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OVERSTROMING

Nuchteromgaanmet
overstromingsrisico's?
Overoverstromingsrisïco'sverschijnenveelartikelenenrapporten.H O draagthieraanbijmetvooraleentechnisch-wetenschappelijkeoriëntatie.Inditartikel belichtPaalBaan.vanWLDelftHydraulicshetrisicoopoverstromingaandehandvanrecente literatuureensvaneenandere kant. HoeervarenburgershetrisicovanoverstromingenhoeisdesituatieinNederland vergelekenmetdiein
anderelanden?Communicatieoverrisico'sendewenselijkheidvanschadevergoedingenkomenook
aandeorde.
Dekeuzevantoelaatbare risiconiveaus
endematevandifferentiatie daarin iseen
bij uitstek politiekeaangelegenheid. Risico's
kunnen metelkaar wordenvergelekenop
basisvankansmaaleffect. Daarna kanaan
dehand vaneen kosteneffectiviteitsanalyse
(hoeveelrisicoreductietegenhoeveelgeld)
opnuchterewijze wordenvastgesteld ofrisico-euro'sgoedworden besteed.Maardit
betreft slechtsenkeleaspectenvanrisicodie
het oordeelvandeburger overdeaanvaardbaarheidervan kunnen bepalen.Vaakgeven
meerkwalitatieveaspectendedoorslag,
zoalsdematevan(vermeende) vrijwilligheid,billijkheid, beheersbaarheid ente
behalenvoordelen1.Mensen baseren hun
oordeelookophun gevoelens.Alsmensen
eenactiviteit aantrekkelijk vinden, onderschattenzijhetrisicoenoverschatten zede
voordelen,en omgekeerd2.
Aanmenselijk handelen, natuurprocessenenaancombinatiesvanbeidezijn onvermijdelijk risico'sverbonden.Risico'szijn een
integraal onderdeelvanhet leven.Dankzij
detechnologischeontwikkelingenzijnde
risico'sopgrotereenkleinere(ooktersluiks
verlopende)rampen indelaatsteeeuwsterk
verminderd.Dat blijkt onder meeruiteen
verbeterdegezondheid enhogere levensverwachting.Technologische vernieuwingen
omrisico'steverkleinenleverenechter nieuwerisico'sop.Diezijn meestalwelkleiner,
maarzekrijgen veelaandacht3.Ditgeldtook
voordekansopoverstromingen.Ditrisicois
deafgelopen eeuwsterkverminderd doorde
dijken langsrivierenovergrotelengteteverhogen enteversterken.Het(rest)risico krijgt
echter nogsteedsveelaandacht.Dat blijkt
onder meeruitondetzoek naarhetaanwijzeneninzetten van noodoverloopgebieden
insituatieswaarbij maatgevende hoogwaterstanden inhet rivierengebied worden

overschreden4.
BurgersinNederland willen intoenemendematezelfkunnen bepalen welke
risico'szijnemen.Zijeisenechter welvande
overheidabsolutebeschermingtegen nietzelfverkozen risico's.Vanuiteencalculerend
perspectieftekenen burgerserookopdat
dezebeschermingwordtgerealiseerd vanuit
debelastinggelden.Indiezinsluiten burgersinhun eigenbelevingeensoortverzekeringaf5. Bijoverstromingengaathetduidelijk nietomzelfgekozen risico's.Burgers in
dijkringen langsrivierenverwachten daaromabsolutebeschermingen rivierdijken
moetendiebeschermingbieden.Overhet
risicovanoverstroming maakt menzich
maarweinigzorgen6. Milieupsychologen
spreken inditverband welvanhetcrisiseffect enhet rivierdijkeffect7.
Watbetreft heteersteeffect, mensen
levenbijdewaanvandedagen blijken
betrekkelijk kortvanmemorietezijn. Kort
naeen(bijna)overstromingwordt hetrisico

opoversrromingvaakoverschat.Indeloop
vandetijd ebt hetgevoelvan bezorgdheid
geleidelijk aanweerweg.Naenkelejaren
wordthet risicoweer onderschat.
Bijhet tweedeeffect gaat hetom het
vaakonbegrensdevertrouwen dat mensen
hebben in technischewerkendiehen
beschermen.Zijlevenonbekommerd achter
rivierdijken. Deoverheidwaaktover hun
veiligheid endemensenvertrouwendaarop.
Daardoor iserbinnendijkringen inNederlandgeenbehoefte omteanticiperen opeen
mogelijke overstroming.De zelfredzaamheidbijoverstromingen isdanookklein.
Omdatburgersenbedrijven in dijkringenlangsrivierennietvoorbereidzijn op
overstromingen energeenervaringmee
hebben,zijnzijbevreesdvoordegevolgen
vaneenoverstroming.Bewonersin uiterwaarden zijn meervertrouwd met hoogwater,wetenzichzelfbeterteredden envoelen
zichminder bedreigd8.
Vergrotenvanhetrisicobewustzijn ende
zelfredzaamheid kaneenbelangrijke bijdrageleverenaanhetverminderen vanhet
gevoelvandreigingdatuitgaat van hoogwatersenoversttomingen.Burgersdieadequaatopeenoverstromingsramp wetente
reageren,kunnen beteromgaan metdepsychologischegevolgen.Derampwordr in
zekerematebeheersbaar endaardoor wordt
hetrivierengebied sociaalen economisch
minder kwetsbaard

