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MANAGEMENT SAMENVATTING 
 
Huidig project heeft als doel een gebiedsdekkende kaart voor Vlaanderen op te maken met pluviale 
overstromingsgebieden. Dit zijn zones die een verhoogde kans op wateroverlast vertonen ten gevolge van 
de directe afstroming van neerslag over het maaiveld en overstromingen uit kleinere waterlopen. Het gaat 
hier dus om een ander type van wateroverlast dan overstromingen afkomstig van het buiten de oevers treden 
van grote waterlopen (bv. Schelde). Voor dit laatste type overstromingen bestaan reeds 
overstromingskaarten (bv. de kaart met overstroombare gebieden). De kaart met pluviale 
overstromingsgebieden moet dan ook gezien worden als een aanvulling op de reeds bestaande 
overstromingskaarten. 
 
De methodiek die gevolgd wordt bij de opmaak van deze kaarten is deze van de directe neerslag modellering. 
Hierbij wordt een model opgebouwd waarbij specifieke neerslagprofielen (‘hyetogrammen’) worden 
toegepast op elke cel van een 2-dimensionaal regelmatig raster (in dit geval gebaseerd op het digitaal 
hoogtemodel Vlaanderen) en wordt de verdere afstroming van water over dit raster gesimuleerd. Deze 
methode simuleert dus afstroming van water over het maaiveld en identificeert stroompaden voor water en 
locaties waar water accumuleert. De eigenlijke modellering gebeurt met het softwarepakket JFlow®, 
ontwikkeld door JBA Consulting. 
 
Binnen huidig project worden pluviale overstromingskaarten opgemaakt voor 4 terugkeerperiodes: 

• T10: bui die zich gemiddeld eenmaal om de 10 jaar voordoet 

• T25: bui die zich gemiddeld eenmaal om de 25 jaar voordoet 

• T100: bui die zich gemiddeld eenmaal om de 100 jaar voordoet 

• T1000: bui die zich gemiddeld eenmaal om de 1000 jaar voordoet 
 
Hierbij worden simulaties gedaan voor enerzijds het huidige klimaat (situatie 2016) en anderzijds bij 
gewijzigde neerslag ten gevolge van klimaatwijziging (situatie 2050 en 2100). 
 
In de methode die gehanteerd wordt, worden fenomenen zoals infiltratie in de ondergrond en afvoer van 
water via ondergrondse rioolstelsels niet expliciet mee gemodelleerd, maar zitten impliciet wel verwerkt in 
het model. Daarom dienen de neerslagprofielen die hierbij gehanteerd worden aangepast te worden om 
rekening te houden met deze fenomenen. De gebruikte neerslagprofielen bevatten in die zin ‘oppervlakte-
afstromingsintensiteiten’ in plaats van neerslagintensiteiten. Enkel de neerslag die wordt verondersteld aan 
het oppervlak te blijven, wordt opgelegd aan het model. Aspecten die hierbij in rekening gebracht worden 
zijn: 

- Aanpassing van de buien om rekening te houden met de ruimtelijke variabiliteit van de neerslag 
- Afstemming van de neerslag voor landelijke gebieden om bij grotere terugkeerperiodes een betere 

overeenkomst te krijgen van de afstromende volumes met riviermodellen en metingen 
- Wijziging van de neerslag voor stedelijke gebieden om vereenvoudigd rekening te houden met de 

aanwezigheid van een rioleringsstelsel; hierbij wordt er standaard van uitgegaan dat het rioolstelsel 
een bui die éénmaal om de 5 jaar valt (T5) kan afvoeren, tenzij er indicaties zijn dat het rioolstelsel 
een hogere afvoercapaciteit (T20) heeft 

 
Omdat niet alle details van het oppervlakkige afwateringssysteem vervat zijn in het gehanteerde digitale 
hoogtemodel (bv. duiker van een waterloop onder verhoogde spoorwegberm) worden in de hydraulische 
modellen waar nodig dergelijke hydraulische structuren ingevoerd. 
 
 



 
 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 

OPMAAK VAN EEN KAART MET PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VLAANDEREN iv 
  

 
Om maximaal gebruik te maken van de operationele kennis die in Vlaanderen aanwezig is in verband met 
het voorkomen van wateroverlast, werd in het kader van huidig project een specifiek webplatform opgezet. 
Via dit platform konden verschillende actoren die actief zijn in het riool- en waterbeheer evenals de steden 
en gemeenten opmerkingen geven op een voorlopige versie van de kaarten en aangeven waar bepaalde 
structuren toegevoegd moeten worden. Deze opmerkingen en aanvullingen werden maximaal verwerkt in 
de modellen om zo te komen tot de finale kaarten binnen dit project. Hierbij werden pluviale 
overstromingskaarten opgemaakt voor het huidige klimaat, klimaat 2050 en klimaat 2100.    
 
Het is hierbij belangrijk om te benadrukken dat de overstromingskaarten wateroverlast weergeven die het 
gevolg is van neerslagafstroming van extreme (zomer)buien. Door de aanpassingen in de hydrologische 
methodiek is wel getracht om dit voor de overstromingen in de waterlopen zo goed mogelijk te laten 
aansluiten. Toch zal vooral in de grotere en meer afwaartse waterlopen er een systematische onderschatting 
zijn van de overstromingsrisico’s, omdat deze eerder gedreven zijn door de winterse omstandigheden 
(overstroming vanuit de waterloop) waarbij aanhoudende neerslag over het volledige stroomgebied tot 
verzadiging van de ondergrond leidt en voor grote afstromingsvolumes zorgt en waarbij doorgaans hogere 
afwaartse randvoorwaarden optreden. Voor deze laatste geven de overstromingskaarten opgemaakt met 
hydrodynamische waterloopmodellen meestal een betere benadering van de overstromingsrisico’s. 
Bovendien wordt Vlaanderen gesimuleerd in 102 aparte modelgebieden, waardoor grotere waterlopen soms 
in verschillende deelmodellen vallen en waardoor de opwaartse debieten in deze waterlopen niet altijd 
volledig doorgegeven worden naar het afwaartse modelgebied. Het is dan ook belangrijk om deze twee types 
van overstromingskaarten als complementaire instrumenten te zien. 
 
Binnen het project werd voor een aantal pilootgebieden ten slotte ook nog een analyse gemaakt van de 
mogelijke impact van het ruimtelijk beleid (enerzijds business-as-usual scenario, anderzijds toepassing van 
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) op de pluviale overstromingskaarten. 
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1 INLEIDING 

1.1 Doelstellingen project 

Huidig project heeft als doel een gebiedsdekkende kaart voor Vlaanderen op te maken met pluviale 
overstromingsgebieden.  
 
De voorbije jaren werden in Vlaanderen ten behoeve van het hoogwaterbeheer reeds een groot aantal 
overstromingskaarten ontwikkeld. Vooreerst werden gebiedsdekkend de van nature overstroombare 
gebieden gekarteerd (NOG-kaart), dit vertrekkend van informatie uit de bodemkaart (1:20.000) over de 
alluviale en colluviale gronden. De kaart werd vervolgens stelselmatig aangevuld met een kartering van de 
recent overstroomde gebieden (ROG-kaart), waarbij de uiterste perimeter voor een aantal ernstige 
overstromingen sedert de jaren ’90 manueel werd ingetekend op een schaal 1:5000 - 1:10.000. Parallel 
werden gemodelleerde overstromingskaarten (MOG-kaart) ontwikkeld langsheen de valleien van de 
belangrijkste (on)bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Deze kaarten werden in uitvoering van de 
overstromingsrichtlijn omgezet tot een uniform product (overstromingsgevaarkaart) die voor een 4000-tal 
kilometer waterloop in Vlaanderen extra karakteristieken als overstromingsdiepte en overstromingskans 
toont op een resolutie van 10m en tot een schaal van 1:5000. 
 
Deze huidige set aan overstromingskaarten wordt dagelijks frequent gebruikt o.a. in het kader van de 
watertoets advisering en de informatieplicht over de overstromingsgevoeligheid bij transacties van vastgoed. 
De bovenstaande kaarten werden gecombineerd tot één kaartlaag die de mogelijk overstromingsgevoelige 
(‘licht blauwe’) en effectief overstromingsgevoelige (‘donker blauwe’) gebieden toont. Toch zijn er een aantal 
beperkingen aan de huidige kaartinformatie, wat leidde tot uitvoering van huidig project: 

• De uiterste overstromingsperimeter uit de NOG-kaart kon slechts op middenschalig niveau bepaald 
worden (1:20.000) en is derhalve beperkt bruikbaar wanneer toegepast op perceelschaal (1:2500). 
Specifiek voor de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden is er dan ook nood aan een 
fijnschaligere kaart waarbij ook gedetailleerde informatie over de terreinhoogte via het DHM-II 
Vlaanderen mee in rekening wordt gebracht. 

• Gebieden die met wateroverlast geconfronteerd worden, ook in urbane omgevingen, en dit ten 
gevolge van oppervlakkige afstroming bij extreme neerslagintensiteiten; worden nog niet 
weergegeven op de bestaande kaarten. Temeer omdat ook in de overstromingsrichtlijn gevraagd 
wordt naar dit soort informatie, is er nood aan een kaart die de pluviale overstromingsgebieden 
toont. 

• De informatie omtrent overstromingskansen, overstromingsdieptes en geprojecteerde 
klimaatinvloeden is niet gebiedsdekkend beschikbaar, maar enkel langs de belangrijkste 
riviervalleien. 

 
In 2017 werd daarom door HydroScan en JBA in opdracht van VMM reeds een eerste versie opgemaakt van 
een volledig gebiedsdekkende kaart die de pluviale overstromingsgebieden in Vlaanderen toont tot op een 
perceelsschaal van 1:2000 [HydroScan; 2018].  
 
Het doel van huidige opdracht is enerzijds om deze kaart nog verder te verfijnen door een aantal 
methodologische aanpassingen en door een tweede en bijkomend nazicht van de kaarten door een groot 
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aantal betrokkenen in Vlaanderen. De kaarten die werden voorgelegd tijdens het bijkomend nazicht 
betreffen niet de ruwe modeloutput, maar enkel de contouren die in aanmerking kwamen voor een verdere 
beleidsmatige doorvertaling, waarbij de criteria hiervoor bepaald werden in de Coördinatiecommissie 
Integraal Waterbeleid.  
 
Zowel de maximale waterdiepte, stroomsnelheid als kans van voorkomen op wateroverlast worden via de 
kaarten getoond. Ook de invloed van klimaatverandering op deze karakteristieken wordt onderzocht.  
 
Voor overstromingen vanuit waterlopen geven de overstromingskaarten opgemaakt met hydrodynamische 
waterloopmodellen meestal een betere benadering van de overstromingsrisico’s. Het is dan ook belangrijk 
om deze twee types van overstromingskaarten als complementaire instrumenten te zien. Voor stedelijke 
gebieden geven hydrodynamische rioolmodellen een meer gedetailleerd inzicht in de hydraulica van het 
ondergrondse afvoersysteem, dus ook deze modellen kunnen als complementair gezien worden. Deze zijn 
echter niet gebiedsdekkend beschikbaar in Vlaanderen en voorzien meestal ook geen 2D-simulatie van de 
resulterende overstromingscontouren. 
 

1.2 Historiek project 

Huidig project is een voortzetting van eerdere projecten die door HydroScan en JBA Consulting werden 
uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij.  
 

• In 2016 voerde JBA Consulting een eerste pilootstudie in opdracht van VMM uit [JBA, 2016]. In dit 
project werd een methodiek ontwikkeld voor de opmaak van dergelijke kaarten van pluviale 
overstromingsgebieden en werd deze methodiek toegepast op twee pilootgebieden, nl. het 
stroomgebied van de Molenbeek te Beersel/Sint-Genesius-Rode en de stad Antwerpen incl. het 
stroomgebied van de Benedenvliet.  De pilootstudie toonde aan dat de toepassing van grootschalige 
modelleringstechnieken voor de opmaak van pluviale overstromingskaarten, zoals eerder toegepast 
in Engeland en Wales, mogelijk is voor de opmaak van een gebiedsdekkende kaart met pluviale 
overstromingsgebieden voor Vlaanderen. Bestaande methodieken werden hierbij aangepast in 
functie van de specifieke beschikbaarheid van gegevens binnen Vlaanderen, de gewenste 
nauwkeurigheid, kwaliteit en omvang van de modellen.   

• In 2017 maakten HydroScan en JBA op basis van de bevindingen uit de pilootstudie een eerste versie 
op van een gebiedsdekkende kaart voor Vlaanderen met pluviale overstromingsgebieden 
(zogenaamde VLAGG-2017 project). Binnen dit project werd de methodiek verder verfijnd op een 
aantal aspecten (zie [HydroScan, 2018]) en gebeurde via een specifiek webplatform reeds een 
intensief nazicht van de kaarten door een groot aantal gemeenten, riool- en waterbeheerders in 
Vlaanderen, wat leidde tot een geüpdatete versie van de pluviale overstromingskaarten. Hierbij 
gebeurde reeds een eerste doorrekening van het effect van de klimaatwijziging op deze pluviale 
overstromingen voor tijdshorizont 2100. 

  
Binnen de huidige opdracht wordt de gevolgde methodiek nog verder bijgestuurd op een aantal aspecten en 
wordt, na verder nazicht van de kaarten door externe actoren, een nieuwe versie van de kaarten opgemaakt 
voor het volledige grondgebied van Vlaanderen, inclusief kaarten die gebruikt kunnen worden voor een 
beleidsmatige doorvertaling en doorrekening van de klimaateffecten voor tijdshorizont 2050 en 2100.  
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1.3 Beschrijving projectverloop 

De algemene aanpak voor het projectverloop wordt voorgesteld in Figuur 1 en wordt hieronder verder 

toegelicht.  

Bij aanvang van het project werden een aantal projectfasen in parallel opgestart. 
 
Een aantal input datalagen die gebruikt worden bij de opmaak van de pluviale overstromingskaarten 
(bodembedekkingskaart, bodemkaart) werden geactualiseerd aan de meest recente versie en op basis 
hiervan werd een nieuwe kaart met afstromingscoëfficiënten voor de referentiefase opgemaakt (1). In 
parallel gebeurde ook een GIS-analyse (2) van de impact van een geologische factor op de 
afstromingscoëfficiënten (Test 2) aangezien deze analyse mee de selectie van de pilootgebieden (3) 
bepaalde. Op basis van de bijgewerkte kaart met afstromingscoëfficiënten werden hydraulische simulaties 
uitgevoerd van de referentiesituatie voor de pilootgebieden (5). Deze werden uitgevoerd voor het huidige 
klimaat en terugkeerperiodes T10, T25, T100 en T1000 om bij de testen een voldoende zicht te hebben op 
het effect van bepaalde aanpassingen bij verschillende niveaus van extremiteit. In parallel werd ook een 
aanvang genomen met het verwerken van bijkomende informatie over (de afmetingen van) hydraulische 
structuren zoals aangeleverd door de opdrachtgever (4). Daarna werden een aantal bijkomende 
methodologische testen uitgevoerd (6).  
 
In tussentijd werd ook de bestaande review website (opgebouwd in het voorgaande project) doorontwikkeld, 
waarbij een aantal bijkomende functionaliteiten geïmplementeerd en getest werden (9). 
 
Na uitvoering van de testen werd in samenspraak met VMM en stuurgroep (zie bijlage 1 voor samenstelling 
van deze stuurgroep) een finale methodiek vastgelegd. De weerhouden aanpassingen werden 
geïmplementeerd voor volledig Vlaanderen (7). Na deze implementatie gebeurden ten behoeve van het 
review proces de simulaties en post-processing van de initiële modellen voor volledig Vlaanderen (8). Deze 
werden uitgevoerd voor het huidige klimaat en terugkeerperiodes T10, T25, T100 en T1000 en werden ook 
bewerkt tot kaarten die gebruikt kunnen worden voor een beleidsmatige doorvertaling. Deze kaarten werden 
vervolgens gepubliceerd in de review website (10), waarna het externe review proces kon aanvangen. Tijdens 
deze externe review vond een permanente begeleiding van de externe stakeholders plaats (11), wat ook het 
verwerken en valideren van de gesuggereerde aanpassingen omvatte.  
 
Na afronding van het review proces werden de laatste aanpassingen in de modellen geïmplementeerd en 
werden alle pluviale overstromingskaarten finaal doorgerekend voor het huidige klimaat en 
terugkeerperiodes T10, T25, T100 en T1000. Daarna werden dan de pluviale overstromingskaarten 
opgemaakt onder de klimaatscenario’s (13) voor tijdshorizont 2050 en 2100 (telkens voor terugkeerperiodes 
T10, T25, T100 en T1000). In tussentijd gebeurden in overleg met Departement Omgeving ook de 
voorbereidende analyses voor de doorrekening van de scenario’s onder gewijzigd landgebruik (14). Deze 
werden ten slotte doorgerekend voor 6 pilootgebieden.  
 
Tijdens de loopduur van het project werd veelvuldig overleg gepleegd, zowel intern als met externe partijen 
onder de vorm van een ruime stuurgroep. Een overzicht van de overlegmomenten binnen het project is terug 
te vinden in bijlage 2. 
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Figuur 1: Flow chart van het projectverloop 
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1.4 Opbouw rapport 

 
Dit eindrapport is als volgt opgebouwd: 

• Hoofdstuk 2 beschrijft methodologische testen die uitgevoerd werden in het kader van huidig 
project. 

• Hoofdstuk 3 beschrijft nog eens volledig de finale methodiek die gevolgd werd bij de opmaak van 
de pluviale overstromingskaarten binnen huidig project. Hierbij worden de relevante delen uit 
eerdere rapportering ([HydroScan, 2018]) hernomen. 

• Hoofdstuk 4 beschrijft de manier waarop het nazicht van de pluviale overstromingskaarten 
gebeurde. 

• Hoofdstuk 5 geeft een overzicht en bespreking van de resultaten van huidig project. 

• Hoofdstuk 6 ten slotte beschrijft de methodiek die gevolgd werd bij het doorrekenen van de 
scenario’s onder gewijzigd landgebruik en de resultaten van deze doorrekening. 
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2 METHODOLOGISCHE TESTEN 

2.1 Overzicht 

Binnen huidig project werden 5 testen uitgevoerd om na te gaan of de methodologie voor opmaak van de 
pluviale overstromingskaarten nog verder verbeterd kan worden. Hierbij gaat het om volgende aspecten: 

- Test 1: Analyse ruimtelijke variatie correctiefactoren landelijk gebied 

- Test 2: Analyse van de impact van de geologische zone op de afstromingscoëfficiënten 

- Test 3: Methodiek van inrekenen van de afvoercapaciteit van de riolering 

- Test 4: Wijze van hervoeden van water afgevoerd via riolering ter hoogte van waterlopen 

- Test 5: Wijze van voorstelling gebouwen 

Deze methodologische testen worden hieronder beschreven. Afhankelijk van de test werden deze 
toegepast op 2 tot 6 pilootgebieden. 
 
 

2.2 Motivatie pilootgebieden 

De evaluatie van de methodologische testen gebeurde door deze toe te passen op een aantal pilootgebieden.  
 
Bij de selectie van de pilootgebieden werd rekening gehouden met volgende criteria: 

• Beschikbaarheid van een gedetailleerd hydraulisch model van (een deel van) het gebied ter 

vergelijking van de pluviale overstromingskaarten 

• Beschikbaarheid van recente opnames (bv. via drone beelden of gedetailleerde kartering) van 

recente pluviale overstromingen ter vergelijking van de pluviale overstromingskaarten 

• Beschikbaarheid van betrouwbare hydrologische modellen voor vergelijking van afstromende 

debieten 

• Maximale spreiding van de pilootgebieden over de 3 geologische zones in Vlaanderen 

• Spreiding van de pilootgebieden over landelijke (i.f.v. test 1 en 2) en stedelijke (i.f.v. test 3, 4 en 5) 

zones 

Op basis van bovenstaande criteria werden in samenspraak met de stuurgroep onderstaande gebieden 
geselecteerd. Hierbij gaat het om deelgebieden die overeenkomen met de modelgebieden die ook gebruikt 
werden binnen de uiteindelijke modellering (zie §3.4). Hoewel de simulaties voor de methodologische testen 
in principe steeds voor het volledige modelgebied gebeuren, werd in sommige gevallen de evaluatie van de 
methodologische testen beperkt tot de relevante zones (bv. de zone waar een gedetailleerd model of drone 
beelden beschikbaar zijn).  
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Volgende deelgebieden werden geselecteerd als pilootgebied, telkens met vermelding van de redenen 
waarom: 

• Model 04-05 – Benedenschijn: gedetailleerd hydraulisch model (2D) beschikbaar 

• Model 04-07 – Benedenvliet: gedetailleerd hydraulisch model (2D) beschikbaar 

• Model 06-03 – Scheldeheuvels: betrouwbaar hydrologisch model beschikbaar, bevat ook de 

stedelijke kern van Oudenaarde 

• Model 03-05 – Gentse Binnenwateren: gedetailleerd hydraulisch model (2D) beschikbaar  

• Model 09-02 – Velpe: gedetailleerde kartering van pluviale overstromingen 2014 beschikbaar voor 

Glabbeek 

• Model 11-10 – Jeker en Heeswater: drone beelden van pluviale overstromingen 2018 beschikbaar 

voor Tongeren 

• Model 02-06 Rivierbeek: betrouwbaar hydrologisch model beschikbaar 

De ligging van deze modelgebieden is aangeduid op onderstaande Figuur 2. Hieruit blijkt een goede 
spreiding van de modelgebieden over de verschillende geologische zones in Vlaanderen. 
 
 
 
 

 

Figuur 2: Locatie pilootgebieden (rode omlijning) op kaart met geologische zones Vlaanderen 

 
 
Zoals hogerop vermeld is het aantal pilootgebieden dat doorgerekend wordt afhankelijk van test tot test. 
Hierbij wordt verwacht dat de impact van Test 1 en 2 het grootst is in landelijke gebieden, terwijl de impact 
van Test 3, 4 en 5 groter zal zijn op sterker verstedelijkte gebieden. De keuze van pilootgebieden per test 
wordt hier dan ook op afgestemd en is terug te vinden in onderstaande tabel.  
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Tabel 1: Selectie modelgebieden per test 

 
 
 
 

2.3 Test 1 - Analyse ruimtelijke variatie afstroming landelijk gebied 

Deze test heeft als doel een aantal bijkomende robuustheidscontroles uit te voeren op de gehanteerde 
aannames voor landelijke afstroming (zie beschrijving methodiek in §3.6). Hierbij wordt er in het bijzonder 
nagegaan of het zinvol is een ruimtelijke variatie in te bouwen in deze aannames. Dit werd uitgevoerd door 
de gesimuleerde afstromingsdebieten te vergelijken met beschikbare historische metingen. Gezien de 
mogelijke afhankelijkheid van de afstroming van de geologische zone (zie §2.4 en [Cabus, 2007]) werd in deze 
analyse een onderscheid gemaakt tussen de drie geologische zones in Vlaanderen (zie Figuur 2).  
 
Deze test werd uitgevoerd voor 6 pilootgebieden (zie Tabel 1).  
 

2.3.1 Principe aangroeiverhouding 

Aangroeiverhoudingen zijn de verhoudingen van debieten bij verschillende terugkeerperiodes die een factor 
10 verschillen, bijvoorbeeld debiet bij T1000 gedeeld door debiet bij T100. 
Uit de gemeten debieten blijkt dat de aangroeiverhoudingen in de praktijk kleiner zijn dan deze gesimuleerd 
door een combinatie te gebruiken van composietbuien en vaste afvoercoëfficiënten voor alle 
terugkeerperiodes. 
De belangrijkste reden hiervoor is dat de kans op het gelijktijdig voorkomen van zeer extreme buien en een 
zeer extreme bodemverzadiging bij aanvang van deze bui, en dus zeer extreme afvoer, kleiner wordt 
naarmate de terugkeerperiodes stijgen. In principe zouden hiervoor de afvoercoëfficiënten bij elke 
terugkeerperiode moeten worden aangepast, maar modeltechnisch is het eenvoudiger om dit effect in de 
buien in te werken, met hetzelfde effect tot gevolg. Deze aanpak werd dan ook gebruikt bij de opmaak van 
de initiële pluviale overstromingskaarten [HydroScan, 2018]. 
 

2.3.2 Beschikbare metingen 

Om data te hebben waarmee deze aangroeiverhouding kan worden vergeleken, zijn zeer lange meetreeksen 
nodig van honderden jaren. Deze zijn niet beschikbaar (voor geen enkel model: niet voor de pluviale, maar 
ook niet voor de fluviale modellen). Aangezien het echter om een relatieve vergelijking van debieten gaat, 
kunnen we deze analyse ook uitvoeren op grotere datasets door de resultaten van vele meetlocaties samen 

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5

04-05 Benedenschijn x x x x

04-07 Benedenvliet x x x x x

06-03 Scheldeheuvels x x x x x

09-02 Velpe x x x

02-06 Rivierbeek x x x

03-05 Gentse Binnenwateren x x x x

11-10 Jeker en Heeswater x x x

SelectieDeelbekken Naam Gedetailleerd 

model 

beschikbaar

Recente 

waarnemingen 

beschikbaar



 
 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 
OPMAAK VAN EEN KAART MET PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VLAANDEREN 28 
  

te nemen. Uit eerdere analyses bleek dat de relatieve debieten binnen zones die ongeveer overeenkomen 
met de geologische zones vrij gelijkaardig gedrag vertonen. Daarom worden voor deze analyse alle 
meetpunten binnen dezelfde geologische zone samengenomen. Alle piekdebieten per meetpunt worden 
eerst gedeeld door het gemiddeld debiet per meetpunt om relatieve waarden te krijgen en met deze 
relatieve waarden wordt een extreme waarden verdeling opgezet. Er zijn enkel piekdebieten beschikbaar 
voor deze analyse, geen volumes over langere duren. 
 
Ten opzichte van de analyse die uitgevoerd werd in het kader van het VLAGG-2017 project  [HydroScan, 2018] 
zijn er enkele meetpunten van zone veranderd na controle van hun afwateringsgebied op de GIS kaart van 
de geologische zones, maar grotendeels is dezelfde indeling van meetlocaties behouden. 
 

2.3.3 Resultaten extreme waardenverdelingen 

In het vorige project werd een powerfunctie gekozen als beste fit voor extrapolatie van de 
aangroeiverhoudingen. Ook in deze studie werden een aantal mogelijke functies bekeken en wordt deze 
keuze bevestigd. 
 
De resultaten van de fits per geologische zone zijn in onderstaande grafieken weergegeven (Figuur 3 t.e.m. 
Figuur 5).Dit levert volgende aangroeiverhoudingen op: 

• Ieperiaan: 1.42 

• Diestiaan: 1.51 

• Rupeliaan: 1.69 

 
We kunnen hieruit besluiten dat geologische gebieden met een hogere runoff (bv. Ieperiaan - zie test 2) een 
lagere aangroei hebben naar grotere terugkeerperiodes. Test 1 en 2 kunnen dus niet los van elkaar worden 
gezien. 
 
Voor het Rupeliaan is er meer onzekerheid op de inschatting voor terugkeerperiodes groter dan 100 jaar dan 
bij de andere twee geologische zones omdat hier minder meetpunten beschikbaar zijn en meer uitschieters 
in de metingen aanwezig zijn. 
 
De verschillen met de aangroeiverhoudingen die gehanteerd werden binnen het VLAGG-2017-project zijn 
klein, behalve voor het Rupeliaan waar de herschikking van de meetpunten toch een significante verhoging 
oplevert. Binnen het VLAGG-2017 project werden nl. volgende waarden gehanteerd: 

• Hellend gebied Oost- en West-Vlaanderen (HQHCV): 1.40 ➔ nu Ieperiaan 

• Zandstreek (LQLCV): 1.48 ➔ nu Diestiaan 

• Droge Leemstreek (LQHCV): 1.52 ➔ nu Rupeliaan 
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Figuur 3: Gemeten (blauw) en gefitte (rood) aangroeiverhouding voor locaties in het Ieperiaan 

 

Figuur 4: Gemeten (blauw) en gefitte (rood) aangroeiverhouding voor locaties in het Rupeliaan 
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Figuur 5: Gemeten (blauw) en gefitte (rood) aangroeiverhouding voor locaties in het Diestiaan 

 
 
In onderstaande Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen in de landelijke afstroming die 
getest werden in het VLAGG-2017 project en in huidige analyse. In het VLAGG-2017 project werden 2 
alternatieven uitgetest. Uiteindelijk werd binnen dit project gekozen voor de combinatie V1 uit Tabel 2. 
Binnen huidige analyse werd een verschillende wijziging aan de landelijke afstroming uitgetest voor enerzijds 
Rupeliaan en Diestiaan (v.3) en anderzijds Ieperiaan (v.4). Hiervoor zijn andere aanpassingen aan de 
landelijke afstromings nodig voor hogere terugkeerperioden dan de standaard, omdat de afvoercoëfficiënten 
hierbij afhankelijk zijn gemaakt van de geologische zone (zie uitleg over interacties in §2.4.3). Meer uitleg 
over de aanpassingen aan de afstromingscoëfficiënten is terug te vinden in §3.6.2. 
 
 

Tabel 2: Verschillende alternatieven voor procentuele aanpassing landelijke afstroming zoals toegepast binnen VLAGG-2017 en 
huidig project 

 VLAGG-2017  Huidig project 

Terugkeerperiode 
(jaar) 

V1 V2 V3 V4 

10 100% 100% 100% 100% 

25 90% 87% (88%) (84%) 

100 80% 73% 70% 60% 

1000 65% 57% 50% 40% 
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2.3.4 Aangroeiverhoudingen in JFlow® 

 
Op basis van de JFlow® simulaties kunnen de aangroeiverhoudingen berekend worden. Hiertoe wordt een 
specifiek JFlow® model opgemaakt waarbij de rivierlijnen uitgesneden worden. Ter hoogte van deze 
rivierlijnen worden de gesimuleerde afstromingsdebieten dan opgevangen en wordt een globaal 
afstromingshydrogram opgesteld voor elke simulatie. Deze hydrogrammen komen overeen met wat 
klassieke PDM modellen als input zouden geven voor hydraulische riviermodellen. 
 
De aangroeiverhoudingen op basis van de metingen zijn echter bepaald voor meer afwaartse meetpunten, 
daarom dat er een bijkomende afvlakking wordt ingevoerd op de JFlow® afstromingshydrogrammen. 
Voor de metingen is niet bepaald welke hun afstromingstijd is en zijn voor de bepaling van de 
aangroeiverhoudingen kleine en grote gebieden bij elkaar samengenomen. Op basis van de JFlow® resultaten 
is er een vermoeden dat dit wel een rol kan spelen, wat verder onderzoek op de metingen vergt. 
 
Wanneer de JFlow® resultaten worden afgevlakt over bepaalde duren, blijkt dat de aangroeiverhoudingen 
afnemen naarmate het aggregatieniveau stijgt. Dit wordt voor de verschillende pilootgebieden weergegeven 
in Figuur 6 t.e.m. Figuur 11. Dus hoe kleiner het aggregatieniveau, hoe meer wijziging in de landelijke 
afstroming nodig is om te komen tot de aftoetswaardes op basis van de metingen. Indien er naast 
aangroeiverhoudingen op basis van piekdebieten er ook aangroeiverhoudingen zouden zijn op basis van 
bijvoorbeeld dagvolumes, dan zou er een tweede ijkingspunt zijn waarop kan worden gericht, dat ook 
relevanter is voor de uitgestrektheid van overstromingen. De JFlow® debieten mogen ook niet te sterk 
afgevlakt worden, want dan zijn ze nog moeilijk te vergelijken met de gemeten piekdebieten, vandaar dat 
hier is geopteerd om vooral te focussen op de aggregatie over 6 uren om te vergelijken met de metingen. 
 
