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DOOR JOLANDA HAVEN

Als er een overstroming plootsvindt don
hebben we te moken met een romp

woor we obsoluut niet op ziin voorbe-
reid. Simpelweg dilken en duinen opho-
gen is niet meer voldoende. Wont ols
een diik toch doorbreekt, don ben ie
erg kwetsboor. 'Er moeten strotegieën
bedocht worden om die de kwetsboor-
heid von Nederlond verkleinen .' , eldus

Hoekstro. 'Er moeten mootregelen
komen die ons moqtschoppeliik systeem

robuuster moken, dot wil zeggen minder
gevoelig .'
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Nederlond is nog nooit zo veilig
geweest no de romp in I 953 en poro-
doxool genoeg tegeliikertiid ook nog

nooit zo kwetsboor. De kons op een

overstroming is weliswoor klein moor de

gevolgen ziin buitengewoon groot. Een

overstroming net ols in New Orleons
zou ook heel goed in Nederlond kun-

nen. De gevolg en zullen woorschilnliik
nog groter ziin Het klimoot verondert,
de zeespiegel stiigt en de bodem doolt.
Dot olles mookt Nederlond kwetsboor-

der en door moeten we wot oon doen.
'We moeten op een ondere monier kii-

ken noor mootregelen die we kunnen

nemen', oldus Hoekstro. 'Wont ols er

een grote overstroming is don ziin er

veel slochtoffers. Hoe ziin we voorbe-
reid? Het ontwoord is simpel wont
Nederlond is niet voorbereid.' Je kriigt
'New Orleons ochtig"' omstondigheden
volgens Hoekstro. 'Het commentoor dot
er ochterof kwom over de hulpverlening
in New Orleons wos dot veel dingen
beter konden . Moo r h u lpverlenen is in
zo'n gevol oltiid gebrekkig. Het woter
stroomt zo snel het lond in. ledereen
hondell zelf en er is weinig mogeliikheid
voor communicotie, coórdinotie of struc-

tuur.' De oondocht is oltiid volledig
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gericht op het voorkomen von een over-
stroming. Verder don het ophogen von
de diiken en duinen ziin we niet geko-
men. We storen ons volgens Hoekstro

blind op één kont von de medoille;
olleen op de kons en niet op de gevol-
gen . Een gesch ikt ro m pen plo n is voor
een overstroming moeililk te moken.

DRrE rlrlr0uAït rur r[trËil
'Wot we dus moeten doen is kiiken hoe

we de gevolgen en inherente kwetsboor-

heid von het systeem kunnen verklei-

nen', oldus Hoekstro. 'ldeeën genoeg.

Je zou kunnen denken oon een herin-

richting von de ruimteliike ordening in
Nederlond. Mook biivoorbeeld hoog-

wotervluchtplootsen. ledereen zou moe-

ïen weten woor de dichtstbiiziinde
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kwetsboorheid. Een sloperdiik is een

londi nwo,airs gelêgên ié$à ii k,,bii

een zeediik. Doornoost ziin sloperdiiken
vook oude dilken woqrvon de direct
woterkerende functie is komen te vervol-
len door de oonleg von de nieuwe voor-

gelegen diik. Als J"rd" optie noemt

Hoekstro de smolle kustliin vervongen
door een brede dynomische kuststrook.

Dot wil zeggen meerdere duinen ochter
elkoor in ploots von óén mommoetduin.

Ook zou er meer ruimte moeïen komen

voor de rivieren. Het gevolg is dot we
een stuk Betuwe en lJsseldol moeten

opgeven.
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'Eón moqtregel voor heel Nederlond
kon niet', oldus Hoekstro. 'Je moet per

gebied bekiiken welke strotegie het bes-

te toegepost kon worden. Op dit
moment wordt er druk onderzoek
gedoon noor de hoolboorheid von de

genoemde strotegieën. Ook de kosten,

foolmechonismen, het in koort brengen

von de risico's worden doorin meegeno-

men. Voordot we door een ontwoord op
hebben ziin we ol gouw vier ioor ver-

der.' Alles stoot ols het wore nog in de

kinderschoenen. Hoe veiliger ie het wil
moken hoe duurder het wordt. No
.l953 

is er gezegd, dit nooit weer.

Doormee wordt eigenliik gezegd dot ie
er olles oon wil doen om het te voorko-
men ongeocht wot het kost. ln de prok-

tiik bliikt dot dus niel zo te ziin.
Hoekstro: 'Al deze mootregelen zouden
een behoorliike ingreep ziin op de hele

mootschoppii. Wont olle ruimte die er

nog is, is erg schoors. Veronderingen
kunnen don ook niet von de een op de

ondere dog. Het goot er meer om het in
gong zetten von een tronsitie noor een

nieuwe monier von omgoon met wofer.
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