Ongecontroleerd overstromen en
doelbewust inunderen
Onderscheidistemaken indriesoorten
maatschappelijke risico'salsgevolgvan
extremegebeurtenissen10:grillenvande
natuur (overstroming,aardbeving,storm),

H20

23-2003

41

technischofmenselijk falen (onder meer bij
industrie,kerncentrale) enterrorisme.
Natuurrampen blijven minder langin
hetcollectievegeheugen hangenen worden
minder beangstigendgevondendan rampen
diehetgevolgzijn vanmenselijk handelen
(deandere tweemaatschappelijke risico's)11.
Uit interviews blijkt datdehelfr vande
mensen overstromingen toeschrijft aan
natuurlijke oorzaken.Deanderehelft ziet
menselijk handelen alsoorzaak8.Bijdoelbewustinunderen verandert dit:hetwordteen
overduidelijk door mensen veroorzaakte
ramp.Datheeft gevolgen voordeperceptie
enacceptatievanhet risico.Debewoners van
hetinundatiegebied ervarendeoverstrominginsterkerematealsonvrijwillig.Ze
vindendeverdelingvanrisico'senvoordelen
alsnelonbillijk. Het maatschappelijke nut
vandeinundatie(devoordelen)kanin twijfelwordengetrokken.Entenslotte ontstaat
gemakkelijk wantrouwen tenopzichtevan
dedeskundigen endeoverheid.
Ookmagverwachtworden dat inundatieveelaandacht zalkrijgen indemedia.Dit
allesleidtertoedatdebetrokkenen inunderenalsmeerbedreigendziendaneenongecontroleerdeoverstroming.Deacceptatie
wordtdaardoor minder.

Veiligheidsbeleid in Nederland
en elders
VergelijkingvanhetNederlandseveiligheidsbeleid inzakeoverstromingen metdat
vananderelanden laat interessanreovereenkomstenenverschillenzien11:
• MerDuitsland enZwitserland heeft
Nederlandgemeendatdebevolkingvan
deoverheidabsolutebeschermingeist
tegenongewensterisico's.Dezelfredzaamheid vandebevolkingbijrampenis
kleinindezelanden.Binnenelkvande
drielandengaansremmen opomteverschuivenvaneenpuur technische
beschermingnaareenrisicobewusteen
duurzamemaatschappij meteengrotere
matevanzelfredzaamheid. HetVerenigd
KoninkrijkendeVerenigdeSratenzetten
nu alvolopinopdeeigenverantwoordelijkheidenzelfredzaamheid vanburgers;
• Het beschermingsniveau tegen overstromingisinNederland hogerdan inandereontwikkeldelanden (minder kansop
overstroming).Bovendien ishet beschermingsniveau langsderivieren in
Nederland oppapieruniform. In andere
landenishetniveauduidelijk gedifferentieerd.Stedenworden meestal beter
beschermd dan landelijkgebied met
weinigbebouwing;
• Nederland richtzichbijhet beheersen
vanoverstromingsrisico's vrijwel uit42
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sluitend ophet beperkenvandekansen.
Anderelanden bestedenjuist veelaandachtaanhet beperkenvandeoverstromingsschade (rampbeheersing).Nederland heefr (totvoorkort)steeds ingezet
opbeschermen metdijken.AnderelandenalsFrankrijk, Hongarije, Italiëende
VerenigdeStaten beschikken overeen
brederscalaaanbeschermings-en noodmaatregelen,zoals retentiegebieden,
noodoverloopgebieden (Hongarije) en
groene rivieren;
• Nederland enDuitsland beschikken niet
overdewettelijke instrumenten ombinnendijks maatregelen tenemenophet
gebiedvanderuimtelijke ordeningom
de(groeivande)overstromingsschade te
beperken;
• Nederland heeft met Zwitserland
gemeendat het bruikbare grondoppervlakperinwoner relatiefklein is.Daaromwordengebieden ingebruikgenomenenontwikkeld diebeter
gereserveerdzoudenkunnen worden om
rampen tebeheersen.Bijhet ontwikkelenen implementeren van duurzame
oplossingen looptmendaardoorvaak
achterdefeiten aanenmoetdeoverheid
noodgedwongen teruggrijpen opdure
technologische oplossingen;
• Net alsDuitsland heeft Nederland geen
schadevergoedingsregeling vooroverstromingsschade.Ookishetin Nederlandnietmogelijk omjedaartegen te
verzekeren.Anderelanden als bijvoorbeeldFrankrijk (naofficiële erkenning
alsnatuurramp), Hongarije (vergoeding
vanschadebij inundatie),endeVerenigdeStaten (verzekeringmet voorwaarden)
hebbendatwel.

