Twee jaar na Katrina
Twee jaar na de overstroming is New Orleans nog lang niet hersteld. Dat is ons gebleken tijdens een verblijf
van een week in deze stad in juli jl.. Om een goed beeld te vormen hebben we gesproken met vertegenwoordigers van overheden, adviseurs en inwoners over de nasleep van de ramp. Hoe maken de geëvacueerde
mensen het en waar verblijven zij nu? Zijn de waterkeringen weer op orde en stelt de samenleving daar nu
andere eisen aan? Hoe verloopt de wederopbouw van de stad? Hebben de getroffenen een schadevergoeding
gekregen? En wat is er nu nog te merken van de overstroming in de stad? De resultaten zijn vastgelegd in een
boek “Twee jaar na Katrina”, geschreven door medewerkers van HKV LIJN IN WATER en TU Delft.

Op dit moment is eenderde van de bevolking niet teruggekeerd naar New Orleans, heeft elders een bestaan
opgebouwd en zal daar waarschijnlijk blijven. Meer dan de
helft van de huizen is niet hersteld, de huurprijzen zijn
meer dan verdubbeld. Het leven van honderdduizenden
inwoners staat nog steeds op zijn kop. Bijna iedereen kent
een buurman, familielid, collega of vriend die de overstroming niet heeft overleefd. Alle inwoners ondervinden
nog dagelijks de gevolgen van de maatschappelijke
ontwrichting.
De directe schade van de overstroming is geschat op $ 30
miljard. De kosten van de maatschappelijke ontwrichting
zijn niet precies bekend, maar waarschijnlijk vele malen
groter. Het totale bedrag van de claims in rechtzaken
geven een beeld van de materiële en immateriële schade
zoals burgers en bedrijven die ervaren.
New Orleans laat zien hoe complex het herstelproces is.
Er zijn talloze plannen, ideeën en belangen, de partijen
buitelen over elkaar. Maar een integrale visie, die een ieder
als uitgangspunt neemt, ontbreekt. Politici willen scoren,
burgers en bedrijven willen erkenning van het leed, maar
ook gewoon geld als compensatie van de schade.
Leiderschap ontbreekt, en wordt ook niet geaccepteerd.
Zal het in Nederland veel anders zijn?
Voor Nederland kunnen we leren door de evacuties en de
gevolgen van de overstroming te plaatsen in de Nederlandse
context. De (verwachte) rol van de overheid in Nederland
is sterker, er is meer geld beschikbaar voor collectieve
doeleinden. De ‘druk’ op het wegennet is in Amerika kleiner
dan in Nederland. Waarschijnlijk zal de omvang van een
overstroming in Nederland groter zijn. Informatie en
communicatie spelen hierbij een cruciale rol. Een interessante vraag blijft of we in Nederland de risico’s anders
benaderen dan in Amerika. In figuur 1 is een fasering
aangegeven die na Katrina gebruikt wordt ter voorbereiding
van een evacuatie. Deze fasering is gebaseerd op een
vijf-daagse voorspelling van een orkaan. In Nederland
komen orkanen niet voor, en zal er verder nagedacht
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moeten worden over de fasering.
In 2005 wilden veel mensen (circa 20%) niet evacueren.
De redenen daarvoor waren heel verschillend, onder meer

Figuur 1 Fasering besluit tot evacuatie
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Hoe kunnen we in Nederland het belastinggeld voor het
beperken van overstromingsrisico’s (kans maal gevolg) het
beste inzetten? Gaan we de ‘Amerikaanse’ weg op door te
kiezen voor het beperken van de gevolgen van een
overstroming en het verzekeren van de materiële schade
van burgers en bedrijven? Of volgen we de eeuwenoude
traditie en focussen we vooral op preventie? Er zal
gekozen moeten worden, want ook de overheid kan een
euro maar één keer uitgeven!

Dr. ir. Matthijs Kok,
HKV Lijn in Water/HKV Consultants
Het boek “Twee jaar na Katrina. De catastrofale overstroming
van New Orleans” is een uitgave van HKV LIJN IN WATER
en TU Delft, en is voor u 10 verkrijgbaar via www.hkv.nl.

omdat mensen slechte ervaringen met evacuaties hadden
en hun eigendom wilden beschermen. Het is te verwachten
dat ook een volgende keer een groep mensen het bedreigde
gebied niet zal willen verlaten. Om deze groep zo klein
mogelijk te maken is een brede aanpak nodig, gezien de
uiteenlopende redenen om niet te evacueren.

Tijdelijke Bijdrageregeling Verbetering Management
Overstromingen – een terugblik en vooruitblik
In totaal zijn er 37 projecten ingediend, waardoor de eerste
openstelling positief is verlopen. Op basis van de criteria
zijn 33 projecten goedgekeurd. Voor de eerste openstelling
was u 6,0 miljoen beschikbaar, waarvan u 5,8 is toegekend.
De systematiek van de één-loket-gedachte in de regio’s
heeft goed gewerkt.
De tweede openstelling van de regeling is van 3 januari
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2008 tot en met 29 februari 2008. Het beschikbare
budget is u 3,0 miljoen. In tegenstelling tot de eerste
openstelling vindt de rangschikking van aanvragen plaats
op volgorde van binnenkomst.
Voor nadere informatie zie
www.platformoverstromingen.nl
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