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LEREN LEVEN MET WATERSNOOD?

West-Bengalen:
analysevaneen
overstromingsramp
Iedereenishetalweerverbeten.Vorigjaarseptemberkwamen3000mensenombijoverstromingenin
deGangesdelta.Hetzwaarsrgetrojfen wasdeIndiasedeelstaatWest-Bengalen.Nietalleende
natuurwasverantwoordelijkvoorderamp.Ookpoliticimaaktenblunders.Iederjaar belovenze
meerdammen,meerdijken enmeerreservoirs,maarbijelkevolgendeoverstromingschietendeze
tekorto/blijkenzenognietgebouwd.Ligtdeoplossing we! ininfrastructurelewerkenentechniek?
Misschien moetendebewonersvandedelta beterlerenmetoverstromingenomtegaan.EenreportagevanPeterConradi.
Despoordijk isovereenlengtevan300
metergeheelweggeslagen.Doordekracht
vanhetwaterisdespoorrails kromgebogen
alsofhet ijzerdraad is.Achterdedijk woonden honderden gezinnen inhuizenvan
modderenstro.Toendevloedgolfhen's
avondsverraste,zatenzealsratten indeval.
Hetdodental staat hierop64,maar hetaantalvermisten bedraagt71.Salariseen dorpje
optweeuurrijden vanBaharampur,de
hoofdstad vandeprovincieMurshidabadin
dedeelstaatWest-Bengalen.Allesisbedekt
meteendikkelaagmodder.Debewoners
hebbenvangolfplaat, plastic,takkenenal
hetmateriaalwatzemaarkonden vinden,
noodonderkomens gemaakt.Sommigen zijn
opdeplekwaarhunhuisooitstondaanhet
graven.Misschien opzoeknaar familieleden

enandersnaarwatpersoonlijke bezittingen.
Evenverderopzijn honderden mannenen
vrouwenbezigdespoordijkterepareren.
Het iseen'FoodforWork'-project: inruil
vooreten,zijn zeingeschakeld omdespoorinfrastructuur zosnelmogelijk teherstellen.
Demeestemannen zijn landarbeiders, maar
omdardeakkersmeteendikkelaagslib zijn
bedekt,kunnen zevoorlopigtochnietophet
landwerken.

13ekeer sinds1988
Sinds 1988isIndia 13 keerdoorhevige
overstromingen geteisterd.Alleenin 1989,
1990,1991en1993 kendehetlandgeen rampzaligeoverstromingen.Insommigejaren
daarentegen kamptehetlandmettweeoverstromingen.Bijna altijd behoordedeooste-

lijkedeelstaatWest-Bengalen totderampgebieden:dedeltavandeGangesiseennotoir
rampgebied.In2000washetweerrweekeer
raak:inaugustusenseptember.Dielaatste
overstromingen warendeergstevandeafgelopen22jaar.
Eenmanpakt mebijmijn armentoont
eenfoto vanzijngezin:hij,zijn vrouwen
vierkleinekinderen.Danwijst hijzijn kinderen stukvoorstukaan:"dood,dood,dood.
Alleendebabyleefr nog:diekreegnetde
borst toendevloedgolfonsoverviel".Dan
begint hij hartverscheurend tehuilen.Zijn
kinderen behorentotdenaarschattingdrieduizendslachtoffers vandeoverstromingsrampdieafgelopen septemberhetnoordoostenvanIndiatrof Demensenin
West-Bengalenzijn gewendaanoverstromingen.Dathoorterbij alsjeinhetstroomgebiedendedeltavaneenrivieralsdeGangeswoont.Maarnognooit warende
oversrromingen zoergalstoen.De70-jarige
Sukumar Mitra diealzijn heleleveninhet
gebied woontkanhetzichnietheugen:"In
augustus hadden wehieralernstigeoverstromingen,maardarisvrij normaalinde
moessontijd. Maartoenkwamhetwaterin
september opnieuwenhetkwam veelhoger
daninaugustus:dithebiknognooitmeegemaakt.Maarja,alsdeGanges overstroomt,
dandoejedaarweinigaan:deGangesgaat
zijn eigengang".
DeGangeswordt ookweldeHimalayariviergenoemd:hijkrijgt samenmet zijn
velezijrivieren,zoalsdeJamuna,deGomti,
deGarga,deSarda,deGandak,deChambal,
deSonendeKosi,hethelejaardoorsmeltwatervansneeuwengletsjers uitdeHimalayateverwerken.Ditzorgtvooreenvrij
consranre,goed teverwerken hoeveelheid
water.Maartijdens demoessontijd, vanjuni
totoktober,krijgr derivierdaarbovenopde
zwaremoessonregens.VaakkandeGanges
dezehoeveelheid waternietaan,zodatde
rivierbuiten zijn oeverstreedt.Omdeoverstromingen tegen tegaanzijn langsderivier
dijken aangelegdenzijn herenderinde
Gangesendezijrivieren dammenenwaterreservoirs gebouwd.
MetnameherplattelandvandedeelstaatWest-Bengalenwerdzwaar getroffen
doordeoverstromingen.Nietzozeerdoor
het langzaam wassendewatervandebuiten
zijn oeverstredenderivier,maarvooraldoor
devloedgolfdiehetgevolgwasvaneen
noodlottig watermanagement.
Ookanderedeelstaten,zoalsBihar,hadH20