In onderstaande grafieken worden de resultaten van volgende simulaties vergeleken: 

• Referentie (2017, v1): referentiemodel zoals gebruikt in de VLAGG-2017 studie met combinatie V1 

uit Tabel 2 

• Met geologie (v1): model met aangepaste afvoercoëfficiënten per geologische zone en combinatie 

V1 uit Tabel 2 (zie ook test 2) 

• PDM: aangroeiverhoudingen op basis van de extreme waarden fits op de PDM afvoeren 

• Combinatie v3 uit Tabel 2: model met aangepaste afvoercoëfficiënten voor Ieperiaan en Diestiaan 

(niet voor Rupeliaan) en combinatie V3 uit Tabel 2 (zie ook test 2); toegepast voor pilootgebieden in 

Diestiaan en Rupeliaan 

• Combinatie V4 uit Tabel 2: model met aangepaste afvoercoëfficiënten voor Ieperiaan en Diestiaan 

(niet voor Rupeliaan) en combinatie V4 uit Tabel 2 (zie ook test 2); toegepast voor pilootgebieden in 

Ieperiaan 

• O.b.v. metingen: aangroeiverhouding op basis van de metingen (in principe enkel geldig voor kleine 

aggregatieniveaus) 

De getoonde aangroeiverhoudingen zijn het meetkundige gemiddelde van de aangroeiverhoudingen 
T100/T10 en T1000/T100 (wortel uit het product). 
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Figuur 6: Aangroeiverhoudingen i.f.v. aggregatieniveau voor pilootgebied Benedenvliet 

 

Figuur 7: Aangroeiverhoudingen i.f.v. aggregatieniveau voor pilootgebied Schijn 



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
  
OPMAAK VAN EEN KAART MET PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VLAANDEREN 33 

 

Figuur 8: Aangroeiverhoudingen i.f.v. aggregatieniveau voor pilootgebied Jeker 

 

Figuur 9: Aangroeiverhoudingen i.f.v. aggregatieniveau voor pilootgebied Velpe 



 
 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 
OPMAAK VAN EEN KAART MET PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VLAANDEREN 34 
  

 

Figuur 10: Aangroeiverhoudingen i.f.v. aggregatieniveau voor pilootgebied Rivierbeek 

 

Figuur 11: Aangroeiverhoudingen i.f.v. aggregatieniveau voor pilootgebied Maarkebeek 
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2.3.5 Bespreking 

Uit deze grafieken blijkt dat er vaak ook een significant verschil is tussen de aangroeiverhoudingen o.b.v. de 
metingen en deze op basis van de PDM-modellen, wat de interpretatie niet vergemakkelijkt. Dit komt 
misschien voor een groot deel door de fitting van de extreme waarden verdeling, maar er zijn niet voldoende 
waarden om een andere kansverdelingsfunctie te verantwoorden. Bovendien werd reeds in de VLAGG-2017 
studie aangehaald dat de extrapolatie van PDM naar extreme afvoeren twijfelachtig is. 
 
Uit al deze JFlow® modellen blijkt een significante afhankelijkheid van het aggregatieniveau. Voor de 
modellen van het Diestiaan (Benedenvliet en Schijn) is er weinig variatie tussen de verschillende modellen, 
enerzijds omdat de geologie hier weinig invloed heeft op de afvoer en anderzijds omdat het redelijk 
verstedelijkte modelgebieden zijn, waar de landelijke afvoer een kleinere rol speelt. De 
aangroeiverhoudingen liggen er in beide modellen boven de toetsingswaarde uit de metingen. 
Voor de modellen van het Rupeliaan (Jeker en Velpe) ligt de aangroeiverhouding bij de referentie uit de 
vorige studie het dichtst bij de toetsingswaarde uit de metingen. Indien de geologische correctie op de 
afvoercoëfficiënten wordt doorgevoerd (cf. Test 2), lijkt een aanpassing van de landelijke 
afstromingscoëfficiënt tussen v1 en v3 hier het beste resultaat te geven. 
Voor de modellen van het Ieperiaan (Maarkebeek en Rivierbeek) krijgen we de beste overeenkomst voor het 
model met de geologische factor (cf. Test 2) en een landelijke afstromingscoëfficiënt die eerder in de buurt 
van v1 ligt dan van v4. 
 
De grote variatie van de aangroeiverhoudingen met het aggregatieniveau en het relatief grote effect van de 
landelijke afstromingscoëfficiënt op de afstroming, laat ons concluderen dat verder doorgedreven onderzoek 
waarbij rekening wordt gehouden met geactualiseerde en meer gericht gemeten parameters hierin meer 
duidelijkheid kan brengen. Hierbij dient ook geanalyseerd te worden of er een invloed is van de 
concentratietijd/ aggregatieniveau bij de gemeten aangroeiverhoudingen. Een onzekerheidsanalyse op de 
aangroeiverhoudingen kan gebeuren door de aangroeiverhoudingen uit alle extreme waarden verdelingen 
van de individuele meetlocaties bij elkaar te zetten. 
 
Globaal kan worden besloten dat de beste overeenkomst op basis van de aangroeiverhoudingen wordt 
bekomen via een combinatie van de geologische factor (cf. Test 2) met een landelijke afstromingscoëfficiënt 
die ligt tussen v1 en v3. Dit ligt in de lijn van de conclusie uit de VLAGG-2017 studie, dat louter op basis van 
de aangroeiverhoudingen, de combinatie v2 uit Tabel 2 globaal de beste inschatting was. 
 
Als we de aangroeiverhouding T100/T10 vergelijken met T1000/T100 uit de JFlow® simulaties, zien we dat 
de correctie op T100 iets verder mag gaan en deze op T1000 iets minder ver (zie figuren met 
aangroeiverhoudingen in functie van terugkeerperioden in §2.4.3). De optimale fit wordt dan ingeschat op:  
 

Tabel 3: Optimale landelijke aanpassing i.f.v. terugkeerperiode 

Terugkeerperiode (jaar) Optimale landelijke aanpassing 

10 100% 

25 88% 

100 70% 

1000 55% 
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2.4 Test 2 – Impact van de geologische zone 

Binnen deze test werd nagegaan in hoeverre het nuttig is om – naast de parameters bodem, landgebruik en 
helling – ook de geologische zone in rekening te brengen als bijkomende parameter om de 
afstromingscoëfficiënt te bepalen. Vlaanderen is immers ingedeeld in 3 geologische zones, nl. Ieperiaan, 
Rupeliaan en Diestiaan (zie Figuur 2). De vraag die zich hierbij dus stelt is of bij eenzelfde combinatie van de 
andere parameters (bodem, landgebruik, helling) de afstroming in deze 3 gebieden wezenlijk anders verloopt 
zoals gesuggereerd in [Cabus, 2007]. 
 
Deze test werd uitgevoerd voor 6 pilootgebieden (zie Tabel 1).  
 
 

2.4.1 Inwerken van de geologische factor in de afstromingscoëfficiënten 

Wanneer de afstromingscoëfficiënten bepaald worden op basis van metingen (afstromingsvolume gedeeld 
door neerslagvolume) worden voor meetpunten gelegen in het Ieperiaan veel grotere 
afstromingscoëfficiënten vastgesteld dan degene die gehanteerd werden in het eerdere VLAGG-2017 project 
in het Ieperiaan. In het Rupeliaan worden dan weer veel lagere afstromingscoëfficiënten vastgesteld. 
 
Aangezien de metingen die beschikbaar zijn dateren van vóór 2000 en er ondertussen een significante 
toename is van de verharding, werden (bij de verdere vergelijking met de metingen) de verharde 
oppervlaktes (zowel dak- en straatoppervlakte, zogenaamde urban-a als andere grondverharding, 
zogenaamde urban-b) tot 80% verminderd t.o.v. de GIS-analyse die werd uitgevoerd op basis van de 
landgebruikskaart van 2012. De verminderde oppervlakte is hierbij vervangen door een gemiddelde 
afvoercoëfficiënt in het betreffende afstromingsgebied. Voor elk beschikbaar meetpunt is de maximale 
gemeten afstromingscoëfficiënt gebruikt om mee te vergelijken. In totaal zijn er 74 meetpunten beschikbaar 
met een gemeten afstromingscoëfficiënt. Deze zijn, samen met hun opwaartse stroomgebied, aangeduid op 
Figuur 12.   
 
Ook verminderingen van urban-a en urban-b van 70% en 90% werden hierbij gecheckt, maar 80% gaf de 
beste correlatie met de metingen, alhoewel de verschillen in correlatie klein zijn. 
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Figuur 12: Aanduiding beschikbare meetpunten en hun opwaarts stroomgebied op de kaart met geologische zones. 

 
 
 
Onderstaande Figuur 13 toont de correlatie tussen enerzijds de gemeten afstromingscoëfficiënten en 
anderzijds de berekende afstromingscoëfficiënten per afstromingsgebied opwaarts van elk meetpunt, 
zonder geologische factor (telkens met reductie stedelijk gebied tot 80% van het huidige stedelijke gebied). 
Elk punt op deze figuur is een meetlocatie zoals aangeduid op Figuur 12. 
 
Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen: 

• Blauw = berekende afstromingscoëfficiënten gebaseerd op de runoff tabel zoals gebruikt in [Cabus 

et al., 2007] zonder geologische factor: dit omvat een beperkte set van uitgemiddelde 

afstromingscoëfficiënten voor 2 hellingsklassen, 3 bodemklassen en 3 landgebruiksklassen; de 

herschaling van de afvoercoëfficiënten in functie van de geologie is hierbij nog uitgeschakeld 

(ook voor de data van [Cabus et al., 2007]) 

• Rood = berekende afstromingscoëfficiënten gebaseerd op de tabel met nieuwe 

afstromingscoëfficiënten zoals bepaald in de VLAGG-2018 studie voor de referentiesituatie (zie ook 

§3.6). 

 
Uit deze vergelijking blijkt dat er een zeer kleine correlatie is tussen de gemeten afstromingscoëfficiënten en 
de berekende afstromingscoëfficiënten. Door het gebruik van de uitgemiddelde klassen (de helling, bodem 
en landgebruik zijn opgedeeld in een zeer beperkt aantal klassen waardoor aanzienlijke verschillen toch 
kunnen leiden tot een indeling in dezelfde klasse) in [Cabus et al., 2007] is er een systematische overschatting 
van de afstromingscoëfficiënten geïntroduceerd, vooral bij de lagere afstromingscoëfficiënten, die na de 
fitting aan de metingen wordt geëlimineerd. Hierdoor zijn de oorspronkelijke geologische factoren uit [Cabus 
et al., 2007] niet zomaar over te nemen. 
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Figuur 13: Correlatie tussen de gemeten en berekende afstromingscoëfficiënten per stroomgebied 

 
 
Omdat de zeer lage correlatie in eerste instantie veroorzaakt lijkt door de geologische factor, worden voor 
elk van de 3 geologische gebieden (Ieperiaan, Diestiaan en Rupeliaan) aparte tabellen met 
afstromingscoëfficiënten opgemaakt die met 1 parameter per geologisch gebied worden geschaald. 
 

Per meetpunt (74 in totaal) is het afwateringsgebied bepaald (zie Figuur 12) en het aandeel oppervlakte per 
afstromingsklasse (dus in functie van helling, landgebruik, bodemtype en geologische zone) bepaald. 
Door dit aandeel per afstromingsklasse te vermenigvuldigen met de afstromingscoëfficiënt wordt de 
gemiddelde afstromingscoëfficiënt berekend voor de situatie met en zonder schaling o.b.v. de geologie. 
 
De schaling kan op verschillende manier gebeuren. Hieronder is het resultaat weergegeven van 3 
verschillende manieren die getest zijn. 
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Alternatief 1: Per type geologie vermenigvuldigen met factor 
 
Bij deze aanpak wordt elke afstromingscoëfficiënt vermenigvuldigd met een vaste factor per type geologie. 
Indien hierbij waardes groter dan 100% worden bekomen, worden deze op 100% afgetopt. Aangezien het 
hier gaat om een aanpassing van de landelijke afstroming en het urban-b landgebruik een gemiddelde is 
tussen de overeenkomstige landelijke afvoer en 100%, zullen de afstromingscoëfficiënten voor urban-b maar 
voor de helft aangepast worden. 
 

Het resultaat van de gecorrigeerde afstromingscoëfficiënten t.o.v. de oorspronkelijke (zonder geologische 
factor) is gevisualiseerd in onderstaande Figuur 14: elk punt is een afstromingscoëfficiënt overeenkomstig 
een specifieke combinatie van landgebruik, bodemtype en hellingsgraad. 
 
De gebruikte schalingsfactoren zijn hierbij (bepaald op basis van de beste gemiddelde fit voor de beschikbare 
afstromingsgebiedjes binnen de betreffende geologische zone): 

• Ieperiaan: 1.70 

• Diestiaan: 1.04 

• Rupeliaan: 0.23 

 
 
 

 
 

Figuur 14: Vergelijking gecorrigeerde afstromingscoëfficiënten met oorspronkelijke afstromingscoëfficiënten onder alternatief 1 
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De formule voor de aangepaste afstromingscoëfficiënt is dan: 
 

𝜑 ∗ = min(100%, 𝜑 × 𝑘)  
 
 
Met: ϕ = oorspronkelijk afstromingscoëfficiënt zonder geologische factor (referentie 2018) 
 ϕ* = herschaalde afstromingscoëfficiënt met geologische factor 
 k = schalingsfactor 
 
 
Dit geeft voor het Ieperiaan nog steeds zeer lage waarden bij oorspronkelijke lage ongecorrigeerde waarden 
en waarden van 100% bij oorspronkelijk middelhoge waarden (heel wat waarden die veel groter zijn dan 
100% worden afgetopt op 100%). 
 
In de studie van [Cabus et al., 2007] is deze methode ook gebruikt, maar omdat er eerst al heel wat klassen 
zijn samengenomen tot een beperktere set van afstromingsklassen, zijn de afstromingscoëfficiënten in deze 
studie meer afgevlakt en komen er daardoor geen waarden boven 100% voor na inwerken van de geologische 
factor. 
 
In de studie van [Cabus et al., 2007] werden volgende schalingsfactoren gebruikt: 

• Ieperiaan: 1.55 

• Diestiaan: 0.80 

• Rupeliaan: 0.35 

De grote verschillen zijn te wijten aan de overschatting van de afstromingscoëfficiënten in [Cabus et al., 2007] 
door de uitmiddeling van de klassen. 
 
 
 
Alternatief 2: Omgekeerde schaling, d.w.z. schaling van 1 - afstromingscoëfficiënt 
 
Een ander uiterste van mogelijke schaling krijgen we als we (1 – de afstromingscoëfficiënt) met een vaste 
factor schalen voor Ieperiaan en Diestiaan. Voor Rupeliaan met een schalingsfactor kleiner dan 1, is 
bovenbeschreven alternatief 1 behouden (zie verder bij de bespreking). 
 

Het resultaat van de aangepaste afstromingscoëfficiënten t.o.v. de oorspronkelijke (zonder geologische 
factor) is gevisualiseerd in onderstaande Figuur 15: elk punt is een afstromingscoëfficiënt overeenkomstig 
een specifieke combinatie van landgebruik, bodemtype en hellingsgraad. 
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Figuur 15: Vergelijking gecorrigeerde afstromingscoëfficiënten met oorspronkelijke afstromingscoëfficiënten onder alternatief 2 

 
 
De gebruikte schalingsfactoren zijn hierbij (bepaald op basis van de beste gemiddelde fit voor de 
beschikbare afstromingsgebiedjes binnen de betreffende geologische zone): 

• Ieperiaan: 1.49 

• Diestiaan: 1.01 

• Rupeliaan: 0.23 

 
De formule voor de aangepaste runoff coëfficiënt is dan: 
 

𝜑 ∗ =  100% −  
( 100% −  𝜑 )

𝑘
 

 
 
Met: ϕ = oorspronkelijk afstromingscoëfficiënt zonder geologische factor (referentie 2018) 
 ϕ* = herschaalde afstromingscoëfficiënt met geologische factor 
 k = schalingsfactor 
 
Dit geeft voor het Ieperiaan zeer hoge afstromingscoëfficiënten waar deze vroeger laag waren en een 
beperkte aanpassing voor hoge afstromingscoëfficiënten.  Dergelijke hoge afstromingscoëfficiënten voor 
bijvoorbeeld zandige gronden en bossen lijken eerder onrealistisch. 
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Alternatief 3: Gemiddelde van bovenstaande alternatieven 
 
Wanneer we de geologische factor inwerken op een manier die het gemiddelde is van de twee bovenstaande 
methodieken bekomen we een eerder constante verhoging van de afstromingscoëfficiënten met een 
geleidelijke evolutie naar 100% voor de reeds hoge afstromingscoëfficiënten. 
 
Het resultaat van de aangepaste afstromingscoëfficiënten t.o.v. de oorspronkelijke (zonder geologische 
factor) is gevisualiseerd in onderstaande Figuur 16: elk punt is een afstromingscoëfficiënt overeenkomstig 
een specifieke combinatie van landgebruik, bodemtype en hellingsgraad. 
 
 

 

Figuur 16: Vergelijking gecorrigeerde afstromingscoëfficiënten met oorspronkelijke afstromingscoëfficiënten onder alternatief 3 

 
 
De gebruikte schalingsfactoren zijn hierbij: 

• Ieperiaan: 1.60 

• Diestiaan: 1.02 

• Rupeliaan: 0.23 
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Conclusie uitgeteste alternatieven 
 
De initieel meest logische methode met een vermenigvuldigingsfactor op de oorspronkelijke 
afstromingscoëfficiënten (zoals ook toegepast door [Cabus et al., 2007]) geeft van de 3 methodes de minst 
goede correlatie met de metingen (al zijn de verschillen klein – zie Tabel 4). Deze methode geeft ook de 
grootste schalingsfactor om met de metingen overeen te kunnen komen, hoofdzakelijk omdat de invloed bij 
de lagere afstromingscoëfficiënten klein is. Bovendien is de nodige aftopping op 100% voor oorspronkelijke 
afstromingscoëfficiënten vanaf 60% niet logisch: heel wat combinaties van landelijke afvoer waarvoor in de 
praktijk geen 100% afstroming wordt verwacht, krijgen hierdoor toch een 100% afstromingscoëfficiënt. 
 

Voor Rupeliaan met een schalingsfactor kleiner dan 1 is de eerste methodiek wel logisch. Een dergelijke 
aanpassing is de enige mogelijkheid om de zeer lage afvoercoëfficiënten globaal te bekomen, namelijk door 
de hoogste afstromingscoëfficiënten het sterkst te reduceren. Om die reden is voor Rupeliaan in alle 3 
methodes deze implementatie behouden. 
 
De tweede methode lijkt niet erg logisch voor de oorspronkelijk lage afstromingscoëfficiënten, maar wel 
logischer wat betreft de limiet naar 100% toe. Deze tweede methode geeft ook een iets betere correlatie 
met de metingen (zie Tabel 4). 
Om deze redenen lijkt de derde methode een goed compromis tussen de logische schaling voor zowel grote 
als kleine afstromingscoëfficiënten en de overeenkomst met de metingen. Daarom wordt met de derde 
methode verder gewerkt. 
 
Onderstaande tabel geeft de correlatiecoëfficiënt van de verschillende sets van afstromingscoëfficiënten 
tussen gemeten en berekende afstroming. De hoge correlatie bij ‘Cabus 2007 met geologie’ wordt mede 
veroorzaakt door de initiële uitmiddeling van de afstromingscoëfficiënten. 
 
 

Tabel 4: correlatiecoëfficiënten tussen gemeten en berekende afstroming voor verschillende alternatieven 

Afstromingscoëfficiënten Correlatiecoëfficiënt 

Cabus 2007 zonder geologie -0.090 

Cabus 2007 met geologie 0.858 

Referentie 2018 zonder geologie 0.305 

Methode 1 met geologie 0.845 

Methode 2 met geologie 0.852 

Methode 3 met geologie 0.851 
 

Figuur 17 geeft een vergelijking tussen de gemeten afstroming en de berekende afstroming per bemeten 
stroomgebied: 

• enerzijds zonder geologische factor o.b.v. de referentie afstromingscoëfficiënten 2018 (zwarte 
punten) 

• anderzijds met geologische factor o.b.v. alternatief 3 (rode punten) 
 
Figuur 18 geeft een vergelijking tussen de gemeten afstroming en de berekende afstroming per bemeten 
stroomgebied: 

• enerzijds met geologische factor o.b.v. alternatief 1 (blauwe punten) 

• anderzijds met geologische factor o.b.v. alternatief 3 (rode punten) 
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Figuur 19 geeft een vergelijking tussen de gemeten afstroming en de berekende afstroming per bemeten 
stroomgebied: 

• enerzijds met geologische factor o.b.v. [Cabus et al., 2007] (blauwe punten) 

• anderzijds met geologische factor o.b.v. alternatief 3 (rode punten) 
 
Figuur 20 ten slotte geeft voor alle bemeten stroomgebieden een vergelijking tussen: 

• de gemeten afstroming (rood) 

• de berekende afstroming zonder geologische factor o.b.v. de referentie afstromingscoëfficiënten 

2018 (blauw) 

• de berekende afstroming per bemeten stroomgebied met geologische factor o.b.v. methode 3 

(groen) 

 
In Tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de afstromingscoëfficiënten per geologische zone die finaal 
berekend werden onder bovenbeschreven alternatief 3 en die verder gebruikt werden bij de simulaties onder 
Test 2. 
 
 
 

 
Figuur 17: Vergelijking tussen berekende en gemeten afstroming, enerzijds zonder geologische factor, anderzijds met geologische 
factor volgens alternatief 3 
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Figuur 18: Vergelijking tussen berekende en gemeten afstroming, enerzijds met geologische factor volgens alternatief 1, anderzijds 
met geologische factor volgens alternatief 3 

 

Figuur 19: Vergelijking tussen berekende en gemeten afstroming, enerzijds met geologische factor volgens alternatief 3, anderzijds 
met geologische factor overeenkomstig [Cabus et al., 2017] 
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Figuur 20: Vergelijking per bemeten stroomgebied van gemeten afstroming, berekende afstroming zonder geologische correctie en berekende afstroming met geologische 
correctie o.b.v. alternatief 3 
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Tabel 5: Afstromingscoëfficiënten per geologische zone zoals finaal bekomen onder alternatief 3 en gebruikt voor de simulaties onder Test 2 

Geology Ieperiaan 
 

Landgebruik 
Bodem type 

Clay Sandy Clay Clay Loam Silt Loam Sandy Loam Loamy Sand Sand No soil value 

Forest  

< 0.5 60.4 54.6 48.0 40.2 32.5 29.2 25.9 21.5 30.8 

0.5 - 2 62.2 56.1 49.5 41.8 34.1 30.8 27.4 23.0 32.4 

2 - 5 66.3 59.9 53.3 45.5 37.8 34.5 31.2 26.8 36.2 

5 - 10 73.5 66.4 59.8 52.1 44.3 41.0 37.7 33.3 42.9 

> 10 86.8 78.6 71.9 64.2 56.5 53.2 49.9 45.4 55.5 

No slope value 65.5 58.6 64.3 44.2 41.2 35.8 30.3 27.3 37.3 

Grass - Permanent  

< 0.5 73.4 65.6 59.0 51.3 43.6 40.2 36.9 32.5 44.6 

0.5 - 2 74.9 67.2 60.6 52.8 45.1 41.8 38.5 34.1 46.1 

2 - 5 78.7 70.9 64.3 56.6 48.9 45.5 42.2 37.8 49.5 

5 - 10 85.2 77.4 70.8 63.1 55.4 52.1 48.7 44.3 55.7 

> 10 91.0 88.8 83.0 75.2 67.5 64.2 60.9 56.5 67.2 

No slope value 76.8 68.2 62.0 55.0 50.3 45.3 40.6 37.8 49.4 
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Geology Ieperiaan 
 

Landgebruik 
Bodem type 

Clay Sandy Clay Clay Loam Silt Loam Sandy Loam Loamy Sand Sand No soil value 

Gras - Crop  

< 0.5 78.9 71.2 64.5 56.8 49.1 45.8 42.5 38.0 50.8 

0.5 - 2 80.4 72.7 66.1 58.4 50.6 47.3 44.0 39.6 52.4 

2 - 5 84.2 76.5 69.8 62.1 54.4 51.1 47.8 43.3 55.8 

5 - 10 89.1 83.0 76.3 68.6 60.9 57.6 54.3 49.9 61.9 

> 10 92.6 90.4 88.4 80.8 73.0 69.7 66.4 62.0 73.3 

No slope value 81.9 73.3 66.2 60.4 55.5 50.5 45.8 42.0 54.7  
Crop  

< 0.5 84.4 76.7 70.1 62.3 54.6 51.3 48.0 43.6 57.0 

0.5 - 2 85.9 78.2 71.6 63.9 56.1 52.8 49.5 45.1 58.6 

2 - 5 88.8 82.0 75.3 67.6 59.9 56.6 53.3 48.9 62.0 

5 - 10 90.7 88.4 81.9 74.1 66.4 63.1 59.8 55.4 68.0 

> 10 94.2 91.9 90.0 86.3 78.6 75.2 71.9 67.5 79.2 

No slope value 86.8 78.3 70.4 65.9 60.7 55.7 51.0 46.1 59.9 

Bare  

< 0.5 90.5 87.7 81.1 73.4 65.6 62.3 59.0 54.6 62.9 

0.5 - 2 90.9 88.7 82.6 74.9 67.2 63.9 60.6 56.1 64.3 

2 - 5 92.0 89.8 86.4 78.7 70.9 67.6 64.3 59.9 67.8 

5 - 10 93.9 91.6 89.7 85.2 77.4 74.1 70.8 66.4 73.9 

> 10 97.4 95.1 93.2 91.0 88.8 86.3 83.0 78.6 85.4 

No slope value 91.8 89.0 90.5 77.6 72.3 67.7 63.3 60.8 66.7 
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Geology Ieperiaan 
 

Landgebruik 
Bodem type 

Clay Sandy Clay Clay Loam Silt Loam Sandy Loam Loamy Sand Sand No soil value 

Urban-b  

< 0.5 88.4 86.5 83.4 77.6 73.7 72.4 69.2 67.4 74.2 

0.5 - 2 89.0 86.9 83.7 78.3 74.3 73.0 69.8 68.1 74.8 

2 - 5 90.4 88.0 84.5 79.6 75.8 74.2 71.0 69.8 76.0 

5 - 10 93.0 89.9 85.7 82.0 78.3 76.4 73.3 72.9 78.2 

> 10 95.2 93.5 88.0 86.6 83.0 80.5 77.5 78.6 82.2 

No slope value 89.8 87.2 84.7 79.4 76.7 74.3 70.5 68.6 76.2 

Urban-a  

< 0.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

0.5 - 2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2 - 5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

5 - 10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

> 10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

No slope value 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

No landuse value  

< 0.5 76.8 72.8 66.9 55.4 47.4 44.9 38.4 34.6 48.5 

0.5 - 2 78.1 73.8 67.4 56.6 48.6 46.0 39.6 36.2 49.6 

2 - 5 80.9 75.9 68.8 59.3 51.5 48.5 42.0 39.6 52.1 

5 - 10 85.8 79.8 71.4 64.2 56.6 52.8 46.5 45.8 56.4 

> 10 90.4 86.9 76.1 73.3 66.1 61.0 54.9 57.4 64.4 

No slope value 80.9 82.1 70.6 60.0 55.9 51.0 42.5 45.1 51.2 
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Geology Diestiaan 
 

Landgebruik 
Bodem type 

Clay Sandy Clay Clay Loam Silt Loam Sandy Loam Loamy Sand Sand No soil value 

Forest  

< 0.5 36.8 31.7 26.0 19.2 12.5 9.6 6.7 2.9 11.0 

0.5 - 2 38.4 33.1 27.3 20.6 13.8 11.0 8.1 4.2 12.4 

2 - 5 41.9 36.4 30.6 23.9 17.1 14.2 11.3 7.5 15.7 

5 - 10 48.2 42.0 36.3 29.5 22.8 19.9 17.0 13.2 21.5 

> 10 59.8 52.6 46.8 40.1 33.4 30.5 27.6 23.8 32.5 

No slope value 41.3 35.2 40.2 22.7 20.1 15.4 10.6 8.0 16.6 

Grass - Permanent  

< 0.5 48.1 41.4 35.6 28.9 22.1 19.2 16.3 12.5 23.0 

0.5 - 2 49.4 42.7 36.9 30.2 23.5 20.6 17.7 13.8 24.3 

2 - 5 52.7 46.0 40.2 33.5 26.7 23.9 21.0 17.1 27.3 

5 - 10 58.4 51.6 45.9 39.1 32.4 29.5 26.6 22.8 32.7 

> 10 69.0 62.2 56.5 49.7 43.0 40.1 37.2 33.4 42.7 

No slope value 51.1 43.6 38.2 32.1 28.0 23.7 19.5 17.1 27.2 

Gras - Crop  

< 0.5 52.9 46.2 40.4 33.7 26.9 24.0 21.2 17.3 28.5 

0.5 - 2 54.2 47.5 41.7 35.0 28.3 25.4 22.5 18.7 29.8 

2 - 5 57.5 50.8 45.0 38.3 31.5 28.7 25.8 21.9 32.8 

5 - 10 63.2 56.5 50.7 44.0 37.2 34.3 31.4 27.6 38.1 

> 10 73.8 67.0 61.3 54.5 47.8 44.9 42.0 38.2 48.0 

No slope value 55.5 48.0 41.8 36.8 32.5 28.2 24.0 20.8 31.8 
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Geology Diestiaan 
 

Landgebruik 
Bodem type 

Clay Sandy Clay Clay Loam Silt Loam Sandy Loam Loamy Sand Sand No soil value 

Crop  

< 0.5 57.7 51.0 45.2 38.5 31.7 28.9 26.0 22.1 33.9 

0.5 - 2 59.1 52.3 46.5 39.8 33.1 30.2 27.3 23.5 35.2 

2 - 5 62.3 55.6 49.8 43.1 36.4 33.5 30.6 26.7 38.2 

5 - 10 68.0 61.3 55.5 48.8 42.0 39.1 36.3 32.4 43.4 

> 10 78.6 71.8 66.1 59.3 52.6 49.7 46.8 43.0 53.2 

No slope value 59.8 52.4 45.5 41.5 37.0 32.7 28.6 24.3 36.4 

Bare  

< 0.5 67.3 60.6 54.8 48.1 41.4 38.5 35.6 31.7 39.0 

0.5 - 2 68.7 61.9 56.2 49.4 42.7 39.8 36.9 33.1 40.2 

2 - 5 71.9 65.2 59.4 52.7 46.0 43.1 40.2 36.4 43.3 

5 - 10 77.6 70.9 65.1 58.4 51.6 48.8 45.9 42.0 48.6 

> 10 88.2 81.5 75.7 69.0 62.2 59.3 56.5 52.6 58.6 

No slope value 71.3 62.8 67.4 51.7 47.1 43.2 39.3 37.1 42.3 

Urban-b  

< 0.5 75.6 73.9 71.2 66.2 62.7 61.6 58.8 57.2 63.2 

0.5 - 2 76.1 74.2 71.4 66.7 63.3 62.1 59.3 57.9 63.7 

2 - 5 77.3 75.2 72.1 67.9 64.5 63.2 60.4 59.3 64.7 

5 - 10 79.5 76.8 73.2 70.0 66.7 65.1 62.4 62.0 66.6 

> 10 83.6 80.0 75.2 73.9 70.9 68.7 66.1 67.0 70.1 

No slope value 76.7 74.5 72.3 67.7 65.4 63.3 59.9 58.3 64.9 
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Geology Diestiaan 
 

Landgebruik 
Bodem type 

Clay Sandy Clay Clay Loam Silt Loam Sandy Loam Loamy Sand Sand No soil value 

Urban-a  

< 0.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

0.5 - 2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2 - 5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

5 - 10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

> 10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

No slope value 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

No landuse value  

< 0.5 51.1 47.6 42.4 32.4 25.5 23.3 17.6 14.3 26.4 

0.5 - 2 52.2 48.5 42.9 33.5 26.5 24.2 18.7 15.7 27.4 

2 - 5 54.6 50.3 44.1 35.9 29.0 26.4 20.8 18.7 29.5 

5 - 10 59.0 53.7 46.4 40.1 33.5 30.2 24.7 24.0 33.3 

> 10 67.1 59.9 50.5 48.0 41.7 37.3 32.0 34.1 40.3 

No slope value 54.6 55.7 45.7 36.4 32.9 28.6 21.2 23.5 28.8 
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Geology Rupeliaan 
 

Landgebruik 
Bodem type 

Clay Sandy Clay Clay Loam Silt Loam Sandy Loam Loamy Sand Sand No soil value 

Forest  

< 0.5 7.1 6.1 5.0 3.7 2.4 1.8 1.3 0.6 2.1 

0.5 - 2 7.4 6.3 5.2 3.9 2.7 2.1 1.5 0.8 2.4 

2 - 5 8.0 7.0 5.9 4.6 3.3 2.7 2.2 1.4 3.0 

5 - 10 9.2 8.1 7.0 5.7 4.4 3.8 3.3 2.5 4.1 

> 10 11.5 10.1 9.0 7.7 6.4 5.8 5.3 4.6 6.2 

No slope value 7.9 6.7 7.7 4.4 3.9 3.0 2.0 1.5 3.2 

Grass - Permanent  

< 0.5 9.2 7.9 6.8 5.5 4.2 3.7 3.1 2.4 4.4 

0.5 - 2 9.5 8.2 7.1 5.8 4.5 3.9 3.4 2.7 4.7 

2 - 5 10.1 8.8 7.7 6.4 5.1 4.6 4.0 3.3 5.2 

5 - 10 11.2 9.9 8.8 7.5 6.2 5.7 5.1 4.4 6.3 

> 10 13.2 11.9 10.8 9.5 8.2 7.7 7.1 6.4 8.2 

No slope value 9.8 8.4 7.3 6.2 5.4 4.5 3.7 3.3 5.2 

Gras - Crop  

< 0.5 10.1 8.9 7.7 6.5 5.2 4.6 4.1 3.3 5.5 

0.5 - 2 10.4 9.1 8.0 6.7 5.4 4.9 4.3 3.6 5.7 

2 - 5 11.0 9.7 8.6 7.3 6.0 5.5 4.9 4.2 6.3 

5 - 10 12.1 10.8 9.7 8.4 7.1 6.6 6.0 5.3 7.3 

> 10 14.1 12.9 11.7 10.5 9.2 8.6 8.1 7.3 9.2 

No slope value 10.6 9.2 8.0 7.1 6.2 5.4 4.6 4.0 6.1 
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Geology Rupeliaan 
 

