bijeenovermalenerger zijn."
TUvanTwente kijkt naardeeconomische
stroming, rekening
"Uironsmodel blijkt
"Hetgrotedodenaantal
kanten,GeoDelft enAlterrakijken naarde
houdendemetde
bovendiendaterveel
effecten voorhetmilieu enTNOBouw
waterdiepteenhoe
bijeenrivierdijkdoorbraak dodenvallenalshet
onderzoekt ofenhoegebouwen standsneldiewaterdiepte
watersnelsrijgt bij
houden bijeenoverstromingofstormvloed.
wordtbereikt",vereengrotewaterdiepwaseeneye-opener"
BasJonkman isverderbezigmet promotieduidelijkt Asselman.
te",vultJonkman
onderzoekaandeTUDelft naar slachtoffers
"Hetfeit datwemetonzemethode opzoveel
aan."Bijeenwaterdiepte vandriemeteris
enoverstromingsrisico's.Daarnaast werkt
slachtoffers uitkwamen,verbaasdeonsook."
hetpercentagedodentien,bij viermeteris
hij alsprojectleider bij dedienstWegen
datveerrig."
DemethodediezijenJonkman ontwikWaterbouwkunde van Rijkwaterstaat.
kelden,baseerdenzijopdegebeurtenissen
InhetvoorbeeldvanRotterdam isuitgeNathalieAsselman,vanoorsprong fysisch
indenacht vanzaterdagopzondag 1februgaanvanhetergstevanhetergste.De
geograaf iswerkzaam bijWL/Delft Hydrauari1953: dewatersnoodramp inZeeland.De
stormvloed komtsnelenonverwacht, tijd
licsenhoudtzichdaarbezigmethetberekegedetailleerdegegevensdieoverdezeramp
om teevacuerenisernietenookdeplekdie
nen vanwaterstanden alsgevolgvanextrebeschikbaarzijn,diendenalsbasisvoorde
isgekozenvoordedijkdoorbraak isdemeest
meneeetslagof dijkdoorbraken.
slachtofferfuncties. Indezefuncties maakten
ongunstige."Maarhelemaaldenkbeeldigis
dieplekniet",zegtJonkman."Hetisnamelijk preciesdezelfde plekalswaardezedijk in
BasjonkmanenNathalieAsselman.
1953 dreigdetedoorbreken.Hetistoen
alleendankzij hetstuurmanschap vaneen
schippergeweest,diezijn achttien meter
langeschipindebresstuurde,dateenramp
voorkomenis."

Voorpaginanieuws
Degrotedodenaantallen dieJonkman en
Asselman methun methode berekenden,
trokkendeaandachtvanVellinga.Het
onderzoekvanhettweetalwerdeind mei
doorhemaangehaald inzijn Erasmus
Lezing.Ineersteinstantieblevendeuitsprakenvandeprofessor onopgemerkt.Totdat
enkelemaanden laterVellingainhetRadio1
Journaalwederom feiten uit het onderzoek
aanhaalde.Ditmaal pikteDeVolkskrant het
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openbrachtdeonderzoeksfeiten vanJonkmanenAsselmanalsnieuwsopdevoorpagina.Zelfwaren deonderzoekers verbaasd over
allemedia-aandachr."Alsje,zoalswij,werkzaambenr indewatersecror, kijkje nietzo
opalsditsoortberichten naat buiten komt",
zegtAsselman vetklarend."Maardegemiddeldeinwoner vanZuid-Holland bijvoorbeeldiszichnietzobewustvanditsoort
zaken."
Jonkman:"Ikspraklaatst naafloop van
eenbijeenkomst waar ikeenlezinghield
overonsonderzoek iemand vanhetCrisis
OnderzoekTeam[COT]dieookgemeenteraadslidisinCapellea/d IJssel.Dezeman
wasbehoorlijk geschrokken vanmijn verhaalenginghetonderwerp inzijn woonplaats meteen opdeagenda zetten."
"InNederland worden overstromingen
zowatals'gezellig'
beschouwd", vindt
Jonkman."Dekinderenkunnen buiten
spelen inhet water
enhetiseenmooie
gelegenheid omde
rubberboor weereens
opteblazen.Maaralsje kijkt naar '53,dan
ziejedateenoverstroming catastrofaal kan
zijn.Endenknu niet:datkannietgebeuren."VolgensJonkman zou iedeteenin zijn
achterhoofd moeten houdendateendetgelijke ramp weldegelijk opnieuw kangebeuren."Mensen moeren bedenken watzein
zo'ngevalmoetendoen.Uitonderzoek blijkt
datwanneet iemand eentelefoontje krijgt
metdeboodschapdathetgebiedwaarin hij
woontbinnen dtieuur volloopt,deeerste
reactieereenvanongeloofis.Vervolgenszet
hijdetelevisieofradioaan,opzoeknaar
bevestigingomdaarnazijn familie tegaan
bellen.Dekansdatiemand alseen poppetje
ineenmodeldirectnazo'n telefoontje viade
goedetoutehetgebied uitloopt,iszeer
klein."

