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Summary in Dutch
Lange tijd was het overstromingsrisicobeheer vooral gericht op ofwel strategieën
voor risico-vermindering op de lange termijn, ofwel op respons na rampen.
Wetenschappelijke vooruitgang in hydro-meteorologische voorspellingen heeft
echter een waardevol tijdvenster gecreëerd tussen overstromingswaarschuwingen
en dreigende rampen, gedurende welke maatregelen ter beperking van de risico's
kunnen worden genomen. Als antwoord op de groeiende vraag naar het vinden van
effectievere manieren om met het toenemende overstromingsrisico om te gaan,
onderzoeken we in dit proefschrift belangrijke aspecten van op voorspellingen
gebaseerde strategieën, met name voorspellingskwaliteit, met de ambitie om bij te
dragen aan een effectiever overstromingsrisicobeheer.
In de eerste plaats richt dit proefschrift zich op de rol van op voorspellingen
gebaseerde strategieën in overstromingsrisicobeheer. In de huidige praktijk worden
tijdelijke maatregelen, gedreven door voorspellingen, gebruikt om het risico te
verminderen dat overblijft na de toepassing van permanente maatregelen.
Hoofdstuk 2 presenteert een methode wat permanente en op voorspellingen
gebaseerde maatregelen ter voorkoming van overstromingen vergelijkt, waarbij
wordt onderzocht onder welke voorwaarden op voorspellingen gebaseerde
maatregelen kunnen worden gebruikt als alternatief voor permanente maatregelen.
In navolging van de rationale van deze methode worden op voorspellingen
gebaseerde maatregelen toegepast op frequente (zeer waarschijnlijke)
gebeurtenissen met een lage impact vergeleken met maatregelen gericht op
zeldzame (lage waarschijnlijkheid) gebeurtenissen met een hoge impact.
Gebruikmakend van overstromingsrisico-indicatoren voor Chikwawa, Malawi en
voorspelde rivierafvoer, laten de resultaten zien dat de selectie van de goedkoopste
strategie een functie is van de kosten van maatregelen, klimatologisch
overstromingsrisico
en
voorspellend
vermogen
om
nauwkeurige
overstromingswaarschuwingen te produceren. Effectieve tijdelijke maatregelen in
combinatie met nauwkeurige voorspellingen kunnen een strategie rechtvaardigen
die berust op voorspellingsgebaseerde maatregelen of een combinatie van
permanente en voorspellingsgebaseerde maatregelen, in plaats van alleen
permanente maatregelen toe te passen. Bovendien kunnen de onderlinge verbanden
tussen de bovengenoemde aspecten aanleiding geven tot een beleid van optreden
tegen frequente evenementen met een lage impact in plaats van zeldzame
evenementen met een hoge impact.
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Hoofdstuk 3 presenteert vervolgens een evaluatiekader van een globaal
overstromingsvoorspellingsmodel. Gebruikmakend van Peru als casestudy
beoordeelt dit raamwerk de hydrologische prestaties van het model door de
waargenomen rivierafvoer te vergelijken met de rivierafvoer die door het model
wordt geproduceerd op een doorlooptijd van 0 dagen. Het voorspellende vermogen
van het model wordt beoordeeld door de vergelijking van voorspelde en
gemodelleerde afvoer, evenals door validatie van overstromingswaarschuwingen
tegen gerapporteerde overstromingen. Ruwe voorspellingen worden vervolgens
achteraf verwerkt om de mate te evalueren waarin een eenvoudige biasverwijderende techniek de prestaties van het model beïnvloedt. Resultaten geven
aan dat het model de seizoensgebondenheid van de rivierafvoer weergeeft, maar
dat er grote kwantitatieve verschillen zijn tussen waargenomen en gemodelleerde
rivierafvoer. Voorspellingen bij korte doorlooptijden presteren beter, en gemiddeld
zijn de voorspellingsprestaties hoger voor gridcellen die grote rivieren
vertegenwoordigen met grote stroomopwaartse gebieden, in vergelijking met de
korte riviersystemen met snelle hydrologische respons. In het algemeen worden
ruwe voorspellingen gekenmerkt door een neiging om rivierafvoer te overschatten.
