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Aantasting kust 
Waarom zochten zo weinig mensen na de waarschuwing
een veilig heenkomen? Veel bewoners gokten er een-
voudigweg op dat hun huisje níet zou worden getroffen.
Met een overhaast vertrek zouden ze namelijk het risico
lopen elders weer een nieuw bestaan op te moeten
bouwen. Want wie zijn huis onbeheerd achterlaat, 
is alles kwijt, óók als de ramp uiteindelijk aan zijn deur
voorbijgaat. Op plekken die gespaard blijven, moeten
de allerarmsten, van heinde en ver toegestroomd,
immers opnieuw zien te beginnen. En in die beroerde
omstandigheden geldt het recht van de sterkste. Je kunt
dus maar beter vasthouden aan wat je hebt en hopen
op een wonder. Een combinatie van onwetendheid over
het gevaar, en fatalisme, ingegeven door de beroerde
economische omstandigheden.

De economische situatie in de regio is in meer
opzichten van invloed op de schade die een tsunami
kan aanrichten. In de laaggelegen gebieden aan de kust
worden de natuurlijke bescherming tegen de zee, en de
draagkracht van de geologische ondergrond steeds
meer aangetast. Zo moeten mangrovebossen wijken
voor garnalenkwekerijen en visvijvers, raken stranden
volgebouwd met hotels, en dijen kustplaatsen snel uit
met havens en industrieterreinen. Dit alles leidt niet
alleen tot ernstige vervuiling, maar ook tot versnelde
erosie van de kwetsbare kust. Bij grote steden aan de
kust, zoals bijvoorbeeld Semarang in Java, wordt zo
veel grondwater opgepompt dat de bebouwing soms
wel 10 cm per jaar wegzakt in de jonge kustsedimenten. 

enorm; de wegen waren geblokkeerd, de elektriciteit
was uitgevallen en de bewoners verkeerden in shock.
Het aantal slachtoffers was hier ook vele malen groter
dan langs de kusten in de andere getroffen landen. 

In Banda Aceh maakten behalve het water zelf voor-
al de gigantische modderstromen vermengd met puin
van huizen veel slachtoffers. Op satellietbeelden van vlak
na de tsunami is te zien hoe deze massabewegingen op
sommige plaatsen zelfs tot diep in de dalen zijn op-
gestuwd (foto’s hierboven). 

Op Sri Lanka en in India drong de tsunami pas ruim
twee uur na de aardschok het kustgebied binnen. Was
de bevolking hier wél te redden geweest door een tijdige
waarschuwing? 

Laten we daarvoor kijken naar een kustgebied dat
zeer regelmatig wordt geconfronteerd met catastrofale
overstromingen (maar dit keer gespaard bleef), name-
lijk Bangladesh. Bijna ieder jaar vinden hier overstro-
mingen vanuit zee plaats, met golfhoogtes aan de kust
van soms meer dan 7 meter, die kilometers diep het
land in razen met een snelheid van ruim 2 km in het
kwartier. Ze worden veroorzaakt door cyclonen in de
Baai van Bengalen. In november 1970 kwamen daarbij
ruim 300.000 mensen om, in april 1991 145.000 bij
de havenstad Chittagong. 

Hoe zijn deze aantallen te verklaren, als zowel de
richting als intensiteit van deze cyclonen ruim – vaak
zelfs dagen – van te voren bekend zijn, evenals de
plaatsen waar ze ongeveer de kust zullen bereiken? Bij
de cycloon van 1991, waarvoor een dag tevoren gewaar-
schuwd was, zocht slechts 15 procent van de kustbevol-
king elders een veilig heenkomen – terwijl er genoeg
plek was in de Chittagong-heuvels, op nog geen 3 km
afstand van de meeste dorpen. Ook waren er betonnen
shelters op hoge palen beschikbaar, die internationale
hulporganisaties in de gevarenzone hebben gebouwd. 
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Er werd schande geroepen dat zo’n waarschuwings-
systeem in de Indische Oceaan ontbreekt, want had dit
eind december 2004 niet vele levens kunnen redden? 