Landgebruik 
Bodem type 

Clay Sandy Clay Clay Loam Silt Loam Sandy Loam Loamy Sand Sand No soil value 

Crop  

< 0.5 11.1 9.8 8.7 7.4 6.1 5.5 5.0 4.2 6.5 

0.5 - 2 11.3 10.0 8.9 7.6 6.3 5.8 5.2 4.5 6.7 

2 - 5 11.9 10.7 9.6 8.3 7.0 6.4 5.9 5.1 7.3 

5 - 10 13.0 11.7 10.6 9.3 8.1 7.5 7.0 6.2 8.3 

> 10 15.1 13.8 12.7 11.4 10.1 9.5 9.0 8.2 10.2 

No slope value 11.5 10.1 8.7 8.0 7.1 6.3 5.5 4.7 7.0 

Bare  

< 0.5 12.9 11.6 10.5 9.2 7.9 7.4 6.8 6.1 7.5 

0.5 - 2 13.2 11.9 10.8 9.5 8.2 7.6 7.1 6.3 7.7 

2 - 5 13.8 12.5 11.4 10.1 8.8 8.3 7.7 7.0 8.3 

5 - 10 14.9 13.6 12.5 11.2 9.9 9.3 8.8 8.1 9.3 

> 10 16.9 15.6 14.5 13.2 11.9 11.4 10.8 10.1 11.2 

No slope value 13.7 12.0 12.9 9.9 9.0 8.3 7.5 7.1 8.1 

Urban-b  

< 0.5 54.9 54.6 54.1 53.1 52.4 52.2 51.7 51.4 52.5 

0.5 - 2 55.0 54.6 54.1 53.2 52.5 52.3 51.8 51.5 52.6 

2 - 5 55.2 54.8 54.2 53.4 52.8 52.5 52.0 51.8 52.8 

5 - 10 55.7 55.1 54.4 53.8 53.2 52.9 52.4 52.3 53.2 

> 10 56.4 55.8 54.8 54.6 54.0 53.6 53.1 53.3 53.9 

No slope value 55.1 54.7 54.3 53.4 53.0 52.5 51.9 51.6 52.9 
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Geology Rupeliaan 
 

Landgebruik 
Bodem type 

Clay Sandy Clay Clay Loam Silt Loam Sandy Loam Loamy Sand Sand No soil value 

Urban-a  

< 0.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

0.5 - 2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2 - 5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

5 - 10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

> 10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

No slope value 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

No landuse value  

< 0.5 9.8 9.1 8.1 6.2 4.9 4.5 3.4 2.7 5.1 

0.5 - 2 10.0 9.3 8.2 6.4 5.1 4.6 3.6 3.0 5.3 

2 - 5 10.5 9.6 8.5 6.9 5.6 5.1 4.0 3.6 5.7 

5 - 10 11.3 10.3 8.9 7.7 6.4 5.8 4.7 4.6 6.4 

> 10 12.9 11.5 9.7 9.2 8.0 7.2 6.1 6.5 7.7 

No slope value 10.5 10.7 8.8 7.0 6.3 5.5 4.1 4.5 5.5 
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2.4.2 Impact voor Vlaanderen 

Wanneer we voor elk van de 3 geologische zones en voor heel Vlaanderen de gemiddelde 
afstromingscoëfficiënt berekenen, bekomen we onderstaande resultaten. Het gemiddelde van 37.1% wijkt 
licht af van de gemiddelde waarde die in hoofdstuk 3 in de finale methodiek voorkomt, maar dit is te wijten 
aan het feit dat voor de referentie is gewerkt met de modeldata uit de VLAGG-2017 studie en voor deze 
analyse reeds met de nieuwe GIS-lagen, waarin de havengebieden zijn aangepast. 
Door het feit dat de 3 methodes elk aan de gemeten afstromingscoëfficiënten gefit werden, zullen de globale 
resultaten zeer dicht in elkaars buurt liggen. De keuze van de methode is dus vooral belangrijk op een kleinere 
schaal m.b.t. lokale verschillen. De fitting aan de metingen voor de specifiek beschikbare dataset is ook de 
belangrijkste reden waarom de globale afstroming uit de testen (ongeveer 40% t.o.v. 37%) voor Vlaanderen 
significant hoger ligt dan de referentie. Bovendien heeft de geologische klasse Ieperiaan het grootste aandeel 
in oppervlakte in Vlaanderen (45%). 
 
Wat de globale impact voor Vlaanderen betreft, heeft de betrouwbaarheid van de gemeten 
afstromingscoëfficiënten die gebruikt zijn voor deze analyse een veel grotere invloed op de aangepaste 
afstroming dan de weerhouden methode voor het inwerken van de geologische factor (Tabel 6). 
 

Tabel 6: Globale impact op de afstromingcoëfficiënt per gevolgde methode van het inwerken van de geologische factor 

 RC 2017 
RC 2018 

referentie 

RC 2018 inclusief geologie 

Methode 
1 

t.o.v. 
ref. 

Methode 
2 

t.o.v. 
ref. 

Methode 3 t.o.v. ref. 

Inclusief stedelijk 

Ieperiaan 0.414 0.416 0.616 148% 0.608 146% 0.612 147% 

Diestiaan 0.359 0.354 0.362 102% 0.362 102% 0.362 102% 

Rupeliaan 0.367 0.370 0.178 48% 0.178 48% 0.178 48% 

Vlaanderen 0.370 0.371 0.403 109% 0.401 108% 0.402 108% 

Landelijk (zonder Urban-a, Urban-b en ‘Geen landgebruik’) 

Ieperiaan 0.332 0.335 0.566 169% 0.554 165% 0.559 167% 

Diestiaan 0.231 0.229 0.238 104% 0.238 104% 0.238 104% 

Rupeliaan 0.278 0.280 0.065 23% 0.065 23% 0.065 23% 

Vlaanderen 0.291 0.292 0.348 119% 0.342 117% 0.345 118% 

2.4.3 Bespreking van de impact op de afvoer per geologische zone 

Op de volgende bladzijden wordt de impact van het inrekenen van de geologische factor besproken per 
geologische zone. Dit gebeurt telkens op basis van volgende grafieken: 

• Vergelijking van de afstromingscoëfficiënten per deelgebied zonder geologische factor 
(referentiesituatie), met inrekening van de geologische factor onder alternatief 3 en op basis van 
de metingen 

• Vergelijking van de afstromingsdebieten van de verschillende modellen voor dagvolumes (POT na 
aggregatie over 24 uur en over 48 uur), voor volgende situaties: 
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o Referentie (2017, v1): referentiemodel zoals gebruikt in de VLAGG-2017 studie met 

combinatie V1 uitTabel 2; 

o Met geologie (v1): model met aangepaste afvoercoëfficiënten per geologische zone en 

combinatie V1 uit Tabel 2  

o PDM: aangroeiverhoudingen op basis van de extreme waarden fits op de PDM afvoeren 

o Combinatie V3 uit Tabel 2: model met aangepaste afvoercoëfficiënten voor Ieperiaan en 

Diestiaan (niet voor Rupeliaan) en combinatie V3 uit Tabel 2; toegepast voor pilootgebieden 

in Diestiaan en Rupeliaan 

o Combinatie V4 uit Tabel 2: model met aangepaste afvoercoëfficiënten voor Ieperiaan en 

Diestiaan (niet voor Rupeliaan) en combinatie V4 uit Tabel 2;  toegepast voor pilootgebieden 

in Ieperiaan 

o O.b.v. metingen: aangroeiverhouding op basis van de metingen (in principe enkel geldig voor 

kleine aggregatieniveaus) 

• Vergelijking van de totale overstroomde oppervlakte (in % t.o.v. totale gebiedsoppervlakte) per 
modelgebied voor de verschillende pilootgebieden. 

 
 
 
 
Ieperiaan 
 
Voor deze geologische zone werden de deelbekkens 02-06 Rivierbeek en 06-03 Scheldeheuvels 
(Maarkebeek) gesimuleerd. 
 
Uit de analyse bij de opzet van de geologische factor op de afvoer bleek dat het invoeren van de geologische 
factor (RC2018g) een significante verbetering (verhoging) van de globale afvoercoëfficiënt met zich mee 
brengt (in vergelijking met de gemeten afstroming) t.o.v. de referentie (RC2018) voor Scheldeheuvels en 
Rivierbeek (zie Figuur 21). Bij de vergelijking van de afstromingsdebieten kan voor deze gebieden vastgesteld 
worden dat de referentie ook significant lager ligt dan de PDM-waarden en dat de geologische factor dit 
significant naar boven trekt. Bij een aggregatieniveau van 24 uur is er nog een overschatting t.o.v. de PDM, 
maar voor volumes over 48 uur blijkt de overeenkomst na aanpassing o.b.v. geologie zeer goed. Zoals eerder 
al besproken is combinatie V4 uit Tabel 2 te vergaand in combinatie met de geologisch gecorrigeerde afvoer 
voor Ieperiaan, waarvoor combinatie V1 beter de afstroming bij stijgende terugkeerperiodes weergeeft (zie 
§2.3.5). 
 
Uit Figuur 21 blijkt wel dat voor bepaalde andere waterlopen in het Ieperiaan de implementatie van de 
geologie over het algemeen een zeer beperkte overschatting zal geven, deze overschatting is het meest 
uitgesproken bij de Steenvoordebeek.  
 
De inbreng van de geologie heeft het grootste relatief effect op de overstromingscontouren bij kleinere 
terugkeerperiodes. Naarmate er al veel overstroomde oppervlakte is, zal een deel van het bijkomend volume 
de waterhoogte daar verhogen en slechts een deel van het bijkomend afvoervolume effectief de 
overstroomde oppervlakte vergroten. Ook de optimale aanpassing aan de landelijke afvoer (zie §2.3) zal voor 
grotere terugkeerperiodes de toename van de overstroomde oppervlakte enigszins beperken (Figuur 47): de 
hogere runoffcoëfficiënten worden bij grotere terugkeerperioden gecompenseerd met de percentages 
uitTabel 2. De methodologie is voor deze zone dan ook tamelijk robuust en ondanks de mogelijke verschillen 
die er zijn, worden hierdoor de overstromingscontouren maar in beperkte mate beïnvloed. 
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Figuur 21: Vergelijking per bemeten stroomgebied in het Ieperiaan van gemeten afstroming, berekende afstroming zonder 
implementatie van geologische factor en berekende afstroming met implementatie van geologische factor o.b.v. alternatief 3 

 

Figuur 22: Vergelijking van afstromingsdebieten (aggregatie over 24 uur) voor deelbekken Rivierbeek 
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Figuur 23: Vergelijking van afstromingsdebieten (aggregatie over 24 uur) voor deelbekken Scheldeheuvels 

 

 

Figuur 24: Vergelijking van afstromingsdebieten (aggregatie over 48 uur) voor deelbekken Rivierbeek 



 
 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 
OPMAAK VAN EEN KAART MET PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VLAANDEREN 60 
  

 

Figuur 25: Vergelijking van afstromingsdebieten (aggregatie over 48 uur) voor deelbekken Scheldeheuvels 

 

Figuur 26: Totale overstroomde oppervlakte (% totale gebiedsoppervlakte) i.f.v. terugkeerperiode voor deelbekken Rivierbeek 
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Figuur 27: Totale overstroomde oppervlakte (% totale gebiedsoppervlakte) i.f.v. terugkeerperiode voor deelbekken Scheldeheuvels 

 
 
Diestiaan 
 
Voor deze geologische zone werden de deelbekkens 04-05 Benedenvliet en 04-07 Benedenschijn 
gesimuleerd. 
 
Voor Diestiaan zijn er beperkte verschillen tussen de verschillende testen, enerzijds omdat de aanpassing op 
basis van de geologie beperkt is en anderzijds omdat in deze twee pilootgebieden (Benedenschijn en 
Benedenvliet) de stedelijke afwatering domineert. Het resultaat van de keuze zal dus de 
overstromingskaarten niet significant beïnvloeden t.o.v. de kaarten van 2017. Het beeld van de 
afstromingscoëfficiënten is redelijk divers met zeven stroomgebieden waar een onderschatting verwacht 
wordt, acht stroomgebieden waar er een zeer goede overeenkomst is en acht stroomgebieden met een 
overschatting. Zoals reeds eerder bij het Ieperiaan verduidelijkt heeft dit echter weinig impact op de 
resulterende overstromingscontouren. 
 
Voor Benedenschijn liggen alle JFlow®simulaties boven de PDM-afstromingen. Dit zou erop kunnen wijzen 
dat dit PDM-model niet voldoende representatief is. Het is inderdaad geweten dat de PDM-modellen van het 
Benedenschijn de neiging hebben de afvoer te onderschatten. 
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Figuur 28: Vergelijking per bemeten stroomgebied in het Diestiaan van gemeten afstroming, berekende afstroming zonder 
geologische correctie en berekende afstroming met geologische correctie o.b.v. alternatief 3 

 

Figuur 29: Vergelijking van afstromingsdebieten (aggregatie over 24 uur) voor deelbekken Benedenvliet 
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Figuur 30: Vergelijking van afstromingsdebieten (aggregatie over 24 uur) voor deelbekken Benedenschijn 

 

Figuur 31: Vergelijking van afstromingsdebieten (aggregatie over 48 uur) voor deelbekken Benedenvliet 
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Figuur 32: Vergelijking van afstromingsdebieten (aggregatie over 48 uur) voor deelbekken Benedenschijn 

 

 
Figuur 33: Totale overstroomde oppervlakte (% totale gebiedsoppervlakte) i.f.v. terugkeerperiode voor deelbekken Benedenvliet 
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Figuur 34: Totale overstroomde oppervlakte (% totale gebiedsoppervlakte) i.f.v. terugkeerperiode voor deelbekken Benedenschijn 

 
Rupeliaan 
 
Voor deze geologische zone werden de deelbekkens 11-10 Jeker en Heeswater en 09-02 Velpe gesimuleerd. 
 
Uit de analyse bij de opzet van de geologische factor op de afvoer, bleek dat het implementeren van de 
geologie (RC2018g) een significante verbetering (verlaging) van de globale afvoercoëfficiënt met zich mee 
brengt (in vergelijking met de gemeten afvoer) t.o.v. de referentie (RC2018) voor heel wat gebieden, maar 
niet voor de Velpe en de Jeker (zieFiguur 35). Bij de Jeker is er weinig effect en bij de Velpe is er zelfs een 
onderschatting te verwachten. 
 
Bij de vergelijking van de afstromingsdebieten kan voor deze gebieden vastgesteld worden dat de referentie 
significant hoger ligt dan de PDM-waarden en dat de geologische correctie dit significant naar onder trekt.  
 
Voor de Jeker is de overeenkomst vrij goed na het implementeren van de geologie, voor de Velpe is er een 
onderschatting na het implementeren van de geologie (wat verwacht was op basis van het initiële opzetten 
van de wijzigingen voor het Rupeliaan). 
 
Beide pilootgebieden blijken dus niet echt representatief om een beoordeling te maken van de impact: 

• Voor de Velpe was een onderschatting na het implementeren van de geologie verwacht, omdat dit 

eerder een outlier is binnen de geologische zone. 

• Voor de Jeker is op basis van een vergelijking met de metingen (cf. Figuur 35) een onderschatting niet 

verwacht, maar wordt dit wel vastgesteld bij het aftoetsen van de overstromingskaarten met de 

beschikbare luchtbeelden en fotomateriaal. Specifiek voor het stroomgebied van de Jeker is dit deels te 
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verklaren door het feit dat een groot deel van het stroomopwaartse gebied (gelegen in Wallonië) niet 

vervat zit in het JFlow® model, waardoor de instroom van water aan de opwaartse rand onderschat 

wordt. Dit effect zal ondervangen moeten worden door het fluviale model voor dit gebied.  Voor dit 

stroomgebied ligt een groot deel van het opwaartse stroomgebied in Wallonië, waardoor dit deels niet 

meegerekend is in de JFlow® modellen. Dit is op zich niet problematisch aangezien dit wel opgenomen is 

in de fluviale modellen voor dit gebied. In de kleinere zijvalleien met slechts een beperkt opwaarts gebied 

buiten de gewestgrens worden echter ook onderschattingen vastgesteld t.o.v. recente waarnemingen 

wanneer de geologische factor geïmplementeerd wordt. 

 
 
 

 

Figuur 35: Vergelijking per bemeten stroomgebied in het Rupeliaan van gemeten afstroming, berekende afstroming zonder 
geologische correctie en berekende afstroming met geologische correctie o.b.v. alternatief 3 
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Figuur 36: Vergelijking van afstromingsdebieten (aggregatie over 24 uur) voor deelbekken Jeker en Heeswater 

 

Figuur 37: Vergelijking van afstromingsdebieten (aggregatie over 24 uur) voor deelbekken Velpe 
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Figuur 38: Vergelijking van afstromingsdebieten (aggregatie over 48 uur) voor deelbekken Jeker en Heeswater 

 

Figuur 39: Vergelijking van afstromingsdebieten (aggregatie over 48 uur) voor deelbekken Velpe 
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Figuur 40: Totale overstroomde oppervlakte (% totale gebiedsoppervlakte) i.f.v. terugkeerperiode voor deelbekken Jeker 

 

Figuur 41: Totale overstroomde oppervlakte (% totale gebiedsoppervlakte) i.f.v. terugkeerperiode voor deelbekken Velpe 



 
 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 
OPMAAK VAN EEN KAART MET PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VLAANDEREN 70 
  

2.4.4 Vergelijking overstromingskaarten 

 
Op de volgende bladzijden wordt een vergelijking gemaakt tussen enerzijds de overstromingskaarten waarbij 
bovenstaande hydrologische scenario’s werden toegepast (combinatie V3 uit Tabel 2en combinatie V4 uit 
Tabel 2 voor respectievelijk Diestiaan/Rupeliaan en Ieperiaan) en anderzijds de referentiemodellen zoals 
gebruikt in de VLAGG-2017 studie (combinatie V1 uit Tabel 2). Hierbij wordt telkens respectievelijk de 
vermindering (Diestiaan/Rupeliaan) en vermeerdering (Ieperiaan) in overstromingscontour bij T10, T100 en 
T1000 aangeduid in zwart.  
 
Zoals te verwachten levert dit voor de pilootgebieden in het Diestiaan (Benedenvliet en Benedenschijn) 
nauwelijks verschillen op. Ook voor de gebieden in het Rupeliaan (Jeker en Heeswater en Velpe) en Ieperiaan 
(Scheldeheuvels en Rivierbeek) zijn de wijzigingen in overstromingscontour relatief beperkt, zeker voor grote 
terugkeerperiodes. Dit toont daarnaast aan dat de modelresultaten redelijk robuust zijn en niet significant 
beïnvloed worden door factoren die ogenschijnlijk toch een redelijke impact kunnen hebben op de gemeten 
debieten. 
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Figuur 42: Verschil tussen gesimuleerde pluviale overstromingen bij verschillende terugkeerperiodes tussen enerzijds referentiesituatie (cf. VLAGG-2017 studie) en anderzijds de 
situatie met implementatie van de geologie onder bovenbeschreven alternatief 3 voor Deelbekken Benedenvliet. De vermindering van de overstromingscontour wordt hierbij 
aangeduid in zwart 
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Figuur 43: Verschil tussen gesimuleerde pluviale overstromingen bij verschillende terugkeerperiodes tussen enerzijds referentiesituatie (cf. VLAGG-2017 studie) en anderzijds de 
situatie met implementatie van de geologie onder bovenbeschreven alternatief 3 voor Deelbekken Benedenschijn. De vermindering van de overstromingscontour wordt hierbij 
aangeduid in zwart. 
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Figuur 44: Verschil tussen gesimuleerde pluviale overstromingen bij verschillende terugkeerperiodes tussen enerzijds referentiesituatie (cf. VLAGG-2017 studie) en anderzijds de 
situatie na implementatie van de geologie onder bovenbeschreven alternatief 3 voor Deelbekken Jeker en Heeswater. De vermindering van de overstromingscontour wordt 
hierbij aangeduid in zwart.  
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Figuur 45: Verschil tussen gesimuleerde pluviale overstromingen bij verschillende terugkeerperiodes tussen enerzijds referentiesituatie (cf. VLAGG-2017 studie) en anderzijds de 
situatie na implementatie van de geologie onder bovenbeschreven alternatief 3 voor Deelbekken Velpe. De vermindering van de overstromingscontour wordt hierbij aangeduid 
in zwart. 
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Figuur 46: Verschil tussen gesimuleerde pluviale overstromingen bij verschillende terugkeerperiodes tussen enerzijds referentiesituatie (cf. VLAGG-2017 studie) en anderzijds de 
situatie na implementatie van de geologie onder bovenbeschreven alternatief 3 voor Deelbekken Scheldeheuvels. De vermeerdering van de overstromingscontour wordt hierbij 
aangeduid in zwart. 
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Figuur 47: Verschil tussen gesimuleerde pluviale overstromingen bij verschillende terugkeerperiodes tussen enerzijds referentiesituatie (cf. VLAGG-2017 studie) en anderzijds de 
situatie na implementatie van de geologie onder bovenbeschreven alternatief 3 voor Deelbekken Rivierbeek. De vermeerdering van de overstromingscontour wordt hierbij 
aangeduid in zwart. 
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2.4.5 Algemene conclusie hydrologische testen 

 
Op basis van de vergelijking met de metingen blijkt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de 
afstromingsdebieten in het Ieperiaan worden onderschat en in het Rupeliaan worden overschat met vaste 
afvoercoëfficiënten voor alle terugkeerperiodes. 
De aanpassingen om dit gemiddeld te corrigeren zijn vrij groot. Daar tegenover staat dat de gebruikte 
metingen om dit te onderbouwen niet altijd een even duidelijke voorverwerking hebben ondergaan, 
waardoor de indruk ontstaat dat ze niet altijd even nauwkeurig zijn. Bovendien zijn er in elke geologische 
zone ook outliers in de tegenovergestelde richting van de geologische aanpassingen, waardoor in die 
deelgebieden de inschatting minder correct wordt.  
 
Voor bepaalde delen van Vlaanderen zou het inrekenen van de geologische factor dus een verbetering 
kunnen betekenen. Wel dient de combinatie van de geologie en de landelijke afstromingscoëfficiënt samen 
te worden geoptimaliseerd. In een aantal gebieden in Vlaanderen zal de toepassing van de geologie echter 
een verslechtering betekenen van de afbakening van pluviale overstromingsgebieden. 
 
Daarom werden er aan de stuurgroep twee mogelijke pistes voorgesteld: 

• De geologische factor wordt ingerekend met de bijbehorende aanpassingen aan de landelijke afvoer 

(bovenstaande combinatie V3 en V4 uit Tabel 2voor respectievelijk Diestiaan/Rupeliaan en Ieperiaan). 

Om zeker geen onderschatting te bekomen, kan er ook voor geopteerd worden om dit enkel toe te 

passen op het Ieperiaan en Diestiaan en niet op het Rupeliaan. Deze aanpassing geeft de beste 

overeenkomst met de beschikbare metingen. Over de nauwkeurigheid/representativiteit van deze 

metingen bestaan echter twijfels. 

• De geologische factor wordt niet mee opgenomen in het model, omdat er momenteel nog onvoldoende 

vertrouwen is in de nauwkeurigheid/representativiteit van de metingen. Hierdoor worden de 

afstromingscoëfficiënten in het Ieperiaan vermoedelijk onderschat (wat inderdaad ook blijkt uit 

waarnemingen). Om een onderschatting van de afvoer in het Ieperiaan enigszins te beperken, wordt voor 

de aanpassing aan de landelijke afvoer daarom minder ver gegaan dan de gemiddelde aanpassing. Dit 

komt de facto overeen met de aanpak die in de VLAGG-2017 studie gevolgd werd. 

Het verschil in overstromingscontouren tussen beide opties is beperkt voor grote terugkeerperiodes. Het zijn 
daarnaast ook vooral deze grotere terugkeerperiodes die relevant zijn voor het beleid. Dit maakt dat de 
modelresultaten redelijk robuust zijn wat afbakening van de overstromingscontouren betreft, ongeacht of 
de geologische factor nu ingerekend wordt of niet. 
 
 
Omdat er – omwille van de beperkingen van de beschikbare metingen - momenteel onvoldoende 
onderbouwing is voor de bovenbeschreven aannames i.k.v. het effect van de geologie op de pluviale 
overstromingen en hierdoor ook onvoldoende basis is om een dergelijke niet-uniforme aanpak in Vlaanderen 
te staven, werd in samenspraak met de stuurgroep beslist op dit moment de geologie niet verder mee te 
nemen bij de opmaak van de gebiedsdekkende kaarten. Dit betekent dus dat verder gebruik gemaakt zal 
worden van de methodiek die ook in het VLAGG-2017 project gebruikt werd (cf. 2e piste hierboven). 
 
In parallel kan er verder onderzoek gebeuren naar de metingen om een beter toetsingskader te creëren, 
waarbij er eventueel zelfs per deelbekken een aangepaste coëfficiënt kan worden bepaald om het probleem 
van de outliers te verhelpen.  
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Volgende activiteiten kunnen dit toetsingskader verbeteren: 

• Actualisering van de afstromingscoëfficiënten op basis van de metingen, waarbij er extra aandacht gaat 

naar de nauwkeurigheid van de inschatting van de gebiedsneerslag. 

• Uitbreiden van de set van meetlocaties voor het opstellen van afstromingscoëfficiënten om nog meer 

gebiedsdekkend te kunnen werken. 

• Bepalen van de afstromingscoëfficiënten op basis van de metingen voor verschillende aggregatieniveaus. 

• Meenemen van gebiedskarakteristieken zoals grootte van het (volledige) afwateringsgebied (ook het 

deel dat buiten Vlaanderen ligt) en concentratietijd om met mogelijke afhankelijkheden rekening te 

kunnen houden. 

• Meenemen van informatie over het percentage verharde oppervlakte tijdens de meetperiode (metingen 

uitgevoerd in verschillende periodes beschrijven immers een verschillende situatie wat urbanisatiegraad 

van Vlaanderen betreft) 

• Analyseren of de afstromingscoëfficiënten per deelbekken kunnen worden bepaald en of dit ook nog 

stand houdt op de subbekkens binnen dit deelbekken. 

• Analyse uitvoeren op de correlatie tussen de terugkeerperiode van de neerslag en de terugkeerperiode 

van de afstroming. 

• Bepaling van de aangroeiverhoudingen voor verschillende aggregatieniveaus. 

• Vergelijking van de aangroeiverhoudingen per geologische zone met de kansverdeling van 

aangroeiverhoudingen van de individuele meetreeksen in die zone. 

 

2.5 Test 3 Methodiek van inrekenen van de afvoercapaciteit van de 

riolering 

In deze test werd nagegaan hoe de overstromingskaarten wijzigen wanneer een andere capaciteit van het 

aanwezige rioleringsstelsel wordt ingerekend. In het VLAGG-2017 werd overal ter hoogte van de verharding 

van het type ‘Urban a’ (dakverharding en straatverharding – zie §3.9.4 ) het volume van een T2 composietbui 

in mindering gebracht, terwijl het rioleringsstelsel op sommige locaties een grotere afvoercapaciteit kan 

hebben.  

Voor de 6 modelgebieden wordt eerst en vooral een simulatie uitgevoerd waarbij op een gelijkaardige manier 

aan het voorgaande project ter hoogte van de Urban a verharding uniform een standaard neerslagprofiel in 

mindering wordt gebracht op de gehanteerde buien, maar waarbij enerzijds een T5 composietbui en 

anderzijds een T20 composietbui beschouwd wordt i.p.v. een T2 composietbui. Voor deze modelgebieden 

worden de hydraulische simulaties uitgevoerd met deze gewijzigde neerslagprofielen en worden de hieruit 

resulterende overstromingskaarten vergeleken met deze van de referentietoestand. 

Daarnaast wordt een alternatieve benadering uitgetest op 4 modelgebieden (zie §2.2), waarbij maximaal 

gebruik gemaakt wordt van de informatie die beschikbaar is in de AWIS databank. Hierbij wordt de 

afvoercapaciteit van de riolering ruimtelijk gevarieerd, waarbij rekening gehouden wordt met het jaar van 

aanleg van de betrokken rioleringsstreng. Doorheen de geschiedenis zijn de ontwerpregels voor rioleringen 

in Vlaanderen immers enkele malen gewijzigd, waarbij er tot op zekere hoogte een relatie gelegd kan worden 
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tussen het jaar van aanleg enerzijds en de hydraulische ontwerpcapaciteit van de riolering anderzijds (dit is 

telkens gerelateerd aan het verschijnen van een nieuwe Code van goede praktijk voor het ontwerp van 

rioleringssystemen).  

Een alternatieve aanpak die gesuggereerd werd is om gebruik te maken van bestaande hydronautmodellen 

om de afvoercapaciteit van rioolstrengen zo realistisch en gedetailleerd mogelijk in rekening te brengen. 

Deze informatie bestaat echter niet gebiedsdekkend voor Vlaanderen en kon binnen het tijdsbestek van de 

opdracht ook niet worden aangeleverd door de rioolbeheerders, en hierdoor dan ook niet op uniforme wijze 

verwerkt worden binnen het project. De beschouwde alternatieven houden dus maximaal rekening met de 

beschikbare informatie. 

 

2.5.1 Gevolgde methodiek 

In het eerste deel van de test wordt de impact van een uniforme grotere rioleringscapaciteit (T5 of T20) 

geëvalueerd. Hierbij wordt in de bui die toegepast wordt op de urban-a oppervlaktes eenvoudigweg een 

vermindering ingerekend met een standaard T5 composietbui, respectievelijk T20 composietbui i.p.v. de 

aftrek van een T2 composietbui (cf. aanpak binnen het VLAGG-2017 project). 

 

Voor het tweede deel, waarbij de ingerekende aftrek ruimtelijk gedifferentieerd wordt overeenkomstig het 

jaar van aanleg wordt onderstaande werkwijze gehanteerd. 

 

Stap 1: selectie afvoercapaciteit per streng 
De informatie over het jaar van aanleg wordt geraadpleegd in de AWIS databank. Als basis werd op vraag van 

de stuurgroep gebruik gemaakt van de AWIS1 databank (v.180625), omdat de informatie in AWIS2 (die in 

principe gedetailleerdere informatie bevat) niet gebiedsdekkend aanwezig is. Uit deze databank werden 

enkel de leidingen die als status ‘actief’ hebben weerhouden. Tevens werden de zuiver DWA leidingen 

verwijderd, aangezien deze geen bijdrage leveren bij de afvoer van regenwater. 

Aan de resterende leidingen werd dan een afvoercapaciteit toegekend op basis van het jaar van aanleg 

(dataveld ‘Startdatum’ in AWIS), waarbij volgende aanname gemaakt werd: 

o Aanlegdatum na 31/12/2012:    T20 

o Aanlegdatum tussen 31/12/1996 en 31/12/2012: T5 

o Andere leidingen:     T2 

Voor de 4 pilootgebieden waarop deze test werd toegepast levert dit volgende verhouding op:  

o T2 capaciteit: 90% 

o T5 capaciteit: 7% 

o T20 capaciteit: 3% 
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Stap 2: toekenning van de afvoercapaciteit aan de urban-a verharding 
In een tweede stap wordt aan elke urban-a verharding een afvoercapaciteit toegekend van de rioolstreng 

waarop deze verharding vermoedelijk is aangesloten. Voor alle urban-a zal dan de respectievelijke 

composietbui uiteindelijk in mindering gebracht worden op het toegepaste neerslagprofiel. 

Om de urban-a oppervlakte toe te kennen aan een specifieke rioolstreng wordt omheen elke rioolstreng in 

GIS een buffer van 50m ingevoerd. Dit houdt dus in dat verondersteld wordt dat alle urban-a verharding die 

zich op een afstand van minder dan 50m van een rioolstreng bevindt aangesloten is op deze rioolstreng. 

Omdat op deze manier de buffers aan de uiteinden overlappen dient voor urban-a gelegen in overlappende 

buffers een keuze gemaakt te worden aan welke streng deze toegekend worden. Hierbij werd ervoor gekozen 

bij overlappende buffers van rioolstrengen met een verschillende afvoercapaciteit de kleinste 

afvoercapaciteit toe te kennen aan de urban-a verharding. In het onderstaande voorbeeld (Figuur 48) wordt 

in de overlap tussen de buffers van een T5 rioolstreng en een T20 rioolstreng bv. een afvoercapaciteit van T5 

toegekend aan de urban-a oppervlaktes in dit overlappende gebied. 

