sinds langgebruikt opeen verkeerde manier
en het isondenkbaar, dat men inPolen ertoe
bereid zou zijn om de hele bebouwing van de
valleien (inclusiefgrote steden) afte breken.
Dezeobjecten moeten worden beschermd,
maar allenieuwe investeringen inzone1
tegengehouden.

OverstromingvandeOderin
1997.eenlesvoordetoekomst
ALEKSANDRA JASKULA-JOUSTRA, RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE LIMBURG

Ecu Poolsspreekwoord zegt "Wijs iseen Pool na deschade". Kennelijk c|cbcurtdaar paswal nadat er
ietsmisgegaan is.Toch niet'typisch Pools': invee!landen zorgen rampen oj bijna rampen voorverbetcringeii. Deoverstroming van 1997wasecuzeerdure. maar hopelijk vruchtbare lesom de hoogwaterbescherming teverbeteren. In dit laatste deel van ecu drieluik overdeoverstromingen 111 Polen
in 1997(deeerstetweeverhalenstaan in PLO nr. 16en 17' wordtdegevoerdediscussie 111 deajgelopenjaren samengevat.
Na de overstroming in het stroomgebied
van deOder injuli 1997ismen inPolen, behalvemet het herstellen vandeenorme schade,
bezig met het beantwoorden van devraag:Wat
kunnen wij doen om minder kwetsbaar voor
overstromingen tezijn? Over de beste aanpak
vandehoogwaterproblematiek bestaan uiteenlopende ideeën, namelijk:
•

maatregelen op het gebied van ruimtelijke
ordening,

•

bescherming door middel van hydrotechnische constructies

•

oforganisatorische maatregelen inclusief
het zichaanpassen vande maatschappij
aan hetgevaar van overstromingen.

Ruimtelijke ordening
Theoretisch isde beste manier van
bescherming tegen hoogwater het niet bouwen in overstromingsgebieden, en dan maakt
het niet uit ofhet gebied bedijkt isofniet,
omdat alleconstructies kunnen falen en
bebouwing deafvoer frustreert.
Maar tegenwoordig is het,door de grote
demografische en economische druk, niet langer mogelijk om groteregebieden economisch
ongebruikt te laten door zebloot testellen aan
oversttomingen. Ook ishet onmogelijk om de
bestaande bezienswaardigheden te verplaatsen
naar hogere gebieden. In de bestaande steden,
dievaakeen strak korset om de rivier vormen,
kan het probleem opgelost worden door de
aanleg vangroene rivieren (eensleuf,die normaal droogstaat en alleen tijdens hoogwater
dient voorwaterafvoer). Daarnaast zou een systeem ontwikkeld moeten worden, dat stedelijkeuitbreidingen op de bedreigde plaatsen
beperkt.

Eenverandering in het gebruik van overstromingsgebieden en het aanpassen van het
gebruik aan periodieke overstromingen kan de
schade wezenlijk reduceren. Hiervoor is het
belangrijk tebeschikken overeengoed hoogwatervoorspellingsmodel, inundatiekaarten
met dedieptes en met het onderscheid in
watervoerende en -bergende gebieden en
informatievoorzieningen. Op basis hiervan
kan besloten worden waar bepaalde constructies,activiteiten ofgewassen toegestaan kunnen worden en waar niet. Kaarten zouden
gemaakt moeten worden met zones met verschillende regels met betrekking tot uitgevoerdeactiviteiten, bijvoorbeeld:
Zone r,gevormd door het stroomvoerend
winterbed, waar geen economische activiteiten
uitgeoefend kunnen worden (met uitzondering van extensieve landbouw). In principe zou
bosontwikkeling hier niet toegestaan moeten
worden, maar er kunnen uitzonderingen zijn.
Zone2,gevormd door het waterbergend
winterbed, waar het niet noodzakelijk is om
alle activiteiten te weren;welmoeten ze aangepast zijn aan eventuele overstromingen door
een speciale constructie, bijvoorbeeld door het
plaatsen van vloeren boven het niveau van het
maatgevende hoogwater (indeVerenigde Staten wordt de bestendigheid van gebouwen
beschouwd alseeneffectief beschermingsmid-

