
potentieel het grootst is, zodanig ontworpen
dat de overstromingskans eens in de 10 000
jaar bedraagt.

KATRINA
Boven het extreem warme water van de

Golf van Mexico stopte de groei van orkaan
Katrina echter niet bij klasse 3. Ze kwam 29
augustus als een vierdeklasser aan land en
groeide door tot categorie 5, waarbij windsnel-
heden van meer dan 250 km/h optreden.
Opmerkelijk is dat het weerstation van New
Orleans door de storm werd vernield en dit
dus nooit zelf heeft kunnen meten. Bij een
stormvloed, veroorzaakt door een klasse 5
orkaan, hoort een waterstandsverhoging van
meer dan 5,4 m.

Katrina trok New Orleans aan de oostzijde
voorbij. In eerste instantie leek het erop dat de
stad op wonderbaarlijke wijze aan een grote
ramp zou ontsnappen. De dijken hielden
stand. Maar na een zucht van verlichting
stortten er toch drie cruciale dijken in. Het
water in Lake Pontchartrain ten noorden van
de stad werd flink door Katrina opgestuwd en
tegelijkertijd ‘duwde’ de orkaan extra water
vanuit de Golf van Mexico het meer in. Vanuit

Lake Pontchartrain loopt een aantal kanalen
de stad in. Langs deze waterwegen braken de
dijken door, waardoor het water recht de stad
in liep. De gevolgen waren, zoals voorspeld,
rampzalig. Mensen die om wat voor reden
dan ook niet konden of wilden evacueren, vie-
len ten prooi aan het water. Totale anarchie
was het gevolg.

FLOODWALLS
Het US Army Corps of Engineers (Usace)

onderhoudt de dijken in New Orleans. De
taak van deze civiele afdeling van het Ameri-
kaanse leger is te vergelijken met de rol die
Rijkswaterstaat in Nederland speelt. Volgens
Al Naomi,
senior project-
manager bij
het Army
Corps van het
district New
Orleans, zijn
de dijken
ingestort omdat er water overheen stroomde.
Deze dijken bestaan uit een grondlichaam,
zoals dat in Nederland ook gebruikelijk is.
Deze grondlichamen zijn verhoogd met een

gezakt. Een gevaarlijke situatie, omdat de
laaggelegen stad omringd is door water: in het
zuiden en westen de Mississippi en in het
noorden Lake Pontchartrain, dat in het oosten
in verbinding staat met de Golf van Mexico.
Dijken zijn daar dus van even groot belang als
in Nederland.

Het dijkenstelsel in New Orleans is ont-
worpen op het weerstaan van een hurricane
uit categorie 3. Orkanen zijn volgens de
schaal van Saffir & Simpson verdeeld in vijf
categorieën. Hoe hoger de categorie, des te
krachtiger de orkaan. Een orkaan uit klasse 3
bereikt windsnelheden die liggen tussen 177
en 208 km/h. Een hierdoor veroorzaakte
stormvloed reikt 2,6 tot 3,7 meter hoger dan
normaal. Volgens het National Hurricane
Centre in Amerika komt een orkaan van dit
kaliber eens in de 24 tot 32 jaar in de buurt
van New Orleans voor. Een hurricane uit cate-
gorie 5, zoals Katrina, treedt eens in de 101 tot
190 jaar op.

Onze dijken in Nederland zijn, in de gebie-
den waar de schade bij een overstroming

De grondlichamen in
New Orleans zijn niet
bekleed met een
beschermende laag

New Orleans was een makkelijke
prooi. De met water omsloten ‘soepkom’ ligt 
2 m onder zeeniveau. De inwoners die niet
waren geëvacueerd, hadden weinig kans om
te ontsnappen. Het dodental in de door ramp-
spoed en anarchie getroffen havenstad loopt
naar de duizend. In 1998 waren alle belang-
rijke partijen in de Verenigde Staten het
erover eens dat er in New Orleans iets moest
gebeuren om een ramp te voorkomen. De
resultaten werden gepubliceerd in het rapport

Coast 2050.
Tevergeefs.

