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Wekunnenbijna
nergensmeerhet teveel
aanwaterbergen"
ToendeeerstebeeldenvandeovermatigeregenvalinTsjechiëenOost-Duitsland Nederland viahet
televisienieuwsbereikten,trad bijCeesvandenAkkereenzekereherkenningop:"Hetisweerzover".
Beroepsmatiggezienwasvoordehydroloogdewateroverlast'leuk'."Uiteraardtussenaanhalingstekens,wantvoorwiehettreft, isheteenramp".Eenrampdieoverigensnetzogoed inNederland
hadkunnenplaatsvinden, meentVandenAkker."Wekunnenbijna nergensmeerhetteveelaan
waterbergen.Hetwordthoogtijd datwedaarwataangaandoen. Endannietalleenreactie/op
basisvancalamiteit.Wemoetenpro-actiejgaau kijkennaaronzeruimtelijke ordeningmetbetrekkingtotwaterbeheer".
VandenAkker,alshoogleraar inde
waterhuishouding enhydrologie verbonden
aandeTUinDelft, onderscheidt drieverschillendevormen vanwateroverlast. Overlastveroorzaakt dooreenzeerzwaredepressieboveneenstroomgebied diedagenlang
aanhoudt,waardoorzelfs honderden kilometer verderopbenedenstrooms overlast
ontstaat, regionaleharde regenbuien dieter
plekkevoorveeloverlastzorgen,zoals bij-

voorbeeld inhetWestlandenzware,massale,zeerlokalebuien instedelijk gebied waardoordestadsriolering hetvelewater niet
meerkanverwerken."Alsinvieruur tijd
honderd millimeter regenvaltovereen
beperkt oppervlak,gebeurt er doorgaans
geenramp.Maardaarmoetje welopanticiperen.InTsjechiëenin Oost-Duitsland
heeft hetdagenlangaanhoudend geregend.
Wemoeten blijzijn datdieregendaaris

DeoverstromingeninTraagenkelewekendeleden(foto's:PetrToman).
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gevallen.Alsjedehoeveelheid regendiein
hetstroomgebied vandeMoldau endeElbe
isgevallen,vertaalt naardeRijn,dan hadden
wehiervergelijkbareproblemen gehadalsin
1995. Danwashetwateroverhetrandje van
dedijkgekukeld enwashetechtmis
gegaan".
"Helemaalgevaarlijk wordt het wanneer
derivierpeilen hogerzijn dan het omringendeland.Wanneer ikbijvoorbeeld overde
Waaldijk bijNijmegen rijd,zieikaandeene
kantderivierenaandeanderekanteengat.
Alsdaarderivieroverstroomt, komt het
water inéénklapindepolder terechtendan
hebjeechteen veiligheidsprobleem".

Wateroverlast of niet?
"Hetzijn zakenwaarwijaleenrijdvoor
waarschuwen",vervolgtVandenAkker."In
dejaren '80en'powerdgestelddatNederlandaanhetverdrogenwasenwaserderoep
omwetlands.Dat isnugrotendeels omgeslagen naar wateroverlast.Datkomt onder
meerdooranti-verdrogingsmaatregelendie
getroffen zijn, maaruiteraard ookdoordater
meerneerslagvalt.Weworden tegenwoordigsteedsvakergeconfronteerd met hevige
regenval,ookeldersindewereldzoalsin
Bangladesh ennu ookinChina.Watdat
betreft komen wijertotnu toenogsteeds
goedvanaf Demateriëleschadeiswelgroot,
maardewateroverlast heeft onsnoggeen
mensenlevens gekost".
Hetwoord'wateroverlast' isinde
Nederlandsecontext relatief,vindtVanden
Akker."Ofietsoverlast inhoudt, heeft vooral
met onszelftemaken.Wanneerhetvroeger
aanhoudend regende indeArdennen ofin
Noord-Frankrijk, dus bovenin in het
stroomgebied vandeMaas,dan hadje bij
onsbenedeninhetMaasdalhogere afvoeren
endushogerewaterstanden.DeMaasisdaar
overtientallen kilometers onbedijkt. Daar
wasenisopzichniksmismee.Hetpeil
stijgt daarbeneden relatieflangzaam,dus
echtgevaarlijk ishetniet.Maarje moeter
naruurlijk geenwoonwijk ofbungalowpark
gaan bouwen.Wewonen tegenwoordigop
plaatsen waar heteigenlijk niet kan.Op

plekken waarwevroeger niet overprakkiseerden om tegaan wonen".
"Openigmomentzijn wehetzonde
gaanvindenomdaar ruimte voorte reserveren.Dereneur heerstedatwetegenwoordigzoknapzijn endetechnieken zogeavanceerddatwederivierenwelkonden
kanaliseren.Dathadookeen economisch
voordeel,wanthierdoor werdenderivieren
dieper,waardoorerzwaardereschependoorheenkonden varen.Maaralswenu eenklap
water krijgen,zitten weaanhet randje.
Want hetsysteem iseenbeetje tekrap
geworden.Wehebbenerteveel blindelings
opvertrouwd dat hetwelgoedzalgaan.
Maarondertussen kunnen webijna nergens
meerwater bergen".

Klimaat
Ofdeklimatologischeveranderingen de
oorzaakzijn vandezwareregenval,durft Van
denAkkerniet tezeggen."Ikbengeendeskundigeophetgebiedvan klimaatveranderingen.Welzieikalshydroloogdaterwat
verandert.Mijncollega'senikzienenmeten
datdegemiddelde temperatuur met bijna
eengraadisgestegendeafgelopen honderd
jaar enweziendatdeneerslagraardoet,dat
hetweerindewaris.Maarofdatnude
natuur isofdemens,ofeencombinatievan
beiden " "Wemoeteniniedergevalwelbij
delesblijven.Eigenlijkzouerelke vijfjaar
éénkeerzoveelregenmoetenvallendat het
onsalerthoudt.Wehebbenereenbeetjeop

gerekenddateendergelijke wateroverlastals
in 1995welnietmeerzalvoorkomen.Vlakna
dieperiodewaserheteneoverlegnahet
andere.Naderhand werdendie bijeenkomstensteedsminder frequent ennu hoorjeer
bijna nietsmeerover.ToendevorigestaatssecretarisvanVerkeerenWaterstaat,MoniquedeVries,aankondigdedatmeer noodoverloopgebieden moestenworden ingerichr,
werdzeerbijna opafgeschoten.Terwijlik
datjuisteenhelezinnigeopmerkingvond".

Europese oplossingen
VandenAkkervreesthetmoment wanneerzeinDuitsland enTsjechiëdewateroverlastzatzijn."Danziejedatzeookdaar
dedijken verdergaan verhogen enhet water
gaanopsluiten.Maarmaatregelen bovenstrooms hebbengevolgenvoorhetgebied
benedenstrooms.Hetprobleem moet daaromopEuropees niveauengeïntegreerd wordenaangepakt.Endeoplossingmoet liggen
inhetzoveelmogelijk vasthouden vanhet
water opdeplekwaarhetvalt,wantishet
watereenmaal inderivier terechtgekomen
dan ishet telaat.Nederland ligt nu eenmaal
benedenstrooms.Daarommoetenweook
zelfvoorzieningen treffen. De landelijke
overheid heeft daarineenbelangrijke taak
enmoetkeuzesmaken.Daternodigiets
moetgebeuren,staatelkgevalalseenpaal
bovenwater".t[
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