Het wrange is dat er direct na de onderzeese aard-
beving op tweede kerstdag wel degelijk een waarschu-
wing was uitgegaan voor een aardbeving, die mogelijk
gevolgd zou worden door een tsunami. Maar met dat
bericht hadden de lokale autoriteiten in veel van de
getroffen landen niets gedaan. In India bijvoorbeeld
werd er gebeld naar de minister van een zuidelijke
deelstaat. Zijn telefoon bleek afgesloten omdat hij al
enige tijd niet meer in functie was. In Thailand stelde
de overheid zich dagenlang afwachtend op, mogelijk
uit angst dat de toeristische stranden negatief in de
publiciteit zouden komen. In Indonesië wist de bevol-
king in het begin ook van niets. 

Ontsnappingskans
Maar stel dat er wel een goed functionerend waar-
schuwingssysteem was geweest, zou de bevolking in de
tsunami-gevarenzone dan gespaard zijn gebleven? In
Banda Aceh, op de noordwestpunt van Sumatra, luidt
het antwoord op die vraag helaas ‘nee’. De afstand tot
het epicentrum was daar zó kort, en het stedelijke
gebied in de kustvlakte zó uitgestrekt, dat in het kwar-
tier dat de golf ontstond en de kust bereikte, er geen tijd
voor evacuatie zou zijn geweest. Bovendien was door
de aardbeving zelf de ravage van ingestorte huizen al

Het door de Amerikanen ontwikkelde Deep Ocean
Assessment and Reporting of Tsunamis (DART)-systeem
bestaat uit een netwerk van boeien die verbonden zijn
met waterdrukmeters op de oceaanbodem. Zij signa-
leren de minieme drukveranderingen die met een
tsunami gepaard gaan. Die worden via de boei aan een
satelliet doorgeven. Het systeem, dat overigens pas
sinds 2000 functioneert, is technisch geavanceerd
maar niet bijzonder kostbaar.

Direct na de tsunami-ramp in Azië klonk de roep om installatie 

van een hightech waarschuwingssysteem in de regio, zoals 

de Amerikanen aan hun westkust hebben. Al snel kwam het 

inzicht dat een puur technische oplossing de ramp niet had 

kunnen voorkomen. Wat is er nodig om de regio beter voor te

bereiden op rampen? Hoe kan de schade beperkt worden? 

Hoe kan Azië zich wapenen tegen 
een volgende tsunami-ramp?

Nog voordat de omvang van de tsunami-ramp voor
iedereen zichtbaar was en het aantal slachtoffers

geteld, werd al gesproken over de noodzaak van een
waarschuwingssysteem. De Amerikanen hebben dat
immers al aan hun westkust geïnstalleerd. Net zoals 
de Japanners, die van oudsher bekend zijn met de ver-
nietigende tsunami-golven die periodiek hun havens
teisteren (het Japanse woord tsunami is afgeleid van
tsu (= haven) en nami (= golf)). Zo vielen in 1703 aan
de Japanse Sanriku-kust rond de honderdduizend
mensen ten prooi aan dit natuurgeweld. Geen plek ter
wereld is vaker door tsunami’s getroffen dan dit dicht-
bevolkte gebied (tabel). 

Wie zijn huis onbeheerd achterlaat, 

is alles kwijt, ook als de ramp 

uiteindelijk aan zijn deur voorbijgaat.

Tsunami-rampen

Jaar Locatie tsunami Bron Aantal doden

1628 vChr Santorini, Griekenland vulkaanuitbarsting ?

1293 Sanriku-kust, Japan aardbeving 30.000

1703 Sanriku-kust, Japan aardbeving 100.000

1755 Lissabon, Portugal aardbeving 10.000

1783 Calabrië, Italië aardbeving 1.500

1868 Chili en Peru aardbeving 25.000

1883 Java en Sumatra, Indonesië vulkaanuitbarsting Krakatau 36.000

1896 Sanriku-kust, Japan aardbeving 27.000

1908 Messina, Sicilië/Italië aardbeving 6.000

1927 Newfoundland, Canada onderzeese aardverschuiving 27

1933 Sanriku-kust, Japan aardbeving 3.000

1983 Hinshu, Japan aardbeving 104

1993 Hokkaido, Japan aardbeving 200

1994 Java, Indonesië aardbeving 222

1998 Papua Nieuw Guinea onderzeese aardverschuiving 2.000

2004 Sumatra, Sri Lanka, India, 

Thailand, Somalië, Kenia 

en Tanzania aardbeving 280.000

Banda Aceh vlak voor en na 

de tsunami: een modderstroom

met puin is tot diep de dalen

ingestuwd.