Hydrotechnische constructies
Deoverstroming van 1997deed in Polen
een discussie losbarsten over de effectiviteit
van hydrotechnische maatregelen voor
bescherming tegen hoogwater. Sommigen
vonden dat bijna alle hydrotechnische constructies hebben gefaald; dijken en kades braken door en hebben niets beschermd en de
retentiereservoirs bleken nutteloos te zijn.
Elktechnisch object moet correct werken
onder omstandigheden, waarvoor het ontworpen is,maar men kan niet eisen,dat het ook in
meer extreme situaties goed werkt. Het probleem van hydrotechnische constructies is,dat
altijd eengrotere overstroming kan komen
dan degene, waarop zeontworpen zijn enjuist
zo'n situatie isin 1997opgetreden. De afvoeren
overdehele Oder overschreden aanzienlijk
(met40à60%) deafvoeren van 1903,waarop ze
gedimensioneerd waren.Alsbijvoorbeeld de
maximale afvoercapaciteit bij Wroclaw is ontworpen op 2400m 3 /s (alsgevolg van de in de
vallei toegenomen bebouwing bedraagt de
huidige afvoercapaciteit 1850m J /s)en de afvoer
van 19973600m 3 /s bedroeg, moest Wroclaw
welondetlopen. Het vergelijken van de
beschikbare retentie m het stroomgebied
bovenstrooms van Wroclaw (natuurlijke retentie vancirca 1 à 1,5km 5 en een totaal volume
van de hoogwaterberging inde retentiereservoirs van0,66kni3)met het volume van de
afvoergolf (orde van grootte van enkele km J )
maakt duidelijk, dat slechts geringe mogelijkheden bestonden voor het verlagen van de
waterstanden. Dat betekent echter niet, dat
hydrotechnische constructies falen onder
omstandigheden, waarvoor zeonrworpen zijn
en dezeomstandigheden komen veel vaker
voordan dezeerextreme (zonder dijken zouden veelgebieden elke twee tot driejaar onderlopen).Men kan dus niet zeggen, dat zegeen
positieve tol gespeeld hebben: alszeer niet
waren geweest,zou deschade zeker hoger zijn
uitgevallen. Overigens zou het interessant zijn
uit terekenen, in welke mate zedeschade verminderd hebben.

del).
Zone3,gesitueerd tussen de overstromingsgrens bij het maatgevende hoogwater en
bij degrootste waarschijnlijke overstroming.
Hiergelden geen gebruiksbeperkingen, alleen
informatie moet verstrekt worden over mogelijke overstromingen.
Helaas worden gebieden indezones 1 en2

Delaatstejaren kan pressie vanuit milieuorganisaties waargenomen worden om de
effecten van stuwmeren op hoogwaterbescherming in diskrediet tebrengen. Uiteraard is
hun effect afhankelijk van het volume en het
beheer (dat van sommige stuwmeren iszeer
modern en wijkt niet afvan de wereldstanH z O # 18-2001
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slachtoffers te voorkomen. Ervaring leert, dat
doorgoede voorspellingen en een goed voorbereideevacuatie deschade aanzienlijk verminderd kan worden.Toch verzetten de burgers
zich meestal tegen evacuatie,met name als die
uitgevoerd moet worden voordat een gebied
onderloopt. Daarom moeten evacuatieplanncn
tijdig en zorgvuldig voorbereid worden. Elke
gemeente moet zulke plannen opstellen en het
personeel moet getraind worden.

Wroclaw.Bron:GospodarkaWodiia,3/98; B.Zdrojcwski.

daard, maar in veelgevallen moet dat verbeterd worden),maar het kan niet ontkend
worden,dat het beheersen vande afvoergolf
doorgebruikmaking van (multifunctionele)
stuwmeren en retentiebekkens een zeer effectievemaatregel voor hoogwaterbescherming
is.Wel moeten zulke objecten ontworpen
worden door multidisciplinaire teams. Ook
moeten prioriteiten van belangen worden
bepaald: het voorkomen van overstromingsschadcofeeneconomisch belang van het
reservoir.Niet onderbouwde kritiek opde
effectiviteit van hydrotechnische constructies
isschadelijk, omdat zede beleidsmakers en de
maatschappij misleidt endoetgeloven,dat het
aanleggen, moderniseren en conserveren ervan
geen zin heeft. Dat neemt niet weg,dat de
moderne waterhuishouding meerdere aspecten van hoogwaterbescherming moet kennen.
Geschat wordt,dat om een goede samenwerking te krijgen tussen retentiereservoirs en
dijken er in Polen tweekubieke kilometer aan
hoogwaterberging in waterreservoirs nodig is
(nu isdat 0,66). Opdit moment overschrijdt
dat definanciële mogelijkheden van het land.
Vijfreservoirs worden opdit moment aangelegd met een totale hoogwaterberging van60
miljoen kubieke meter. In verband met de
financiële problemen vordert debouw niet
snel.Een hoge prioriteit heeft de aanleg van
een nieuw retentiebekken Racibórz dolny met
eenaanvankelijke oppervlaktevan 26km 2 en
een volume van 170miljoen kubieke meter. Bij
de voortgang van de ontgronding zal het volume over 30à40jaar toenemen tot 300 miljoen
kubieke meter. Berekend is,dat bij het oorspronkelijke volume,een tijdshorizon van
voorspelling van 48uur en een optimale sturingdit reservoir de hoogwatergolfvan 1997
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op het meetpunt Miedonia zou hebben gereduceerd van 3120tot 1538m 3 /s.
Eenvaak toegepaste maatregel voor
bescherming tegen hoogwater isregulatie van
rivieren. Dat heeft echter eengroot nadeel,
namelijk dat het water daardoor versneld afgevoerd wordt.Vroeger kwamen degolven van
de zijrivieren eerst en daarna dievande Oder
zelf Na de regulatie komen ze tegelijkertijd,
met alleconsequenties van dien. Bij regulatie
moet men voorzichtigzijn en de consequenties
voot het helestroomgebied ovetzien en niet
alleen voor het gereguleerde traject.