Indien urban-a polygonen nog gedeeltelijk in 2 verschillende bufferzones vallen, wordt aan de volledige 

urban-a polygoon ten slotte de laagste afvoercapaciteit van beide toegekend. 

 

 

Figuur 48: Voorbeeld van overlappende buffers bij toekenning rioleringscapaciteit aan urban-a 

 

 

 



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
  
OPMAAK VAN EEN KAART MET PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VLAANDEREN 81   

Op bovenbeschreven manier wordt het ‘resterende’ neerslagvolume (volume dat niet via de riolering 

afstroomt, maar oppervlakkig zal afstromen) dus ruimtelijk gevarieerd doorheen de modellen. Op basis van 

deze indeling worden de hydraulische simulaties dan herhaald (voor 4 modelgebieden).  

In deze test wordt geen wijziging ingerekend wat betreft het hervoeden van deze volumes ter hoogte van de 

waterloop. Deze hervoeding gebeurt dus nog overeenkomstig de aanpak uit het VLAGG-2017 project 

(uniforme T2-refeed, verdeeld volgens Thiessen polygonen). Het effect van deze hervoeding wordt 

onafhankelijk bekeken in Test 4 (zie §2.6). 

 

2.5.2 Resultaten 

Om een evaluatie te maken welke aanpak de beste resultaten oplevert voor het simuleren van pluviale 

overstromingen in stedelijk gebied, werden de resulterende kaarten van de verschillende alternatieven 

vergeleken met de resultaten van een gedetailleerd 2-dimensionaal hydraulisch model in Infoworks ICM van 

Stad Gent. Bij deze vergelijking dient wel opgemerkt te worden dat er een aantal fundamentele verschillen 

zijn in modelleringsaanpak die deze vergelijking bemoeilijken: 

- In het ICM model wordt enkel afstroming van verharde oppervlaktes ingerekend; neerslag die valt 

op onverharde oppervlaktes (bv. onverharde tuinen tussen woningen) wordt niet in rekening 

gebracht waardoor de afvoervolumes die meegenomen zijn in het ICM-model significant lager zijn. 

- In het ICM model wordt alle neerslag ook rechtstreeks toegekend aan de riolering. Hierbij wordt er 

dus van uitgegaan dat alle neerslag die op verharding valt ook daadwerkelijk op die locatie in het 

rioolstelsel verdwijnt, terwijl dit in de praktijk niet steeds het geval is (bv. omwille van een 

gelimiteerde afvoercapaciteit van straatkolken). 

- In het ICM model zijn oppervlakkige overstromingen enkel mogelijk waar een 2D overstromingsgrid 

in het model werd ingevoerd. Dit gebeurt vaak enkel op plaatsen waar water op straat voorspeld 

wordt omdat water uit het rioleringsstelsel treedt.  

- In de pluviale overstromingskaarten gebeurt een naverwerking waardoor beperkte overstromingen 

(bv. kleiner dan 5 cm waterdiepte) niet gevisualiseerd worden. Dit gebeurt in de praktijk aan de hand 

van een gevarenscore (combinatie van waterdiepte en stroomsnelheid). Hoewel getracht werd een 

gelijkaardige naverwerking uit te voeren op de resultaten van het ICM model, zullen ook ten gevolge 

van deze waterdiepte verschillen ontstaan in de visualisatie van de resultaten. 

- Specifiek voor onderstaande analyse werd het rioolmodel van Gent wel herrekend met dezelfde 

(geperturbeerde) composietbui die ook gehanteerd wordt bij de opmaak van de pluviale 

overstromingskaarten. 

 

Om deze redenen kunnen er dus lokale verschillen opduiken in de resulterende overstromingskaarten die te 

verklaren zijn door verschillende aannames bij de opbouw van de modellen. Algemeen wordt verwacht dat 

ten gevolge van deze verschillen de pluviale overstromingskaarten meer overstromingscontouren zullen 

tonen dan het ICM-model. De grotere overstromingszones zouden in beide modellen echter wel gelijkenissen 

moeten vertonen. 
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In enerzijds Figuur 49 en Figuur 50 en anderzijds Figuur 51 en Figuur 52 is respectievelijk voor 

terugkeerperiode T10 en T100 een vergelijking terug te vinden tussen de pluviale overstromingskaarten 

onder verschillende scenario’s voor inrekening van de rioleringscapaciteit en de resultaten van het 

gedetailleerd ICM model. Op deze kaarten wordt aangeduid op welke locaties er een overeenkomst is tussen 

gemodelleerde wateroverlast en waar het ene model wateroverlast voorspeld en het andere niet. Met een 

aparte kleur is hierbij aangegeven waar in de pluviale overstromingskaarten overstroming gesimuleerd wordt 

ten gevolge van neerslag die ‘gevangen’ zit tussen gebouwen, een fenomeen dat hoe dan ook niet 

gesimuleerd wordt met het ICM-model. Daarnaast zullen in de beleidsmatige kaarten de meeste van deze 

kleine zones verwijderd worden (zie §3.11.3).
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Figuur 49: Vergelijking tussen overstromingscontouren uit pluviale overstromingskaarten onder verschillende scenario’s rioleringscapaciteit en gedetailleerd ICM-model van Gent 
bij terugkeerperiode 10 jaar  
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Figuur 50: Vergelijking tussen overstromingscontouren uit pluviale overstromingskaarten onder verschillende scenario’s rioleringscapaciteit en gedetailleerd ICM model van Gent 
bij terugkeerperiode 10 jaar  
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Figuur 51: Vergelijking tussen overstromingscontouren uit pluviale overstromingskaarten onder verschillende scenario’s rioleringscapaciteit en gedetailleerd ICM model van Gent 
bij terugkeerperiode 100 jaar  
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Figuur 52: Vergelijking tussen overstromingscontouren uit pluviale overstromingskaarten onder verschillende scenario’s rioleringscapaciteit en gedetailleerd ICM model van Gent 
bij terugkeerperiode 100 jaar  
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In Figuur 53 en Figuur 54 is voor respectievelijk terugkeerperiode T10 en T100 dan weer aangeduid in welk 
percentage van het volledige modelgebied van het ICM-model Gent er overstromingen gesimuleerd worden 
in enerzijds het ICM-model en anderzijds de pluviale overstromingskaarten onder de verschillende scenario’s 
voor inrekening van de rioleringscapaciteit. 
 
Uit de kaarten en grafieken worden volgende conclusies getrokken: 

- Een uniforme aftrek van een bui T2 (zoals toegepast in het VLAGG-2017 project) lijkt een 
overschatting te geven van de overstromingen in stedelijk gebied 

- Een uniforme aftrek van een bui T5 reduceert de overschatting, maar ook de overeenkomst tussen 
beide modellen 

- Een uniforme aftrek van een bui T20 resulteert in een te sterke reductie van de gesimuleerde 
overstromingen 

- Een gedifferentieerde aftrek (T2-T5-T20) i.f.v. het jaar van aanleg laat de overschatting in de pluviale 
overstromingskaarten wat dalen, maar behoudt anderzijds de overeenkomsten tussen beide 
modellen. 

 
Op basis van deze vaststellingen werd uiteindelijk, in samenspraak met de stuurgroep, gekozen voor 
volgende verdere implementatie voor volledig Vlaanderen: 

- Ter hoogte van rioolstrengen die aangelegd werden na 2012 wordt een bui T20 in mindering gebracht 
op de neerslag ter hoogte van urban-a verharding 

- Voor alle andere urban-a verharding (in de nabijheid van bestaande riolering) wordt een bui T5 in 
mindering gebracht. De leden van de stuurgroep waren immers van mening dat ook de oudere T2 
leidingen vaak een T5 afvoercapaciteit hebben omdat bij de handmatige berekeningen veel meer 
veiligheidsfactoren werden meegenomen en deze dus in beperkte mate overgedimensioneerd 
werden. 

 

Figuur 53: Percentage overstroomd gebied bij pluviale overstromingskaarten onder verschillende scenario’s rioleringscapaciteit en 
gedetailleerd ICM-model van Gent bij terugkeerperiode 10 jaar  
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Figuur 54: Percentage overstroomd gebied bij pluviale overstromingskaarten onder verschillende scenario’s rioleringscapaciteit en 
gedetailleerd ICM-model van Gent bij terugkeerperiode 100 jaar  

 
Opmerkingen: 

- Deze analyse bracht aan het licht dat er significante hoeveelheden water, door een hervoeding op 
een cat. 0 waterloop (bevaarbare waterloop), voor overstroming in naburige straten kan zorgen – 
zie §2.6.3. Daarom is beslist niet te hervoeden op cat 0 waterlopen. Dit effect is nog niet zichtbaar 
op bovenliggende figuren en kunnen daardoor een licht vertekend beeld geven. 

- Deze analyse werd herhaald op basis van de finale pluviale overstromingskaarten, waarbij een 
vergelijking gemaakt werd met de beleidsmatige kaarten – zie §5.4.1. 

 
 

2.6 Test 4 – Wijze van hervoeden ter hoogte van waterlopen 

Binnen deze test (uitgevoerd voor 3 pilootgebieden – zie §2.2) wordt de manier van hervoeden van 

waterstromen die in mindering gebracht worden op de neerslagprofielen voor verharde oppervlaktes (i.e. 

vereenvoudigde inrekening van de afvoercapaciteit van het rioolstelsel) herbekeken. In de simulaties onder 

het VLAGG-2017 project werd reeds op een vereenvoudigde manier rekening gehouden met deze hervoeding 

door het afgetrokken volume (T2-aftrek op urban-a oppervlaktes binnen VLAGG-2017) als hydrogram te 

herintroduceren ter hoogte van lozingspunten in de waterlopen, waarbij deze bepaald werden op basis van 

Thiessen polygonen omheen deze lozingspunten. Huidige test wil vooral bekijken hoe de toekenning van 

deze oppervlakten en volumes aan een specifiek lozingspunt op een nauwkeurigere manier kan gebeuren 

door rekening te houden met de effectieve layout van het rioolstelsel. 
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Enerzijds gebeurde een betere afbakening van de afstromingsgebieden per lozingspunt en een verbeterde 
positionering van de locaties waar de hervoeding gebeurt, anderzijds werd de verdeling van de afstromende 
volumes over de verschillende lozingspunten en RWZI’s herbekeken. 

De gevolgde werkwijze wordt hieronder beschreven. 

2.6.1 Verbeterde afbakening afstromingsgebieden 

In tegenstelling tot het VLAGG 2017 project, waarbij de afstromingsgebieden via de riolering ruwweg 
bepaald werden op basis van Thiessen polygonen, wordt hier rekening gehouden met de werkelijke lay-out 
en connectiviteit van het rioleringsstelsel. Dit wordt gebaseerd op de informatie uit AWIS. 

Stap 1: selectie afstromingsgebied per uitlaat 

Herintroductie van de afgetrokken volumes gebeurt nog steeds ter hoogte van de RWA-lozingspunten, 

overstortlocaties en RWZI-lozingen die reeds geïdentificeerd werden in het voorgaande project. Hierbij 

werden uit de AWIS1 databank (v.180625) enkel de actieve hydraulische punten weerhouden en werden ook 

pompen, RWZI’s en overstorten verwijderd uit de dataset (enkel effectieve uitlaten worden dus weerhouden; 

voor de RWZI’s worden aparte hydrogrammen aangemaakt die de lozing van de RWZI zelf weergeven). 

Daarna werd een bijkomende (fictieve) leiding geïntroduceerd tussen elk hydraulisch punt en het 

overeenkomstige koppelpunt (dit om de ontbrekende verbindingen tussen het AWIS-netwerk en de GIS-laag 

met uitlaten te verzekeren).  

Vervolgens wordt het opwaartse rioolnetwerk per lozingspunt bepaald d.m.v. een opwaartse tracing op de 

AWIS1 databank, waarbij er dus expliciet van uitgegaan wordt dat de richting van de rioolstrengen in AWIS 

correct gedefinieerd werd. Hierbij wordt de cumulatieve afstand tussen de rioolstreng en het afwaartse 

lozingspunt bijgehouden. Aangezien het vaak gaat om vermaasde netwerken (waarbij een bepaalde streng 

opwaarts van meerdere lozingspunten ligt) wordt de streng hierbij steeds toegekend aan het dichtstbijzijnde 

(volgens afstand over het rioolnetwerk) lozingspunt en wordt het rioolnetwerk opgedeeld in 

‘deelnetwerken’. Dit principe wordt schematisch weergegeven in Figuur 55. 

Finaal worden uit deze netwerken nog de niet-actieve leidingen verwijderd en worden ook de DWA-leidingen 

verwijderd; deze hebben immers geen bijdrage bij de afvoer van regenwater. Het uitfilteren van de leidingen 

gebeurt pas na de tracing om zeker elke leiding aan een lozingspunt te kunnen koppelen. Er zijn namelijk 

locaties waar zich tussen de opwaartse gemengde leiding en het afwaartse lozingspunt strengen bevinden 

die (foutief) als DWA zijn gecodeerd.  

Per deelnetwerk wordt dan nog bekeken welke strengen aan het lozingspunt gekoppeld zijn en van deze 

strengen wordt de grootste waarde van de cumulatieve afstand bepaald. Deze zal gebruikt worden om de 

concentratietijd van de afstroming in die deelnetwerken te bepalen. 
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Figuur 55: Principe van toekennen van rioolstrengen aan verschillende lozingspunten; verschillende kleuren duiden op 
verschillende deelnetwerken 

 
Stap 2: Koppelen van de verharding aan de lozingspunten 

Vertrekkende van de indeling van de rioolstrengen in deelnetwerken zoals beschreven onder Stap 1 werd 

een gebiedsdekkend raster aangemaakt van 1m x 1m waarbij elke cel gecodeerd wordt volgens de 

dichtstbijzijnde streng (bepaald op basis van de “Euclidean distance”). De rastercellen krijgen hierbij het ID 

toegekend van het deelnetwerk waar deze rioolstreng deel van uitmaakt. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 

56. 

Vervolgens wordt hieruit een raster gedestilleerd waarbij enkel cellen die als urban-a gecodeerd zijn 

weerhouden worden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen urban-a cellen met T5 aftrek en met 

T20 aftrek. Aangezien reeds in de referentiesituatie enkel de verharding die in nabijheid van een bestaande 

rioolstreng ligt weerhouden werd als urban-a (zie §3.5), stelt zich hierbij niet het probleem dat verharding 

aan een rioolstreng op grotere afstand gekoppeld wordt. Dit raster wordt daarna omgezet naar polygonen 

waarbij aangrenzende cellen die gecodeerd zijn als afwaterend naar hetzelfde deelnetwerk omgezet worden 

tot één polygoon (zie Figuur 57). Aan deze polygonen worden ten slotte de gegevens gekoppeld naar welk 

lozingspunt deze polygoon afwatert (op basis van de dichtstbijzijnde streng waaraan deze gekoppeld werd). 

 

 



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
  
OPMAAK VAN EEN KAART MET PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VLAANDEREN 91 
  

 

Figuur 56: Principe van geografische toekenning van grondgebied aan verschillende deelnetwerken (aangeduid in verschillende 
kleuren). 

 

Figuur 57: Principe van toekennen van urban-a polygonen aan verschillende deelnetwerken 
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2.6.2 Bepaling hydrogrammen 

 
Voor elke hervoedingslocatie wordt daarna een hydrogram bepaald dat de lozing van afstromend water (via 
het rioleringsstelsel) in de waterloop op deze locatie weergeeft. Per uitlaat wordt voor het afwateringsgebied 
dat afwatert naar deze locatie (zie hoger voor de manier waarop deze afbakening gebeurt) volgende 
karakteristieken bepaald: 

• Deelbekken / pilootgebied naam 

• Type uitlaat: overstort, effluentlozing, gemengde lozing, RWA lozing 

• Aangesloten verharde oppervlakte (urban-a); hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen urban-

a oppervlaktes met T5-aftrek en T20-aftrek 

• Langste afstromingslengte 

• Zuiveringszone 

• Gekoppelde refeed line 

 
Per zuiveringszone worden hierbij volgende data gebruikt: 

• Totale aangesloten verharde oppervlakte (urban-a) binnen de zuiveringszone 

• Aandeel verharding aangesloten op gemengde systemen die aangesloten zijn op RWZI 

• Hydraulische (maximale) capaciteit van RWZI (som van RWA en DWA uit diva1) 

• Hydraulische (maximale) capaciteit van eventuele SWA2 t.h.v. RWZI (HSWA uit diva) 

• De gemiddelde DWA wordt ingeschat door te veronderstellen dat de maximale capaciteit gelijk is 

aan 6DWA14, dus maximale capaciteit / 6 / 1.7 

Per zuiveringszone wordt de overcapaciteit berekend. De overcapaciteit is de equivalente neerslagintensiteit 
die wordt verwerkt ter hoogte van de RWZI (som van capaciteit RWZI en SWA) en wordt dan bepaald als: 

Overcapaciteit = (capaciteit RWZI + SWA – gemiddelde DWA ) / (aangesloten verharde oppervlakte 
op RWZI * aandeel gemengde aangesloten riolering) 

 
Er wordt verondersteld dat de overcapaciteit ter hoogte van de overstorten in mindering kan worden 
gebracht als doorvoerdebiet en dat deze wordt geloosd t.h.v. de effluentlocaties (RWZI’s). 
 
Het doorvoerdebiet t.h.v. elke overstort is dan: 

Doorvoerdebiet = overcapaciteit * verharde oppervlakte op verbonden stelsel 
 
Voor elke overstort wordt de overcapaciteit gebruikt overeenkomstig de zuiveringszone waar het in ligt. 
 
Voor RWA-systemen of resterend gemengde lozingen is er geen doorvoerdebiet. 
 

                                                           
 
1 DIVA staat voor Divisie en Analyse van debietsgegevens en is een tool van de VMM om het effect van verdunning in te schatten. In het kader van 
deze analyses is informatie verzameld over de verschillende stromen in alle RWZI’s. Dit omvat de verschillende RWA, DWA en SWA stromen ter 
hoogte van de RWZI’s. 
2 Storm Weer Afvoer 
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Voor elke uitlaat wordt de concentratietijd Tc berekend als: 
 Tc = Ti + TL = 10 min + L / v 
 
Met: 

Ti = inlaattijd: tijd nodig voor het regenwater om de riolering te bereiken (standaard op 5 min 
genomen voor een stedelijke omgeving) 
TL = stroomtijd: tijd nodig voor het rioolwater om van het meest opwaartse punt het lozingspunt te 
bereiken; dan is er een maximale bijdrage van het gehele afwateringsgebied en dus een piek in de 
afstroming 
L = lengte van het langste afstromingspad van het betrokken rioolstelsel van het meest opwaartse 
punt naar het lozingspunt 
V = gemiddelde afstromingsnelheid: hier gelijk genomen aan 0.5 m/s 

 
De neerslag wordt afgevlakt over deze concentratietijd vooraleer de hydrogrammen in het lozingspunt 
worden hervoed. 
 
Volgende hervoedingshydrogrammen worden opgemaakt i.f.v. het type lozingspunt, telkens vertrekkende 
van de T5 en T20 composietbui, zoals die bij de urban-a (met hun respectievelijk aandeel) in mindering is 
gebracht: 

• Overstort: afgevlakte composietbui over Tc verminderd met overcapaciteit 

• RWA-lozing: afgevlakte composietbui over Tc 

• Gemengde resterende lozing: afgevlakte composietbui over Tc 

 

• Effluent RWZI:  

o constant debiet gelijk aan maximale hydraulische capaciteit van de RWZI 

o indien er een SWA gemaal is wordt hier de maximale hydraulische capaciteit van de SWA op 

gesuperponeerd over een tijdsduur van 3 uur startend op de piek van de composietbui 

o indien er ook een lokaal gemengd stelsel gekoppeld is aan dit effluent lozingspunt, wordt dit 

er ook op gesuperponeerd (zie type overstort), tenzij er een SWA gemaal is 

Om te voorkomen dat in de JFlow® modellen een te groot debiet op 1 modelcel geloosd zou worden en 
hierdoor een soort ‘fontein’ (splashing effect) zou ontstaan, gebeurt de hervoeding op een lijnsegment dat 
gepositioneerd wordt in de bedding van de betrokken waterloop, en niet op een puntlocatie. Indien 
meerdere hervoedingshydrogrammen (vanverschillende uitlaten) op dezelfde refeed line lozen, worden deze 
samengeteld en op basis van het piekdebiet wordt de noodzakelijke lengte van de refeed line bepaald, zodat 
het geloosde piekdebiet maximaal 10 m3/s bedraagt. Om de refeed lines te kunnen beperken tot maximaal 
50 m, worden de piekdebieten boven 10 m3/s verder afgevlakt tot beneden 10 m3/s met behoud van volume 
(dit is een zeer beperkt aantal, nl. 7 refeed locaties).  
 
Onderstaande Figuur 58 toont enkele willekeurige voorbeelden van een aantal hervoedingshydrogrammen 
die op deze manier verkregen worden. 
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Figuur 58: Voorbeelden hervoedingshydrogrammen 

 

2.6.3 Verbeterde bepaling hervoedingslocaties 

In het VLAGG-2017 project werden de locaties waar het water hervoed wordt in de waterlopen (refeed) 

toegekend ter hoogte van waterlopen van categorie 0, 1 of 2. Een grotere detailgraad leek op dat moment 

weinig zinvol aangezien de afstroomgebieden zelf slechts ruw bepaald werden (op basis van Thiessen 

polygonen). Aangezien in huidig project een betere bepaling gebeurt van deze afstroomgebieden (zie 

hierboven) lijkt het echter zinvol ook de locatie waar deze volumes geloosd worden in meer detail te bepalen, 

waarbij bv. ook lozingen op kleinere waterlopen gepositioneerd worden. De toekenning van de lozingspunten 

aan een waterloop gebeurde in het VLAGG-2017 project op basis van kortste afstand. In sommige gevallen 

leidde dit ertoe dat een lozingspunt werd toegekend aan een refeed locatie op een waterloop die 

hydrologisch geen verband heeft met het eigenlijke lozingspunt. 

Bij het hervoeden ter hoogte van een waterloop wordt het hervoedingsdebiet verdeeld over een aantal 

rastercellen die idealiter samenvallen met het rivierbed van de waterloop. Hervoeden op slechts één locatie 

(1 rastercel) zou in sommige gevallen immers een te groot invoerdebiet opleveren en door een zogenaamd 

‘splashing effect’ onrealistisch hoge waterpeilen op die locatie voorspellen. In het voorgaande project werd 

de locatie van alle refeed lines manueel gecontroleerd en werden deze waar nodig aangepast om ervoor te 
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zorgen dat deze steeds in het laagste punt van het DTM (rivierbedding) liggen. De intekening van de aslijn 

van de waterlopen in de VHA-laag is immers niet overal even nauwkeurig, waarbij het gebruik van 

hervoedingslocaties die samenvallen met de VHA lijnen in sommige gevallen leidt tot de lozing van water op 

de oever van een waterloop (en hier dan ook soms onterechte overstromingen simuleert). Dit probleem 

stelde zich zeker in de aanpak van het VLAGG-2017 project, waarbij vaak meerdere lozingspunten 

gecombineerd werden in 1 hervoedingslocatie op een afwaartse (cat. 2 of hoger) locatie, met grote 

lozingsdebieten tot gevolg. Wanneer de hervoeding meer verspreid gebeurt overeenkomstig de werkelijke 

locatie van de lozingspunten wordt verwacht dat minder van dergelijke problemen optreden, al valt dit niet 

uit te sluiten. 

Daarnaast werd tijdens de uitvoering van de methodologische testen bovendien vastgesteld dat lozingen ter 

hoogte van cat.0 waterlopen (bevaarbare waterlopen) in sommige gevallen leiden tot een plotse lokale 

peilstijging binnen de oevers die onterecht door opstuwing overstromingen simuleert op de naastliggende 

oevers, terwijl deze in de praktijk niet voorkomen. De reden hiervoor is dat het standaard DTM  ter hoogte 

van wateroppervlakken (bv. brede rivier) een zeer onregelmatig verloop kent, wat leidt tot een te grote 

ruwheid voor afstroming ter hoogte van deze wateroppervlakken. Bijkomende testen hebben aangetoond 

dat het verlagen van de ruwheid van deze gridcellen tot zeer lage waarden een onvoldoende oplossing geven 

hiervoor; de onregelmatigheden in het DTM zorgen nog steeds voor een grote ruwheid, met te veel 

opstuwing tot gevolg (zie vb. Achterleie Gent in Figuur 59). 

 
 
 

 

Figuur 59: Pluviale overstromingen bij T100 ter hoogte van de Achterleie Gent zonder refeed (fig.1), met klassieke T2 refeed (fig.2) 
en met T2 refeed en verlaagde ruwheid binnen de rivieroevers (fig.3): in de praktijk wordt hier geen wateroverlast gerapporteerd in 
de omliggende straten. De gesimuleerde wateroverlast wordt veroorzaakt door de ruwheid van het wateroppervlak. Om dit te 
vermijden worden lozingslocaties op de bevaarbare waterlopen verwijderd, aangezien er hieruit geen overstromingen worden 
verwacht door lokale neerslag. 
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Daarom werd volgende methodiek gehanteerd binnen huidig project: 
- Uit de VHA-atlas worden de waterlopen van cat. 0, 1, 2 en 3 geselecteerd. In vergelijking met het 

VLAGG-2017 project worden dus bijkomend ook lozingen op cat.3 waterlopen beschouwd. 

- Om te vermijden dat de hervoeding gebeurt ter hoogte van een ingebuisd deel van de waterloop 

worden de delen van de VHA-segmenten die samenvallen met een duiker zoals ingegeven in de 

VLAGG-modellen (zowel duikers uit het VLAGG-2017 project als recent aangeleverde datasets van 

structuren – zie §3.5) verwijderd. 

- Elk lozingspunt wordt gekoppeld aan het dichtstbijzijnde punt op de stroomafwaarts gelegen VHA-

segment waarop ze volgens de informatie uit AWIS1 lozen (dus niet noodzakelijk de dichtstbijzijnde 

waterloop op basis van afstand). Hierbij wordt dus rekening gehouden met de connectiviteit uit de 

VHA-laag om te vermijden dat een lozing wordt toegekend aan een (dichterbijgelegen) waterloop 

die geen hydrologisch verband heeft met het eigenlijke lozingspunt. 

- Rond dit punt wordt een buffer genomen van 10m; als refeed line wordt het VHA-segment binnen 

deze buffer genomen. Dit resulteert dus in een refeed line van 10m lengte die samenvalt met de 

officiële ligging van de VHA op die locatie.  

- Afhankelijk van het geloosde piekdebiet per refeed locatie wordt de lengte van de refeed line waar 

nodig nog verlengd, zodat het geloosde debiet per modelcel maximaal 10 m3/s bedraagt. Dit 

resulteert in refeed lines met een minimum van 10 m en een maximum van 50 m 

- Indien door deze uitbreiding bepaalde refeed lines overlappen, worden deze samengevoegd en 

worden de geloosde hydrogrammen samengeteld (iteratief proces) 

- Om het aantal refeed locaties in de modellen te beperken worden locaties met kleine lozingsdebieten 

(< 100 l/s) verplaatst naar de eerstvolgende stroomafwaartse refeed locatie  

- Lozingslocaties gelegen op een cat.0 waterloop (bevaarbare waterloop) worden verwijderd. Dit moet 

een oplossing bieden voor de te grote opstuwing van water op deze locaties met onrechtmatige 

overstromingen op de oevers tot gevolg. Aangezien de resultaten van de overstromingskaarten 

binnen de oeverlijnen van de cat.0 waterlopen (bevaarbare waterlopen) hoe dan ook gemaskeerd 

worden, heeft dit geen effect op de getoonde waterpeilen in de waterloop zelf. Daarnaast worden 

er geen overstromingen verwacht door lokale neerslag op de bevaarbare waterlopen en zullen de 

fluviale modellen hier sowieso overnemen. 

 

Door deze aanpak wordt een antwoord geboden op een aantal aandachtspunten die binnen het VLAGG- 2017 

project naar voren zijn gekomen. Aangezien dit veelal leidt tot nieuwe locaties van de refeed lines, betekent 

dit wel dat de locaties zonder bijkomende manuele controle niet noodzakelijk exact samenvallen met de 

laagste waarden in het DTM op die locatie. Dit wordt veroorzaakt door de kwaliteit van de positionering van 

de waterlopen in de VHA-datalaag. In een worst-case situatie bestaat het risico dat de refeed gebeurt op de 

oever in plaats van in de bedding van de waterloop, in de meeste gevallen zal het water dan alsnog afstromen 

naar de waterlopen aangezien dit het laagste punt is in het DHM. 

Deze aanpak werd als test toegepast op 3 pilootgebieden, nl. Gentse Binnenwateren, Benedenvliet en 

Scheldeheuvels. Hieruit werden volgende besluiten getrokken: 

- De (uit ervaring onrechtmatige) overstromingen die gesimuleerd worden ter hoogte van straten 

naast grote waterlopen (cf. Achterleie Gent) verdwijnen bij de nieuwe aanpak – zie Figuur 60. 
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- Waar de VHA-segmenten onnauwkeurig gepositioneerd zijn of waar inbuizingen van VHA-

waterlopen ontbreken in de modellen, kan dit leiden tot een refeed van water bovenop straten, 

waardoor lokaal overstromingen voorspeld worden die er in werkelijkheid vermoedelijk niet zijn – 

zie onderstaande Figuur 61. Dit kan opgelost worden door het (manueel) herpositioneren van de 

refeed lines en het toevoegen van ontbrekende duikers.    

- Op veel locaties (waar de VHA-segmenten wel nauwkeurig gepositioneerd zijn) levert de nieuwe 

aanpak logischere (op basis van vergelijking met gekende knelpunten wateroverlast langsheen 

waterlopen) resultaten op – zie bv. Figuur 62.  

 
Op basis van deze testen wordt door de stuurgroep daarom besloten dat de nieuwe aanpak m.b.t. de refeed 

een verbetering oplevert t.o.v. de aanpak die binnen het VLAGG-2017 project gevolgd werd. Om de grootste 

afwijkingen ten gevolge van de onnauwkeurigheden in de VHA laag weg te werken is het hierbij wel nog 

nodig een aantal refeed locaties manueel te controleren en waar nodig aan te passen. De selectie van de 

locaties die manueel gecontroleerd worden (bij toepassing van de methodiek voor volledig Vlaanderen) 

wordt gebaseerd op volgende parameters:  

- De gerapporteerde nauwkeurigheid van elk VHA segment (parameter in de VHA laag); deze is 

opgedeeld in 3 categorieën: 

o nauwkeurigheid < 0.25m 

o nauwkeurigheid 0.25 – 2.5m 

o nauwkeurigheid 2.5 – 10m 

- Het hoogteverschil in het DTM tussen enerzijds het laagste hoogtepeil ter hoogte van (buffer van 

1m) de refeed line en anderzijds het laagste hoogtepeil in de onmiddellijke nabijheid (buffer van 

10m) rondom de refeed line. Indien in de nabijheid van de refeed line een locatie gevonden wordt 

die aanzienlijk lager is dan ter hoogte van de eigenlijke refeed line duidt dit immers op de 

aanwezigheid van een rivierbedding in de nabijheid. 

 
 
Concreet worden volgende criteria gehanteerd voor de selectie van manueel te controleren refeed locaties: 

- Refeed line op een VHA-segment met nauwkeurigheid 2.5 – 10m waarbij het laagste punt in de 

omgeving van de refeed line meer dan 10 cm lager is dan het laagste punt ter hoogte van de refeed 

line zelf  

- Refeed line op een VHA-segment met nauwkeurigheid 0.25 - 2.5m waarbij het laagste punt in de 

omgeving van de refeed line meer dan 20 cm lager is dan het laagste punt ter hoogte van de refeed 

line zelf  

 
Resterende probleemlocaties ten gevolge van relevante duikers die nog ontbreken in het model kunnen 

hierbij nog aan het licht komen tijdens het review proces binnen huidig project (zie §4.2). 
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Figuur 60: Verschil in overstromingscontour tussen nieuwe werkwijze refeed en werkwijze refeed VLAGG-2017. 

