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lu 199& tekendedeNIM eensamenwerkingsovereenkomst niet haar Poolsezusterorganisatie
SITWM. Deovereenkomst omvatte onder meerhetuitwisselen van vakartikclen tussen H.O en liet
blad Gospodarka Wodna , Waterhuishouding) vanSITWM. Inditendetwee komende nummers ziet
11 hiervan liet eerste resultaat. Gekozen ismetvooreen vertaling vanartikelen, omdat veel informatie
niet relevant isvoorde meeste Nederlanders euandere dingen juist onduidelijk zouden zijn zonder
toelichting, maarvoorhetzelfschrijven van artikelen opbasis van meerderepublicatiesvanGospodarka Wodna 111199Sen 199pvan Rvszard Egler, Maria Ozgu-Zieliuska, |an Chojnacki, Halma
Zawada, Auroiii Arkuszewski, Petr Brcziua. Marian Milkowski,JanZelazo eu EwaSkupiuskn.De
artikelengaan overdeoverstroming vandeOder m 1997.nadewateroverlast vande ajgelopcn
weken 111 hetzelfde Polen weeractueel.
Hoewel decatastrofale overstromingvan
1997inhetstroomgebied vandeOder inmiddelsgeschiedenis is,isdiezeker niet vergeten.
Dezegebeurtenis schudde de waterbeheerders
en beleidsmakers inPolen wakker, netzoalsde
overstromingen van1993en 1995datinNederland deden. Hetwerd duidelijk, datnaast het
herstellen vandeschadeookstructurele maatregelen getroffen moesten worden omzo'n
ramp indetoekomst tevoorkomen.
Inditartikel worden summier destroomgebieden inPolen,deorganisatie van hoogwaterbescherming, hetverloop vandeoverstroming van 1997metdeopgetreden schadeende
grootste overstromingen vande afgelopen
eeuwgeschetst. Daarna wordt deaandacht
gericht opdestatistische aspecten:hocgroot
wasdezeoversrroming;watisde frequentie
van hetvoorkomen ervan?Aanheteind wordt
het hoogwaterbeschermingssysteem geëvalueerd. Dezeoverstroming wasgeen lokaal
gebeuren, maar besloeg hethele stroomgebied
van deOder.VoorPolenwashetzeer belangrijk, hoedesituatie bovenstrooms (inTsjechië)
wasenwelke maatregelen daar getroffen werden.Datwordt hetthemavanhettweedeartikel.Eninhet laatste wordt gekeken,watmen
in detoekomst kandoen omhoogwater het
hoofd tebieden.
Rivieren in Polen
Polen kent tweegrote rivieren:deWisla
(Weichsel)endeOder (ziepagina 31).Ze ont30
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springen indebergen inhetgrensgebied tussen Polen enTsjechië, stromen in noordelijke
richting en monden indeOostzeeuit. De
Wisla isruim 1000kmlangenzeligt volledig
inPolen;deoppervlakte vanhaar stroomgebied isbijna 200.000km2.DeOder vormt over
een lang traject degrens tussen Polenen
Duitsland; haar lengteisbijna900km(86% in
Polen)enhetstroomgebied heeft eenoppervlaktevanbijna 120.000km2.Qua lengteen
grensoverschrijdend karakter isdeOder vergelijkbaar metdeMaas;haar stroomgebied is
echter 3,5keergroter, waardoor ookdeafvoeren hiergroter zijn: inGozdowicebedraagtde
gemiddeldejaarafvoer 532m ! /s tegen 317m ! /s
opdeMaas inLith.
H o o g w a t e r b e s c h e r m in g
VanhetoppervlakvanPolen wordt zeven
procent bedreigd dooroverstromingen vanuit
derivierenendezee(circatwee miljoen hectare).Datzijn vruchtbare enintensief gebruikte
landbouwgronden, dorpen ensteden (inclusief
Wroclawendelen vanWarschau, Krakówen
Gdansk).Driekwart vanditgebied wordt
beschermd doordijken tegeneenoverstroming
met devoorkomenskansvan1:100perjaar.
Beschermingtegenhoogwater isdetaak
vanderijksoverheid. Deminister vanMilieu
voertdezetaakuitviazeven regionaledirecties.
Tothun taken behoren onder meer het beheer
van rivieren metdefunctie scheepvaart, regulatievanbergbeken, investeringsbevoegdheden