Ophetgebiedvanwaterkeren heeft
Nederland altijd zijn mannetje/vrouwtje
gestaan,maarophetgebied vanwaterbeherenkanNederland nogveellerenvanbuitenlandseervaringen.Eenrisicobewusteen
duurzame maatschappij betekent niet alleen
blijvende aandacht voor ramppreventie
maarookvoorrampbeheersing (beperken
vandeoverstromingsschade) en zelfredzaamheid vanburgers.Ruimtelijke ordeningenschadevergoedingsregelingen biedeninstrumenten daarvoor.

Communicatie en rol van de
overheid
Risicocommunicatie moetaanhoge
eisenvoldoen.Mensengaanselectiefom met
informatie, zenemenopwatvoorhenrelevantisenwatpastbij hun beeldvandewerkelijkheid. Eerdereervaringen speleneen
belangrijke rol.Datbetekentdatmensen bij
eendreigendeoverstroming nietaltijd zo
zullen reageren alsdeoverheidverwachtof
graagzouzien.Zoblijkt hetmoeilijk om
iedereen (ookunwilligen)tijdig uit bedreigdegebieden te krijgen12.
Aantechnisch-wetenschappelijke informatieoverkansenengevolgen vanoverstromingbestaat weinigbehoefte. Dielevert
slechtsverwarringenachterdocht op.Burgers hebbenbehoefte aanvoorhen begrijpelijketaalenwillendat rekening wordt
gehouden methun gevoelens13.Ookmoetde
overheidduidelijk zijn overdeonzekerheden7.
Eenkansopoversrromingvan1/1250per
jaar zegtdeburger niets.Bovendien begrijpenmensen kansen indevormvan frequentiesmindergoeddanpercentages waarschijnlijkheid7. Daarbij komtdat burgers
eenpositieveformulering bijeenrisico(bij-

voorbeeldaantaloverlevenden) minder
angstwekkend vindendaneennegatieve formulering (aantaldoden)14.
Positiefformuleren vanoverstromingsrisico'senuitdrukken vanhetrisicoinpercentageswaarschijnlijkheid leidrtoteen
weergaveindevormvaneenpercentageveiligheidofbescherming.Meteen bovengrens
vandekansopoverstroming van r/500per
jaar langsderivieren (dekansvan r/t25oper
jaar heeft eengrote onzekerheidsmarge)
komthetbeschermingsniveau uit op519,8
procentperjaar.Deweergavevanhetrisico
indezevormheeft meer psychologische
voordelen.Zomaakthetduidelijk datdeveiligheidgeenrooprocent isendat nogsteeds
sprakeisvaneen(rest)risico.Envoorts blijkt
dat(vaakkostbare) maatregelen omdeveiligheid teverhogen slechts toteengeringe
veiligheidsverbetering kunnen leiden.
Bijplannen tothetaanwijzen van inundatiegebieden (retentie-ofnoodoverloopgebieden)isdeacceptatievanburgersen
bedrijven sterkafhankelijk vanhet vertrouwenindeexpertsendeoverheid.Omacceptatieenmaatschappelijkdraagvlakteverkrijgenisinteractienodiginhetgehele
beleidstraject vanprobleemverkenning tot
besluitvorming.Momenteelheerstbijde
bewonersvandepotentiële inundatiegebiedeneengrootwantrouwen tegenoverde
overheid.Decommunicatietussenoverheid
enbetrokkenburgerswordtvoortsbemoeilijktdoordatoverheidenburgersgeneigd
zijn tereagerenvanuit verschillendepsychologischeposities.Deoverheid benadertde
risico'srationeel-analytisch (bewust)en
bewonersdoendatmeergevoelsmatig(onbewust)medeopbasisvanhun ervaring13,15.
Datschepteenspanningsveld.Bijleken heeft
hetgevoeleendirecteinvloed ophetoordeel;
hetoordeelisnieteenvoudigwegeenuitkomstvaneenanalytischeevaluatie2.

Schadevergoeding
Bijdoelbewust inunderenzijn goedeen
ruimhartige schadevergoedingsregelingen
nodig12.Ruimhartige schadevergoedingsregelingenzullenbijdragen aanhet verminderenvandemaatschappelijke weerstanden
(hetNIMBY-effect) bij hetaanwijzen van
inundatiegebieden. Ruimhartig houdt in
datdevetgoedingnietbeperkt blijft totde
materiëleschade.Ookimmateriële schade
moetvergoed worden.
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Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
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Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden dezevoor u in de hand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:

kiwa kiwa
EGB
Erkend
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• diepe boringen

• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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