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meter boven dezeespiegel.Vangeheel Tsjechië
komen hier het vaakst extreme dagneerslagen
voor.Debelangrijkste zijrivieren van de Oder
zijn aande westzijde deOpava met deMoraviceen aan deoostzijde deOstraviceen Oise(zie
afbeelding 1).

Overstrominginhet
Tsjechischegedeeltevan
hetstroomgebiedvandeOder
inïppy
ALEKSANDRA JASKULA-JOUSTRA, RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE LIMBURG

NetalsvoorNederlanders, diezowel bij hoo^-als [aalwaterafhankelijk ztjn van hun bovenstroomse
buren (onder meer WalloniëenDuitsland)geldt voordePoolse inwonersvan hetstroomgebied van de
Oder hetzelfde ten aanzien vanTsjechië. Hoewel hctgedeelte van lietstroomgebied van deze rivierin
Tsjechië klem is, komt tijdens overstromingen eengroot deel van liet water daarvandaan. Het hoogst
gclegcugedeelte van lietstroomgebied ligt daar namelijk met meerenextremere neerslag dan in
Polen, diedoorlier bergachtig karaktersnel tot a/voer komt. Daarom krijgt uin dit tweededeel van
eenurtikelreeksoverdeoverstromingen van deOder in 1997[zievoor liet eerstedeel liervorige nummer)een analyse van desituatie inTsjechië. Ook al iseengedetailleerde beschrijving van het beheren
van deTsjechische stuwmeren voordeNederlandse lezervervan het eigen bed, toch ishet interessant
teanalyseren welke rolstuwmeren kunnen spelen by debescherming tegen hoogwater.
Deoppervlakte van het Tsjechische gedeeltevan het stroomgebied van deOder bedraagt
6791km 2 (5,7%vande totaleoppervlakte). Hier
ligt de bron van de rivier. Vanuit Tsjechië
stroomt deOder naar Polen.Degemiddelde

Aflj. 1: HetstroomgebiedvandeOderinTsjechië.
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afvoer opdegrens met Polen bedraagt 56m'/s.
HetTsjechische gedeelte van het stroomgebied
kent grote hoogteverschillen: het hoogste punt
- Praded -heeft een hoogte van 1492meter en
het laagstepunt -opdegrens met Polen -195

Tweegebergten liggen in dit gebied: in
het noordwesten deJeseniky en in het zuidoosten deBeskiden. In deBeskiden ishet verhang vande rivieren bijna tweekeer zo groot
alsin deJeseniky;rivieren transporteren hier
meer sediment, zijn minder stabiel en meer
gevoeligvoor schadebij overstromingen. Ook
de bescherming tegen hoogwater wordt in beidegebergten anders aangepakt. Waterlopen in
de Beskiden zijn systematisch gereguleerd na
deTweedeWereldoorlogin verband met de
economische ontwikkeling van destad Ostravaen hebben een beschermingsniveau tussen
1:20en 1:100perjaar. Daarentegen isde regulatie in hetJeseniky-gedeelte meer lokaal, kleinschaliger en ouder (bijna afgeschreven). Het
beschermingsniveau varieert hier van 1:5 tot
1:20 perjaar. Inhet Tsjechische stroomgebied
van deOder bevinden zich acht retentiereservoirs (zietabel) met een totaal volume van395
miljoen kubieke meter, waarvan het gebruiksvolume320miljoen kubieke meter bedraagt
en de hoogwaterberging slechts72 miljoen.
Verloop van de o v e r s t r o m i n g
Deoorzaak van deextreme neerslag tussen
5en9juli 1997wasdeaanwezigheid op grote
hoogte van warme en vochtige lucht uit de
MiddellandseZeeen dicht aan degrond koelere lucht vanuit het noorden, waarbij de vorm
vande bergen decondensatie en de neerslagintensiteit vergrootte.Dezesituatie deed zich
vier dagen langvoor,waardoor zoveel neerslag
gevallen isals nooit eerdergemeten. Op het
meetstation Sancevielin vierdagen 617 mm
regen.Demeeste neerslagvielop 6juli: tussen
205en 234mm. Het neerslaggebied besloeg
bijna het heleTsjechische stroomgebied van
deOder.Geschat wordt,dat door het profiel
aan degrens met Polen injuli 19971,4 km !
water gestroomd is,wat driekwart van het
totale volume in eengemiddeldjaar bedraagt.
Rekenend naar de hoogte van de waterkolom
isin vijfdagen vanuit verschillende deelstroomgebieden94à257mm water afgestroomd.
Omdat in ditgebied vakergrote neerslaghoeveelheden voorkomen, komen overstromingen hier ook regelmatig voor.De omvang
van deschade isverminderd door degrootschalige regulatie,met name in deBeskiden.
Deschadevan 1997had echter bijzondere elementen:
•