6-2001

V

dedeelstaatregering eenwaarschuwing uit
datsommigedelenvandedeelstaat onder
water kunnen komen testaandoor water
datgespuid zalworden.Bangladesh wordt
niet ingelicht.Op22 september worden verschillendedammen opengezet.Eenvloedgolfspoeltoverhet land.Grotedelenvan
West-Bengalen komen somswelviertot vijf
meteronderwatertestaan.Veeldorpelingen
worden hierdoor volkomenverrast.Zezijn
nietgewaarschuwd. Datvaltdepoliticiniet
helemaal teverwijten: decommunicatie
wordrernstigbemoeilijkt dooreenstaking
vande telefoondienst.

den tekampen metzware overstromingen,
evenalsBangladesh,maar indit artikel richt
defocuszichvoornamelijk opWest-Bengalen,metongeveer80 miljoen inwonersde
dichtstbevolkte deelstaat vanIndia.

Vier tot vijf meter water
Deoverstromingsramp washetgevolg
vaneencombinatievannatuurlijke en menselijke factoren: teveelregen,teweinig
opslagcapaciteit indewaterreservoirs door
politiekebelangen,eenfalend waarschuwingssysteem enhetindewind slaanvan
waarschuwingen van mereorologen.
Watgebeurdeer?Op18september, het
ishet staartje vandemoessontijd, bevinden
zichherenderbovennoordoost-India,BangladeshendeBaaivanBengalen lagedrukgebieden.Hetbegint teregenen ennogeenste
regenen:opveelplaatsenvaltvijfdagen lang
bijna onafgebroken regen.Opsommige

plekken komternetzoveelregen naarbenedenalsinNederland intweejaar valt:t5oo
millimeter. Het regengebied strektzich uit
vandeBaaivanBengalen totde zuidelijke
uitlopersvandeHimalaya,daar waarde
bovenloopvandeGangesis,deheilige rivier
vandehindoes.DeGangesheeft heelwat
wateraftevoeren.Hetstroomgebied beslaat
eenkwartvanIndia.Alshet indatgebied
veelregent,zweltderivier totgrote hoogte
opHetmeestewaterin West-Bengalen
wordt afgevoerd doordeGangesendevele
zijrivieren.Alsnelblijkt datdeGangesalhet
water nieraankan.Op20september slaatde
Damodar ValleyCorporation (DVC),dieverantwoordelijkisvoordedammen inWestBengalen,alarmbij de communistische
deelstaatregering vanWest-Bengalen.De
dammen dreigen tebreken alsnietsnel
waterwordtgeloosd.Diezelfde dagvaardigt

Denoodhulp komtslechtsaarzelendop
gangenschiet tekort.Erzijn teweinigboten
enhelikopters omdemiljoenen mensen te
helpen.Ookaanmedicibestaateentekort.
Opveelafgelegen plekkenontbreken medicijnen, voedsel,drinkwater en tenten.Tot
grorewoedevandedeelsraatregeringweigert deregeringinDelhideoversrromingen
tot nationaleramp teverklaren.Dit betekent
dat buitenlandse hulporganisaties het land
niet inmogen.DeIndiaseNGO's kunnen
hetwerk bij langenanietaan.