haalbaar?Aldieextradijken hebben behoorlijkwatinvloedophet landschap."
"Jekuntjeafvragen ofdemensen dat
welwillen",beaamtAsselman."Alsmensen
nu eikjaar geconfronteerd worden metoverlast,misschienwel.Maarmereenkansvan
eenopde 1250jaar, wordrdiebereidheid
waarschijnlijk aleenstuk minder."
"Mijlijkt hetbetetomineersteinstantietegaanbekijken opwelkeplekkenje niet
wiltdatdedijk breektendezedaarsrerker
maken",aldusJonkman.

Speldenprikje
AsselmanenJonkman denkendatde
betekenis vanhun onderzoek alssignaalfuncrie ineersteinstantienietmeetdaneen
speldenprikje zalzijn."Weldenkikdatdeze
aanpakoptermijn bruikbaar isvoorher
berekenen vanoverstromingsrisico's", zegt
Jonkman."Enmisschiendatwedaneindelijkeensvootafgaanbedenkenwaterallemaalmiskangaanwanneer ereendijk doorbreekt,inplaatsvanachteraf" f
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Vervolg
Hetonderzoeksduo zouhun methode
graagaaneenvervolgonderzoek willen
onderwerpen omzodemethode beter te
kunnen onderbouwen."Wewillende
methodebijvoorbeeld aanvullen meteen
verkeersmodel",zegt
Asselman."Endan
rekening houden
met hoeveeltijd er
nodigisomwegte
komen.Hebje24of
100uur nodigomte
evacuetenenwat zijn
daardandegevolgen van.Bovendien hebben
webijdezecase-studiegebruikgemaakr van
eenoudhoogtemodel.Inmiddels ligtereen
nieuwmodel,herAcrueel Hoogtemodel
Nederland (AHN),waarvoormeteenvliegtuigoverNederland isgevlogenomalle
hoogteverschillen vastteleggen.Dezekaart
zoudenwegraaggebruiken voordeberekeningvandeinundariediepten. Ookishet
onderzoekvanTNOBouwnaarschadeaan
gebouwen bijoverstromingen nu klaat.De
resultaten vandezestudiekunnen wedan
ookmeenemen indemethode."

"Ervallenveeldoden

alshetwatersnelstijgt

hijeengrotewaterdieyte"

'Veendijk bezwijkt
doorgas'
DeveertdijkbijWilnisismedebezwekendoor
eengasbelonderdedijk.Dezewasallanger
aanwezig,maardooruitdrogingwerddedijk
lichter,waardoordedijkalshetwarewerdopgetild.
Datblijkt uit eeninterviewdat hetblad
'DeIngenieut'mete'énvandeonderzoekers
vanGeodelft had.Indevorige tussenrapportageweidnoggezegddathetveengas weinig
totgeeninvloedzouhebben.Andete ooizakenvandeafschuiving zoudenvolgensde
onderzoekersdegewichtsafname dooi uitdrogingzijn enhetverslappenvandekleilaagdoorbloorstellingaanlucht.Ookde
scheutendoor inkrimpingdoor verdroging
zoueenrolvanbelangspelen.
Eenanderebelangrijke conclusieisdat
herbezwijken vanveendijken in(zeer)warmezomersniet tevooispellenéntevoorkomenvalt.<T

Dewaterdiepteinhitgebieddatindestudieoverstroomt.

Compartimenten
Eenmanier dieVellingaopperrom het
grotedodenaantal bijeendijkdoorbraak te
voorkomenishetvetdelenvandebestaande,
grotedijkringen incompartimenten. Hetis
eenoplossingwaarbijJonkmanenAsselman
enkelekanttekeningen zetten. "Compartimentenzijn infeite kleinekommen",redeneertJonkman."Alshetwaterdaarin loopt,
stijgt hetwaterheelsnel.Daarmoetje bij
hetevacuerenduswelrekeningmee houden.Daarnaast kunjejeafvragen water met
zo'ngebiedgebeurr optermijn.Jekan
beslissendatdaarnu alleenkoeienmogen
staan,maat ovetveertigjaat staandaarmisschienalsnoghuizen.Bovendien,ishet
indelenvancomparrimenten überhaupt wel
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