Nederland heeft,
als land dat voor
een groot deel
onder de zeespiegel
ligt, alle reden om
de gebeurtenissen
in New Orleans op
de voet te volgen en
hieruit lering te

trekken. Zeker als we kijken naar onze eigen
soepkom rond Nieuwerkerk aan den IJssel,
waar het laagste punt van Nederland zich
bevindt op 6,76 m onder NAP. Voor dit
gebied (met name Capelle aan den IJssel) zijn
aan de hand van computersimulaties eerder
ook rampzalige voorspellingen gedaan bij een
dijkdoorbraak: in het ergste geval tienduizen-
den slachtoffers (zie De Ingenieur nr. 4, 04-05-
2005).

Ir. Bas Jonkman, als onderzoeker verbon-
den aan de TU Delft, was samen met dr.
Nathalie Asselman van WL|Delft Hydraulics
verantwoordelijk voor de computersimulaties
van de dijkdoorbraak in Capelle aan den
IJssel. Volgens hem zijn de simulaties in-
middels verder uitgekristalliseerd. ‘De
waarden waar we toen mee kwamen, zijn een
absolute bovengrens bij een extreme ramp.
Inmiddels hebben we de overstromingen
nauwkeuriger gemodelleerd. De voorspellin-
gen zijn nu een stuk realistischer, maar nog

steeds van catastrofale omvang. We spreken
nog steeds over een orde van grootte van mis-
schien wel duizenden slachtoffers.’

Volgens Jonkman is ook in Nederland tota-
le chaos mogelijk indien echte doorbraken
plaatsvinden met veel slachtoffers, economi-
sche schade, vervuiling, gaslekken en explo-
sies.

SLAPPE GROND
Hoeveel lijkt het diep gelegen Nederlandse

gebied eigenlijk op New Orleans? Beide heb-
ben te maken met sterke bodemdaling door
menselijk ingrijpen. In Nederland oxideert of
‘verbrandt’ veengrond door het constant weg-
pompen van water. In New Orleans is de
bodemsamenstelling iets anders. Volgens
Gerard Kruse, als geoloog werkzaam bij

GeoDelft, bestaat de bodem daar voorname-
lijk uit klei dat door de rivier is afgezet aan
weerszijden van de stroom. Hierop kunnen
vervolgens weer planten groeien. Bij hoog-
water breekt de rivier door zijn zelfgemaakte
heuveltjes heen en ontstaan er weer nieuwe
heuveltjes. Het gevolg is een gelaagde bodem
van slappe grond, die voornamelijk bestaat uit
klei met een beetje zand en plantenresten die
veen vormen. ‘Omdat het patroon van afge-
zette heuvels lijkt op de tenen van een vogel,
spreekt men ook wel van een bird’s foot delta’,
zegt Kruse.

Daar het slib door de bouw van dijken en
het bemalen van woongebieden niet wordt
aangevuld en de klei compacteert (een soort
inklinken), is New Orleans net als een groot
deel van Nederland onder de zeespiegel
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Nederlandse
dijken zijn

ontworpen op een
overstromingskans

van eens in de 
10 000 jaar

DE RAMP DIE ONAFWENDBAAR WAS. DE DIJKEN DIE NEW ORLEANS BESCHERMDEN, WAREN SLECHTS BEREKEND OP EEN ORKAAN UIT KLASSE 3.

KATRINA GROEIDE ECHTER UIT TOT CATEGORIE 5, DIE EENS IN DE 101 TOT 190 JAAR VOORKOMT. WAT KUNNEN DE AMERIKANEN VAN

NEDERLANDSE WATERBOUWERS LEREN? ‘WANNEER EEN BRES TE DIEP IS, HEEFT HET GEEN ZIN OM ZANDZAKKEN TE DUMPEN.’

Een Blackhawk-helikopter van
het Amerikaanse leger deponeert
een zandzak van ruim 2,7 ton in

het gat in de dijk van het 17th
Street kanaal.

Een medewerker van het US Army Corps of Engineers
controleert de waterkering bij de tweede doorbraak in het
London Avenue kanaal.