Rampzalig
Alsnaenkelewekendeschadeisgeïnventariseerd blijkt pasdeomvangvande
ramp.Naast dedrieduizend doden (waaronderveelillegalen uitBangladesh)en tienduizendengewonden,isdeeconomischeschade
enorm.Volgenseenopgavevandedeelsraatregering hebben21 miljoen vandein rotaal
tachtigmiljoen West-Bengaligeleden onder
degevolgenvandeoverstromingen. Ruim
tweemiljoen huizen inzesduizend dorpen
zijn vernietigd ofbeschadigd en 1,9 miljoen
hectarelandbouwgrond isonder water
komen testaanen tijdelijk onbruikbaar,
doordat ereendikkelaagslibopligt.De
oogstvandieakkersismislukt.Veelveeis
verdronken.Derotaleschadevoordelandbouw wordtgeschatopruim 2,5miljard
gulden.Ookdeinfrastructuur iszwaar
beschadigd:bijna 3500kmaanwegenen
meerdan 300kmspoorbaan isvernield.
Ruim 8000scholen en 1350gezondheidscentrazijn geheelofgedeeltelijk beschadigd.
Alshetwater isgezakt,dedoden begravenendeschadeberekend,beheersen twee
vragendediscussie:Watiserallemaal fout
gegaandat hetzo'nrampheeft kunnen worden?Endetweedevraag'Wasdezeramp te
voorkomengeweest?'

'Man made'
Hoeweldelokalepoliticiinhet begin
vanderampplechrigbeloofden depolitiek
erbuiten tehouden, vlogenzeelkaar binnen
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Dammen
Indiaheeft ietsmetdammen.Deaartsvader
vanhetland,JawaharlalNehru,noemdeze
'denieuwetempelsvanmodernIndia'.Na
deonafhankelijkheid in1547begonhet
landinraptempodammentebouwen. Er
zijnnurondde4300dammeningebruik.
Hiervanisruim95procenttenbehoevevan
irrigatiedoeleinden enslechtseenkleine
vijfprocentvoorhydro-elektriciteit.De
voordelenvoordelandbouwzijnevident:
hetareaalaangeïrrigeerde landbouwgrond
namtoevan22,6miljoen hectarein1951 tot
bijna90miljoen in 1997. HierdoorisIndia
veelbeterinstaatdeeigenbevolkingte
voeden.Devoedselproductie verviervoudigdehierdoortot200miljoen ton:tweederde
daarvankomtvangeïtrigeerdland.Hongersnodenzoalsindejarenzestigenzeventigkomennietmeervoor.
Dekeerzijdevandemedailleisdatdoorde
dammen40tot80miljoen mensen
gedwongenwarenteverhuizen.Daarnaast
isvijfmiljoen hecrarevandebossenvan
Indiadoorstuwmerenverzwolgen,isop
veelplaatsendeecologischebalansverstoordenheeft hettotgrotesocialeconflictengeleid.DeNarmada-dammen inWestIndiazijneenberuchtvoorbeeld.Eenander
probleemmetdammenisdatzevaaksnellerdichtslibbendanverwacht.

eenmum vantijd indeharen.Decommunistischepartij diesinds 25jaar aande
macht isinWest-Bengalen,werdzwaar
bekritiseerd. Eenoppositieleider, wier huis
inCalcutta onder waterkwam testaan,
noemdederamp'man made'.Dit kwam
haaropdetoornvandecommunisten te
staan,diestelden dathun macht nouook
weernietzogroot wasdatzederegenval
kondenbeïnvloeden.Waaropdeoppositieleider repliceerdedatderampeenstuk mindererggeweestzouzijn alsde communisten
hun beloftes vanhetjaar daarvoor waren
nagekomen.

nagekomen,ookhun functioneren vooren
tijdens deramp werdernstig bekritiseerd.

komstwasindewindgeslagen.Hetalvast
spuien vanwaterbleefhierdoor achrerwege.