Debedding van driezijrivieren indeJeseniky isover een lengte van70km totaal
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(zieafbeelding 2).Deafvoer hiervan nam geleidelijk toevan40tot90mi/s bij een toevoer van
290m 3 /s(bijna Q^100).Door het operationeel
besturingssysteem in deOstravice werd de eerstegolfin het profiel Frydek-Mistek verminderd met 330mi/s (van 1000naar 670).Op de
avond van7juli werd,ondanks dedalende toevoer naar het reservoir, deafvoer vergroot tot
110mi/s;dat gebeurde op basis van deweerberichten en afvoeren berekend door het model.
In de nacht van 8op9juli vielweereen extreme hoeveelheid neerslag,waardoor de waterstand significant steegen het niveau van de
maximaal toelaatbare stuwing naderde
ondanks een vergrote afvoer uit het reservoir.
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Onverwachts ontstond een nieuw element
in debesturing van het reservoir: materiaal
begon neer teglijden langsde steile helling
van het meer. Daarom isopdeavond van 8juli
besloten om de bodemuitlaat maximaal teopenen.Vanuit een aantal kernen zijn deinwoners,diebedreigd werden doorde toegenomen
afvoer van het meer endoor de hellingsinstabiliteit,geëvacueerd. Demaximale afvoer van230
mi/s werd bereikt op het moment, dat de neerslagbijna afgelopen wasen de afvoergolf zakte.
Hierdoor zijn de piekafvoeren benedenstrooms
niet zodanig toegenomen, dat overstromingen
optraden. Demaximaal bereikte waterstand in
het meer bedroeg slechts 18 cmonder het
niveau van demaximaal toegestane stuwing,
118cm onder de kroon van destuw. Het volume van het reservoir wasvoor^6 procent
gevuld en erwas 15miljoen kubieke meter
watetgeborgen.Tussen 5en 12juli heeft 51
miljoen kubieke meter water het reservoir
bereikt (1,6van het volumevanQ^1000!).De
tweede piekafvoer van9juli in het profiel Frydek-Mistek wasverminderd met 225m 3 /s (van
950naar725),hoofdzakelijk door het in de tijd

WaterreservoirsinhetTsjechischestroorngehiedvandeOder.

verwoest.Grote hoeveelheden door het
water meegenomen modder en bomen
verstopten brugprofielen en veroorzaakten
opstuwingen. Om deze barrières teomzeilen creëerden de rivieren nieuwe beddingen en vernietigden de bebouwing in de
valleien.Bij het opruimen van deze opstuwingen ontstonden vernietigende golven.
Eentweede kenmerk van dezeoverstroming waseen zeerintensief, hier onbekend, sedimenttransport. Normaal zijn de
rivierbeddingen in deJcscnikystabiel en
treedt weinig erosie op.Door de extreme
belasting van debedding tijdens de
beschouwde overstroming isde hele sedimentlaag weggespoeld, wat in combinatie
met het versperren van debedding deverplaatsing ervan veroorzaakte en, tijdens
het dalen van de waterstanden, leidde dit
tot een complete verwildering vande rivier
en verstopping van hele trajecten;
• Eenaantal grotere steden is ondergelopen
vanwege het tegeringe beschermingsniveau.Dehoofdoorzaak hiervan was het
feit, dat de totale afvoercapaciteit van de
bedding overschreden was.De opstuwingen bij de bruggen hebben desituatie nog
verergerd. Dekades ontworpen op 1:100
perjaar moesten onderlopen bij een40
procent grotere afvoer. Twintig mensen
kwamen om.Demateriele schade wordt
geschat op 1,1miljard gulden.