WATERKERINGEN ROND NEW ORLEANS MOESTEN  WEL BEZWIJKEN
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geeft echter aan dat er zeker interesse is in de
Nederlandse kennis: ‘Ik heb meerdere malen
gesproken met Nederlandse waterexperts en
kijk er naar uit om in de toekomst meer
samen te werken.’

WINDKRACHT
In Nederland komen geen orkanen voor

van dezelfde grootte als Katrina. De schaal
met vijf orkaanklassen van Saffir & Simpson
begint eigenlijk pas bij windkracht 12. De
windsnelheid loopt hierbij op tot minimaal
118 en maximaal 152 km/h. Volgens Monique
Somers, woordvoerster van het KNMI, komen
zware orkanen in Nederland niet voor, omdat
het water van de Noordzee te koud is. Het zee-
water moet minimaal 26 °C zijn. Zelfs met de
huidige klimaatveranderingen hoeven we er
volgens het KNMI geen rekening mee te hou-
den dat er zware orkanen ontstaan.

Nederland beleefde de zwaarste storm van

de eeuw op 7 september 1944. Er werd toen
een winduurgemiddelde gemeten van 122
km/h. De bekendste storm is echter die van 
1 februari 1953: windkracht 10 samen met een
springvloed veroorzaakten de watersnoo-
dramp. Deze catastrofe, waarbij ruim 1800
mensen om het leven kwamen, schudde
Nederland wakker. De Deltawerken en dijken
met een zeer kleine overstromingskans waren
het gevolg. Of de Nederlandse keringen met
Deltahoogte een storm van het kaliber Katrina
kunnen weerstaan is onduidelijk. Naomi ver-
moedt dat Katrina op de lange termijn voor
New Orleans zal doen wat de watersnood-
ramp voor ons heeft gedaan: bewustwording
van de gevaren van het water. ‘Het is betreu-
renswaardig dat hiervoor blijkbaar eerst een
ramp moet gebeuren.’
www.usace.army.mil
www.nhc.noaa.gov/HAW2/english/intro.shtml
www.knmi.nl

plaats zandzakken te storten. Door de sterke
stroming blijven de zakken niet op hun plaats.
In Nederland maken we daarom vaak een
halve cirkel achter de bres. Hier is het water
minder diep en stroomt het water minder
hard. Wellicht was het op deze manier eerder
gelukt om de stroming te stoppen. Nu konden
ze de gaten pas dichten toen het waterpeil in
Lake Pontchartrain en in de stad min of meer
gelijk waren.’

Uiteindelijk hebben de VS het Nederlandse
aanbod aanvaard en zijn er drie grote mobiele
noodpompen van Rijkswaterstaat naar het
rampgebied gevlogen, samen met een team
van bedieningsexperts. De pompen hebben
een capaciteit van 50 m3/min ofwel duizend
liter per seconde. De waaierpompen zijn
gemaakt door de firma Pasman en worden
aangedreven door een John Deere-dieselmo-
tor van 140 kW. Om verdere hulp hebben de
Amerikanen totnogtoe niet gevraagd. Naomi

deze doorbraken weinig gevaar en
schade veroorzaakten, hebben maar
weinig media hier melding van
gemaakt.’

PREVENTIE
Hoe was deze ramp te voor-

komen? Naomi: ‘Hiervoor hadden we simpel-
weg grotere, zwaardere dijken moeten
bouwen die een orkaan uit klasse 5 kunnen
weerstaan. Het Army Corps had echter alleen
autorisatie van de Amerikaanse overheid om
dijken te bouwen die bestand zijn tegen een
orkaan uit klasse 3.’

Door de kanalen die de stad in lopen, kon
het water de stad direct in het hart raken.
Waarom deze verbindingen dan niet afgeslo-
ten? Volgens Naomi was dit geen optie. ‘In
deze afwateringskanalen staan grote pomp-
installaties die een overvloed aan water de
stad uit kunnen pompen naar Lake Pontchar-
train. Juist bij een grote storm valt er veel regen
en hebben we de kanalen dus hard nodig.’