 
Figuur 61: Verschil in overstromingscontour tussen nieuwe werkwijze refeed en werkwijze refeed VLAGG-2017 (geen hervoeding 
v2017 op deze locatie aanwezig). 
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Figuur 62: Verschil in overstromingscontour tussen nieuwe werkwijze refeed en werkwijze refeed VLAGG-2017. 
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2.7 Test 5 Wijze van voorstelling gebouwen 

Bij de opmaak van pluviale overstromingskaarten dient men een keuze te maken hoe in de hydraulische 

modellen omgegaan wordt met de aanwezigheid van gebouwen. Hiervoor bestaan een aantal mogelijkheden 

(overstromingsvrij, doorstroombaar, al dan niet met verhoogd vloerpeil). De keuze die hierbij gemaakt wordt, 

kan op bepaalde locaties een significante impact hebben op de gesimuleerde overstromingscontouren en -

dieptes (bv. wanneer afstromend water al dan niet ‘gevangen’ wordt achter een aaneengesloten rij gesloten 

bebouwing die zich onderaan een helling bevindt). Hoewel er niet één ‘correcte’ manier bestaat om dit 

fenomeen te simuleren (alle methodes hebben hun voor- en nadelen) werd in eerdere studies en 

gelijkaardige projecten vaak besloten dat de optie met overstromingsvrije gebouwen over het algemeen de 

beste resultaten oplevert. Om deze reden werd ook binnen het VLAGG-2017 project (na verdere vergelijking 

tussen overstromingsvrije gebouwen en gebouwen met verhoogd vloerpeil) voor deze optie gekozen. 

Binnen huidige test wordt deze keuze nog eens kritisch geëvalueerd, waarbij voor het geval met 

doorstroombare gebouwen het effect van verschillende wrijvingscoëfficiënten wordt nagegaan. Hierbij werd 

een range van wrijvingscoëfficiënten gebruikt die zelfs ruimer is dan wat als realistische wrijvingscoëfficiënt 

aanzien wordt om de impact bij extreme verschillen na te gaan. Volgende mogelijke opties werden 

onderzocht voor 2 pilootgebieden (zie §2.2): 

• Overstromingsvrije gebouwen (referentie – overeenkomstig aanpak VLAGG-2017) 

• Alternatief 1: Doorstroombare gebouwen (‘stubby buildings’) met 

o Verhoogd vloerpeil 

o Drempelpeil 30cm 

o Wrijvingscoëfficiënt 0.015 bij waterdiepte <3cm, 0.5 bij waterdiepte ≥3 cm  

• Alternatief 2: Doorstroombare gebouwen (‘stubby buildings’) met 

o Verhoogd vloerpeil 

o Drempelpeil 30cm 

o Wrijvingscoëfficiënt 0.015 bij waterdiepte <3cm, 1.5 bij waterdiepte ≥3 cm  

 

In de volgende paragrafen zijn kaarten terug te vinden die het verschil tussen enerzijds Alternatief 1 en de 

referentie en anderzijds Alternatief 2 en de referentie, respectievelijk voor pilootgebied Gentse 

Binnenwateren (Figuur 63 en Figuur 64) en Scheldeheuvels (Figuur 65) aantonen 

Uit Figuur 63 blijkt dat bij de alternatieven met doorstroombare gebouwen in stedelijk gebied van zodra een 

overstroming op straat gesimuleerd wordt ook de aanliggende huizen vrij snel onder water komen. Hierdoor 

zal een deel overstromingsvolume geborgen worden in deze huizen terwijl in de praktijk deze woningen vaak 

hoger gebouwd zijn of bij overstromingen er maatregelen getroffen worden om te vermijden dat het water 

de woningen binnenstroomt. Hierdoor kan in de alternatieven met doorstroombare woningen het 

overstromingspeil op de straten onderschat worden. 

Uit Figuur 64  blijkt dan weer dat in de alternatieven met doorstroombare woningen het fenomeen dat water 

‘gevangen’ wordt tussen woningen en overstromingen voorspeld worden in deze binnengebieden 

vermindert. Hoewel op dergelijke locaties meestal afvoersystemen zullen bestaan om dit water ondergronds 
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af te voeren zal dit afvoersysteem vaak ook niet volstaan om zeer extreme neerslag af te voeren en kan deze 

aanpak dus een onderschatting van de overstromingen in dergelijke binnengebieden opleveren. 

Figuur 65 geeft dan weer de verschillen weer ter hoogte van een huizenrij van aaneengesloten woningen 

onderaan een helling, waarbij onder de optie van overstromingsvrije gebouwen water gevangen raakt achter 

de woningen met soms hoge gesimuleerde waterpeilen tot gevolg (zogenaamd hoefijzereffect). Bij de 

alternatieven kan dit water doorheen de woning naar de voorzijde van het gebouw stromen. Hoewel ook 

hier vaak een afvoer van de achtergelegen zones aanwezig zal zijn, zal ook hier deze afvoer vaak niet volstaan 

in meer extreme situaties en kan de veronderstelling onder Alternatief 1 en 2 dat het water (vanaf een 

drempel van 30 cm) ongehinderd door de woning kan stromen een onderschatting opleveren van de 

waterpeilen aan de achterzijde van de woning.  

De verschillen tussen Alternatief 1 en Alternatief 2 (wat al rekening houdt met een zeer hoge 

wrijvingscoëfficiënt) zijn verwaarloosbaar. 

Net zoals in eerdere analyses blijkt dat er voor de keuze tussen overstromingsvrije gebouwen of 

doorstroombare gebouwen niet één ontegensprekelijke beste keuze is. Welke optie het beste resultaat 

oplevert zal zeer sterk verschillen van de details van de ene locatie tot de andere (bv. is er een lokaal 

afvoersysteem aanwezig, kan het gebouw een zekere overstromingshoogte keren,…).  

Omdat de stuurgroep van mening is dat de eigenschappen van de gebouwen onvoldoende gekend zijn, wordt 

ervoor geopteerd om hiervoor geen aannames te doen en verder te werken met niet overstroombare 

gebouwen. Deze keuze heeft immers het beste resultaat op de overstromingscontouren. Daarnaast zal de 

manier waarop de beleidsmatige kaart zal opgesteld worden (waarbij de kleinere overstromingsoppervlakten 

worden verwijderd – zie §3.11.3) ervoor zorgen dat het probleem van accumulatie van water achter 

gebouwen zich sowieso veel minder stelt.   
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Figuur 63: Vergelijking tussen verschillende alternatieven voor gebouwenvoorstelling voor deelbekken Gentse Binnenwateren waarbij water van op straat duidelijk zeer snel de 
binnengebieden instroomt doorheen de huizen, zonder dat de overstromingscontouren van water op straat op een relevante manier wijzigen. Het doorstroombaar maken van 
gebouwen heeft in dit geval bijgevolg weinig meerwaarde. De diepteaanduiding op de kaart is deze van een simulatie met 10m hoge gebouwen, de zwarte gebieden geven het 
extra overstroomd gebied weer bij de alternatieve methodes. 

 
  

Alternatief 1 

Alternatief 2 
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Figuur 64: Vergelijking tussen verschillende alternatieven voor gebouwenvoorstelling voor deelbekken Gentse Binnenwateren. De zones die op deze kaart verdwijnen, zullen 
sowieso verdwijnen bij het opstellen van de beleidsmatige kaart waardoor deze wijziging weinig meerwaarde heeft. De resterende contouren op straat worden eveneens niet 
gewijzigd. De diepteaanduiding op de kaart is deze van een simulatie met 10m hoge gebouwen, de zwarte gebieden geven het extra overstroomd gebied weer bij de alternatieve 
methodes.

Alternatief 1 

Alternatief 2 
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Figuur 65: Vergelijking tussen verschillende alternatieven voor gebouwenvoorstelling voor deelbekken Scheldeheuvels. De oppervlaktes die verdwijnen zullen bij het opstellen 
van de beleidsmatige kaart sowieso verdwijnen, waardoor het doorstroombaar maken van gebouwen geen meerwaarde heeft. De resterende overstromingscontouren worden 
hierdoor ook niet gewijzigd. De diepteaanduiding op de kaart is deze van een simulatie met 10m hoge gebouwen, de zwarte gebieden geven het extra overstroomd gebied weer 
bij de alternatieve methodes. 
  

Alternatief 1 

Alternatief 2 
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2.8 Conclusies methodologische testen 

Op basis van bovenstaande analyses werden in samenspraak met de opdrachtgever en de stuurgroep 
onderstaande beslissingen genomen m.b.t. de verdere aanpassingen van de methodologie voor opmaak van 
de pluviale overstromingskaarten voor volledig Vlaanderen: 
 
Wat de landelijke aanpak betreft (cf. Test 1 en Test 2) werd beslist dat er momenteel onvoldoende 
onderbouwing is om een aangepaste werkwijze te volgen t.o.v. de aanpak die binnen het VLAGG-2017 project 
gevolgd werd. 
 
Wat de stedelijke aanpak betreft blijkt uit de testen (Test 3 en Test 4) dat een aantal aanpassingen aan de 
methodiek zinvol zijn. Bij verdere toepassing voor volledig Vlaanderen worden dan ook volgende 
aanpassingen doorgevoerd: 

- Ter hoogte van rioolstrengen die aangelegd werden na 2012 wordt een bui T20 in mindering gebracht 
op de neerslag ter hoogte van urban-a verharding 

- Voor alle andere urban-a verharding (in de nabijheid van bestaande riolering) wordt een bui T5 in 
mindering gebracht 

- De locaties voor hervoeden van water dat afstroomt via de riolering naar een waterloop worden 
herbepaald, waarbij ook lozingspunten op cat.3 waterlopen uit de VHA-atlas in rekening worden 
gebracht; voor een aantal van deze locaties gebeurt een bijkomende manuele controle of de refeed 
line in de eigenlijke rivierbedding (volgens het DTM) ligt. 

- Het hervoeden van water in cat.0 waterlopen (bevaarbare waterlopen) wordt niet langer 
doorgevoerd, omdat hierdoor ongewenste lokale overstromingen gesimuleerd kunnen worden ten 
gevolge van de onrealistische reliëfverschillen in het DTM ter hoogte van bevaarbare waterlopen. 

- Het lozingsdebiet per hervoedingslocatie wordt nauwkeuriger bepaald door rekening te houden met 
de effectieve layout van het opwaartse rioolstelsel; de methodiek die hierbij gevolgd wordt is terug 
te vinden in §2.6.1.   

 
Voor de voorstelling van de gebouwen in de modellen worden geen wijzigingen doorgevoerd; deze worden 
nog steeds als overstromingsvrij beschouwd. 
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3 METHODIEK 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een volledige beschrijving gegeven van de methodiek die gevolgd werd bij de opmaak 
van de gebiedsdekkende pluviale overstromingskaarten voor Vlaanderen. Deze methodiek komt grotendeels 
overeen met deze die reeds gevolgd werd bij de opmaak van de eerste versie van deze kaarten (VLAGG-2017 
project).  
 
In §3.5 wordt een samenvattend overzicht gegeven van de wijzigingen in methodiek t.o.v. deze die gevolgd 
werd binnen het VLAGG-2017 project. In §3.6 en §3.7 worden meer details gegeven over twee specifieke 
aspecten van deze gewijzigde aanpak. In §3.8 wordt nog eens een volledig overzicht gegeven van de 
gehanteerde methodiek inzake de hydrologische inputs, in §3.10 volgt een totaaloverzicht van de methodiek 
inzake hydraulische modellering. In §3.11 ten slotte wordt de aanpak voor aanmaak van de eigenlijke pluviale 
overstromingskaarten beschreven. Eerst worden de algemene principes van de gehanteerde 
modelleringstechniek nog eens herhaald. 
 

3.2 Algemeen principe 

De pluviale overstromingskaarten zijn opgemaakt volgens de techniek van directe neerslag modellering 
(‘Direct Rainfall Modelling’, zie ook [Digman et al., 2008], [DEFRA, 2010], [Engineers Australia, 2012]).  
 
Hierbij wordt een model opgebouwd waarbij specifieke neerslagprofielen (‘hyetogrammen’) worden 
toegepast op elke cel van een 2-dimensionaal regelmatig raster (in dit geval gebaseerd op het digitaal 
hoogtemodel Vlaanderen) en wordt de verdere afstroming van water over dit raster gesimuleerd. Deze 
methode simuleert dus afstroming van water over het maaiveld en identificeert stroompaden voor water en 
locaties waar water accumuleert. Binnen dit project wordt in de modellen gebruik gemaakt van een 
regelmatig raster van 2m op 2m. 
 
In deze methode worden fenomenen zoals infiltratie in de ondergrond en afvoer van water via ondergrondse 
rioolstelsels niet expliciet mee gemodelleerd, maar worden deze impliciet wel ingerekend. Daarom dienen 
de neerslagprofielen die hierbij gehanteerd worden aangepast te worden om rekening te houden met deze 
fenomenen. De gebruikte neerslagprofielen bevatten in die zin ‘oppervlakte-afstromingsintensiteiten’ in 
plaats van neerslagintensiteiten. Enkel de neerslag die verondersteld wordt aan het oppervlak te blijven, 
wordt opgelegd aan het model. Dit wordt verder verduidelijkt in §3.5.  
 
 

3.3 Gebruikte software 

De eigenlijke modellering gebeurt met het softwarepakket JFlow®, ontwikkeld door JBA Consulting. Dit is een 
tweedimensionaal model dat de afstroming bepaalt door het oplossen van de zogenaamde ‘Shallow Water 
Equations’. JFlow® maakt gebruik van een regelmatig raster, uitgaande van een beschikbaar digitaal 
hoogtemodel, zonder de noodzaak secundaire rasters te creëren. JFlow® werd ontwikkeld met nadruk op 
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een eenvoudige modelopbouw. De JFlow® modellen worden hierbij opgebouwd vertrekkende van bestaande 
databanken, wat toelaat om grote hoeveelheden data op te slaan. De software is ook specifiek ontwikkeld 
om in parallel te werken op verschillende Graphics Processing Units (GPUs) om het mogelijk te maken 2-
dimensionale modellen van grote gebieden met een zeer grote ruimtelijke resolutie te simuleren.  Bij het 
gebruik van traditionele Central Processing Units (CPUs) zou dit immers problemen opleveren met betrekking 
tot de rekentijden. De finale kaarten werden opgemaakt met behulp van JFlow® 9.3.0. 
 
Onderstaande tabellen geven voor verschillende scenario’s (bestaande uit een combinatie van een 
tijdhorizon/klimaat en een terugkeerperiode) een overzicht van respectievelijk de gemiddelde, minimale en 
maximale rekentijd van de verschillende deelmodellen die gehanteerd worden binnen huidige studie. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat niet alle modellen op dezelfde computerinfrastructuur werden gesimuleerd. 
Hierdoor kunnen modellen die in principe minder rekencapaciteit vergen soms een langere rekentijd hebben 
(omdat ze op minder krachtige computers werden uitgevoerd). Anderzijds is er ook een natuurlijke 
variabiliteit in de modellen waardoor hogere stroomsnelheden in een specifieke gridcel kunnen leiden tot 
een aanpassing naar een kleinere tijdstap en dus langere rekentijden veroorzaken.   
 

Tabel 7: Gemiddelde rekentijden van de verschillende deelmodellen voor de verschillende scenario’s 

Terugkeerperiode (jaar) Rekentijd model 
huidig klimaat 

Rekentijd model 
klimaat 2050 

Rekentijd model 
klimaat 2100 

10 2 dagen, 2 uur 2 dagen, 3 uur 2 dagen, 7 uur 

25 2 dagen, 2 uur 2 dagen, 6 uur 2 dagen, 12 uur 

100 2 dagen, 8 uur 2 dagen, 12 uur 2 dagen, 15 uur 

1000 2 dagen, 14 uur 2 dagen, 19 uur 2 dagen, 21 uur 

 

Tabel 8: Minimale rekentijden van de verschillende deelmodellen voor de verschillende scenario’s  

Terugkeerperiode (jaar) Rekentijd model 
huidig klimaat 

Rekentijd model 
klimaat 2050 

Rekentijd model 
klimaat 2100 

10 0 dagen 11 uur 0 dagen 15 uur 0 dagen 12 uur 

25 0 dagen 15 uur 0 dagen 12 uur 0 dagen 18 uur 

100 0 dagen 15 uur 0 dagen 13 uur 0 dagen 15 uur 

1000 0 dagen 14 uur 0 dagen 15 uur 0 dagen 17 uur 

 

Tabel 9: Maximale rekentijden van de verschillende deelmodellen voor de verschillende scenario’s  

Terugkeerperiode (jaar) Rekentijd model 
huidig klimaat 

Rekentijd model 
klimaat 2050 

Rekentijd model 
klimaat 2100 

10 6 dagen 13 uur 6 dagen 19 uur 6 dagen 18 uur 

25 6 dagen 21 uur 6 dagen 15 uur 6 dagen 22 uur 

100 6 dagen 19 uur 6 dagen 10 uur 6 dagen 23 uur 

1000 6 dagen 19 uur 6 dagen 15 uur 7 dagen 10 uur 

 
 
Een gedetailleerd overzicht van de rekentijden van de verschillende deelmodellen en scenario’s is terug te 
vinden in bijlage 3. 
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3.4 Modelafbakening 

Voor de gebiedsdekkende modellering van Vlaanderen zijn 102 afzonderlijke modelgebieden afgebakend (zie 
Figuur 66). Hierbij werd vertrokken van de SRM (simplified runoff model) zones zoals aangeleverd door VMM, 
die verder aangepast werden in het kader van huidig project. Enerzijds werden de grenzen van deze SRM 
zones beperkt aangepast om een betere overeenkomst te krijgen met het digitaal hoogtemodel en minder 
randeffecten te krijgen (optimale waterscheidingslijnen en begrenzing t.h.v. bevaarbare waterlopen). 
Anderzijds werden verschillende SRM zones samengevoegd om zo goed mogelijk overeen te komen met 
hydrologisch onafhankelijke deelgebieden. De afbakening van de gebieden komt hierbij in grote lijnen 
overeen met deze van de bestaande afbakening van de deelbekkens in Vlaanderen. 
 
De modelgebieden hebben een oppervlakte variërend van 30 km² tot 400 km². Het voordeel van deze grotere 
modelgebieden (t.o.v. de initiële pilootstudie [JBA, 2016]) is dat afstroming van opwaartse zones binnen een 
deelmodel doorgegeven wordt naar de afwaartse zones en hier beter rekening gehouden wordt met dit 
opwaartse debiet. Hierdoor zijn er ook minder afwaartse randvoorwaarden nodig. 
 
Om ophoping van water aan de afwaartse rand van de modellen te vermijden, worden deze randen als 
transmissief beschouwd, waardoor afstromend water uit het modelgebied kan stromen. Aangezien de 
verschillende deelmodellen onafhankelijk van elkaar gemodelleerd worden, betekent dit dat water van het 
ene model niet doorgegeven wordt naar een stroomafwaarts model. Hierdoor kan ter hoogte van het 
stroomopwaarts deel van een waterloop in een bepaald model de overstroming vanuit de waterloop 
onderschat zijn, aangezien geen rekening gehouden wordt met het instroomdebiet van de waterloop van 
een stroomopwaarts gelegen modelgebied. Om dit op te vangen wordt rondom de grenzen van een 
deelmodel telkens een buffer van respectievelijk 500 m, 1 km, 3 km of 5 km gedefinieerd (afhankelijk van de 
noodzaak voor dat specifieke deelmodel) die mee gemodelleerd wordt met het betrokken deelmodel. 
Hierdoor zal het water van opwaartse gebieden al grotendeels cumuleren alvorens het het eigenlijke 
modelgebied instroomt, wat betere resultaten oplevert ter hoogte van het opwaarts deel van waterlopen. 
Daarnaast nemen de fluviale modellen over voor waterlopen met een zeer groot afstroomgebied. 
Onderstaande Figuur 67 geeft een overzicht van de bufferafstand die gebruikt werd voor de verschillende 
deelmodellen. 
Omdat voor gebieden buiten Vlaanderen niet dezelfde informatie beschikbaar is m.b.t. bodem, landgebruik 
en helling, werd in deze gebieden – voor de gegevens die ontbreken – steeds gerekend met een gemiddelde 
waarde (zie §3.6.2). 
 
Een tabel met de interne nummering en benaming van de deelmodellen is terug te vinden in Tabel 10.   
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Figuur 66: Modelafbakening deelmodellen gebruikt bij de opmaak van de pluviale overstromingskaarten voor Vlaanderen
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Figuur 67: Overzicht gehanteerde bufferafstanden per deelmodel
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Tabel 10:  Benaming deelmodellen gehanteerd binnen huidig project 

ID  Naam Modelgebied  ID  Naam Modelgebied  ID  Naam Modelgebied 

01-01 Bergenvaart-Ringslot  04-02 Scheldeschorren  06-05 Zwalm 

01-02 Langeleed-Beverdijkvaart  04-03 Land van Waas  07-01 Vondelbeek 

01-03 Gistel-Ambacht  04-04 Scheldehaven  07-02 Molenbeek Erpe-Mere 

01-04 Hoppeland  04-05 Benedenschijn  07-03 Middendender 

01-05 Ieper-Ambacht  04-06 Bovenschijn  07-04 Bellebeek 

01-06 Blankaart  04-07 Benedenvliet  07-05 Gaverse Meersen 

01-07 Handzamevallei  04-08 Zielbeek  07-06 Ninoofse Meersen 

02-01 Oudlandpolder Blankenberge  04-09 Vliet  07-07 Marke 

02-02 Zwinstreek  04-10 Barbierbeek  08-01 Zuunbeek 

02-03 Damse Polder - Sint-Trudoledeken  04-11 De drie Molenbeken  08-02 Zenne-Molenbeek 

02-04 Meetjeslandse polders  04-12 Scheldeland  08-03 Woluwe 

02-05 Kerkebeek  05-01 Grensleie  08-04 Laan-Ijse 

02-06 Rivierbeek  05-02 Heulebeek  08-05 Voer 

02-07 Brugse Vaart  05-03 Mandel  08-06 Molenbeek-Bierbeek-Lemingsbeek-Abdijbeek 

02-08 Ede  05-04 Devebeek  08-07 Zenne-Maalbeek-Aabeek 

03-01 Krekenland  05-05 Gaverbeek  08-08 Barebeek-Benedendijle 

03-02 Burggravenstroom  05-06 Benedenleie  08-09 Leibeek-Weesbeek-Molenbeek 

03-03 Poekebeek  06-01 West-Vlaamse Scheldemeersen  08-10 Vrouwvliet 

03-04 Oude Kale  06-02 Molenbeek Ronse  08-11 Laak 

03-05 Gentse binnenwateren  06-03 Scheldeheuvels  08-12 Neerpedebeek-Broekbeek-Kleine Maalbeek 

04-01 Ledebeek en Durme  06-04 Scheldemeersen    
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ID  Naam Modelgebied  ID  Naam Modelgebied 

09-01 Winge-Nieuwe Motte  10-12 Boven Aa 

09-02 Velpe  10-13 Bovenlopen Kleine Nete 

09-03 Begijnebeek  11-01 Kleine Aa 

09-04 Grote Gete  11-02 Weerijs 

09-05 Kleine Gete  11-03 Mark 

09-06 Beneden Gete  11-04 Aa-Leyloop 

09-07 Winterbeek-Ossebeek  11-05 Dommel 

09-08 Zwarte Beek  11-06 Warmbeek 

09-09 Mangelbeek  11-07 Noordoost-Limburg 

09-10 Midden Demer  11-08 Zanderbeek en Vrietselbeek 

09-11 Herk  11-09 Kikbeek en Ziepbeek 

09-12 Melsterbeek  11-10 Jeker en Heeswater 

09-13 Mombeek  11-11 Voeren 

09-14 Boven Demer    

10-01 Beneden Nete    

10-02 Benedengebied Grote Nete    

10-03 Middengebied Grote Nete    

10-04 Benedengebied Kleine Nete    

10-05 Molenbeek-Bollaak    

10-06 Beneden Aa    

10-07 Middengebied Kleine Nete    

10-08 Wimp    
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3.5 Wijzigingen t.o.v. eerdere versie 

De methodiek die gevolgd werd bij de opmaak van de eerste versie van de pluviale overstromingskaarten is 
uitvoerig beschreven in [HydroScan, 2018]. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen in 
methodiek die gehanteerd werd binnen huidig project. 
 
Eerst en vooral gebeurde een aanpassing aan de referentiesituatie. Dit omvatte volgende aspecten: 

- Aanpassing van de kaart met afstromingscoëfficiënten 
- Beperkte aanpassing aan de ruwheid (zie §3.10.3)  
- Aanvullen van de modellen met hydraulische structuren uit databanken van externe partijen 
- Aanpassen van de standaardafmetingen van duikers bij ontbreken van reële afmetingen 

 
Het eerste punt wordt in meer detail beschreven in §3.6, de laatste twee punten in §3.7. 
 
Voor het inrekenen van de afvoer via het rioolstelsel werd in plaats van de standaard aftrek van een 
composietbui met terugkeerperiode van 2 jaar een ruimtelijk gevarieerde aanpak gevolgd zoals beschreven 
in §2.5, nl.: 

- Ter hoogte van rioolstrengen die aangelegd werden na 2012 wordt een bui T20 in mindering gebracht 
op de neerslag ter hoogte van urban-a verharding 

- Voor alle andere urban-a verharding (in de nabijheid van bestaande riolering) wordt een bui T5 in 
mindering gebracht 

 
De methodiek voor hervoeden van water dat afstroomt via het rioleringsstelsel ter hoogte van de waterlopen 
werd verder verfijnd zoals beschreven onder §2.6, nl.: 

- De locaties voor hervoeden van water dat afstoomt via de riolering naar een waterloop worden 
herbepaald, waarbij ook lozingspunten op cat.3 waterlopen uit de VHA-atlas in rekening worden 
gebracht; voor een aantal van deze locaties gebeurt een bijkomende manuele controle of de refeed 
line in de eigenlijke waterloop (volgens het DTM) ligt. 

- Het hervoeden van water in cat.0 waterlopen (bevaarbare waterlopen) wordt niet langer 
doorgevoerd omdat hierdoor ongewenste lokale overstromingen gesimuleerd kunnen worden ten 
gevolge van de onrealistische reliëfverschillen in het DTM ter hoogte van de grote watervlakken van 
deze waterlopen 

- Het lozingsdebiet per hervoedingslocatie wordt nauwkeuriger bepaald door rekening te houden met 
de effectieve layout van het opwaartse rioolstelsel.   
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3.6 Aanpassingen aan de afstromingscoëfficiënten 

Bij de opbouw van de gebiedsdekkende pluviale overstromingsmodellen werden een aantal wijzigingen aan 
de afstromingscoëfficiënten doorgevoerd t.o.v. deze gehanteerd binnen het VLAGG-2017 project. Deze 
worden hieronder beschreven. 
 

3.6.1 Actualisatie van kaartmateriaal 

 
Bij aanvang van het project werd nagegaan of er reeds nieuwere versies beschikbaar waren van brondata die 
aan de oorsprong van de kaart met afstromingscoëfficiënten liggen, nl. de bodembedekkingskaart, 
bodemkaart en hellingenkaart. Dit bleek niet het geval te zijn zodat hier geen update van gebeurde. Dit 
betekent dat de kaarten nog steeds gebruik maken van de bodembedekkingskaart die op 4/02/2016 
gepubliceerd werd (opname 2012). 
 

3.6.2 Verdere verfijning van gehanteerde afstromingscoëfficiënten 

 
De onderstaande analyse vertrekt van de afstromingscoëfficiënten zoals deze gebruikt zijn voor de VLAGG-
2017 studie. Binnen deze studie werd voor de cellen met ontbrekende data (landgebruik of helling of 
bodemtype) een gemiddelde afstromingscoëfficiënt van 29.3 % gebruikt; dit gaat hoofdzakelijk om cellen die 
buiten Vlaanderen vallen en deel uitmaken van de buffergebieden rond de deelmodellen. Voor urban-b werd 
uniform een afstromingscoëfficiënt van 65 % gebruikt, welke het gemiddeld is van de afstromingscoëfficiënt 
voor urban-a (100%) en de gemiddelde landelijke afstromingscoëfficiënt over Vlaanderen (29.3%) 
 
Het gewogen gemiddelde (op basis van de effectieve oppervlakte van elke klasse binnen het modelgebied 
uit de VLAGG-2017 studie, dus inclusief de buffer rond Vlaanderen) voor de afstromingscoëfficiënt voor heel 
Vlaanderen (inclusief verharde oppervlakte) is dan 38.0% (zonder verharding is het de eerder vermelde 
29.3%). Onderstaande tabellen geven de procentuele verdeling van respectievelijk bodemtype, 
landgebruikstype en hellingencategorie in Vlaanderen. 
 

Tabel 11: Procentuele verdeling van de verschillende bodemtypes binnen heel het modelgebied Vlaanderen (incl. buffergebieden, 
VLAGG-2017) 

Bodemtype  Fractie 

Clay 7.6% 

Clay Loam 0.0% 

Loam 11.6% 

Loamy Sand 34.5% 

Sand 0.5% 

Sandy Clay 0.8% 

Sandy Loam 15.8% 

Silt 6.9% 

No soil value 22.2% 
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Tabel 12: Procentuele verdeling van de verschillende landgebruik types binnen heel het modelgebied Vlaanderen (incl. 
buffergebieden, VLAGG-2017) 

Landgebruik Fractie 

Bare 1.7% 

Crop 22.2% 

Forest 13.1% 

Grass - Permanent 26.7% 

Urban-a 8.7% 

Urban-b 4.7% 

No landuse value 22.9% 

 

Tabel 13: Procentuele verdeling van de verschillende hellingencategorieën binnen heel het modelgebied Vlaanderen (incl. 
buffergebieden, VLAGG-2017) 

Helling categorie Fractie 

< 0.5 25% 

0.5 - 5 64.2% 

5 - 10 7.5% 

> 10 3.3% 

No slope value 0.00% 

 
 
 
Uit deze tabellen kunnen een aantal vaststellingen gedaan worden: 

• Er is een significant gedeelte van het modelgebied waarvoor geen bodemtype en geen landgebruik 

voor beschikbaar is (het overgrote deel van de No soil values komt overeen met No landuse values); 

dit gaat om de bufferzone buiten Vlaanderen 

• Binnen dit gedeelte is er wel informatie beschikbaar over de helling: aangezien de 

afstromingscoëfficiënten sterk verschillen i.f.v. de helling, kan er een betere inschatting worden 

gemaakt van de afstroming in deze gebieden door de helling wel als parameter mee te nemen 

• Voor de gebieden met landgebruik urban-b is de afstroming gebaseerd op de urban-a 

afstromingscoëfficiënt en de gemiddelde landelijke afstroming, zonder rekening te houden met 

helling en bodemtype, terwijl deze informatie wel beschikbaar is en lokaal veel verschil kan maken 

• De hellingcategorie 0.5 – 5 % is zeer groot en heeft toch nog een significante variatie in 

afstromingscoëfficiënten 

• De oorspronkelijke analyse van de vergelijking van de afstromingscoëfficiënten met gemeten afvoer 

door Cabus [Cabus et al.; 2007] is gebaseerd op andere hellingcategorieën dan toegepast in de 

VLAGG-2017 modellering 
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Deze vaststellingen leiden tot volgende suggesties voor verdere verfijning van de afstromingscoëfficiënten:  

• Differentiëren van de urban-b afstroming i.f.v. helling en bodemtype 

• Fitten van de variatie van de afstromingscoëfficiënten i.f.v. de helling om een verdere opdeling van 

de hellingen tussen 0.5 en 5 % te creëren, dit om volgende redenen: 

o om meer onderscheid te krijgen in afstromingscoëfficiënten binnen deze hellingcategorie 

o om te kunnen vergelijken met de hellingcategorieën gebruikt in [Cabus, 2007]   

o om de hiaten voor de No soil en No landuse waarden beter te kunnen invullen 

• Deze rationalisatie zou globaal geen effect mogen hebben (het uitgangspunt is immers dat het 

gemiddelde gelijk blijft), maar lokaal wel een meer logische differentiatie geven 

Een nieuwe analyse op basis van deze principes maakt het ook mogelijk om de afstromingscoëfficiënten te 
bepalen op 1 cijfer na de komma, zodat de invloed van afrondingsfouten minder significant wordt. 
 
Gebaseerd op de beschikbare datalagen is daarom voor het modelgebied Vlaanderen (incl. buffergebieden) 
bepaald in hoeveel procent van de gevallen elke combinatie van parameters voorkomt en is dit percentage 
als gewichtsfactor gebruikt bij het bepalen van onderstaande gemiddelden. 
 
 
Differentiatie voor landelijk gebied 
 
Onderstaande tabellen geven de gemiddelde afstromingscoëfficiënten respectievelijk i.f.v. helling en 
bodemtype en i.f.v. helling en landgebruik van het VLAGG-2017 project. 
 
De rijen in deze tabellen m.b.t. No landuse value en No soil value (deze komen meestal samen voor), geven 
ook een differentiatie weer over de helling indien er enkel het DTM beschikbaar is. Deze variatie is significant 
genoeg om toe te passen waar er geen landgebruik en bodemtype gegevens zijn. Het gewogen gemiddelde 
voor de afstromingscoëfficiënt voor heel Vlaanderen (inclusief verharde oppervlakte en buffergebieden) 
wordt na deze differentiatie 38.2%, wat nauwelijks afwijkt van het gemiddelde volgens de aanpak uit het 
VLAGG-2017 project. 
 