richting Polen in het profiel Bohumin (bovenstrooms van demonding van Oise) verminderd
met 255mi/s.Toch kon,mede doorde ruimtelijke spreiding van de neerslag,niet worden
voorkomen,dat deculminatiegolven van de
Oder en Opava samenvielen en nog vergroot
werden door deafvoer van deOise.
Het beheer van de reservoirs werd gevoerd
volgens eerder opgestelde richtlijnen. Voor het
voorspellen van de afvoeren en de optimalisatie van het beheer isgebruik gemaakt van het
neerslagafvoermodel van het Ostravicestroomgebied.Voorverschillende reservoirszijn de
afvoeren geoptimaliseerd met alsdoelde minimalisatie van depiekafvoeren in relevante profielen.
Het belangrijkste reservoir voor het sturen
van deoverstroming wasSancein de Ostravice

Ajb.2:Transformatievandehocywatercjolfvanj totI2j'uli1997inhetreservoirSance.
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Rol van stuwmeren
Allestuwmeren hebben een belangrijke
positieve invloed gehad op het verloop van de
overstroming. Doordat zehoog in het stroomgebied gesitueerd zijn, hebben zede maximale
afvoeren aanzienlijk verminderd, waardoor in
veelstedelijke trajecten het water niet buiten
deoevers trad. Doordeze reservoirs isde afvoer
20
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verschuiven van depiekafvocr van het meer
ten opzichte van de afvoer uit het substroomgebied.Zonder dit effect zou destad FrydekMistck ondergelopen zijn, omdat de afvoercapaciteit van debedding volledig benut was.
Decontrolcvulling vanhet stuwmeer
Moravka na deonderhoudswerkzaamheden na
eeneerdereoverstroming isbegonnen op i
juni 1997.Aan het begin van de overstroming
was 21 procent van het volume van de hoogwaterberginggevuld. Dit reservoir verminderde
depickafvoer vandeeerstegolfvan 130naar65
m 3 /s;tijdens de tweedegolf toen degehele
hoogwaterreserve voor99,3procent benut was,
had het een verwaarloosbaar effect. Hier is6,5
miljoen kubieke meter water geborgen. De
stuwmeren OlesnaenZermanice in het
stroomgebied van deOstravicc hebben respectievelijk 0,6en 4miljoen kubieke meter water
vastgehouden en samen deafvoergolf verminderd met 25procent.
Een heel bijzondere rolwas weggelegd
voor het nieuwe engrootste stuwmeer, Slczska
Harta in deMoravice,dat tijdens deoverstroming deeerste vulling kreegen bij aanvang
van deoverstroming voor 61 procent was
gevuld.Devulling van de laatste tien meter
van de totale stuwing van 60meter moest nog
plaatsvinden. Dewaterstand in het meer steeg
snelen op7juli werd het gewenste niveau
bereikt.Debedoeling wasom de bodemuitlaat
teopenen om een verdere stijging van de
waterstand devoorkomen. Een bijeengeroepen
technische commissie besloot door tegaan met
devulling in verband met de kritieke situatie
benedenstrooms. In het reservoir is48 miljoen
kubieke meter water geborgen, waarvan37
miljoen in de kritieke fase van de overstroming
tussen 6en 12juli. Bijde toevoer naar het meer