Organisatorische maatregelen
Bewustwording
Nieuwe strategieën van bescherming
tegen hoogwater zijn gericht op het zich aanpassen van de maatschappij aan het leven met
tijdelijke overstromingen en niet zozeerop het
treffen van onevenredig dure technische maatregelen. Demaatschappij moet bewust
gemaakt worden van het risicovan wonen in
het winterbed. Mensen moeten goede voorlichting krijgen, anders gelovenze niet,dat er
een dreiging bestaat en verzetten zezich tegen
het treffen van maatregelen. Elkebewoner van
bedreigde gebieden zou thuis een brochure
moeten hebben met de instructie, wat te doen
in het gevalvan overstromingsgevaar. In alle
riviergemeenten zouden overstromingskaarten moeten hangen,zodat iedereen kanzien, of
zijn huis/land bedreigd wordt.
Evacuatie
Onafhankelijk van het gerealiseerde
beschermingsniveau kan altijd nog een grotere
overstroming komen. In zulke situaties iseen
goed waarschuwingssysteem onontbeerlijk om

Organisatie van crisiscentra
Gebleken is,dat tijdens de overstroming
van 1997decrisiscentra niet goedgewerkt hebben alsgevolg van gebrekkige coördinatie.Er
wasniet goed bepaald,wiedebesluiten moest
nemen. Decrisisactiezou gevoerd moeten
worden binnen het helebedreigde gebied. Er
moet een stroomgebiedshoogwaterbeschermingscomite'opgericht worden, dat besluiten
voor verschillende provincies voorbereidt,
rekening houdend met deeffecten voor andere
provincies binnen het stroomgebied. Zo'n
comité moet gevormd worden door specialisten op het gebied van waterhuishouding,
ondersteund door GIS,meteorologische prognosesen voorspellingsmodcllcn. Het nemen
van besluiten medeop basis van uitgewetkte
adviezen moet behoren tot de bevoegdheden
van de provincie.Eenessentieel aspect tijdens
een hoogwateractie iscommunicatie.Dat is
sinds lang bekend en toch schoot die in 1997
tekort, wat chaos veroorzaakte.
Verzekeringssysteem
Eenander aspectvan bescherming tegen
hoogwater iseen systeem van verzekeringen.
Een voorwaarde hierbij zou zijn een differentiatie van tarieven, afhankelijk van dekans op
overstroming. Dat isechter moeilijk terealiseren en wordt daarom weinig toegepast.

Keuze van het beschermingsniveau
Eenbelangrijk aspect bij hoogwaterbescherming ishet gekozen beschermingsniveau,dat afhankelijk isonder meer van de rijkdom van de maatschappij. Polen isniet in staat
om een zodanige technische infrastructuur
aan teleggen, die bescherming kan bieden
tegen een overstroming alsdievan 1997.De
vraagisofzo'n hoog niveau überhaupt zin
heeft. En ofdevetminderde schade zwaarder
zou tellen dan deschade hierdoor toegebracht
aan het milieu.Alvorens vooreen bepaald
beschermingsniveau gekozen wordt,moeten al
dezeaspecten afgewogen worden, moet een
kosten-batenanalyse uitgevoerd worden en een
compromis gevonden tussen debehoeftes en
demogelijkheden, zowelvan de maatschappij
alsvan het milieu. Bescherming tegen elke
denkbare overstroming is niet mogelijk, zelfs
bij het toepassen van alledenkbare maatregelen (met uitzondering van het verplaatsen
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van steden). Het beschermingsniveau moet
voorverschillende gebieden anders zijn, afhankelijk van het gebruikstype. Het heeft geen zin
om alles even zwaar tebeschermen. Bij het
bepalen van een hoogwaterbeschermingsstrategiezou explicietalseenoptie opgenomen
moeten worden 'geen maatregelen nemen',
indien kosten van bescherming hoger zullen
zijn dan de tevoorkomen schade.