Zowaren erwathet beheervandedammen betreft politiekemotieven inhetspel.
Depolitiekemachthebbers wilden erzeker
vanzijn dat voldoendewater beschikbaar
wasvoordeboeren,zodathun oogstengoed
zoudenuitpakken vlakvoordedeelstaatverkiezingen in februari.
Demeestedammen inhetgebiedhebbendrieniveaus:dead-storage (deminimumhoogte),live-storage (water bedoeld
voorirrigatie)enflood-storage (omplotselingeextratoevoertebewaren).
Destuwmeren enwaterreservoirs zoudenveeltevolzijn geweest:indemeestezou
hetwaterruim bovenherniveauvan floodstoragehebbengestaan.Daarnaast hebben
deautorireitenwaarschuwingen vanmeteorologen datbijzonder zwareregenvalop

Preventie
Detweedevraagisstructureler vanaard:
vallenditsoort rampen tevoorkomen in
gebiedenalsdeGangesdelta?Hierover verschillendemeningen.Poliricien waterstaatkundigen zijngeneigd,vanuit eengrenzeloosvertrouwen indetechniek,dezevraag
met 'ja'tebeantwoorden. Hetzoualleeneen
kwestiezijn vannogmeerdijken, nogmeer
dammen ennogmeer stuwmeren en waterreservoirs.
Maareengroeiend aantalpersonen stelt
datdemens niet moetproberen dergelijk
natuurgeweld te'temmen'.Erzou alleen
veelbeter moetenworden ingespeeldopdit
jaarlijks terugkerend natuurgeweld. Hetzou
beterzijndejaarlijkse overstromingen zo
goedmogelijk tekanaliseren,endebewo-

Nadeoverstromingen van 1999zou het
probleemvandebijnajaarlijks terugkerendeoverstromingen structureel worden aangepakt,zobeloofden decommunisten toen.
Derivieren,stuwmeren en afvoerkanalen
zoudenwordenschoongemaakt enuitgebaggerd.Eenjaar later blijkt daarbitterweinigvanterechtgekomen.Toegezegdegelden
-onderanderevandenationale regeringen
Frankrijk -zijn nietgekomen,ofhetgeldis
welgekomen,maar hetis(nog)metbesteed
aandatgenewaaraanhetgespendeerd had
moeten worden.
Nietalleenzijn politicihun beloftes niet
H;0
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nersvandedelta betervoortebereidenop
oversrromingen.
GeorgeLukas,eenmedewerker vande
LutheranWorldService(LWS),een partnerorganisatie vandeNederlandse noodhulporganisatie KerkeninAktie,legtuitwater
opverschillendeniveauszoumoeten gebeuren."Allereerst moetdepolitiekzomin
mogelijk zeggenschap hebben overhetdagelijkse water management, zoalshet beheer
vandammen.Depolitiekeheefr altijd andere belangen dan hetalgemeen belang.Op
eenhogerniveau moet beterworden samengewerkt:nietalleentussendeverschillende
deelstaten, maarooktussen delanden waardoordeGangesofzijrivieren ervan,stroomt.
Ermoeteenintegraal watermanagement
opgebouwd wordenvoothet helestroomgebiedvandeGanges.Ditbetekent dat India
samen metNepalenBangladesh toteen
beheerssrructuur voordeGangesmoet
komen.Totdusverre wildeIndia alleen bilateraleovereenkomsten sluiten,zoalsdeovereenkomstdiesinds 1996bestaatmetBangladesh.Maatdatverdragregeltalleende
distributie vanwaterenniet hetbeheer van
deriviertijdens hoogwater.'Joint flood
management' iswatwenodig hebben".
"Ookoplokaalniveau kanhet nodige
aanpreventiewordengedaan",zegtLucas.
"Teneerstezouernauwgezerrer optoegekekenmoetenwordendarmensenzichnietin
degevarenzonesgaan vestigen.HetprobleeminIndia isdat veelmensenzichzomaarergens vestigen:daar isteweinigcontroleop,maar hetwotdt vaakook
oogluikend toegestaan, omdat het meestal
armemensenzijn diegeenandereplekhebben.Maarmensen inderisicogebieden zoudenwelbetervoorbereid moetenzijn op
40
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rivier isnademoessonopsommige plaatsen
wel80meterdiep,evendiepalsdeNoordzee.
Ookhet ideedatherbebossing vande
flanken vandeHimalayadeenormehoeveelhedensedimentdiedeGangesmetzich
meevoertdrastischzoureduceren, verwijzen
zij naar hetrijk derfabelen. Het sediment
waarmeedeGangeszijn eigen rivierbedding
ophoogt-enwaardoorderiviereerderbuitenzijn oeverstreedt -isvooral afkomstig
vanhetHimalaya-gebergte.Ditis namelijk
eenjonggebergtedatnogsterkaan heteroderenis.
Maar het voorkomen van overstromingen isookniet wenselijk, zostellenAgarwal
enNarain,omdat overstromingen een
natuurlijk proceszijn.Teneersteishetslib
datophet land achterblijft nadarhet water
zichheeft teruggetrokken zeer vruchrbaar.
Meerfilosofischstellenzedat het onnatuurlijk isdestroomvaneenrivierproberen te
stoppen metdammen.Hun credoisdarde
natuur zijn beloopmoet hebben:'Letit
flow'.Debewoners vandedelta moeten
lerenlevenmeroverstromingen,f