van 200m ! /s (Q^5J bleefdeafvoer slechts10
m 3 /s.
Een verdereafname vandeafvoer opde
Moravice werdgerealiseerd door het stuwmeer
Kruzbcrk,dat naast deafvoer vanuit Slczska
Harta een waterbezwaar van 100km2 substroomgebied ontving.Detoestroom van
water naar dit meer bedroeg45m'/s, maar de
afvoer had een verwaarloosbare waarde van1
m 3 /s.Tussen 6en 12juli heeft Kruzberk 11
miljoen kubieke meter water vastgehouden en
de cascadevan de beidestuwmeren 48 miljoen,
waardoorzedeafvoer Q_i0 vaneen stroomgebied van 567km 2 tot 1 m'/s heeft gereduceerd.
Hoewel deconstructie van het stuwmeer
Slezska Harta na 1989bekritiseerd werd, heeft
het zich in zijn korte leven reeds uitstekend
bewezen.
Deoverstroming van 1997heeft aangetoond, dat stuwmeren een sleutelfunctie kunnen vervullen bij debescherming tegen overstromingen en dat zegoed samen kunnen
werken indien ermeerdere aanwezigzijn. Een
belangrijk element in het sturen van de stuwmeren washet HYDROG-model. Het
Tsjechisch Hydrometeorologisch Instituut
heeft als proefhet gebruik toegestaan van de
resultaten van het modelALADIN voor het
voorspellen van regionale neerslag voor48
uren,dieeen invoer voor het HYDROG vormen.Verwacht wordt,dat deze modellen verder verbeterd kunnen worden.Voorde langere
termijn wordt gedacht kunstmatige neurale
netwerken toe te passen.

Toekomstige maatregelen
In hetTsjechische deelvan het stroomgebied van deOder isnauwelijks meer een plaats,
waar stuwmeren aangelegd zouden kunnen
worden. Eenuitzondering vormen de rivieren

Opava en Oise(hetgrootste deel van een stuwmeer hierzou inPolen gesitueerd moeten
worden). Het iswenselijk de mogelijkheden
hier grondig teanalyseren. Ingevalde aanleg
van een stuwmeer een verplaatsing van een
grote hoeveelheid mensen tot gevolgzou hebben, isnaast een kosten-batenanalyse een
maatschappelijke discussie noodzakelijk. De
eerder aangelegde hydrotechnische constructies bieden een beschermingsniveau tussen
1:20 en r:ioo perjaar.Nu vragen de getroffen
steden om een hoger beschermingsniveau. De
vraagontstaat, wat hetoptimale niveauis.
Eénvan deervaringen van deoverstroming in 1997is,dat veelbruggen en loopplanken op verkeerde plaatsen liggen,waardoor de
afvoercapaciteit vanderivieren verminderd
werd en extra schadeoptrad. Hoewel verandering van dezesituatie een grote financiële last
zou zijn, ishet noodzakelijk dat alseenelement van bescherming tegen hoogwater op te
nemen.
Deaanlegvan retentiebckkens lijkt geen
optie tezijn, omdat in verband met de morfologieergeen plaatsen zijn, die voldoende volume zouden bieden.Welzijn ergebieden, die
deze functie van nature vervullen,omdat ze
vanzelfonderlopen en alsretentiebckken werken,waardoor de afvoeren benedenstrooms
dalen. Bijgrotere overstromingen hebben ze
echter weinigeffect, omdat zereeds bij een
Q^2à5onderlopen en bij grotere overstromingen alvolzijn. Overwogen kan worden het
volume van overloopgebieden te vergroten,
watechter met goedkoop is.Ookkan het zinvolzijn op landbouwgronden op hellingen
stroken met speciale vegetatiesoorten toe te
passen,diedeafvoer tijdens 'gewone' neerslag
kunnen reduceren.

advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totaie
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in de hand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerdin:
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• diepe boringen

• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

grondboorbedrijf

I hailitjema b.v.

Wisseling 10,Postbus109, 7700AC Dedemsvaart tel.:0523-612061 fax:0523-615950 e-mail:info@haitjema.nl internet:www.haitjema.nl
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