INTERVIEW

DRS. ENNE DE BOER OVER DE COMMISSIE LUTEIJN

"Zelfszonderte zoeken
stuitte ikop ongelooflijke slordigheden"
Deverontwaardiginggroeidenahetlezenvanlietadviesvandecommissie Luteijntenaanzienvan
noodoverloopgebiedenendieverontwaardigingbleefgroeien.Zelfstoenhijinopdrachtvanacht
NederlandseentweeDuitsegemeentenbezigwasmetzijncontra-expertisedieresulteerdeineen
haastvenijnigrapport.Ennog,nuzijneigenrapport 'Hetnoodoverloopgebied: airbagofluchtzak?'
afgedrukt enverschenenis,kanhijzichopwindenalshijeroverpraat.Universitairhoo/ddocentaan
deTU mDelft drs.EnnedeBoersteektzijnkritiekdanooknietonderstoelenofbanken.
Deopdrachtgevers vanDeBoerzijn de
Nederlandsegemeentebesturen Angerlo,
Beuningen,Druten,Duiven, Millingen,
Ubbergen,WestMaasenWaalenWijchen en
deDuitsegemeenten Kleveen Kranenburg.
Zijzijn blij met het rapport datDeBoer
geschreven heeft enafgelopen week,op4
februari presenteerde.Alshetadviesvan
Luteijn door het kabinet wordtovergenomen,kunnen zij immersmet noodoverloopgebieden opgescheept worden.Ietswaarze
niet opzitten tewachten.Hetrapport van
DeBoergeeft henmateriaal omzichmeete
verdedigen.Tochvindenzijde toonzetting
vanzijn contra-expertise hierendaarwat
fel,verteltDeBoer."Endaarmoetikzeook
welgelijk ingeven.Maarja,alsje eenmaal
bezigbent-Zelfszondersystematisch te
zoeken naar kwalijke zaken,stuitte ikerop.
Enonderjehanden wordt hetsteedserger".

Alszeeenmaand langerdetijd hadgenomen,hadzeveelfouten uit hetrapport kunnen halen.Zokloppen de illustraties ende
bijbehorende bijschriften vangeen kanten.
Erwordtbijvoorbeeld gesprokenoverwateroverlastbij Keulen,veroorzaaktdusdoorde
Rijn.Maardefoto vanhet ondergelopen
Nederlandsedorpje dieerbij isgeplaatst,is
vaneendorpje aandeMaas.Ookwordt in
eenbijschrift gesprokenvaneen aftopping
vaneenhoogwatergolfbijLobithvan16.000
kubiekemeter perseconde,terwijl dienood0verloopgebiedenervolgensLuteijn moeten
komenbij hogereafvoeren. Duswaargaat
hetnu eigenlijk over?Decommissie spreekt
ookhaareigenkosten/baten-analyse tegen.
Inhetrapport wordtgesprokenovereen
schadevan55miljard euro,terwijl dekos-

Drs.EnnedeBoer.
ten/baten-analyse eenschadebedragvan
hooguit dehelft noemt".
DeBoer,dieenkelejarengeleden in
opdracht vandeDienstWegen Waterbouwkunde tweerapporten overhet onderwerp
schreef,kannietuitoverdeslordigheid van
hetrapport vandecommissieLuteijn."Ze
roependateenhoogwatergolfvan18.000
kubiekemeterpersecondemogelijk is.Maar
deopvangvanzo'nhoeveelheid water neemt
zoveelgebied inbeslagdatje zehaastziet
denken:'Dat krijgen wenooit voorelkaar,
doemaardehelft'. Maarwatisdan het nut
vanzo'n noodoverloopgebied? Erzijn dan
nogsteeds overstromingen!"
"Trouwens,demaatregelen die Luteijn
adviseert,botsen metdeWetopdeWaterkering.Luteijn geeft zelfaanzichtezullen
houdenaanbestaande normen.Maar het
aftappen vanhetrivierwater ineendaarvoor
ingericht noodoverloopgebied iseenstruc-

OverstrommgvandeMaasinjêbruan2002[foto:Htyojamin,WaterschapRoerenOvermaas).

Makkelijk schieten
Hetadviesvandecommissie noodoverloopgebieden onderleidingvanDavidLuteijn dateind mei2002verscheen,heeft veel
stofdoenopwaaien.Het noodoverloopgebieddatLuteijn inzijn adviesaanbeveelt en
vergelijkt meteenairbag,noemt DeBoereen
luchtzak."Deairbagiseenbekende,totde
verbeeldingsprekende term,datiseenvoordeelvoorLuteijn. Het nadeelisdat iedereen
ookweetwaardeairbagvoordient:om
acuut levensgevaar tevoorkomen.Maarzodraheteetstewatereen noodoverloopgebied
binnenstroomt, ishetgevaar voormensenlevensalgeweken.Dan isiedereen inhetrivierengebied allanggeëvacueerd.Vandaar mijn
'luchtzak'!" "Decommissieheeft het me
trouwens ookweleenvoudiggemaaktkritiekteleveren.Hetwasmakkelijk schieten.
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turelemaatregel.De overstromingskans
wordtverminderd toteensinde vierduizend
jaar tegendekansvaneensinde1.250jaar
dienu isvastgesteld endaarvoor moetde
wetdustochworden aangepast".