 

Tabel 14: Gemiddelde afstromingscoëfficiënten over het modelgebied i.f.v. helling en bodemtype (enkel landelijk gebied, geen 
urban landgebruik meegerekend, VLAGG-2017) 

  < 0.5 0.5 - 5 5 - 10 > 10 no slope 

Clay 53.4 55.9 60.9 70.0 55.5 

Clay Loam 45.3 45.5 45.7 53.7 45.7 

Loam 24.5 31.0 35.9 42.5 32.5 

Loamy Sand 19.1 21.0 23.9 34.2 20.8 

Sand 17.0 16.9 23.3 36.6 19.0 

Sandy Clay 50.1 52.0 54.2 63.0 51.1 

Sandy Loam 23.7 27.5 31.2 38.8 27.7 

Silt 33.1 37.4 41.2 49.9 36.7 

No soil value 28.7 28.6 34.4 42.2 29.3 
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Tabel 15: Gemiddelde afstromingscoëfficiënten over het modelgebied i.f.v. helling en landgebruik (VLAGG-2017) 

 
< 0.5 0.5 - 5 5 - 10 > 10 no slope 

Bare 40.9 43.7 49.9 61.2 44.3 

Crop 37.2 37.3 43.5 56.4 37.8 

Forest 12.4 14.5 21.7 34.3 15.7 

Grass - Permanent 25.2 26.5 32.9 45.1 27.0 

No landuse value 29.7 29.5 35.2 42.6 29.3 

Urban-a 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Urban-b 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 

 
 
 
Differentiatie voor stedelijk gebied 
 
Op basis van de bovenstaande differentiatie voor het landelijk gebied, kan ook voor de urban-b een verdere 
differentiatie worden gemaakt door het gemiddelde te nemen van de specifieke afstromingscoëfficiënt i.f.v. 
de helling en bodemtype enerzijds en de afstromingscoëfficiënt van urban-a anderzijds (=100%). 
 
Dit geeft onderstaande waarden voor de urban-b afstromingscoëfficiënten. 
Het gewogen gemiddelde voor de afstromingscoëfficiënt voor heel Vlaanderen (inclusief verharde 
oppervlakte en buffergebieden) wordt na deze verdere differentiatie voor urban-b 38.1%, wat niet wezenlijk 
verschilt van het voorgaand gemiddelde. 
 
 
 

Tabel 16: Gemiddelde afstromingscoëfficiënten voor urban-b oppervlaktes i.f.v. helling en bodemtype (VLAGG-2017) 

  < 0.5 0.5 - 5 5 - 10 > 10 no slope 

Clay 76.7 77.9 80.5 85.0 77.7 

Clay Loam 72.7 72.8 72.8 76.9 72.8 

Loam 62.2 65.5 68.0 71.3 66.2 

Loamy Sand 59.6 60.5 62.0 67.1 60.4 

Sand 58.5 58.4 61.7 68.3 59.5 

Sandy Clay 75.0 76.0 77.1 81.5 75.5 

Sandy Loam 61.9 63.7 65.6 69.4 63.8 

Silt 66.5 68.7 70.6 75.0 68.4 

No soil value 64.4 64.3 67.2 71.1 64.7 
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Globaal is er dus weinig effect, maar aangezien er meer dan 20% is met No soil value en met No landuse 
value en ook de afstromingscoëfficiënten voor urban-b sterk afhangen van het bodemtype is een versnipperd 
lokaal effect wel te verwachten. 
 
Het resultaat is visueel te zien in Figuur 68. 

• De bijkomende differentiatie in wat vroeger allemaal afstromingscoëfficiënt 29.3% was, heeft betrekking 

op de (landelijke) gebieden waar geen gegevens van landgebruik en/of bodemtype beschikbaar zijn 

(hoofdzakelijk bufferzones) 

• De bijkomende differentiatie in wat vroeger allemaal afstromingscoëfficiënt 65% was, heeft betrekking 

op de urban-b oppervlakte  

 

 

Figuur 68: Vergelijking tussen afstromingscoëfficiënten volgens verder gedifferentieerde aanpak en oorspronkelijke 
afstromingscoëfficiënten 

 
Differentiatie i.f.v. hellingen 
 
Voor elke combinatie van bodemtype en landgebruik wordt de afstromingscoëfficiënt gefit i.f.v. de helling. 
Hierbij wordt voor elke hellingcategorie de waarde van de afstromingscoëfficiënt gebruikt die overeenkomt 
met deze helling zoals weergegeven wordt in onderstaande Tabel 17 (gemiddelde waarde van de helling 
binnen deze categorie). De overeenkomstige afstromingscoëfficiënten per categorie worden dus aan deze 
gemiddelde hellingen gekoppeld om de fitting te kunnen maken. 
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Tabel 17: Gemiddelde helling per hellingencategorie uit VLAGG-2017 

Helling categorie 
(%) 

Helling gemiddelde 
(%) 

< 0.5 0.25 

0.5 - 5 2.75 

5 - 10 7.50 

> 10 15.00 

 
 
De nieuwe afstromingscoëfficiënten zijn bepaald uit de fitting tot op 1 cijfer na de komma. Het blijkt dat 
hiervoor een lineaire fitting goede resultaten geeft: de nieuwe afstromingscoëfficiënten wijken nauwelijks af 
van de voorgaande (zie onderstaande Figuur 69). De aldus verkregen nieuwe afstromingscoëfficiënten en de 
vergelijking met deze uit de VLAGG-2017 studie is zijn terug te vinden in Tabel 18. 
 
Het gewogen gemiddelde voor de afstromingscoëfficiënt voor heel Vlaanderen (inclusief verharde 
oppervlakte en buffergebieden) wordt na deze fitting i.f.v. de helling 38.0%, wat niet wezenlijk verschilt van 
het initiële gemiddelde. 
 
 

 

Figuur 69: Vergelijking tussen afstromingscoëfficiënten gefit aan helling en oorspronkelijke afstromingscoëfficiënten 
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Tabel 18: Overzicht nieuwe afstromingscoëfficiënten volgens fitting aan helling en vergelijking met VLAGG-2017 

Bodemtype Landgebruik Helling RC 2017 
nieuwe 

RC 
verschil 

Clay Bare < 0.5 70 70.0 0.0 

Clay Bare 0.5 - 5 74 73.6 -0.4 

Clay Bare 5 - 10 80 80.7 0.7 

Clay Bare > 10 92 91.7 -0.3 

Clay Crop < 0.5 60 60.0 0.0 

Clay Crop 0.5 - 5 64 63.6 -0.4 

Clay Crop 5 - 10 70 70.7 0.7 

Clay Crop > 10 82 81.7 -0.3 

Clay Forest < 0.5 37 38.3 1.3 

Clay Forest 0.5 - 5 44 42.4 -1.6 

Clay Forest 5 - 10 50 50.1 0.1 

Clay Forest > 10 62 62.2 0.2 

Clay Grass - Permanent < 0.5 50 50.0 0.0 

Clay Grass - Permanent 0.5 - 5 54 53.6 -0.4 

Clay Grass - Permanent 5 - 10 60 60.7 0.7 

Clay Grass - Permanent > 10 72 71.7 -0.3 

Clay No  landuse value < 0.5 29 53.1 23.8 

Clay No landuse value 0.5 - 5 29 56.0 26.7 

Clay No landuse value 5 - 10 29 61.3 32.0 

Clay No landuse value > 10 29 69.8 40.5 

Clay Urban-a < 0.5 100 100.0 0.0 

Clay Urban-a 0.5 - 5 100 100.0 0.0 

Clay Urban-a 5 - 10 100 100.0 0.0 

Clay Urban-a > 10 100 100.0 0.0 

Clay Urban-b < 0.5 65 76.6 11.6 

Clay Urban-b 0.5 - 5 65 78.0 13.0 

Clay Urban-b 5 - 10 65 80.7 15.7 

Clay Urban-b > 10 65 84.9 19.9 

Clay Loam Bare < 0.5 57 57.0 0.0 

Clay Loam Bare 0.5 - 5 61 60.6 -0.4 

Clay Loam Bare 5 - 10 67 67.7 0.7 

Clay Loam Bare > 10 79 78.7 -0.3 

Clay Loam Crop < 0.5 47 47.0 0.0 

Clay Loam Crop 0.5 - 5 51 50.6 -0.4 

Clay Loam Crop 5 - 10 57 57.7 0.7 

Clay Loam Crop > 10 69 68.7 -0.3 

Clay Loam Forest < 0.5 27 27.0 0.0 
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Bodemtype Landgebruik Helling RC 2017 
nieuwe 

RC 
verschil 

Clay Loam Forest 0.5 - 5 31 30.6 -0.4 

Clay Loam Forest 5 - 10 37 37.7 0.7 

Clay Loam Forest > 10 49 48.7 -0.3 

Clay Loam Grass - Permanent < 0.5 37 37.0 0.0 

Clay Loam Grass - Permanent 0.5 - 5 41 40.6 -0.4 

Clay Loam Grass - Permanent 5 - 10 47 47.7 0.7 

Clay Loam Grass - Permanent > 10 59 58.7 -0.3 

Clay Loam No landuse value < 0.5 29 44.1 14.8 

Clay Loam No landuse value < 0.5 29 44.1 14.8 

Clay Loam No landuse value 0.5 - 5 29 45.5 16.2 

Clay Loam No landuse value 0.5 - 5 29 45.5 16.2 

Clay Loam No landuse value 5 - 10 29 48.2 18.9 

Clay Loam No landuse value 5 - 10 29 48.2 18.9 

Clay Loam No landuse value > 10 29 52.5 23.2 

Clay Loam No landuse value > 10 29 52.5 23.2 

Clay Loam Urban-a < 0.5 100 100.0 0.0 

Clay Loam Urban-a 0.5 - 5 100 100.0 0.0 

Clay Loam Urban-a 5 - 10 100 100.0 0.0 

Clay Loam Urban-a > 10 100 100.0 0.0 

Clay Loam Urban-b < 0.5 65 72.0 7.0 

Clay Loam Urban-b 0.5 - 5 65 72.7 7.7 

Clay Loam Urban-b 5 - 10 65 74.1 9.1 

Clay Loam Urban-b > 10 65 76.2 11.2 

Loam Bare < 0.5 43 43.0 0.0 

Loam Bare 0.5 - 5 47 46.6 -0.4 

Loam Bare 5 - 10 53 53.7 0.7 

Loam Bare > 10 65 64.7 -0.3 

Loam Crop < 0.5 33 33.0 0.0 

Loam Crop 0.5 - 5 37 36.6 -0.4 

Loam Crop 5 - 10 43 43.7 0.7 

Loam Crop > 10 55 54.7 -0.3 

Loam Forest < 0.5 13 13.0 0.0 

Loam Forest 0.5 - 5 17 16.6 -0.4 

Loam Forest 5 - 10 23 23.7 0.7 

Loam Forest > 10 35 34.7 -0.3 

Loam Grass - Permanent < 0.5 23 23.0 0.0 

Loam Grass - Permanent 0.5 - 5 27 26.6 -0.4 

Loam Grass - Permanent 5 - 10 33 33.7 0.7 
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Bodemtype Landgebruik Helling RC 2017 
nieuwe 

RC 
verschil 

Loam Grass - Permanent > 10 45 44.7 -0.3 

Loam No landuse value < 0.5 29 26.5 -2.8 

Loam No landuse value 0.5 - 5 29 29.3 0.0 

Loam No landuse value 5 - 10 29 34.8 5.5 

Loam No landuse value > 10 29 43.4 14.1 

Loam Urban-a < 0.5 100 100.0 0.0 

Loam Urban-a 0.5 - 5 100 100.0 0.0 

Loam Urban-a 5 - 10 100 100.0 0.0 

Loam Urban-a > 10 100 100.0 0.0 

Loam Urban-b < 0.5 65 63.2 -1.8 

Loam Urban-b 0.5 - 5 65 64.7 -0.3 

Loam Urban-b 5 - 10 65 67.4 2.4 

Loam Urban-b > 10 65 71.7 6.7 

Loamy Sand Bare < 0.5 37 37.0 0.0 

Loamy Sand Bare 0.5 - 5 41 40.6 -0.4 

Loamy Sand Bare 5 - 10 47 47.7 0.7 

Loamy Sand Bare > 10 59 58.7 -0.3 

Loamy Sand Crop < 0.5 27 27.0 0.0 

Loamy Sand Crop 0.5 - 5 31 30.6 -0.4 

Loamy Sand Crop 5 - 10 37 37.7 0.7 

Loamy Sand Crop > 10 49 48.7 -0.3 

Loamy Sand Forest < 0.5 7 7.0 0.0 

Loamy Sand Forest 0.5 - 5 11 10.6 -0.4 

Loamy Sand Forest 5 - 10 17 17.7 0.7 

Loamy Sand Forest > 10 29 28.7 -0.3 

Loamy Sand Grass - Permanent < 0.5 17 17.0 0.0 

Loamy Sand Grass - Permanent 0.5 - 5 21 20.6 -0.4 

Loamy Sand Grass - Permanent 5 - 10 27 27.7 0.7 

Loamy Sand Grass - Permanent > 10 39 38.7 -0.3 

Loamy Sand No landuse value < 0.5 29 18.3 -11.0 

Loamy Sand No landuse value 0.5 - 5 29 20.9 -8.4 

Loamy Sand No landuse value 5 - 10 29 25.7 -3.6 

Loamy Sand No landuse value > 10 29 33.3 4.0 

Loamy Sand Urban-a < 0.5 100 100.0 0.0 

Loamy Sand Urban-a 0.5 - 5 100 100.0 0.0 

Loamy Sand Urban-a 5 - 10 100 100.0 0.0 

Loamy Sand Urban-a > 10 100 100.0 0.0 

Loamy Sand Urban-b < 0.5 65 59.2 -5.8 
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Bodemtype Landgebruik Helling RC 2017 
nieuwe 

RC 
verschil 

Loamy Sand Urban-b 0.5 - 5 65 60.4 -4.6 

Loamy Sand Urban-b 5 - 10 65 62.9 -2.1 

Loamy Sand Urban-b > 10 65 66.7 1.7 

No soil value Bare < 0.5 29 40.5 11.2 

No soil value Bare 0.5 - 5 29 43.9 14.6 

No soil value Bare 5 - 10 29 50.5 21.2 

No soil value Bare > 10 29 60.9 31.6 

No soil value 
Bare 

No helling 
value 29 44.0 14.7 

No soil value Crop < 0.5 29 35.2 5.9 

No soil value Crop 0.5 - 5 29 38.6 9.3 

No soil value Crop 5 - 10 29 45.1 15.8 

No soil value Crop > 10 29 55.3 26.0 

No soil value Forest < 0.5 29 11.4 -17.9 

No soil value Forest 0.5 - 5 29 15.2 -14.1 

No soil value Forest 5 - 10 29 22.4 -6.9 

No soil value Forest > 10 29 33.8 4.5 

No soil value Grass - Permanent < 0.5 29 23.9 -5.4 

No soil value Grass - Permanent 0.5 - 5 29 27.3 -2.0 

No soil value Grass - Permanent 5 - 10 29 34.0 4.7 

No soil value Grass - Permanent > 10 29 44.4 15.1 

No soil value No landuse value < 0.5 29 27.5 -1.8 

No soil value No landuse value 0.5 - 5 29 29.9 0.6 

No soil value No landuse value 5 - 10 29 34.6 5.3 

No soil value No landuse value > 10 29 41.9 12.6 

No soil value Urban-a < 0.5 100 100.0 0.0 

No soil value Urban-a 0.5 - 5 100 100.0 0.0 

No soil value Urban-a 5 - 10 100 100.0 0.0 

No soil value Urban-a > 10 100 100.0 0.0 

No soil value Urban-b < 0.5 65 63.7 -1.3 

No soil value Urban-b 0.5 - 5 65 65.0 0.0 

No soil value Urban-b 5 - 10 65 67.3 2.3 

No soil value Urban-b > 10 65 70.9 5.9 

Sand Bare < 0.5 33 33.0 0.0 

Sand Bare 0.5 - 5 37 36.6 -0.4 

Sand Bare 5 - 10 43 43.7 0.7 

Sand Bare > 10 55 54.7 -0.3 

Sand Crop < 0.5 23 23.0 0.0 

Sand Crop 0.5 - 5 27 26.6 -0.4 
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Bodemtype Landgebruik Helling RC 2017 
nieuwe 

RC 
verschil 

Sand Crop 5 - 10 33 33.7 0.7 

Sand Crop > 10 45 44.7 -0.3 

Sand Forest < 0.5 3 3.0 0.0 

Sand Forest 0.5 - 5 7 6.6 -0.4 

Sand Forest 5 - 10 13 13.7 0.7 

Sand Forest > 10 25 24.7 -0.3 

Sand Grass - Permanent < 0.5 13 13.0 0.0 

Sand Grass - Permanent 0.5 - 5 17 16.6 -0.4 

Sand Grass - Permanent 5 - 10 23 23.7 0.7 

Sand Grass - Permanent > 10 35 34.7 -0.3 

Sand No landuse value < 0.5 29 14.9 -14.4 

Sand No landuse value 0.5 - 5 29 18.4 -10.9 

Sand No landuse value 5 - 10 29 25.0 -4.3 

Sand No landuse value > 10 29 35.5 6.2 

Sand Urban-a < 0.5 100 100.0 0.0 

Sand Urban-a 0.5 - 5 100 100.0 0.0 

Sand Urban-a 5 - 10 100 100.0 0.0 

Sand Urban-a > 10 100 100.0 0.0 

Sand Urban-b < 0.5 65 57.5 -7.5 

Sand Urban-b 0.5 - 5 65 59.2 -5.8 

Sand Urban-b 5 - 10 65 62.5 -2.5 

Sand Urban-b > 10 65 67.7 2.7 

Sandy Clay Bare < 0.5 63 63.0 0.0 

Sandy Clay Bare 0.5 - 5 67 66.6 -0.4 

Sandy Clay Bare 5 - 10 73 73.7 0.7 

Sandy Clay Bare > 10 85 84.7 -0.3 

Sandy Clay Crop < 0.5 53 53.0 0.0 

Sandy Clay Crop 0.5 - 5 57 56.6 -0.4 

Sandy Clay Crop 5 - 10 63 63.7 0.7 

Sandy Clay Crop > 10 75 74.7 -0.3 

Sandy Clay Forest < 0.5 33 33.0 0.0 

Sandy Clay Forest 0.5 - 5 37 36.6 -0.4 

Sandy Clay Forest 5 - 10 43 43.7 0.7 

Sandy Clay Forest > 10 55 54.7 -0.3 

Sandy Clay Grass - Permanent < 0.5 43 43.0 0.0 

Sandy Clay Grass - Permanent 0.5 - 5 47 46.6 -0.4 

Sandy Clay Grass - Permanent 5 - 10 53 53.7 0.7 

Sandy Clay Grass - Permanent > 10 65 64.7 -0.3 
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Bodemtype Landgebruik Helling RC 2017 
nieuwe 

RC 
verschil 

Sandy Clay No landuse value < 0.5 29 49.5 20.2 

Sandy Clay No landuse value 0.5 - 5 29 51.7 22.4 

Sandy Clay No landuse value 5 - 10 29 55.8 26.5 

Sandy Clay No landuse value > 10 29 62.3 33.0 

Sandy Clay Urban-a < 0.5 100 100.0 0.0 

Sandy Clay Urban-a 0.5 - 5 100 100.0 0.0 

Sandy Clay Urban-a 5 - 10 100 100.0 0.0 

Sandy Clay Urban-a > 10 100 100.0 0.0 

Sandy Clay Urban-b < 0.5 65 74.8 9.8 

Sandy Clay Urban-b 0.5 - 5 65 75.8 10.8 

Sandy Clay Urban-b 5 - 10 65 77.9 12.9 

Sandy Clay Urban-b > 10 65 81.2 16.2 

Sandy Loam Bare < 0.5 40 40.0 0.0 

Sandy Loam Bare 0.5 - 5 44 43.6 -0.4 

Sandy Loam Bare 5 - 10 50 50.7 0.7 

Sandy Loam Bare > 10 62 61.7 -0.3 

Sandy Loam Crop < 0.5 30 30.0 0.0 

Sandy Loam Crop 0.5 - 5 34 33.6 -0.4 

Sandy Loam Crop 5 - 10 40 40.7 0.7 

Sandy Loam Crop > 10 52 51.7 -0.3 

Sandy Loam Forest < 0.5 10 10.0 0.0 

Sandy Loam Forest 0.5 - 5 14 13.6 -0.4 

Sandy Loam Forest 5 - 10 20 20.7 0.7 

Sandy Loam Forest > 10 32 31.7 -0.3 

Sandy Loam Grass - Permanent < 0.5 20 20.0 0.0 

Sandy Loam Grass - Permanent 0.5 - 5 24 23.6 -0.4 

Sandy Loam Grass - Permanent 5 - 10 30 30.7 0.7 

Sandy Loam Grass - Permanent > 10 42 41.7 -0.3 

Sandy Loam No landuse value < 0.5 29 24.2 -5.1 

Sandy Loam No landuse value 0.5 - 5 29 26.7 -2.6 

Sandy Loam No landuse value 5 - 10 29 31.4 2.1 

Sandy Loam No landuse value > 10 29 38.8 9.5 

Sandy Loam Urban-a < 0.5 100 100.0 0.0 

Sandy Loam Urban-a 0.5 - 5 100 100.0 0.0 

Sandy Loam Urban-a 5 - 10 100 100.0 0.0 

Sandy Loam Urban-a > 10 100 100.0 0.0 

Sandy Loam Urban-b < 0.5 65 62.1 -2.9 

Sandy Loam Urban-b 0.5 - 5 65 63.4 -1.6 
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Bodemtype Landgebruik Helling RC 2017 
nieuwe 

RC 
verschil 

Sandy Loam Urban-b 5 - 10 65 65.7 0.7 

Sandy Loam Urban-b > 10 65 69.4 4.4 

Silt Bare < 0.5 50 50.0 0.0 

Silt Bare 0.5 - 5 54 53.6 -0.4 

Silt Bare 5 - 10 60 60.7 0.7 

Silt Bare > 10 72 71.7 -0.3 

Silt Crop < 0.5 40 40.0 0.0 

Silt Crop 0.5 - 5 44 43.6 -0.4 

Silt Crop 5 - 10 50 50.7 0.7 

Silt Crop > 10 62 61.7 -0.3 

Silt Forest < 0.5 20 20.0 0.0 

Silt Forest 0.5 - 5 24 23.6 -0.4 

Silt Forest 5 - 10 30 30.7 0.7 

Silt Forest > 10 42 41.7 -0.3 

Silt Grass - Permanent < 0.5 30 30.0 0.0 

Silt Grass - Permanent 0.5 - 5 34 33.6 -0.4 

Silt Grass - Permanent 5 - 10 40 40.7 0.7 

Silt Grass - Permanent > 10 52 51.7 -0.3 

Silt No landuse value < 0.5 29 33.7 4.4 

Silt No landuse value 0.5 - 5 29 36.4 7.1 

Silt No landuse value 5 - 10 29 41.7 12.4 

Silt No landuse value > 10 29 49.9 20.6 

Silt Urban-a < 0.5 100 100.0 0.0 

Silt Urban-a 0.5 - 5 100 100.0 0.0 

Silt Urban-a 5 - 10 100 100.0 0.0 

Silt Urban-a > 10 100 100.0 0.0 

Silt Urban-b < 0.5 65 66.8 1.8 

Silt Urban-b 0.5 - 5 65 68.2 3.2 

Silt Urban-b 5 - 10 65 70.8 5.8 

Silt Urban-b > 10 65 74.9 9.9 
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Doorgevoerde aanpassingen aan afstromingscoëfficiënten 
 
Op basis van bovenstaande analyse werd beslist om volgende nieuwe categorisatie te maken i.f.v. de 
helling. 
 

Figuur 70: Nieuwe categorisering hellingsklassen bij bepaling afstromingscoëfficiënt en procentueel aandeel in Vlaanderen 

Helling categorie 
(%) 

Aandeel (%) 

< 0.5 25% 

0.5 - 2 44.4% 

2 - 5 19.8% 

5 - 10 7.5% 

> 10 3.3% 

 
 
Daarnaast wordt een extra landgebruikscategorie ingevoerd, namelijk grasgewassen (grass-crop), die een 
gemiddelde afvoer heeft tussen permanent grasland (grass-permanent) en gewas (crop). 
 
De oorspronkelijke categorie grass-permanent (35.0%) wordt hierdoor opgesplitst in een kleinere categorie 
grass-permanent (15.2%) en de nieuwe categorie grass-crop (19.6%). 
 
Deze aanpassingen leiden uiteindelijk tot een nieuwe tabel (incl. nieuwe categorieën) met 
afstromingscoëfficiënten zoals gehanteerd in de pluviale overstromingsmodellen. Deze is terug te vinden in 
tabel 18. 
 



 
 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 
OPMAAK VAN EEN KAART MET PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VLAANDEREN 128 
  

Tabel 19: Tabel met aangepaste afstromingscoëfficiënten zoals gehanteerd binnen huidige studie 

 Clay Sandy Clay Clay Loam Silt Loam Sandy Loam Loamy Sand Sand No soil value 

Forest  

< 0.5 38.3 33.0 27.0 20.0 13.0 10.0 7.0 3.0 11.4 

0.5 - 2 39.9 34.4 28.4 21.4 14.4 11.4 8.4 4.4 12.9 

2 - 5 43.6 37.8 31.8 24.8 17.8 14.8 11.8 7.8 16.3 

5 - 10 50.1 43.7 37.7 30.7 23.7 20.7 17.7 13.7 22.4 

> 10 62.2 54.7 48.7 41.7 34.7 31.7 28.7 24.7 33.8 

No slope value 42.9 36.6 41.8 23.6 20.9 16.0 11.0 8.3 17.3 

Grass - Permanent  

< 0.5 50.0 43.0 37.0 30.0 23.0 20.0 17.0 13.0 23.9 

0.5 - 2 51.4 44.4 38.4 31.4 24.4 21.4 18.4 14.4 25.3 

2 - 5 54.8 47.8 41.8 34.8 27.8 24.8 21.8 17.8 28.4 

5 - 10 60.7 53.7 47.7 40.7 33.7 30.7 27.7 23.7 34.0 

> 10 71.7 64.7 58.7 51.7 44.7 41.7 38.7 34.7 44.4 

No slope value 53.1 45.3 39.7 33.4 29.1 24.6 20.3 17.8 28.3 

Grass - Crop  

< 0.5 55.0 48.0 42.0 35.0 28.0 25.0 22.0 18.0 29.6 

0.5 - 2 56.4 49.4 43.4 36.4 29.4 26.4 23.4 19.4 31.0 

2 - 5 59.8 52.8 46.8 39.8 32.8 29.8 26.8 22.8 34.1 

5 - 10 65.7 58.7 52.7 45.7 38.7 35.7 32.7 28.7 39.6 

> 10 76.7 69.7 63.7 56.7 49.7 46.7 43.7 39.7 49.9 

No slope value 57.7 49.9 43.5 38.3 33.8 29.3 25.0 21.6 33.1 
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 Clay Sandy Clay Clay Loam Silt Loam Sandy Loam Loamy Sand Sand No soil value 

Crop  

< 0.5 60.0 53.0 47.0 40.0 33.0 30.0 27.0 23.0 35.2 

0.5 - 2 61.4 54.4 48.4 41.4 34.4 31.4 28.4 24.4 36.6 

2 - 5 64.8 57.8 51.8 44.8 37.8 34.8 31.8 27.8 39.7 

5 - 10 70.7 63.7 57.7 50.7 43.7 40.7 37.7 33.7 45.1 

> 10 81.7 74.7 68.7 61.7 54.7 51.7 48.7 44.7 55.3 

No slope value 62.2 54.5 47.3 43.2 38.5 34.0 29.7 25.3 37.8 

Bare  

< 0.5 70.0 63.0 57.0 50.0 43.0 40.0 37.0 33.0 40.5 

0.5 - 2 71.4 64.4 58.4 51.4 44.4 41.4 38.4 34.4 41.8 

2 - 5 74.8 67.8 61.8 54.8 47.8 44.8 41.8 37.8 45.0 

5 - 10 80.7 73.7 67.7 60.7 53.7 50.7 47.7 43.7 50.5 

> 10 91.7 84.7 78.7 71.7 64.7 61.7 58.7 54.7 60.9 

No slope value 74.1 65.3 70.1 53.8 49.0 44.9 40.9 38.6 44.0 

Urban-b  

< 0.5 76.6 74.8 72.0 66.8 63.2 62.1 59.2 57.5 63.7 

0.5 - 2 77.1 75.2 72.3 67.4 63.8 62.6 59.7 58.2 64.2 

2 - 5 78.4 76.2 73.0 68.6 65.1 63.7 60.8 59.7 65.3 

5 - 10 80.7 77.9 74.1 70.8 67.4 65.7 62.9 62.5 67.3 

> 10 84.9 81.2 76.2 74.9 71.7 69.4 66.7 67.7 70.9 

No slope value 77.8 75.5 73.2 68.4 66.0 63.8 60.3 58.6 65.5 
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 Clay Sandy Clay Clay Loam Silt Loam Sandy Loam Loamy Sand Sand No soil value 

Urban-a  

< 0.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

0.5 - 2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2 - 5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

5 - 10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

> 10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

No slope value 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

No landuse value  

< 0.5 53.1 49.5 44.1 33.7 26.5 24.2 18.3 14.9 27.5 

0.5 - 2 54.3 50.4 44.6 34.8 27.6 25.2 19.4 16.3 28.5 

2 - 5 56.8 52.3 45.9 37.3 30.2 27.5 21.6 19.4 30.7 

5 - 10 61.3 55.8 48.2 41.7 34.8 31.4 25.7 25.0 34.6 

> 10 69.8 62.3 52.5 49.9 43.4 38.8 33.3 35.5 41.9 

No slope value 56.8 57.9 47.5 37.9 34.2 29.7 22.0 24.4 29.9 
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3.6.3 Andere aanpassingen aan kaart met afstromingscoëfficiënten 

 
Naast de herberekening van de waarden van de afstromingscoëfficiënten zoals beschreven in §3.6.2 werden 

nog een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de kaart met afstromingscoëfficiënten. 

 

Enerzijds werd ter hoogte van een aantal havengebieden het bodemtype gewijzigd naar zand, omdat deze 

gebieden in het verleden opgespoten werden met zandgronden. De locaties waar deze wijziging werd 

doorgevoerd zijn aangeduid op Figuur 71. Een voorbeeld van de impact hiervan op de kaart met 

afstromingscoëfficiënten is terug te vinden in Figuur 72. 

 
 
 
 

 

Figuur 71: Aanduiding van havengebieden met gewijzigd bodemtype op de bodemkaart 
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Figuur 72: Voorbeeld van impact op de kaart met afstromingscoëfficiënten ten gevolge van wijziging in bodemtype t.h.v. havens 

 
In de vorige versie van de pluviale overstromingsmodellen werd alle dak- en straatverharding ingerekend als 

urban-a, wat betekent dat op al deze oppervlaktes een bui met terugkeerperiode van 2 jaar in mindering 

werd gebracht om rekening te houden met de afvoer via het rioolstelsel. Deze aanpak werd dus ook gevolgd 

voor oppervlaktes die ver van het bestaande rioolstelsel liggen en waarbij er dus in principe geen deel van 

de afstroming via een ondergronds afvoerstelsel plaatsvindt. Daarom werd beslist in huidige studie enkel 

dak- en straatverharding die op een afstand van maximaal 50m van een bestaande rioolstreng liggen te 

coderen als urban-a en dus ook enkel hierop de T5 of T20 vermindering in rekening te brengen. Dak- en 

straatverharding die verder dan 50m van een bestaande rioolstreng liggen werd hierbij gecodeerd als urban-

b, wat betekent dat een afstromingscoëfficiënt kleiner dan 1 gehanteerd wordt (zie §3.6.2), dat geen T5 of 

T20 aftrek in rekening gebracht wordt en dat ook geen afvoer van deze oppervlaktes in rekening gebracht 

wordt bij het hervoeden t.h.v. de waterlopen. Bij het toepassen van deze aanpassing voor Vlaanderen werd 

voor de bepaling van de bestaande rioolstrengen gebruik gemaakt van zowel de AWIS1 als de AWIS2 

databank, om maximaal gebruik te maken van de meest recente informatie. Toch kunnen door het ontbreken 

van bepaalde rioolstrengen in beide databanken of door een minder correcte intekening van de rioolstrengen 

op bepaalde locaties door deze aanpak bepaalde verhardingen als urban-b gecatalogeerd worden, terwijl ze 

in werkelijkheid aangesloten zijn op een rioolstelsel. Aangezien op de urban-b oppervlaktes echter een lagere 

afstromingscoëfficiënt wordt toegepast zal het effect hiervan op de resultaten t.o.v. inrekening als urban-a 
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(met afstromingscoëfficiënt 1, maar aftrek van T5 of T20) echter relatief beperkt zijn. Daarnaast zal het 

hooguit over beperkte oppervlaktes verharding gaan waardoor geen wijzigingen in de 

overstromingscontouren worden verwacht. 