overstromingen. Datkanopeenaantal
manieren.Dehuizenzouden eenbetonskeletstructuur moeten hebben,enniet alleen
uit moddermoeten bestaanzoalsnu het
gevalis.Demuren indatskeletblijven, net
alsnu,vanmodder.Tijdens overstromingen
spoelendieweg,maar hetbetonnen skelet
blijft staan.Hetdakiseen uitstekende
vluchtplaats.Het enigeprobleem isdatdeze
skeletbouw vootdemeestemensen teduur
is.Eenandere maatregel isde waterpompen
opplatforms tebouwenomtevoorkomen
datdaarin tijdens overstromingen vervuild
waterstroomt.Enalsderdepunt inieder
dorpeenrampen-preventieteam instellen en
eenevacuatieplan opzetten.Dezeteams
moetendekennis overrampen -envooral
hoetehandelen -overbrengen op hun
dorpsgenoten".

Op15maartisdeeerstevan222IBA'sinde
gemeenteDeWolden^eplaarst.Ditwasookliet
startseinvoorlietproject 'Sanerenafvalwaterbuitengebied',waarbijzzz vande257pandeninhet
buitengebiedvanIBA'swordenvoorzien.

Ookdemilieubeweging ishet oneens
met het ideedat overstromingen vande
Gangesdelta voorkomenkunnen enzouden
moeten worden.In 19511 publiceerde het
gezaghebbendeCentreforScienceandEnvironment (CSE) uitDelhi hetrapport'Floods,
flood plainsand environmental myths'.De
samenstellers,AnilAgarwalenSunita
Narain, beargumenteren dathet voorkomen
van overstromingen niermogelijk isenzelfs
niet wenselijk.
Hetisonmogelijk, omdat indemoessontijd eenvoudigwegveeltegrotehoeveelhedenwaterwordenaangevoerd, viatelkens
weerandere(zij)rivieren.Deinvesteringen
dienodigzoudenzijn omookextreme situaties,zoalsafgelopen september, het hoofd
tekunnen bieden,zouden astronomisch
zijn.Bovendienzou het technisch ookniet
mogelijk zijn omeenrivieralsdeBrahmaputra -dieinBangladeshsamen merde
Gangesdedelta vormt-tebeteugelen.De

Depandenzijn inhetverledennietop
derioleringaangesloten,omdat dekosten
hiervan tehoogopliepen.Degemeente
heeft, insamenwerking merhetVanHall
Instituut endewaterschappenReestenWiedenenVeltenVechteentweetal systemen
geselecteerd:eenhelofytenfilter eneencompacrsysteem.Eénvandezesystemen wordt
bijdepandengeplaatst,waarbij dewaterschappendeplaatsingenhet onderhoud
verzorgen.DeIBA'sblijven eigendomvande
gemeenre.Doorhetbevestigenvanéén
meterrioolpijp aandeIBA'sheeft de
gemeente het rechtrioleringsrecht te heffen.
Hetonderhoud enbeheerdoordewaterschappen wordt bekostigduit dezuiveringsheffing, waardoordeeigenaren inditgeval
mereenIBAherzelfde bedragbetalenals
wanneerzeaangeslotenzoudenzijn ophet
gemeentelijk riool.Vanwegehet innovatieve
karaktetvanderegelingsubsidieertdeEuropeseUniedehelft vandekosten, f
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