Dubieuze oplossing
DeBoerzucht,alsomzijnongeloofover
zoveelslordigheid krachrbij tezetten.Wat
hembetreft isdemogelijkheid vaneenhoogwatergolfvan 18.000kubiekemeterper
secondediebijLobithdeRijn inkomtzeer
onwaarschijnlijk. "Die18.000kubieke meter
isnognietinzichtelijk gemaakt.Geloofme,
hetklimaat moeteerstnogdanigveranderen
wildatlukken.Endejongens vanhetRIZA
diehietonderzoeknaardoenmoetendat
zekerblijven doen,wanthetisheelspannendallemaal.Maardecommissie Luteijn

"Zodraheteerstewatereen
noodoverloovgebied
binnenstroomt,ishetgevaar
voormensenlevensal
geweken.Dan isiedereenin
hetrivierengebiedallang
geëvacueerd".
doetalsofdetoekomsternualis!Opdit
momentzijn webezigonstebeschermen
tegeneenmaatgevende afvoer van16.000
kubiekemeterperseconde,terwijlernooir
meerdan 12.600kubiekemetergemerenis.
Alsdie18.000kubiekemerereralkomt,dan

(Foto:Hu^ojamm,WaterschapRoerenOvermaas).
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gaatdatheelgeleidelijk.Daarhoevenwenu
noggeenmaatregelen voortenemen.Enals
hetnodigismaatregelen tenemen,waatom
zouden dijkvethogingen danniet werken?
Wanneerdezeespiegelstijgt, ietswatoverigenseenveelreëlerebedreigingis,danwordendezeekeringen tochookopgehoogd?"
"Het nut vaneennoodoverloopwordtook
betwistdoorhydrologen.Want hoe weetje
wanneethetpreciezemomenrdaarisomte
gaanaftappen? Alsjehetgebiedtevroeg
openzet,ishetalvolvoordaterzo'n hoogwatetgolfkomt.Hetinstellen vaneennoodoverloopismijns inzienseendubieuzeoplossing,diedusonnodigééngebieddedupe
maakt,waardoordaaraltijd onzekerheid en
onrustonderdebewoners heerst!Enje hebt
hetookwelovernoodoverloopgebieden in
oorspronkelijk landschap.Alsjeherender
gaatomdijken, wotdt datlandschapvetpest".

Denken vanuit de rivier
"Ikvind hetookvanuit intetnationaal
oogpunt nietverstandigdezenoodovetloopgebieden intetichten.WanneerdeDuitseis
straksklaarzijn met hun dijkvetzwaringen,
komter 14.600kubiekemetet persecondebij
LobithdeRijn binnen.Wijhebben straks
eencapaciteitvan 16.000kubiekemeteren
danzouden wegaanwerken naar18.000
kubiekemeter.Alswijzo'n hoeveelheid kunnen opvangen,dansturen deDuitsersdie
uiteindelijk ook.
"Deargumenten vanLuteijn zijnzo
onzakelijk", gaatDeBoerverder. "Enerzijds
wordenerschrikbarend hoge afvoeren
gepresenteerd,anderzijds kostenzijn maatregelenenormveelruimre.Waaromniet
doorgaanmet waarwemeebezigzijn,zoals
methetproject 'Ruimrevoorderivier',dat
in2015afgerond moetzijn?Wemoeten denkenvanuitderivier: dijkverplaatsingen,
kribverlaging,deuiterwaarden dieper
maken.Alsmenbangisvoor omvangrijke
overstromingen, dankunjediebetervia
compartimentering beperken,zoalsdarvan
oudsher gebeurt opdegrensvan Gelderland
enZuid-Holland, middelsde Diefdijklinie".

Science fiction
DeBoerzucht nogeens.Nu zijn felle
contra-expertise isafgerond, gaathij verder
met tweeandereonderzoekendiehij
momenteel heeft lopenophetgebiedvan
infrasttuctuur endieelkmoment kunnen
worden afgerond. Eennieuwonderzoekop
hetgebiedvanwateroverlastziethij welzitten.Eentitelvoorhetrapport heeft hijal:
'Morgengebeurt het:sciencefiction inde
omgangmet hoogwater'.«[
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