Stroomgebiedbenadering
Voorhet verkrijgen van een duurzame
bescherming tegen hoogwater moet het hele
stroomgebied erbij betrokken worden. Reguleren van het grondgebruik in hogere delen van
stroomgebieden isvaak noodzakelijk omdat
urbanisatie, industriële ontwikkeling, boskap
enontwatering ten behoeve vande landbouw
de waterafvoer aanzienlijk kunnen versnellen
en dus bijdragen aan de omvang van overstromingen. Inde bergen zou eengrens bepaald
moeten worden, waarboven geen landbouw
toegestaan wordt, alleen bos.In sommige
Europese landen iszo'n grens vastgesteld op
600m bovendezeespiegel.Zeer belangrijk is
het vergroten van denatuurlijke retentiecapaciteit van het stroomgebied door ontwikkeling
van bos en waterhoudende natuurgebieden,
(door het kappen van bossen in deSudeten in
het stroomgebied vandeOder isde retentiecapaciteit verminderd), het toepassen van erosiebestrijdmgmaatregelen, waardoor ook water
vastgehouden wordt en het weren van bebouwing en intensieve landbouw uit gebieden,
waar zeaanzienlijk kunnen bijdragen aan het
ontstaan van hoogwater.

Integrale visie
Het lijkt, dat de beste oplossing van hoogwatetproblcmatick niet één van de bovengenoemde soorten maatregelen is,maar een
combinatie ervan in een integtale aanpak op
verschillende gebieden:juridisch, technisch,
ruimtelijk, organisatorisch en educatief,
gebruik makend van dekansen geboden door
het natuurlijke systeem en rekening houdend
met het draagvlak van het milieu.
Wat detechnische maatregelen betreft zijn
voot deOder twee varianten ontwikkeld.
Variant Iomvat deaanleg van retentiebekkens
en waterreservoirs met alsfunctie bescherming tegen hoogwater, een toename van de
hoogwaterberging in twee bestaande multifunctionele waterreservoirs, het inrichten van
overloopgebieden en het veranderen van de
bestaande vasteoverloopgebieden in stuurbare.Door deze maatregelen zullen de bestaande
dijken niet verhoogd moeten worden en kunnen nieuwe kades alleen ter bescherming van
bestaande kernen en industriële objecten aangelegd worden langs de bovenloop, zonder dat
dat de hoogwaterstanden zou verhogen en de
snelheid van degolfvergroten. Het is belang-

rijk, dat detweegrootste waterreservoirs reeds
zijn opgenomen inde bestemmingsplannen
en worden geaccepteerd door de inwoners van
drie dorpen, die het meest getroffen waren
door deoverstroming van 1997en diegeamoveerdzullen worden.
Variant IIwordt gezien alseen opgave voor
de lange termijn en omvat aanleg van nieuwe
en modernisering van bestaande groene rivieren, inrichting vanoverloopgebieden en verleggen van dijken.

Debovengenoemde maatregelen vormen
eenbelangrijk onderdeel van het 'Programma
voor deOder 2006',dat door dePoolse regering
wordt ontwikkeld. Dedoelstelling van dit programma ishet realiseren van een integraal
waterhuishoudkundig systeem van het
stroomgebied van deOder, waarin naast veiligheid in relatie tot ruimtelijke ordening ook
aandacht besteed wordt aan de watetkwaliteit,
ecologie,transport, cultuteleaspecten, duurzame economische en maatschappelijke ontwikkelingen en financiële mogelijkheden. Het
programma wordt ontwikkeld in afstemming
met deoverige landen vanhet stroomgebied
van de Oder, zijnde Tsjechië enDuitsland. In
het programma worden opgenomen ervaringen vandeInternationale Werkgroep RijnMaas.Ookmoet vermeld worden dezeer goede
samenwerking met Nederland in het kader
van het Memorandum of Understanding
ondertekend door beide regeringen, waarin
uitwisseling van ervaringen ophet gebied van
verschillende aspecten van hoogwaterbestrijding een prominente plaats heeft.

Swidmca.Bron:GospodarkaWodna,3/98.

Naast de tweevarianten moet ook de
afvoercapaciteit vanderivier vergroot worden
door het verruimen en verdiepen van het
zomerbed en het vergroten van de doorvoercapaciteit van bruggen, moeten slapcrdijken
aangelegd worden (bedoeld om water te keren
bij het falen van de hoofdkering) in de binnendijkse gebieden, het winterbed geruimd
worden van bomen en struiken en calamiteitenpolders aangewezen worden.Andere maatregelen zijn:
modernisering van het monitoring en
voorspellings- en waarschuwingssysteem,
verminderen van de kwetsbaarheid voor
extteme hoogwaters van het regulatiesysteem,
saneren van uiterwaarden en overloopgebieden met schadegevoelige objecten,
maatregelen op het gebied van ruimtelijke
ordening in de uiterwaarden,
vasthouden van water in het stroomgebied
door bosbeplanting,
uitbreiden van het systeem van kleine
retentie,
verbeteren van deorganisatie vande hoogwateractie
en verandering van het verzekeringssysteem.
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