Aangezien de AWIS-databank geen rioolstrengen bevat in de havengebieden, werd voor deze gebieden in 

samenspraak met de stuurgroep uniform een T20 bui in mindering gebracht ter hoogte van alle dak- en 

straatverharding ten gevolge van de afwaartse afwateringsinfrastructuur. De afbakening van de gebieden 

waarvoor dit principe in rekening gebracht werd komt overeen met deze uit Figuur 71.  

 

Ten slotte gebeurde nog een aanpassing aan de inrekening van open wateroppervlaktes. In de vorige versie 

van de pluviale overstromingsmodellen werden waterlichamen ingerekend als urban-a verharding. Dit 

betekent dat ter hoogte van deze oppervlakken een T2 bui in mindering gebracht werd en dit volume ook 

afwaarts hervoed werd. Dit komt niet overeen met de werkelijkheid en werd dan ook niet meer toegepast in 

de huidige kaarten.  

 
Daarom werd voor polygonen die gecodeerd zijn als ‘waterlichaam’ een aangepaste aanpak gevolgd: 

- Toepassing van een afvoercoëfficiënt 1 

- Toepassing van neerslagprofiel voor Urban-b op deze oppervlakken (i.e. zonder T2 in mindering te 

brengen 

- Deze oppervlakken worden dan ook niet ingerekend bij de volumes die hervoed worden ter hoogte 

van de overeenkomstige lozingspunten 

 
 

3.7 Aanvulling en aanpassing van hydraulische structuren 

In de pluviale overstromingsmodellen uit het VLAGG-2017 project waren al een groot aantal hydraulische 
structuren (duikers, pompstations, bufferbekkens) aanwezig, deels door overname uit de hydraulische 
modellen van VMM, deels aangeleverd door externe partijen tijdens het review proces binnen VLAGG-2017 
en deels door eigen GIS-analyses om bv. kruisingen van waterlopen met spoorwegen te detecteren. 
 
Bij aanvang van huidig project werden echter nog een groot aantal hydraulische structuren aangeleverd door 
verschillende water- en rioolbeheerders in Vlaanderen. Deze werden – in zoverre relevant – verwerkt in de 
hydraulische modellen. In totaal werden zo 6.048 duikers, 83 pompstations bijkomend verwerkt in de 
modellen en werden 4 DTM-aanpassingen doorgevoerd. De locatie van deze structuren is weergegeven in 
Figuur 73. Afhankelijk van de situatie werd er een nieuwe structuur toegevoegd, of werden de eigenschappen 
van een bestaande structuur aangepast. De evolutie van het aantal geïmplementeerde structuren wordt 
weergegeven in onderstaande tabel. 
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Tabel 20: Overzicht van aantal structuren waarmee gemodelleerd wordt in het model 

Structuur VLAGG-2017 
Aangeleverd 2018 

(weerhouden) 
Review 2018 Totaal 

Duiker 32125 6048 (3836) 5795 41756 

Pompstation 109 83 (23) 64 196 

DTM aanpassing 1525 4 (4) 909 2438 

 
 
Naast de verwerking van bovenstaande hydraulische structuren werd op een aantal specifieke locaties de 
aanwezigheid van overgedimensioneerde ondergrondse afwateringsinfrastructuur ingerekend. Concreet 
gaat het hier om volgende locaties: 

- Ruien Antwerpen 
- Afwateringsinfrastructuur Ring Antwerpen 
- Vaardekens Gent 

 
Voor deze structuren werd dezelfde aanpak gevolgd als al het geval was binnen het VLAGG-2017 project voor 
de Ruien. Dit komt erop neer dat ter hoogte van deze structuren een ‘drainage grid’ in de modellen 
geïntroduceerd werd, waardoor een bui met intensiteit van een bui met terugkeerperiode 20 jaar onttrokken 
wordt uit de modellen. Een meer gedetailleerde beschrijving van de aanpak ter hoogte van deze structuren 
is terug te vinden in Bijlage 8 van [HydroScan; 2018]. 
 

 

Figuur 73: Locatie van hydraulische structuren aangeleverd door externe partijen 
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Binnen huidig project werd ook een verbeterde aanpak onderzocht om standaardafmetingen toe te kennen 

aan duikers waarvan de exacte afmetingen niet gekend zijn (uit databanken of informatie aangeleverd door 

externe partijen). In de vorige versie van de kaarten waren deze standaardafmetingen gebaseerd op de VHA-

categorie van de waterloop waarop de structuur gelegen is. In huidig project werd onderzocht of 

standaardafmetingen toegekend kunnen worden op basis van de oppervlakte van het bovenstrooms gebied 

dat afstroomt naar de betrokken duiker. Om deze bovenstroomse oppervlaktes te bepalen werd gebruik 

gemaakt van de ALBON afstromingskaart, die gebiedsdekkend voor Vlaanderen de stroompaden van water 

weergeeft.  

 
Op basis van de hydraulische structuren waarvan de afmetingen wel gekend zijn, werd aan de hand van een 

statistische analyse een correlatie gezocht tussen de afmetingen van de structuur en de bovenstroomse 

oppervlakte die ernaar afstroomt. Hiertoe werd een dataset aangelegd van duikers met gekende afmetingen 

(zowel structuren met gekende afmetingen uit het VLAGG-2017 project als structuren aangeleverd in het 

kader van huidig project – zie hierboven). Van al deze structuren werd het bovenstrooms punt bepaald. Deze 

locatie werd verder gebruikt om de oppervlakte van het bovenstroomse gebied te koppelen aan de 

afmetingen van de duiker.  

In het kader van deze analyse werd de ALBON afstromingskaart verder verwerkt. De afstromingskaart geeft 

immers de bovenstroomse oppervlakte (in ha) voor elke 5m*5m pixel in Vlaanderen. Voor heel veel pixels is 

deze waarde kleiner dan 0.5 ha. Om te voorkomen dat deze kleine waarden meegerekend worden in de 

analyse werden in een eerste stap alle waarden <0.5 ha verwijderd uit het raster (stap 1 en 2 in Figuur 74). 

Daarna werden de verwijderde waarden terug opgevuld met de waarde van de meest nabijgelegen 

rasterwaarde van de weerhouden pixels uit de vorige stap (stap 3 in Figuur 74). Hierdoor wordt dus een 

gebiedsdekkend raster gecreëerd dat voor elke 5m*5m pixel in Vlaanderen de bovenstroomse oppervlakte 

weergeeft met een minimale waarde van 0.5ha. Onderstaande figuur geeft een illustratie van deze stappen. 

 

 

Figuur 74: Principe van stapsgewijze verwerking van de ALBON afstromingskaart 

 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 
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Om de oppervlakte van het bovenstrooms gebied voor elke duiker te bepalen ten slotte, werd rond elk 

opwaarts punt van een duiker een buffer van 20m gebruikt en werd daarin de maximale waarde van de 

bovenstroomse oppervlakte bepaald. De reden voor het hanteren van deze buffer is omdat de positie van de 

duikers niet altijd exact is ten opzichte van de ALBON kaart. 

Om een correlatie te kunnen leggen tussen de bovenstroomse oppervlakte en de afmetingen van de duikers 

werd bovenstaande aanpak toegepast op de duikers waarvan de afmetingen gekend zijn. Hierbij werden 

zowel de duikers met gekende afmetingen uit de modellen van het VLAGG-2017 project als de bijkomende 

structuren die aangeleverd werden door externe partijen (zie hierboven) gebruikt. Veel van de duikers die 

ingegeven werden in de modellen onder het VLAGG-2017 project werden ingegeven met 

standaardafmetingen (afhankelijk van de VHA-categorie waarop ze liggen). In totaal zijn er zo 28.124 (79%) 

duikers met standaardafmetingen en 7.583 (21%) duikers met gekende afmetingen. De verdeling van de 

bovenstroomse oppervlakte van deze 2 categorieën van duikers (Figuur 75) geeft aan dat er relatief gezien 

meer duikers zijn gekend waarvan de bovenstroomse oppervlakte groter is. De standaardafmetingen die 

gekozen worden, al dan niet uit een correlatie, moeten dus vooral toegespitst worden op duikers met een 

kleine bovenstroomse oppervlakte. Al valt uit onderstaande grafiek wel op te merken dat er een aantal 

duikers zijn met ongekende afmetingen die schijnbaar een grote bovenstroomse oppervlakte hebben. Van 

het merendeel van deze duikers wordt deze oppervlakte door afwijkingen in de ALBON kaart echter 

overschat. 

 

 

Figuur 75: Verdeling van het aantal duikers met gekende (oranje) en ongekende (blauw) afmetingen i.f.v. bovenstroomse 
oppervlakte (in ha). Het getal boven de balk geeft het totaal aantal duikers weer in elke klasse. 
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Correlatie tussen afmetingen en bovenstroomse oppervlakte 

Voor de duikers met gekende afmetingen werd een correlatie berekend tussen de bovenstroomse 

oppervlakte en de dimensies van de duikers. Hierbij werden enkel de duikers weerhouden die dichter dan 

20m bij een object uit de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) gelegen zijn. De dimensie van een duiker wordt 

weergegeven als de diameter van een cirkel met dezelfde oppervlakte als de duiker. Om een riviercategorie 

toe te kennen aan een duiker is de VHA-laag van 2012 gebruikt. Hoewel dit niet de laatste versie is van de 

VHA-atlas is de riviercategorie hier nog beter gerelateerd aan de stroomgebiedsoppervlakte; in latere versies 

werd een groot aantal waterlopen nl. administratief overgedragen van cat.3 naar cat.2, wat niet steeds 

representatief is voor de fysische kenmerken van deze waterlopen. Verder werden de riviercategorieën 7 en 

8 omgezet naar 9 omdat deze categorieën niet meer gebruikt worden in de huidige indeling. Alle duikers die 

gelegen zijn aan riviercategorie 0 werden verwijderd omdat de ALBON kaart hier geen goede inschatting 

geeft van de bovenstroomse oppervlakte. Ook werden duikers verwijderd met een diameter kleiner dan 

20cm omdat deze als onrealistisch beschouwd worden. 

Figuur 76 geeft de correlatie die dan verkregen wordt voor riviercategorieën 1 t.e.m. 9. Voor de details 
opgesplitst in riviercategorieën wordt verwezen naar bijlage 4. De spreiding is groot en er valt geen duidelijk 
verband op te merken tussen deze 2 parameters. Het feit dat de correlatie op het einde een buiging vertoont, 
is omdat beide assen in een logaritmische schaal zijn geplot. De regressielijn heeft een helling van 0.0001. 
Dat wil zeggen dat bij elke 10000 ha dat er bijkomt als bovenstroomse oppervlakte de diameter van de duiker 
met 1m zou moeten stijgen. Maar omdat dit verband geen hoge correlatie heeft is het beter met 
standaardafmetingen per categorie van de waterloop te werken.  
 
Als we de huidige dataset van de duikers met gekende afmetingen vergelijken met de gehanteerde 
standaardwaarden binnen het VLAGG-2017 project, blijkt dat de standaardwaarden de oppervlakte lager 
inschatten dan de mediaan uit deze analyse (zie Tabel 21). Met deze standaardwaarden voor duikers zitten 
we ongeveer op het 23e - 38e percentiel van de oppervlakten van de gekende duikers voor categorie 3 en 9.  
 

Voor categorie 1 en 2 liggen de waarden rond de mediaan. Daarom wordt geadviseerd een aanpassing door 

te voeren aan de standaardwaarden aan de hand van de percentielwaarden. Een keuze aan de veilige kant is 

om uit te gaan van de percentielwaarde bij 20%. Deze standaardwaarde zal vooral een invloed hebben op de 

duikers met een kleinere bovenstroomse oppervlakte aangezien de afmetingen van duikers op grotere 

waterlopen vaak gekend zijn (cf. Figuur 75). Uit de analyse in het VLAGG 2017-project (paragraaf 3.7 in 

[HydroScan; 2018], p.99), wordt besloten dat het halveren van de dimensies van de duikers geen significant 

effect heeft op de contouren van overstroming, enkel plaatselijk voor de duikers kan de 

overstromingscontour lichtjes vergroten. Hoe dan ook is het effect van een dergelijke aanpassing van de 

standaardwaarden dus relatief beperkt. 
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Figuur 76: Correlatie van berekende diameter en bovenstroomse oppervlakte van duikers. De rode lijn is de lineaire regressielijn. 

 

Tabel 21: Vergelijking van default waarden van VLAGG-2017 en percentielwaarden van de doorstroomoppervlakte van duikers. 

Categorie 
waterloop 

Aantal 
gekende 

structuren 

Default 
oppervlakte 
VLAGG-2017 

(m2) 

10e 
percentiel 

(m2) 

15e 
percentiel 

(m2) 

20e 
percentiel 

(m2) 

25e 
percentiel 

(m2) 

Mediaan 
(m2) 

1 822 10 (0.45) 2.6 3.9 4.8 5.7 11.1 

2 4305 3.0 (0.51) 0.5 0.8 1.0 1.3 2.9 

3 1520 1.5 (0.38) 0.5 0.6 0.8 0.8 2.0 

9 369 1.0 (0.23) 0.5 0.6 0.8 1.1 3.1 

3+9 1889  0.5 0.6 0.8 0.8 2.3 

 
 

Uit figuur 77 kan een realistischere standaardwaarde per categorie worden bepaald. In samenspraak met de 

stuurgroep werd ervoor gekozen de 20e percentielwaarde te gebruiken om zo een eerder veilige benadering 

te hanteren (slechts 20% van de duikers met gekende afmetingen heeft een kleinere doorstroomopening dan 

de standaardwaarde). Echter, op vraag van de stuurgroep werd voor de categorie 9 waterlopen hiervan 

afgeweken en werd 0.5 m² als standaard gekozen. De standaardwaarden die finaal gehanteerd worden in de 

gebiedsdekkende pluviale overstromingsmodellen zijn terug te vinden in onderstaande tabel. 
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Tabel 22: Overzicht gehanteerde standaardafmetingen voor duikers met ongekende afmetingen 

Categorie Oppervlakte (m2) Breedte (m) Hoogte (m) 

0 40 8.0 5.0 

1 4.8 2.8 1.7 

2 1.0 1.2 0.9 

3 0.8 1.1 0.7 

9 0.5 0.7 0.7 

 
 

 

Figuur 77: Cumulatieve distributie van de doorstroomoppervlakte van duikers per riviercategorie. 
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3.9 Hydrologische modellering 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de gevolgde methodiek voor de hydrologische input in 

de modellen. Deze komt grotendeels overeen met de methodiek uit het VLAGG-2017 project. 

 

3.9.1 Gehanteerde buien  

De neerslag die toegepast wordt in de modellen vertrekt van de composietbuien die in Vlaanderen standaard 

gebruikt worden bij bv. de opmaak van rioleringsontwerpen.  De oorspronkelijke composietbuien werden 

opgesteld o.b.v. de tijdreeks 1967-1993. In de nieuwe Code van 2012 wordt beschreven hoe deze met de 

factor C werden geactualiseerd om representatief te zijn voor de gehele beschikbare periode 1898-2007 

waarop ook de klimaatscenario’s zijn gebaseerd [CIW, 2012]. Een dergelijke composietbui is een fictieve bui 

(dus geen werkelijk gemeten neerslagreeks) die voor een specifieke terugkeerperiode (bv. éénmaal om de 1 

jaar) de verwachte neerslagintensiteit weergeeft voor verschillende buiduren. Hierbij zijn er dus 

composietbuien beschikbaar voor verschillende terugkeerperiodes. Deze terugkeerperiode geeft de 

statistische kans dat een bepaalde bui zich zal voordoen.  

 
Binnen huidig project worden volgende terugkeerperiodes beschouwd: 

• T10: bui die zich gemiddeld éénmaal om de 10 jaar voordoet 

• T25: bui die zich gemiddeld éénmaal om de 25 jaar voordoet 

• T100: bui die zich gemiddeld éénmaal om de 100 jaar voordoet 

• T1000: bui die zich gemiddeld éénmaal om de 1000 jaar voordoet 
 
Binnen het project werden bijkomend simulaties uitgevoerd voor de voorspelde situatie met klimaatwijziging 
in 2050 en 2100. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het klimaatscenario HighS (opgesteld door de KU Leuven 
[Tabari, 2014]). Dit is het klimaatscenario met een hoge impact op vooral de zomerse buien, die vaak 
verantwoordelijk zijn voor wateroverlast ten gevolge van afstromend regenwater. Voor het aanmaken van 
pluviale afstromingskaarten is de lokale piekafvoer het belangrijkst en is daarom het HighS scenario het 
meest relevant en extreem. Voor deze klimaatscenario’s worden eveneens pluviale overstromingskaarten 
opgemaakt met een terugkeerperiode van 10, 25, 100 en 1000 jaar. Hierbij wordt gewerkt met de 
klimaatperturbatiefactoren die door de KU Leuven werden aangeleverd (zie Tabel 23). 
 
De standaard composietbuien die gebruikt worden in Vlaanderen zijn opgesteld op basis van een lange 
historische tijdreeks en hebben hun zwaartepunt (m.b.t. de klimaatinvloed) in 1975. Om een realistische 
afstromingskaart te krijgen voor de huidige toestand werden daarom aangepaste buien opgesteld door de 
perturbatiefactoren te interpoleren voor de meest waarschijnlijke huidige toestand. Aangezien vooral de 
overstromingen van 2016 nog vers in het geheugen zitten, wordt 2016 als referentiejaar voor de huidige 
toestand gebruikt. Wat het meest waarschijnlijke klimaatscenario betreft, bevinden we ons vandaag de dag 
ergens tussen het Mean en HighS scenario in. Deze interpolatie is weergegeven in Figuur 78 met de rode 
cirkel. 
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Op basis van bovenstaande argumentatie werden volgende simulaties weerhouden binnen huidig project: 
▪ 2016 gemiddeld (tussen Mean en HighS) composietbuien T10, T25, T100 en T1000 
▪ 2050 HighS composietbuien T10, T25, T100 en T1000 
▪ 2100 HighS composietbuien T10, T25, T100 en T1000 

 

De voor deze studie weerhouden perturbatiefactoren voor de te simuleren scenario’s zijn weergegeven in 
Tabel 24. Op basis van deze factoren kan een eerste orde inschatting gebeuren met welke terugkeerperioden 
de huidige composietbuien terugkomen in de klimaatscenario’s (Tabel 25). Dit is louter gebaseerd op de 
neerslagvolumes en niet noodzakelijk representatief voor de afstromingsvolumes. 

Als deze klimaatscenario’s worden gesimuleerd in JFlow®, houdt dit enkel rekening met de evolutie in de 
neerslag en niet met andere factoren zoals toenemende evapotranspiratie (door klimaatverandering), 
bijkomende urbanisatie, bronmaatregelen op stedelijke afvoer, … Voor het effect van sommige van deze 
aspecten wordt verderop in dit rapport wel een analyse gemaakt (zie hoofdstuk 6).  
 
Om de aangepaste composietbuien bruikbaar te maken voor het gebruik in de modellen voor opmaak van 
de pluviale overstromingskaarten werden bijkomend een aantal aanpassingen aan deze buien gemaakt. Deze 
worden in de volgende paragrafen in detail beschreven. 
 
 

Tabel 23: Klimaatperturbatiefactoren voor verschillende klimaatscenario’s, tijdhorizonten en terugkeerperioden (Tabari, 2014). 

perturbatiefactoren Terugkeerperiode (jaar) 

Tijdshorizon Klimaatscenario 10 25 100 1000 

2030 Mean 1.046 1.046 1.046 1.046 

2050 Mean 1.076 1.076 1.076 1.076 

2100 Mean 1.153 1.153 1.153 1.153 

2030 HighS 1.174 1.200 1.240 1.305 

2050 HighS 1.290 1.334 1.399 1.509 

2100 HighS 1.580 1.667 1.799 2.017 

2030 HighW 1.130 1.143 1.161 1.203 

2050 HighW 1.217 1.238 1.269 1.338 

2100 HighW 1.433 1.475 1.538 1.675 

 

 
Tabel 24: Weerhouden klimaatscenario’s voor simulatie in deze studie met de betreffende perturbatiefactoren. 

perturbatiefactoren Terugkeerperiode (jaar) 

Tijdshorizon Klimaatscenario 10 25 100 1000 

2016 Gemiddeld tussen Mean en HighS 1.082 1.092 1.106 1.131 

2050 HighS 1.290 1.334 1.399 1.509 

2100 HighS 1.580 1.667 1.799 2.017 
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Tabel 25: Effect van de klimaatperturbatiefactoren op de terugkeerperiode van de neerslag. 

Klimaatscenario Terugkeerperiode (jaar) 

Standaard composietbui 10 25 100 1000 

Geperturbeerde bui 2016 4.9 11 41 343 

Geperturbeerde bui 2050 3.0 5.9 16 88 

Geperturbeerde bui 2100 2.3 3.8 8.3 30 

 

 
Figuur 78: Klimaatperturbatiefactoren bij een terugkeerperiode van 1000 jaar (KU Leuven) met aanduiding van de interpolatie voor 
2016 (rode bol). 

 
 

3.9.2 Ruimtelijke spreiding neerslag 

Op de standaard composietbuien wordt een verfijning toegepast die het effect van de ruimtelijke spreiding 
van de neerslag weergeeft. Neerslag kan immers sterk van intensiteit verschillen op korte afstand, zeker voor 
hevige zomerse buien die in deze studie beschouwd worden. Deze verfijning heeft geen effect op de 
piekintensiteit van de bui, maar wel op de volumes in de buien. 
 
Tijdens de pilootstudie in 2016 [JBA; 2016] werden door HydroScan reeds gedetailleerde ruimtelijke 
neerslagcorrecties bepaald per SRM-zone (zie bijlage 6 in [HydroScan; 2018]) voor de destijds beschouwde 
pilootgebieden. Om de ruimtelijke verfijning in rekening te brengen op de buien wordt hierbij vertrokken van 
de ruimtelijke neerslagcorrectiefactoren zoals ontwikkeld door [Vaes et al., 2005], waarbij binnen het VLAGG-
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2017 project de correctiefactoren in meer detail bepaald werden. Deze zijn gebaseerd op een stochastische 
ruimtelijke neerslaggenerator voor Vlaanderen opgesteld door [Willems, 2000].  
 
De verfijning is functie van de grootte (radius) van het gebied, de duur van de neerslag (aggregatieniveau) en 
de neerslagintensiteit (gemeten puntneerslagintensiteit). Via de concentratietijd van de afstroming is er een 
verband tussen de grootte van het gebied en de duur van de neerslag. Deze verschilt van gebied tot gebied, 
omdat bepaalde gebieden sneller afstromen (meer gerioleerd of steiler) dan andere gebieden. De hele 
variatie van kleine tot voldoende grote concentratietijden dient beschouwd te worden om zowel lokale 
afwatering als afwatering op de grootste beschouwde schaal in te rekenen. 
De ruimtelijke correctie wordt uitgevoerd op de IDF-relaties, omdat deze verschillend zijn voor verschillende 
aggregatieniveaus. Daarna worden op basis van de gecorrigeerde IDF-relaties aangepaste composietbuien 
opgemaakt. In het kader van de VLAGG-2017 studie werd nagegaan of een globale ruimtelijke correctie (dus 
zonder rekening te houden met gebiedsspecifieke parameters) mogelijk is en wat de afwijking daarvan is (zie 
[HydroScan; 2018]). Hieruit werd geconcludeerd dat de invloed van het veralgemenen van de ruimtelijke 
correctie, t.o.v. een meer gedetailleerde ruimtelijke correctie, klein is en dat met deze algemene ruimtelijke 
correctie kan worden verder gewerkt voor de opmaak van de pluviale overstromingskaarten voor heel 
Vlaanderen. De piekneerslagen worden hierdoor niet beïnvloed, wel het volume van de bui. Dit betekent dat 
de afstromingsdebieten in hydraulisch opwaartse zones (met korte afstromingstijd) niet dalen, maar dat de 
daling toeneemt naar afwaarts toe. 
 
 
 

3.9.3 Neerslagcorrectie voor landelijke afstroming 

Uit een vergelijking met gekalibreerde riviermodellen en metingen in de waterlopen blijkt dat voor de 
afstroming van de landelijke oppervlakte een overschatting bekomen wordt van het volume met de gebruikte 
methodiek bij terugkeerperiodes groter dan 10 jaar. Hiervoor is een bijkomende aanpassing op de gebruikte 
buien ingevoerd, zodat een gelijkaardig volume bekomen wordt als in de riviermodellen. Deze aanpassing is 
ingewerkt in de buien, maar geeft eigenlijk aan dat de afvoercoëfficiënt daalt bij grotere terugkeerperioden. 
Dit laatste is echter moeilijker in te werken in de JFlow® modellen, zodat voor deze aanpak gekozen werd. 
Hoe groter de terugkeerperiode van de neerslag is, hoe kleiner de kans is op samenvallen met een extreme 
globale (voorafgaandelijke) natte periode die tot een grote verzadiging leidt en dus tot hoge 
afvoercoëfficiënten. Het is immers in belangrijke mate de voorafgaandelijke verzadiging die de grootte van 
de piekafvoer bij landelijke afstroming beïnvloedt. 
 
Deze aanpassing aan het neerslagprofiel werd in het VLAGG-2017 project gevalideerd voor 2 testgebieden 
(Molenbeek Beersel en Benedenvliet Antwerpen). De meer gedetailleerde methodiek en testresultaten zijn 
weergegeven in bijlage 4. In het kader van het uittesten van de invloed van de geologische indeling van 
Vlaanderen op de afvoercoëfficiënten (zie §2.4), werden verschillende optimalisaties voor deze aanpassing 
voor landelijke afstroming uitgetest (zie §2.3), maar werd uiteindelijk beslist om de originele 
afvoercoëfficiënten te behouden en dus ook de originele aanpassingen voor landelijke afstroming zoals 
bepaald in het VLAGG-2017 project. Deze aanpassing wordt weergegeven in Tabel 26. 
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Tabel 26: Gehanteerde procentuele aanpassingen voor landelijke afstroming 

Terugkeerperiode 
(jaar) 

Aanpassing op 
landelijk volume 

10 100% 

25 90% 

100 80% 

1000 65% 

 
 
 

3.9.4 Neerslagprofielen voor stedelijke afstroming 

Voor de stedelijke afvoer worden de verharde oppervlaktes in detail bepaald op basis van de 
bodembedekkingskaart en wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten verharding: 

• Type urban-a: Dit omvat de landgebruiksklassen ‘gebouwen’, ‘autowegen’, ‘spoorwegen’ en 
‘gras/struiken/bodem die wegenis of wateroppervlakken overlappen’, in zoverre gelegen binnen een 
afstand van 50m van een bestaande rioleringsstreng. Dit type landgebruik wordt verondersteld 
volledig aangesloten te zijn op de lokale riolering. Voor deze oppervlaktes zal de afstroming van 
water via de riolering dan ook vereenvoudigd in rekening gebracht worden.  

• Type urban-b: Dit omvat de klasse ‘overig afgedekt’ uit de bodembedekkingskaart en bestaat uit 
andere verharde oppervlakte zoals opritten en terrassen die (historisch) niet standaard bij 
rioolontwerpen in rekening wordt gebracht. Een deel van deze verharde oppervlakte zal afstromen 
naar de riolering en een deel naar het omliggend niet-verhard gebied. Om die reden wordt voor deze 
oppervlakte de afvoer via de riolering niet expliciet in rekening gebracht, maar wordt een lagere 
afvoercoëfficiënt in rekening gebracht zoals beschreven onder §0.   

 
Specifiek voor deze stedelijke afstroming worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de neerslagprofielen 
die toegepast worden op deze oppervlakken:  
 

• Voor de afstroming van verharde oppervlakken wordt rekening gehouden met een verlies van 2mm 
oppervlakteberging in plassen etc. (in combinatie met een afvoercoëfficiënt = 1). In de buien voor 
stedelijke gebieden wordt een correctiefactor ingewerkt die rekening houdt met het feit dat 
afstromingscoëfficiënten niet lineair zijn i.f.v. de terugkeerperiode; dit wordt verduidelijkt in 
§3.9.4.1. 

• De neerslagprofielen voor stedelijke gebieden worden verminderd met een standaard composietbui 
om rekening te houden met de afvoer via een ondergronds rioolstelsel; dit wordt verduidelijkt in 
§3.9.4.2. 
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3.9.4.1 In rekening brengen van niet-lineariteit afstroming 
 
Bij rioolberekeningen wordt meestal gebruik gemaakt van vaste afvoercoëfficiënten (90% in de nieuwe Code 
van goede praktijk), waarbij wordt verondersteld dat 10% van de neerslag niet afstroomt, maar ter plaatse 
blijft en verdampt. Dit lineair verliesmodel geeft echter een overschatting van de verliezen bij grote 
terugkeerperiodes. 
 
Daarom werd de impact op de afvoercoëfficiënten voor de stedelijke gebieden herzien overeenkomstig de 
vaststellingen uit de ‘Toelichting bij de Code van goede praktijk voor het ontwerp van rioleringssystemen’ 
[Vaes et al., 2004], maar enkel beschikbaar voor terugkeerperiodes van 2, 5, 10 en 20 jaar. 
Deze relatie in functie van het aggregatieniveau kan eenvoudig worden ingewerkt in de buien om in JFlow® 
te simuleren, zodat niet met een vaste afvoercoëfficiënt moet worden gerekend. Voor terugkeerperiodes 
van 25, 100 en 1000 jaar werden deze relaties bijkomend berekend (zie Figuur 79). 
 
Gezien de onzekerheid op de bepaling van de verschillende types verharding en hun bijdrage, alsook de 
grootteorde van de aanpassingen die nodig zijn bij hogere terugkeerperiodes voor de landelijke afstroming 
(zie §3.9.3), zal het invoeren van extra afvoercoëfficiënten voor stedelijke afvoer verschillend van 100% niet 
veel verschil opleveren. In Tabel 27 is weergegeven wat de invloed is op het totale volume van de bui die op 
de verharde oppervlakte valt. Globaal is het verschil nog kleiner, omdat de afstroming van de onverharde 
oppervlakte ook een rol speelt. Uit de simulaties met JFlow® blijkt een maximaal verschil van ongeveer 1% 
t.g.v. het inwerken van deze stedelijke afvoercoëfficiënten.  
 
Toch is het methodologisch het meest correct om dit in te werken in de buien voor afwatering van de 
verharde oppervlakte en werd deze werkwijze daarom weerhouden. Deze aanpassing is ingewerkt in de 
composietbuien voor zowel urban-a als urban-b, maar is niet ingewerkt in de afvoercoëfficiënten omdat deze 
afhankelijk is van de terugkeerperiode (in tegenstelling tot de vaste afvoercoëfficiënten die bij 
riooldimensionering worden gebruikt, welke voor elke terugkeerperiode hetzelfde zijn). 
 

 

Figuur 79: Correctiefactoren voor stedelijke afwatering bij een oppervlakteberging van 2 mm. 
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Tabel 27: Afvoerpercentages bij afstroming van verharde oppervlaktes bij aangepaste afvoercoëfficiënten  

Terugkeerperiode (jaar) 2 10 25 100 1000 

Aandeel volume gecorrigeerd t.o.v. ongecorrigeerd 94.2% 96.5% 97.4% 98.4% 99.2% 

 
 
 

3.9.4.2 Implementatie van afvoer via rioolstelsel 
 
In de hydraulische modellen is de aanwezigheid van een ondergronds afvoerstelsel (rioolstelsel) niet expliciet 
in rekening gebracht, maar deze wordt wel impliciet in rekening gebracht in de modellering. Om rekening te 
houden met het feit dat in stedelijk gebied een deel van de neerslag afgevoerd zal worden via dit rioolstelsel 
(en dus niet oppervlakkig zal afstromen), wordt de neerslag die toegepast wordt op verharde oppervlakte 
hier verminderd met een bepaalde hoeveelheid water die in het rioolstelsel verdwijnt.  
 
Het verminderen van de neerslaghoeveelheid ter hoogte van verharde zones gebeurt door van de 
neerslagreeks die toegepast wordt op verharde zones een standaard composietbui af te trekken. 
Overeenkomstig de conclusies uit de methodologische testen die uitgevoerd werden in het kader van huidige 
studie werd hierbij beslist een ruimtelijk gedifferentieerde aftrek in rekening te brengen, nl.  

- Voor de urban-a verharding ter hoogte van rioolstrengen die aangelegd werden na 2012 wordt een 
bui T20 in mindering gebracht op de neerslag  

- Voor alle andere urban-a verharding (in de nabijheid van bestaande riolering) wordt een bui T5 in 
mindering gebracht 

Hierbij werd er dus voor gekozen deze vermindering enkel toe te passen op verharding van het type urban-
a (wegenis en gebouwen, gelegen in nabijheid van bestaande rioolstrengen) aangezien andere verharding 
(opritten, terrassen) meestal niet meegerekend werden bij de dimensionering van het rioolstelsel. 
 