ten aanzien vanmultifunctionele waterreservoirsenbevoegdheden voor hydrotechnische
constructies opderivieren.Zebeheren:
ruim 8000kmrivieren en kanalen,
13.500km bergbeken,
26grote multifunctionele waterreservoirs,
11retenticbekkens,
54stuwmeren,
400andere objecten (sluizen, havens,hoogwaterafsluitende constructies).
Voorwatdebescherming tegen hoogwater
betreft behoren tothun taken:
• dezorg voorde hoogwaterafvoer,
• hetbeheer vandewatervoorraadvan
retentiereservoirs enhetsturenvande
hoogwatergolfbinnen dehoogwaterberging,
• een waarschuwingssysteem,
• ijsbreking (dePoolserivieren zijn vaak
bedekt meteendikkeijslaag; ijsbreken
vormt eenbelangrijk element vanhoogwaterbescherming)
• endeelname aancrisisactivitciten geleid
door provincies.
Het beheer vandijken (8.500km),overige
rivieren enkanalen (75.000km),gemalen (590)
en 180waterreservoirs (totaal volumevan ruim
200miljoen m') behoort totdetakenvan16
provincies.
Verloop van d e o v e r s t r o m i n g van 1997
Deoorzaak vandecatastrofale overstroming vandeOder waseenextreme neerslag,
die tussen 5en8juli 1997vielinhetbovendeel
vanhetstroomgebied. Degrootste cumulatieveneerslag isgemeten inhet Tsjechische
gedeeltevanhetstroomgebied en overschreed
opeenaantal stations 500mminvijfdagen,
met eenmaximale waardevan620mm. De
alarmwarerstanden inderivier werden overschreden met 190à575cm. Devolgende periodemethevige neerslagvan 18r/m 20juli, toen
opveelmeetstations deetmaalneerslag 100mm
overschreed, heeft vooreentweede golf
gezorgd,diedesiruatie verder verergerde.Deze
golven verplaatsten zich langzaam, waardoor
dealarmwaterstanden meerdaneen maand
overschreden waren.Opgemerkt dient te
worden,datzoweldehoeveelheid neerslagals
degrondwaterstanden vóórde overstroming
niet afweken vanhetmeerjarige gemiddelde.
Aandeomvangvandeschade isin H 2 0
reedsaandacht besteed (nr. 10in1998).Terherinnering worden hiereenpaar getallen
genoemd: 1400stedenendorpen ondergelopen, 163.000mensen geëvacueerd, 54doden,
ruim 2000openbaregebouwen, 120km waterleiding,bijna 3000hydrotechnische constructiesen9.000kmoevers beschadigd.Detotale
schade wordt geschat op4,5miljard gulden.
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Omvangvandeschadeveroorzaaktdoordevootsteoverstromingenvande20eeeuw.

Geschiedenis
InPolen hebben inde 20eeeuw45grote
overstromingen plaatsgevonden. In de tabel
hierboven staat de omvang vandeschade veroorzaakt door degrootste overstromingen.
Deschadein 1997kan vergeleken worden
metdievandeoverstromingvan 1903.Toen
bestonden noggeen retentiereservoirs engroenerivieren,debovenloophadgeen dijken en die
vandemiddenloop warenveellager.Dehele
vallei liepovereenlengtevanbijna 50km onder
en vormde eenreusachtiginundatiegebied. Een
aantal steden lieponder.Na deze overstroming
isbeslotenom veelteinvesteren indebescherming tegen hoogwater,echter niet vanwegede
opgetreden schade,dierelatiefbeperktwas,
maar omdat men zichrealiseerdedat voorde

Oostzee

verdereeconomischeontwikkeling van dit
gebied (Silezie)dat noodzakelijk was.Inde afgelopen eeuwzijn dijken aangelegd en verhoogd,
retentiereservoirs engroenerivieren aangelegd
en isderivierbeddinggereguleerd.Toch valtop,
dat deschadein 1997veelgroterwasdan in
1903.Datkomt doordat deeconomische ontwikkelingdegerealiseerde bescherming verre
overschreed.Hetzelfde kan waargenomen
worden inandere Europeselanden en inAmerika:ondanks veelinvesteringen in bescherming
tegen hoogwater daaltdeschade veroorzaakt
dooroverstroming niet, maar stijgtjuist.
Desituatie vandegrootstePoolserivier,de
Wisla,isvergelijkbaar. Tijdens de overstroming
van 1934bestonden nogweinigdijken.De
meestezijrivieren stroomden over,maarde