Vluchtplek in

Bangladesh waar 

de kustbevolking

naartoe kan bij

hoogwater. 
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De natuurlijke kustbescherming, 

dient gekoesterd te worden.

Schade beperken 
Het instellen van een hightech waarschuwingssysteem
is belangrijk, maar niet genoeg. Er moet meer gebeuren.
Op korte termijn valt te denken aan maatregelen in de
voorlichtende sfeer, op langere termijn aan een betere
afbakening van de gevarenzones. 

Allereerst moet de lokale bevolking doordrongen
raken van de gevaren die ze loopt in de lager gelegen
gebieden dichtbij de kust. Op school moeten kinderen
al leren over het fenomeen tsunami en het type golf dat
hierbij wordt veroorzaakt. Met deze kennis redde het
tienjarige Britse meisje Tilly Smith de levens van ruim
honderd mensen (zie pagina 18 ‘Britse scholier redt
honderd mensen dankzij aardrijkskundeles’). 

Ook de hoteleigenaren langs de kust en de toeristen
dienen goed geïnformeerd te worden over de mogelijke
gevaren. Hoeveel mensen werden niet compleet verrast
door de tweede golf, die op sommige plaatsen nog ver-
woestender was dan de eerste? Mensen bleven gebio-
logeerd staan kijken naar de schade, in plaats van snel
een veilig heenkomen te zoeken in hoger gelegen
gebieden.

Daarnaast moeten er gevarenzones aangewezen
worden en evacuatieplannen opgesteld. Welke gebieden
lopen serieus gevaar overstroomd te worden, waar
kunnen de mensen die daar zitten heen? Er moeten

Een geïntegreerde planning van de kustzones is nodig,

maar op korte termijn niet realistisch.

vluchtplekken worden aangewezen op dichtbij gelegen
heuvels en hoge gebouwen. Te denken valt ook aan het
overdekken van marktplaatsen met relatief hoge platte
betonnen daken, waar de mensen naartoe kunnen
vluchten. De locatie en gebruikte materialen zijn van
belang: opvallend was dat veel moskeeën overeind
bleven tijdens de laatste ramp.

Planning kustzone
Ten slotte moeten ondernemers, planners en lokale
autoriteiten beter doordrongen raken van de kwetsbaar-
heid van de kustzone. De natuurlijke kustbescherming,
zoals de mangrovebossen, dient gekoesterd te worden.
Bij de laatste tsunami zouden de mangroves weinig
geholpen hebben, maar tegen hevige stormen en
kleinere tsunami’s kunnen ze wel degelijk enige
bescherming bieden. Hetzelfde geldt voor aanwezige
dijken, hoe laag die ook mogen zijn. Tevens moet de
aanleg van hotels, industrieterreinen en woningen in
de gevarenzones aan banden gelegd worden. 

Voor een goede zonering van het toekomstige 
overstromingsgevaar zijn computersimulaties van de
vloedgolf nodig. Daarvoor is gedetailleerd geografisch
inzicht nodig in de vorm en helling van het terrein, en
in de wrijving van de golf met het landoppervlak, die
mede bepaald wordt door de aanwezigheid van rijst-
velden, visvijvers en rurale en stedelijke bebouwing. 

Als de kadastrale gegevens behouden zijn gebleven,
kan via GIS in combinatie met de beschikbare satelliet-
beelden en basiskartering (zie ook artikel Barend
Köbben op pagina 9), met weinig moeite een eerste
plan voor de wederopbouw worden gemaakt, waarin
ook de gevarenzones, de kustverdediging en de eva-
cuatie-infrastructuur geïntegreerd kunnen worden.
Maar laten we realistisch zijn: zo’n geïntegreerde
planning van de kustzone is op korte termijn waar-
schijnlijk niet operationeel. 

Een waarschuwingssysteem echter, hoe geavanceerd
ook, heeft weinig zin als de mensen in het gebied er
niet adequaat op reageren en er in de planning geen
rekening mee gehouden wordt. Hopelijk wordt een
deel van de hulpgelden hieraan besteed. ■
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Luchtfoto van de

verwoeste kustzone

van Aceh, Sumatra,

Indonesië op 

7 januari 2005.
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