Een ander plan dat ter discussie staat, is de
aanleg van een beweegbare kering in het
oosten bij de uitmonding van Lake Pontchar-
train naar de Golf van Mexico. In 1965 lag er
een projectvoorstel voor een waterkering op
deze locatie. Nu kon de orkaan Katrina het
water op het meer opzwiepen en tegelijkertijd
water vanuit de Golf van Mexico het meer in
‘duwen’. ‘De kering die toen werd voorgesteld,
had de boel wellicht kunnen vertragen’, geeft
Naomi toe. ‘Maar ook deze kering was slechts
ontworpen om een orkaan van categorie 3 te
weerstaan. Ook deze dam zou uiteindelijk
overspoeld zijn, waarna het water de stad

ongetwijfeld via een andere weg had bereikt.
Daar komt bij dat we een grote hoeveelheid
dijken extra verzwaard hebben toen besloten
was om de kering niet te bouwen. Als dit niet
was gebeurd, waren er wellicht nog meer dij-
ken doorgebroken.’ De kosten van de bouw-
werken om Lake Pontchartrain af te sluiten
van de Golf werden volgens Naomi ingeschat
op ongeveer drie miljard dollar.

HULP
Nederland heeft, als waterland bij uitstek,

New Orleans direct na de ramp hulp geboden.
Televisiebeelden lieten zien hoe de
Amerikanen probeerden de bressen in de dij-
ken te dichten door er met grote helikopters
zandzakken in te dumpen. Hoewel de gaten
uiteindelijk gedicht zijn, lijkt het alsof de
Amerikanen hier een stukje Nederlandse er-
varing ontberen. Jonkman: ‘Wanneer een bres
te diep is, heeft het vaak geen zin om op deze

floodwall: muurtjes van gewapend
beton die gefundeerd zijn op dam-
wanden die diep de grond in ste-
ken. ‘Het water dat over de
muurtjes liep, heeft erosie veroor-
zaakt, waardoor de floodwalls wel-
licht hun stabiliteit hebben
verloren. Of dit de exacte oorzaak is, moet
onderzoek echter nog uitwijzen’, zegt Naomi.
De vraag is echter of de muren van de dam-
wand zijn afgebroken. ‘Dit kunnen we nu niet
zien’, zegt Naomi. ‘We hebben de bressen nu
provisorisch gedicht, waardoor het geheel
afgedekt is.’ Naomi kan ook niet zeggen hoe
diep de damwanden in de muurtjes zitten ver-
ankerd. ‘De originele tekeningen liggen in het
districtskantoor waar onze medewerkers
momenteel onder lastige omstandigheden,
zonder water en elektriciteit, moeten werken.
Zij hebben nu hun handen vol met andere
dingen.’ Op de foto’s van de doorgebroken
muren is duidelijk te zien dat de grondlicha-
men waarop ze staan, op een toevallige asfalt-
weg na, niet zijn bekleed met een
beschermende laag om erosie te voorkomen.

De hogere muren in het dijkenstelsel heb-
ben een andere vorm dan de zogeheten I-walls.
‘De T-walls hebben het profiel van een T die
op zijn kop staat. Het onderste deel vormt dan
een plaat aan de voet van de muur. Op de
plaatsen waar de floodwalls zijn doorgebroken
hebben we gekozen voor I-walls omdat er
geen ruimte was voor een dijk.’ Maar, zegt
Naomi, behalve de muren langs de kanalen
zijn er langs de waterverbinding tussen de
Mississippi River en de Golf van Mexico ook
twee ‘gewone’ dijken doorgebroken. ‘Omdat
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dam-
wand

Een van de drie mobiele noodpompen
die Rijkswaterstaat, op verzoek van
Amerika, met een team van bedie-
ningsexperts naar New Orleans stuur-
de. Rijkswaterstaat heeft sinds de
watersnoodramp in 1953 altijd tien
noodpompen paraat staan. De nieu-
we pompen zijn sinds halverwege dit
jaar in gebruik.
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TYPE
Automatische vacuümpomp

CAPACITEIT
50 m3/min

AANDRIJVING
John Deere dieselmotor 

(140 kW)
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Pasman Motoren &
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