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Al voor mijn verhuizing was Australië groots in het 
nieuws. Overstromingen waren dagelijks op tv. 
Drie kwart van Queensland was uitgeroepen tot 
rampgebied, een gebied zo groot als 30x Nederland. 
Ik was van plan een aantal mensen bij de overheid 
te spreken. Ik wilde hen vragen bij wie de verant-
woordelijkheid ligt om de waterproblemen op te 
pakken. En wat kan de overheid doen in een land 
waar ze slechts een beperkt mandaat heeft in de 
ruimtelijke ordening? Maar de tijd was te kort en 
de ambtenaren zijn schuw geworden. Er zijn nogal 
wat beschuldigingen over ze heen gekomen. 
Gelukkig zijn anderen meer spraakzaam. En zo’n 
60 websites en krantenartikelen doorkammen geeft 
ook een interessant beeld.
 Naast enkele tientallen doden is de schade is 
enorm. Meer dan 22.000 woningen en bedrijven 
zijn overstroomd geweest. Stukken infrastructuur 
zijn weggeslagen of afgesloten. De gezondheidszorg 
staat onder druk, voor korte en langere tijd. De 
geschatte economische schade is 5 miljard, ofwel 
0,4% minder groei. Maar het land is ook veerkrach-
tig. De staat Queensland heeft direct een task force 
opgericht om het herstel regelen, terwijl lokale 
overheden hun bouwregels al aan het herzien zijn. 
Grote afwezige in de wederopbouwaandacht lijkt 
echter de waterhuishouding zelf. En dat terwijl 
overstromingen niet nieuw zijn. Iedereen refereert 

nog aan de grote overstroming van 1974. Maar ook 
in 1989 en 1990 waren er overstromingen. En 
recentelijk in 2009 en 2010. Delen van de Bruce 
Highway, de levensader van Queensland, zijn in de 
afgelopen twee jaar honderden keren afgesloten 
geweest. Misschien dat de overstromingen van nu 
de wake-up call voor Queensland zijn om de 
waterproblemen serieus op te pakken, net als de 
hoge waterstanden van 1993 en 1995 dat voor 
Nederland zijn geweest. Het lijkt tijd voor een eigen 
integrale Ruimte voor de Rivieren aanpak. 
 Maar de omstandigheden zijn hier wel extremer. 
Veel meer neerslag en groter verval leiden tot 
grotere fl uctuaties, met rivieren die tot 14 meter 
boven normaal peil stijgen. En complexer. Voor de 
recente overstromingen waren er zeven jaar droog-
te, met alle bosbranden en drinkwatertekorten van 
dien. De Wivenhoe-dam bijvoorbeeld, aangelegd na 
de watersnood van 1974, is voor de helft bedoeld 
om Brisbane tegen overstroming te beschermen, 
met een rekenkans van 1 op de 5000 jaar. 
De andere helft is drinkwaterreserve. Maar de 
zwakte van zo’n dam zit, zoals bij zoveel zaken, 
in het beheer en de exploitatie. Zo werd tijdens de 
droge jaren de overstromingscapaciteit met een 
derde verkleind om kosten te besparen op een 
renovatie. In januari werd meer drinkwater vastge-
houden en ging men (te) laat over op grootschalig 

spuien om voldoende buffercapaciteit te creëren. 
Voor het peilbeheer rekende men te veel op de 
neerslagvoorspellingen. Maar die zaten er in 
januari vaak naast, met uitschieters tot 1000%. 
Samen heeft dit mede tot de overstroming van 
Brisbane geleid, en tot grote oproer onder de 
bevolking. Daarna is het beheer radicaal omgegooid.  
 Eind februari is wel preventief ingegrepen, om 
verwachte regenval in maart op te kunnen vangen. 
En fors. Niet alleen de volledige overstroomcapaciteit 
is geleegd, ook 25% van de drinkwaterreserve. 
Dit heeft weer grote commotie bij de bevolking 
opgeroepen, die nog steeds leeft onder drinkwater-
beperkingen.
Inmiddels zijn alle ogen gericht op een zware onder-
zoekscommissie, die aan het werk is gezet om lering 
te trekken en adviezen te geven voor de toekomst. 
Ik ben benieuwd of dit tot de hoognodige integrale 
ruimtelijke aanpak van water, infrastructuur en 
bebouwing gaat leiden.
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