Post-verwerkte voorspellingen presteren beter in het vastleggen van de
gemodelleerde afvoer, maar ze bieden waarschuwingen voor minder gemelde
overstromingen in vergelijking met de ruwe voorspellingen. Dit hoofdstuk laat zien
dat het geselecteerde globale voorspellingsmodel waardevol kan zijn in gebieden
waar de lokale voorspellingssystemen ofwel onbetrouwbaar zijn of alleen op korte
doorlooptijden werken.
In hoofdstuk 4 onderzoeken we de invloed van de voorgaande hydrometeorologische omstandigheden op het ontstaan van overstromingen. We
gebruiken een pragmatische aanpak, waarbij gerapporteerde historische
overstromingsgebeurtenissen in het Afrikaanse Sub-Sahara worden gebruikt om,
afzonderlijk van elkaar en gecombineerd, overstromingsindicatoren te analyseren
die representatief zijn voor tijdschalen variërend van enkele dagen tot enkele
maanden voorafgaand aan de gebeurtenissen. Hoewel zware neerslag wordt
waargenomen kort voor het ontstaan van overstromingen, leidt dit niet altijd tot
overstromingen. Wanneer zware neerslaggebeurtenissen worden voorafgegaan
door natte hydro-meteorologische omstandigheden in de maanden voorafgaand aan
het ontstaan van overstromingen, wordt de kans op een overstroming groter. Dit
toont aan dat monitoring en voorspelling van seizoensgebonden hydrometeorologische omstandigheden een nuttige aanvulling kunnen zijn op
overstromingsrisicobeheer in overstromingsgevoelige gebieden.
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Ten slotte presenteert hoofdstuk 5 een methodologie die de economische waarde
van een risicoreductie-systeem beoordeelt, waarbij een voorspelling een actie in
gang zet. De methodologie houdt rekening met budget- en tijdsbeperkingen,
tijdafhankelijke voorspellingscapaciteit voor nauwkeurige
overstromingswaarschuwingen, actiekosten en effectiviteit. Deze factoren maken
het mogelijk de afweging te maken tussen het nemen van effectieve acties op basis
van voorspellingsinformatie van lage kwaliteit en het nemen van minder effectieve
acties wanneer betrouwbaardere voorspellingen beschikbaar zijn. Voortbouwend
op deze methodologie wordt het voorspellingssysteem met één trigger vergeleken
met een geënsceneerd systeem waarin een lange termijn voorspelling van lage
kwaliteit die een voorbereidende actie in gang zet, wordt gevolgd door een kortere
doorlooptijdprognose van hogere kwaliteit die de belangrijkste risicobeperkende
actie. Aan de hand van een geïdealiseerde casestudy en de voorspelde
ontslagtijdreeksen voor Akokoro, Oeganda, tonen de resultaten aan dat prognoses
van lage kwaliteit bij lange doorlooptijden in combinatie met prognoses van hogere
kwaliteit bij kortere doorlooptijden een meerwaarde kunnen bieden voor op
voorspelling gebaseerde systemen. Bovendien onderstreept dit hoofdstuk dat de
kenmerken van de op voorspellingen gebaseerde acties, zoals implementatietijd en
tijdafhankelijke effectiviteit, moeten worden onderzocht samen met de
tijdafhankelijke voorspellingsbetrouwbaarheid om de optimale tijd om de
geselecteerde actie te activeren beter te effectueren.
Dit proefschrift onderstreept de complexiteit van op voorspellingen gebaseerde
strategieën. De gepresenteerde informatie kan zowel beleidsmakers als
operationele besluitvormers helpen bij het begrijpen van belangrijke aspecten van
deze strategieën, waardoor de ontwikkeling van effectievere beheersplannen voor
overstromingsrisico’s mogelijk wordt. Het proefschrift wordt afgesloten met
aanbevelingen voor verder onderzoek. Ten eerste zijn meer empirische gegevens
over de effectiviteit van op voorspellingen gebaseerde strategieën, evenals lange
tijdreeksen van waargenomen en voorspelde rivierafvoer, nodig om de waarde van
de op voorspellingen gebaseerde strategieën op de lange termijn nauwkeurig te
kwantificeren. Ten tweede is een combinatie van gedrags- en natuurwetenschappen
nodig om de acties en interacties van individuele en collectieve actoren in op
voorspellingen gebaseerde strategieën betrouwbaar te simuleren. Ten derde moet
toekomstig onderzoek zich richten op de effecten van klimaatverandering op
overstromingsvoorspellingen en op de rol van op voorspellingen gebaseerde
systemen in een minder voorspelbare toekomst.
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