schadeaandegrotendeels landbouwgrond was
gering.Inmiddelszijn dijken aangelegd langs
deheleboven- en middenrivier tot aan Warschau.Mochtdaar nu eenvergelijkbare overstroming alsdievan 1934plaatsvinden,dan zou
dit traject waarschijnlijk gespaard worden,
maar desituatie inWarschauzoujuist verergeren,omdatdoordeaanlegvandijken de retentieindevalleidrastisch is verminderd.
Zomeroverstromingen vinden meestal
plaats aan debovenloop vandeWisla;de schade in dit gebied bedraagt 80procent van de
totale landelijke schade.Opveel zijrivieren
hier komen vaak hevigeoverstromingen voor,
maar zehebben meestal een lokaalkarakter. In
het stroomgebied van deOder treden daarentegen zelden ernstige overstromingen op.
H o e g r o o t w a s d e o v e r s t r o m i n g van
1997?
Nadeoverstroming van 1997inhet stroomgebied vandeOderwordt veelgespeculeerd over
dewerkelijkegrootte ervan uitgedrukt alsfrequentie vanvoorkomen:wasdieecht zodanig
zeldzaam,datgeen maatschappij zichertegen
zoukunnen verdedigen,ofwarenderampzalige
consequenties veroorzaaktdoorverkeerd beleid
ennalatigheid vandebeheetdets?
Deafvoeren met een bepaalde kans van
voorkomen worden in Polen berekend op basis

Andere m e t h o d e voor het bepalen van maatgevende afvoeren
InPolenwordtoverwogenom nogeenanderemethodevoorhetbepalenvan
maatgevendeafvoeren toetepassen.IndeVerenigdeStateneninCanada
wordengrotehydrotechnische werkengedimensioneerd metbehulpvan
zogenaamdegeneriekemethodes.Demaximalewaatschijnlijke afvoer(ProbableMaximumFlood)wordt berekend doortransformatie vandemaximale
waarschijnlijke neerslag(ProbableMaximum Precipitation)indeafvoer met
behulpvanrekenmodellen.
Hetnadeelvanstatistischemethodesis,dateenzeerextremeoverstroming
verbuitendetotdantoebeschikbatewaarnemingsreeks ligt.Zeblijkengoed
tezijn voor'gewone'hoogwaters,maarnietvoorextreme.Zo'n extreme
gebeurteniswotdtvetoorzaaktdooteenreeksvanbuitengewone omstandigheden(bijvoorbeeld extremeneerslagincombinatiemet ijsgang).Generieke
methodeszijn een'worstcase'-benadering:geanalyseerd wordtde mogelijkheidvanhettegelijkertijd voorkomen vanverschillendebijzonder ongunstigegebeurtenissenenopbasishiervanwordendemaximaleafvoeren bepaald.
Eennadeelvangeneriekemethodes is,datzoweldegroottevandemaximale
neerslagalsdewaardenvandetoegepastecoëfficiënten (ondermeerde
afvoercocfficiënten) subjectiefzijn.Statistischemethodenzijn meerobjectief BovendienbestaatinPolennoggeenervaringmetdezemethode.De
behoefte aangenetiekemethodesisinAmerikagrotetinverbandmethet
ontbrekenvaneendicht meetnet,waardoormen naarandereoplossingen
moetzoeken.VoorPolengeldtdit niet.Erwordtnietgepleitvoorhetverlatenvanstatistischemethoden,maar voorhetduidelijk maken aanbeleidsmakersenaandemaatschappij,datdegehanteerdemaxima kunnen worden
overschreden.
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Kansopoverstromingin1957bijmeetreeksA: 1946"t/m1996en
B: 1946t/m 195)7.

van richtlijnen uit 1969met behulp van de
Pearson-verdeling typeIIIen de methode van
kwanticlcn. Ingeval van het niet voldoen van
deze verdelingstaan deze richtlijnen het toepassen van andere verdelingen toe.Het toepassen van verschillende verdelingen kent een
verschillende kansvan voorkomen aan de
oversrroming van 1997toe,variërend van1:110
tot 1:1000(voor demeetreeks t/m 1997).
Behalvedoordekeuzevaneen typeverdelingendemethode voorhet bepalenvande
parameters wordt denauwkeurigheid van de
groorte vandeafvoer bepaald doorde lengte
vandemeetreeks.Volgensderichtlijnen moet
dievoorhet bepalen vandeafvoer met een kans
van voorkomen groter dan 1:50jaar tenminste
15jaar bedragen en bij reeksenvan meerdan40
jaar kunnen deafvoeren met een willekeurige
kans vanvoorkomen berekend worden.
Voorhet bepalen van de voorkomenskans
van degebeurtenis van 1997iseerst gebruik
gemaakt van demeetreeks van 51jaar (1946t/m
1996)voor het meetpunt Trestno gesitueerd
aan deOder bovenstrooms van Wroclaw
(krommeA m afbeelding 2).Omdat de daar
gemeten maximale afvoer 3600m'/s bedroeg,
kan opdezekromme decorresponderende kans
van voorkomen van 1:10.000afgelezen worden.
Na het toevoegenvandemaximale afvoer van
1997aan dereeksen het vergroten van het aantal waarnemingen tot 52ontstaat de probabiliteitskromme B,waaropdewaarneming van
1997een kans van voorkomen van 'slechts'
1:1000perjaar heeft. Dat isechter nog steeds
eenzeerextremegebeurtenis;door veel mensenwordt dekansvanvoorkomen vanéén op
duizendjaar gezien als'praknsch nooit'. Toch
kunnen wij zien,dat zo'n zeldzame gebeurtenis in werkelijkheid plaatsvindt. Een ongelofelijk kleine kans van voorkomen had dedirect
gemeten afvoer op het meetpunt Miedonia aan
debovenloop,namelijk 1:50.000(opbasis van
dewaarnemingen t/m 1996).Demetingen van
32
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(bron:GospodarkaWodnanr.7/19518,T.Jazdzewskt]

afvoeren in zulkeextreme omstandigheden
zijn echter zeer moeilijk, waardoor deze waarde
belast kan worden mer een aanzienlijke fout.
Het ispraktisch onmogelijk de maximale
waardevan deopgerreden afvoer inzo'n situatie tebepalen omdat zichdan verschijnselen
voordoen,diebij kleinereoverstromingen met
optreden,zoals het bergen van water langs de
rivierop plaatsen, waar dat nooit gesignaleerd
werd,ofhet doorbreken van dijken. Daarnaast
veroorzaakte het vullen en legenvan retentiereservoirs verschuivingen in de looptijden van
golven inclusiefhet samenvallen van depieken.
Daarom varieerden depiekafvoeren op verschillendemeetpunten langs derivier sterk en
schommelden deoverschrijdingen vande eerdergemeten waarden (zogenoemde absolute
maxima) tussen enkelecentimeters en ruim
tweemeter en meestal namen ze benedenstrooms af Het isdus niet mogelijk omde kans
van voorkomen vandezeoverstroming voor het
helestroomgebied eenduidig te bepalen.

Klimaatverandering
Devraag ontstaat ofin meteorologische
gebeurtenissen die tot overstromingen leiden
een trend waargenomen kan worden.Door het
PoolsMeteorologisch en Waterhuishoudkundig Instituut iseen dergelijke analyse uitgevoerd,maar voor Polen isgeen trend gevonden

Wroclaw(bron:GospodarkaWoinanr.j/1998).

van een toename van extreme neerslag.Opgemerkt moet worden,dat bijvoorbeeld opde
Mississippi elke 20à30jaar oversrrommgen
plaatsvinden, maar een overstroming,die men
aan het begin van deafgelopen eeuw als een
'overstroming van deeeuw' beschouwde heeft
later een aantal keren plaatsgevonden. Dat
hoeft echter niet tebetekenen, dat het klimaat
veranderd is,maar het kan veroorzaakt zijn
door deverandering in bijvoorbeeld bodemgebruik, bebouwing en regulatie.

Evaluatie hoogwaterbeschermingssysteem
Naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie kan geconstateerd worden,dat deoverstroming van 1997niet voorkomen had kunnen worden, maar deschadevergroot is door
een aantal oorzaken:
• teweinig retentiereservoirs,
• teweinig hoogwaterberging in retentiereservoirs (eentoename van deze reserve
betekent wel eenafname van hereconomisch belangervan),
• achterstand in het onderhoud van hydrotechnische infrastructuur en het nalaten
van investeringen,.
• onvoldoende bescherming van steden
tegen overstromingen met kleine kans van
voorkomen,
• intensieve economische ontwikkeling van
gebieden,die bestemd waren alsoverloopgebieden,
• aanzienlijke vermindering van de afvoercapaciteit van het winterbed door ontwikkeling van bos(vanuit ecologische overwegingen),
• gebrek aan een beheerssysteem van hydrotechnische objecten (retentiereservoirs,
groene rivieren, polders) op het niveau van
het helestroomgebied (inclusiefTsjechië
en Duitsland),
• strijdigheid van belangen bij waterreservoirs van verschillende provincies. '