Het verminderen van de buien met respectievelijk een T5 of een T20 bui volgens bovenbeschreven principe 
is uiteraard een vereenvoudiging van de werkelijke afvoer via de riolering, maar is voor de meer extreme 
buien voldoende om de werkelijkheid te benaderen. Lokaal kunnen rioolstelsels anders gedimensioneerd 
zijn. De voorspelling van wateroverlast ter hoogte van sterk verstedelijkt gebied kan lokaal dus afwijken van 
de werkelijke situatie.Eeen grondige analyse van de impact hiervan met lokale rioolmodellen is verschillend 
en hangt sterk af van de aannames die bij de verschillende lokale modellen worden gemaakt. Hoe extremer 
de bui is, hoe minder echter dit effect een rol zal spelen. 
 
In afwijking van deze algemene aanpak werd voor een aantal specifieke locaties nog een andere aanpak 
gevolgd om de aanwezigheid van het ondergronds afvoersysteem in te rekenen: 

- In de havengebieden (zie afbakening in Figuur 71) werd een uniforme aftrek van een T20 
composietbui in rekening gebracht op alle urban-a oppervlakte op vraag van de havenbedrijven, 
rekening houdend met de stormriolen. 

- Voor 3 specifieke locaties werd een drainage grid ingevoegd om de aanwezigheid van een 
overgedimensioneerd ondergronds afvoerstelsel in rekening te brengen. De werkwijze die hierbij 
gevolgd werd, wordt beschreven in Error! Reference source not found.]:   

o Ruien Antwerpen 
o Ring Antwerpen 
o Vaardekens Gent  
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Om er rekening mee te houden dat neerslag die afgevoerd wordt via het rioleringsstelsel via dit stelsel ook 
afgevoerd wordt naar de afwaartse waterlopen, wordt de hoeveelheid neerslag die omwille van dit effect 
wordt afgetrokken van de neerslagprofielen opnieuw geïntroduceerd in de modellen ter hoogte van de 
afwaartse waterloop. Dit wordt meer in detail beschreven in §3.10.7. 
 

 

3.10  Hydraulische modellering 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de gevolgde methodiek voor de eigenlijke hydraulische 
modellering. Deze komt grotendeels overeen met de methodiek uit het VLAGG-2017 project. 
 
 

3.10.1 Algemeen principe 

De hydraulische modellering van de afstroming gebeurt aan de hand van een 2-dimensionale hydraulische 
modellering in JFlow®. Hierbij worden neerslagprofielen die ruimtelijk en in tijd variëren als randvoorwaarde 
toegepast op een tweedimensionaal regelmatig raster dat gebaseerd is op een gedetailleerd digitaal 
hoogtemodel. Ter hoogte van elke rastercel wordt dit neerslagprofiel aangepast overeenkomstig de 
afstromingscoëfficiënt (zie §3.10.2) die aan die cel werd toegekend (reductie van de neerslagintensiteit 
overeenkomstig deze coëfficiënt). Het netto volume dat resteert wordt daarna over het grid 
‘getransporteerd’ overeenkomstig de ‘Shallow Water Equations’. Terwijl de richting van deze afstroming 
bepaald wordt door het digitaal hoogtemodel (dat bv. ook de aanwezigheid van gebouwen bevat – zie 
§3.10.6), worden wrijvingseffecten ten gevolge van de ruwheid van het terrein en andere 3-dimensionale 
fenomenen (bv. turbulentie) ingerekend door aan elke cel een ruwheidscoëfficiënt toe te kennen (zie 
§3.10.3). Deze ruwheidscoëfficiënt zal dan bepalen hoe snel water kan afstromen van de ene rastercel naar 
de andere. 
 
 

3.10.2 Afstromingscoëfficiënten 

De afstroming van water over het maaiveld wordt gesimuleerd door gebruik te maken van het Digitaal 
Hoogtemodel (DHM) Vlaanderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het DHMV-II (bron: Informatie 
Vlaanderen), dat een resolutie heeft van 1m op 1m. Dit hoogtemodel is gebiedsdekkend voor Vlaanderen 
en over de lands- en gewestgrenzen heen bevat het alle oppervlakte gelegen binnen de te modelleren 
afstromingsgebieden. Om de rekentijden van de modellen te beperken wordt dit DHM omgezet naar een 
raster met resolutie van 2m op 2m door middel van bilineaire interpolatie in ArcGIS. Hierbij wordt de 
waarde voor de 2m cel bepaald op basis van een gewogen gemiddelde van de 4 dichtstbijzijnde 1m cellen 
uit het originele raster. 
 
De oppervlakkige afstroming van water over dit raster wordt daarna bepaald aan de hand van 
afstromingscoëfficiënten. Hierbij wordt per rastercel van 2m op 2m een afstromingscoëfficiënt bepaald, 
waarbij rekening gehouden wordt met de bodemtextuurklasse, het landgebruik en de hellingsgraad.  
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Om de beschikbare datalagen bruikbaar te maken voor deze indeling waren echter wel een aantal 
omzettingen noodzakelijk: 

• De Belgische Bodemkaart werd voor heel Vlaanderen omgezet naar de standaard textuurklassen 
zoals deze gebruikt werden in de pilootstudie van 2016 ([JBA,2016]). Deze zijn terug te vinden in 
onderstaande Tabel 28. Hierbij werden verschillende omzettingen gebruikt voor de Belgische 
Bodemkaart en de specifieke bodemkaart die bestaat voor de kuststreek. De details van deze 
omzetting zijn terug te vinden in Bijlage 3 van [HydroScan; 2018].  
De textuur van bodems die als ‘antropogeen’ zijn geclassificeerd in de Belgische Bodemkaart zijn voor 
deze studie opnieuw geclassificeerd volgens de landbouwzone waarin deze voorkomen. De textuur 
van deze bodems is vervangend door de meest voorkomende textuur binnen een landbouwzone. 
Op deze manier wordt een juistere inschatting bekomen van de afstroming. In het pilootproject van 
2016 werd immers een hoge afvoercoëfficiënt toegekend aan alle antropogene bodems, terwijl 
binnen deze zones ook gebieden met lagere afvoer (zoals tuinen en groenzones) aanwezig zijn.  Door 
de herclassificatie wordt de afvoercoëfficiënt sterker beïnvloed door het landgebruik ten opzichte 
van de pilootstudie uit 2016. De gebruikte methodiek wordt eveneens besproken in [HydroScan; 
2018; bijlage 3].  

• Voor de bepaling van het landgebruik werd gebruik gemaakt van de Bodembedekkingskaart (bron: 
Informatie Vlaanderen) met een resolutie van 1 m. De versie die gebruikt werd, werd gepubliceerd 
op 4/02/2016 (opname 2012) en bevat 14 landgebruiksklassen. Ook deze werden omgezet naar 7 
landgebruiksklassen die gebruikt worden in de JFlow® modellen en terug te vinden zijn in Tabel 29. 
De details van de omzetting die hierbij gehanteerd werd zijn terug te vinden in Bijlage 4 van 
[HydroScan; 2018].    

• De helling is binnen deze studie afgeleid op basis van het DHM Vlaanderen-II, waarbij er eerst 
geaggregeerd werd tot een resolutie van 20 m. Dit is gedaan om de ruis in de gegevens te reduceren 
en een betere weergave te verkrijgen van de onderliggende helling. Na de berekening is een 
classificatie uitgevoerd en is de data hersampeld tot een resolutie van 2 m.  

 
 
In het kader van huidige studie werden aan deze kaarten nog een aantal beperkte aanpassingen uitgevoerd 
t.o.v. deze gehanteerd binnen het VLAGG-2017 project. Deze aanpassingen worden in detail besproken in 
§3.6en zijn kort samengevat: 

• Opsplitsen van landgebruikscategorie grasland in permanent grasland (grass-permanent) en 
grasgewassen (gras-crop) 

• Wijziging van het bodemtype in havengebieden naar zandgronden 

• Wijziging van alle urban-a verharding verder dan 50m van een bestaande rioolstreng gelegen naar 
urban-b  

• Wijziging van landgebruikscategorie open water naar urban-b met afstromingscoëfficiënt 1 
   
Een overzichtkaart van deze drie parameters zoals gehanteerd in de modellen is terug te vinden in 
respectievelijk Figuur 80, Figuur 81 en Figuur 82.  
 
De afvoercoëfficiënt wordt hierbij telkens bepaald op basis van een matrix waarbij voor elke combinatie van 
landgebruik, bodemtextuurklasse en hellingsgraad een afvoercoëfficiënt gedefinieerd werd. In vergelijking 
met de aanpak binnen VLAGG-2017 werd hierbij een verdere verfijning doorgevoerd (zie §3.6.2). De finale 
matrix met afstromingscoëfficiënten die gehanteerd werd binnen huidige studie is terug te vinden in Tabel 
19.   
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Een overzichtskaart met de afstromingscoëfficiënten die finaal gehanteerd werden binnen huidig project is 
terug te vinden in Figuur 83. 
 
 

Tabel 28: Gebruikte bodemtextuurklassen binnen JFlow® 

Nr. Benaming in JFlow® Omschrijving 

1 Sand Zand 

2 Loamy Sand Leemachtig zand 

3 Sandy Loam Zandleem 

4 Loam Leem 

5 Silt Loam Siltachtige leem 

6 Silt Siltachtig 

7 Sandy Clay Loam Zandige kleileem 

8 Clay Loam Kleileem 

9 Silty Clay Loam Siltachtige kleileem 

10 Sandy Clay Zandleem 

11 Silty Clay Siltachtige klei 

12 Clay Klei 

 
 

Tabel 29: Landgebruiksklassen zoals gebruikt in JFlow® 

Nr. Benaming Omschrijving 

1 Forest Bos 

2 Grass - permanent Permanent grassland  

3 Grass - crop Grasteelt 

4 Crop Gewassen 

5 Bare braakliggend 

6 Urban-a 
Gebouwen (residentieel en industrieel), wegenis, 
spoorwegen, luchthavens, wateroppervlakken  

7 Urban-b Parkeerplaatsen, opritten, grote verhardingen  
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Figuur 80: Finale bodemtextuurkaart gehanteerd binnen huidig project. 
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Figuur 81: Finale landgebruikskaart gehanteerd binnen huidig project. 
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Figuur 82: Finale kaart met hellingsgraden gehanteerd binnen huidig project. 
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Figuur 83: Finale kaart met afstromingscoëfficiënten zoals gehanteerd binnen huidige studie  
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3.10.3 Ruwheid 

Zoals hogerop vermeld wordt in de JFlow® modellen aan elke rastercel een ruwheid gekoppeld, die een maat 
is voor de weerstand die het afstromend water ondervindt om af te stromen naar een naastgelegen rastercel. 
In de JFlow® modellen wordt gebruik gemaakt van Manning coëfficiënten (n) die ruimtelijk variëren i.f.v. het 
landgebruik. Deze zijn bepaald op de manier zoals voorgesteld door Liu & De Smedt ([Liu, 2004]). In overleg 
met de VMM werd tijdens het pilootproject uit 2016 ([JBA; 2016]) nog een diepte-afhankelijke aanpassing 
doorgevoerd (reductie met factor 10) indien de waterdiepte in de rastercel groter is dan 10 cm. Deze diepte-
afhankelijkheid van de ruwheid werd ingevoerd omdat bij grotere waterdieptes de wrijving van het water 
over het oppervlak afneemt. Bij de aanpassing wordt wel steeds een minimumwaarde van 0.03 gehanteerd 
als finale waarde (behalve voor waterlichamen met standaard Manning coëfficiënt van 0.01).  
 
Een samenvattende tabel van de gebruikte ruwheden is weergegeven in Tabel 30. In Figuur 84 is een 
overzichtskaart met ruwheidscoëfficiënten bij waterdieptes < 0.1m terug te vinden. 
 
 

Tabel 30:  Ingerekende ruwheid op basis van landgebruik (aangepaste tabel uit Liu & De Smedt, 2004) 

Landgebruik origineel Landgebruik Ruwheidsklasse 
Ruwheid 
< 0.1m 

Ruwheid 
> 0.1m 

Gebouwen Urban A Urban and Built up 0.05 0.03 

Autowegen Urban A Urban and Built up 0.05 0.03 

Overig afgedekt Urban B Urban and Built up 0.05 0.03 

Spoorwegen Urban A Urban and Built up 0.05 0.03 

Water Urban B Water Bodies 0.01 0.01 

Overig Onafgedekt Braak Barren or Sparsely Vegetation 0.1 0.03 

Akker Akker Croplands 0.3 0.03 

Gras,Struiken Gras Grasslands 0.3 0.03 

Bomen Bos Deciduous Broadleaf Forest 0.8 0.08 

Gras, struiken op percelen Gras-Akker Grasslands 0.3 0.03 

Gras, struiken op wegbaan Gras Grasslands 0.3 0.03 

Bomen op wegbaan Urban A Urban and Built up 0.05 0.03 

Gras, struiken boven water Gras Water bodies 0.01 0.02 

Bomen boven water Bos Water bodies 0.01 0.01 

Geen Landgebruik Geen Landgebruik Default 0.3 0.03 
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Figuur 84: Overzicht van gehanteerde ruwheidscoëfficiënten onder drempelwaarde van 0.1m 
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3.10.4 Hydraulische structuren 

Zoals reeds vermeld simuleren de hydraulische modellen de afstroming van water over het maaiveld door 
gebruik te maken van de informatie uit het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen-II. 
Naast afstroming over het oppervlak vindt in de praktijk echter ook afstroming plaats via bepaalde 
hydraulische structuren (duikers, inbuizingen, overwelvingen, tunnels onder verhoogde bermen,…) . Om in 
het model afstroming van water via deze structuren te verzekeren en te voorkomen dat afstromend water 
modelmatig opstuwt achter dergelijke barrières worden in de hydraulische modellen hydraulische structuren 
ingevoerd waar dit relevant is. Het effect van dergelijke aanpassingen wordt geïllustreerd in onderstaande 
Figuur 85. In de figuur links stuwt afstromend water op achter een verhoging in het DTM (verhoogde 
spoorwegberm), terwijl het water in werkelijkheid via een koker onder de spoorweg kan afstromen naar 
afwaarts. In de rechtse simulatie werd de aanwezigheid van de koker in het model ingevoerd aan de hand 
van een (fictieve) insnijding in het DTM ter hoogte van de koker. Hierdoor kan water wel doorstromen, met 
een kleinere overstromingscontour opwaarts de berm en een grotere contour afwaarts de berm tot gevolg. 
 

 

Figuur 85: Voorbeeld van gesimuleerde wateroverlast voor (links) en na (rechts) toevoeging van een structuur 

 
Volgende structuren worden toegevoegd in de JFlow® modellen: 

• Duikers: leidingen onder lokale verhogingen in het DTM (bv. ingebuisde waterloop, onderdoorgang 
van een weg onder een verhoogde spoorwegberm); in de modellen kunnen verschillende types 
duikers ingegeven worden: 

o Gravitaire leidingen: deze transporteren water modelmatig van de rastercel waar de leiding 
start naar de rastercel waar de leiding eindigt; afhankelijk van de opwaartse en afwaartse 
waterhoogte kan het water ook in de andere richting getransporteerd worden. In JFlow® 
kunnen enkel rechthoekige leidingen ingegeven worden; leidingen met een andere vorm 
dienen omgezet te worden naar een rechthoekige leiding met gelijkaardige hydraulische 
eigenschappen.  

o Debietbeperkende leidingen: deze laten afstromend water door tot een specifiek maximaal 
debiet bereikt is en laten ook geen terugstroming van water van afwaarts naar opwaarts toe 

• Pompstations: transporteren water van een opwaarts punt naar een afwaarts punt, waarbij het 
debiet dat afstroomt naar deze cel wordt doorgevoerd tot een specifieke waarde (overeenkomstig 
de maximale pompcapaciteit van het pompstation) wordt bereikt 

VOOR NA 
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• Bufferbekkens: de bekkens zelf zijn in principe vervat in het DTM; in het model kunnen echter 
bijkomende regelstructuren ingegeven worden onder de vorm van een debietbeperkende leidingen 
(bv. knijpleiding, stuw uitlaat), een afgraving of laterale dijk (DTM aanpassing) 

 
De informatie over de hydraulische structuren werd betrokken uit verschillende gegevensbronnen: 

• Door de VMM werden in het kader van het VLAGG-2017 project alle hydraulische structuren die 
opgenomen zijn in een bij VMM gekend hydraulisch model (zowel RS-modellen als ICM-modellen) 
geëxporteerd.  Voor elk van de structuren zijn op basis van deze export de dimensies (breedte, 
hoogte, lengte), in/uitstroomniveau en ruwheid omgezet naar één centrale geografische database. 
Voor structuren met een onregelmatige vorm werd de doorstroomoppervlakte berekend en werd 
vervolgens een rechthoek bepaald met equivalente oppervlakte. Indien er geen specifieke Manning-
coëfficiënt toegekend is in het hydraulisch model, wordt een standaardwaarde van 0,013 s/m1/3 
gebruikt. Overlaten worden niet ingegeven in de basismodellen; schuiven worden standaard open 
verondersteld. Voor schuiven en knijpopeningen wordt een standaardlengte van 1m verondersteld. 
Een gedetailleerde beschrijving van de gevolgde procedure voor elke structuur is terug te vinden in 
Bijlage 5 van [HydroScan; 2018]. 

• Op basis van detailgegevens over pompstations en regelstructuren ter hoogte van bufferbekkens die 
aangeleverd werden door de verschillende hydrologen bij de VMM is één centrale geodatabase 
opgebouwd met relevante informatie. Het inlaatpunt, lozingspunt en capaciteit zijn de verplichte 
datavelden in deze database.  De capaciteit die modelmatig gebruikt zal worden is de totaalcapaciteit 
van het betrokken pompstation.  Specifieke sturing op basis van peilen of waterhoogtes is niet in 
beschouwing genomen.  

• In het kader van huidig project leverde een aantal water- en rioolbeheerders bijkomende informatie 
aan over hydraulische structuren onder de vorm van digitale databanken (zie §3.7). Deze werden 
verwerkt in de modellen overeenkomstig de eerdere aanpak gevolgd voor bovenstaande punten. 

• Bijkomende informatie over hydraulische structuren werd aangeleverd door een groot aantal 
externe partijen tijdens de externe review van de kaarten, zowel tijdens het VLAGG-2017 project als 
binnen huidig project (zie §4.2). 

 
Hydraulische structuren hebben vaak een complexe sturing (bv. afhankelijkheid van het waterpeil op andere 
locaties in het watersysteem). Deze sturing kan niet ingevoerd worden in dit type modellen. Daarom wordt 
steeds de meest waarschijnlijke situatie bij hoogwaterafvoer ingevoerd. 
 
Indien informatie beschikbaar is over de werkelijke afmetingen van de structuren wordt deze gebruikt in de 
modellen. Indien deze informatie niet beschikbaar is, wordt toch een structuur ingegeven (om doorstroming 
van water in de modellen te verzekeren), maar wordt gebruik gemaakt van een aantal standaardafmetingen. 
Voor duikers worden standaardwaarden voor breedte en hoogte gehanteerd in functie van de categorie van 
de waterloop waarop deze structuren zich bevinden. De analyse van deze standaardwaarden en de 
gehanteerde waarden per waterloopcategorie zijn terug te vinden in §3.7.  
 
Binnen het VLAGG-2017 project werd een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waaruit bleek dat zelfs bij een 
reductie van deze afmetingen met 50% de impact op de resultaten verwaarloosbaar is en enkel net 
opwaarts van de koker in beperkte mate kan wijzigen. Dit wordt geïllustreerd in  
Figuur 86 t.e.m. Figuur 88, die overgenomen werden uit [HydroScan, 2018]. 
In JFlow® worden alle duikers als een rechthoekige dwarsdoorsnede verondersteld, met 90° wanden aan de 
inlaat en uitlaat. Stroming doorheen de structuren wordt berekend aan de hand van Manning 
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wrijvingsverliezen en zonder rekening te houden met opstuwing. Dit verschilt van klassieke 1D hydraulische 
modellen (bv. InfoWorks ICM), die de invoer van verschillende types en vormen van duikers toelaten en in 
de berekeningsformules ook rekening houden met opstuwingseffecten. Uit eerdere testen bleek dat voor 
het beoogde type simulaties deze aanpak goede resultaten oplevert; de grootste afwijkingen worden 
waargenomen ter hoogte van duikers waar een vereenvoudigde berekening op basis van Manning 
wrijvingsverliezen minder aangewezen is, zoals bv. bij duikers met grote lengte. 
 
De duikers worden modelmatig bepaald door de locatie van de inlaat en de uitlaat, die vastleggen waar water 
uit het model onttrokken wordt en waar het weer geïntroduceerd wordt en waaruit ook de helling van de 
duiker bepaald wordt.  
De duikers in de modellen transporteren enkel een bepaald debiet van de inlaatlocatie naar de uitlaatlocatie. 
Het aanwezige buffervolume in de duiker zelf wordt niet in rekening gebracht in de modellen. Voor lange of 
brede duikers kan het daarom beter zijn te werken met een DTM-edit (waarbij het volume in de edit wel in 
rekening gebracht wordt). 
 
Het aantal structuren per deelmodel dat uiteindelijk werd ingevoerd in de JFlow® modellen binnen huidig 

project is terug te vinden in Tabel 31. Naast de eigenlijke hydraulische structuren (leidingen, pompstations, 

structuren aan bufferbekkens) worden hierbij ook aanpassingen aan het digitaal hoogtemodel vermeld. Dit 

gaat over (kunstmatige) aanpassingen i.f.v. de hydraulische simulaties, waarbij nog een onderscheid wordt 

gemaakt tussen: 

- Polygonen: omtrek waarbinnen het DTM wordt aangepast naar een nieuw hoogtepeil; dit gaat bv. 

om recente ophogingen of uitgravingen (bv. bouwputten) die nog niet aanwezig zijn in het meest 

recente DTM 

- Lijnobjecten: lijnvormige elementen die bv. omwille van de resolutie van het DTM niet volledig naar 

voren komen in de hydraulische modellen (bv. smal dijklichaam)    
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Figuur 86: Detail van verschilkaart ter hoogte van Mottenbergstraat Herne: vergelijking tussen basisscenario en scenario met 50% 
reductie van zowel de hoogte als de breedte van de duikers. De vierde figuur geeft het verschil in overstromingscontour, waarbij 
een rode kleur duidt op een uitbreiding t.o.v. het basisscenario en een groene kleur op een vermindering van de contour. 
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Figuur 87: Detail van verschilkaart ter hoogte van Winnepenninckxstraat Lennik: vergelijking tussen basisscenario en scenario met 
50% reductie van zowel de hoogte als de breedte van de duikers. De vierde figuur geeft het verschil in overstromingscontour, 
waarbij een rode kleur duidt op een uitbreiding t.o.v. het basisscenario en een groene kleur op een vermindering van de contour. 
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Figuur 88: Detail van verschilkaart ter hoogte van Gustaaf Van der Steenstraat Lennik: vergelijking tussen basisscenario en scenario 
met 50% reductie van zowel de hoogte als de breedte van de duikers. De vierde figuur geeft het verschil in overstromingscontour, 
waarbij een rode kleur duidt op een uitbreiding t.o.v. het basisscenario en een groene kleur op een vermindering van de contour. 
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Tabel 31: Overzicht van het totaal aantal hydraulische structuren en aanpassingen toegepast in de JFlow® modellen 

Deelbekken 
Aantal 
duikers 

Aantal 
pompstations 

Aantal lineaire 
DTM 

aanpassingen 

Aantal polygon 
DTM 

aanpassingen 

01-01 255 7 1 7 

01-02 633 10 2 42 

01-03 1660 20 3 49 

01-04 525 1 4 18 

01-05 894 0 2 10 

01-06 196 1 0 3 

01-07 521 3 11 11 

02-01 1140 8 0 78 

02-02 308 8 1 29 

02-03 419 3 0 11 

02-04 275 0 0 6 

02-05 200 0 6 8 

02-06 381 1 3 15 

02-07 391 0 0 4 

02-08 412 0 9 11 

03-01 562 1 10 13 

03-02 485 4 1 32 

03-03 502 0 0 12 

03-04 215 2 4 23 

03-05 151 2 2 70 

03-06 454 21 4 24 

03-07 388 3 6 14 

04-01 419 9 1 5 

04-02 333 2 2 6 

04-03 444 9 12 75 

04-04 3 0 3 18 

04-05 682 2 13 39 

04-06 1024 2 8 39 

04-07 310 7 5 29 

04-08 343 1 1 11 

04-09 624 1 6 13 

04-10 281 1 0 6 

04-11 800 2 15 11 

04-12 496 7 7 29 

05-01 745 4 0 20 

05-02 289 1 1 6 

05-03 575 2 9 22 

05-04 267 1 2 14 
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Deelbekken 
Aantal 
duikers 

Aantal 
pompstations 

Aantal lineaire 
DTM 

aanpassingen 

Aantal polygon 
DTM 

aanpassingen 

05-05 613 1 2 16 

05-06 533 2 1 24 

06-01 406 0 0 3 

06-02 128 0 0 5 

06-03 707 3 9 10 

06-04 820 0 5 17 

06-05 322 0 0 2 

07-01 485 2 0 24 

07-02 167 0 0 7 

07-03 252 0 1 2 

07-04 249 1 4 11 

07-05 317 3 2 9 

07-06 257 0 0 0 

07-07 273 0 3 21 

08-01 190 0 22 3 

08-02 331 0 25 40 

08-03 102 1 15 17 

08-04 184 0 15 8 

08-05 109 1 5 13 

08-06 199 0 5 60 

08-07 396 0 19 22 

08-08 250 0 24 25 

08-09 315 0 6 9 

08-10 761 1 37 11 

08-11 121 0 0 3 

08-12 85 0 9 11 

09-01 548 1 15 16 

09-02 438 1 22 19 

09-03 104 1 13 17 

09-04 334 0 29 36 

09-05 174 0 5 27 

09-06 207 0 0 5 

09-07 425 1 11 24 

09-08 316 4 6 19 

09-09 181 3 6 14 

09-10 416 4 14 53 

09-11 532 0 21 38 

09-12 413 0 1 25 

09-13 238 0 3 7 
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Deelbekken 
Aantal 
duikers 

Aantal 
pompstations 

Aantal lineaire 
DTM 

aanpassingen 

Aantal polygon 
DTM 

aanpassingen 

09-14 574 0 34 41 

10-01 537 13 11 3 

10-02 486 1 2 2 

10-03 381 0 10 4 

10-04 234 0 1 4 

10-05 669 0 10 13 

10-06 269 0 0 12 

10-07 451 2 12 18 

10-08 241 0 1 6 

10-09 342 0 1 3 

10-10 366 0 4 12 

10-11 260 2 4 14 

10-12 403 3 1 17 

10-13 453 0 12 11 

11-01 273 0 1 0 

11-02 826 0 12 4 

11-03 1115 1 22 18 

11-04 282 0 0 1 

11-05 358 0 1 17 

11-06 312 0 1 5 

11-07 902 2 26 16 

11-08 94 0 1 12 

11-09 80 1 2 2 

11-10 239 0 18 49 

11-11 96 0 1 13 

TOTAAL 
VLAANDEREN 

41756 196 694 1744 
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3.10.5 Randvoorwaarden 

 
In de JFlow® modellen wordt ter hoogte van de getijdegevoelige rivieren een vaste randvoorwaarde opgelegd 
om het afwaarts waterpeil in rekening te brengen. Ter hoogte van brede waterlopen die niet expliciet worden 
gesimuleerd (zoals de Schelde), geeft het gebruik van het originele DTM immers een onregelmatig beeld (ruis 
op de opgemeten hoogtepeilen). Vandaar dat binnen de bedding van deze waterlopen het DTM werd 
aangepast om een meer gelijkmatig peil binnen de oevers van de waterloop te hanteren. Het DTM dat 
geïmplementeerd werd in de modellen werd hierbij gelijk genomen aan een inschatting van het waterpeil in 
de waterloop.  
 
De methodiek die hierbij gebruikt wordt, is een interpolatie tussen de beschikbare waterpeilen 
(modelresultaten) op locaties waar een modelknoop beschikbaar is. Dit is noodzakelijk gezien het 
gehanteerde grid in de JFlow® modellen (en ook het onderliggende DTM) een veel grotere resolutie heeft 
dan de output uit de hydraulische modellen. Aangezien de opgestelde modellen de pluviale overstromingen 
(directe afstroming over het oppervlak) in kaart brengen en niet in de eerste plaats de fluviale 
overstromingen (overstromingen vanuit de waterloop), wordt hierbij geen dynamische of hoge afwaartse 
randvoorwaarde opgelegd, maar wel een basispeil. Hiervoor wordt een tijgemiddeld peil gebruikt dat 
éénmaal per jaar voorkomt (T1). Deze gegevens werden ter beschikking gesteld door het Waterbouwkundig 
Laboratorium op basis van hun waterloopmodellen. 
 
Doordat grotere modelgebieden gesimuleerd worden (op deelbekkenniveau) en niet per SRM-zone blijft het 
effect van deze randvoorwaarde relatief beperkt in uitgestrektheid. Dit neemt niet weg dat in de lager 
gelegen en afwaartse delen van de waterlopen er een significante onderschatting kan zijn van de 
overstromingscontouren ten gevolge van het niet in rekening brengen van het opstuwend effect bij 
hoogwater wanneer hoge afvoeren op de onbevaarbare zijlopen samenvallen met hoge waterpeilen in de 
bevaarbare waterlopen. De belangrijkste reden om dit ook niet samen in 1 model te simuleren is dat de hoge 
afwaartse randvoorwaarde en de hoge opwaartse piekdebieten niet gecorreleerd zijn, maar afhankelijk 
kunnen zijn van verschillende hydrologische omstandigheden (en van het getij). De opgemaakte modellen 
simuleren vooral de piekafstroming bij zomerse onweersbuien. Voor gebieden die meer onderhevig zijn aan 
winterse overstromingen (grotere waterlopen) ten gevolge van langdurige verzadiging van de ondergrond in 
combinatie met minder extreme buien, zullen de in deze studie bepaalde pluviale overstromingskaarten dan 
ook een onderschatting geven en dienen de overstromingskaarten o.b.v. de waterloopmodellen te worden 
gehanteerd. 
 
 
In Figuur 89 is een overzicht terug te vinden van de locaties waar in de modellen een afwaartse 
randvoorwaarde werd toegepast. 
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Figuur 89: Overzicht van locaties waar in de hydraulische modellen een randvoorwaarde werd toegepast, met aanduiding van de grootteorde van het opgelegde waterpeil in 
m TAW 
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3.10.6 Voorstelling gebouwen 

Om een correcte weergave te krijgen van het complexe stromingspatroon van afstromend water omheen 
gebouwen is het noodzakelijk om een gridresolutie te gebruiken van 2m of minder.  
 
In de hydraulische modellen dient daarbij een keuze gemaakt te worden hoe de aanwezigheid van gebouwen 
gemodelleerd wordt. Hiervoor bestaan 2 mogelijkheden: 

• Overstromingsvrij (‘unfloodable’): hierbij kan geen water door de gebouwen stromen en vormen de 
gebouwen dan ook een barrière voor afstromend water 

• Verhoogd vloerpeil (‘stubby buildings’): hierbij kan water vanaf een te specifiëren waterhoogte (bv. 
30 cm) die overeenkomt met het drempelpeil van de woning door de woning stromen (eventueel 
met een verhoogde wrijvingscoëfficiënt) 

 
Bij de doorrekening van de modellen binnen huidig project worden gebouwen als overstromingsvrij 
gesimuleerd (water kan niet door de gebouwen stromen) door deze kunstmatig te verhogen tot een hoogte 
van 10m. Hierdoor zal water in de modellen dus steeds rond de gebouwen stromen. In verschillende 
methodologische testen ([JBA, 2016], [Engineers Australia, 2012], bijkomende testen binnen zowel VLAGG-
2017 als huidig project) werd geconcludeerd dat deze voorstelling de meest realistische situatie weergeeft.  
 
Nadeel van deze werkwijze is wel dat op specifieke plaatsen (vaak een aaneengesloten rij huizen onderaan 
een helling) de woningen een (te) sterke barrière kunnen vormen voor afstromend water, met als gevolg dat 
het water onrealistisch accumuleert aan de stroomopwaartse zijde met als gevolg zeer lokaal te hoge 
waterpeilen opwaarts de gebouwen en mogelijk zeer lokaal te lage waterpeilen afwaarts de gebouwen. Een 
voorbeeld hiervan is terug te vinden in Figuur 90. Deze specifieke situaties kunnen eventueel opgelost 
worden door specifieke modelaanpassingen door te voeren (invoeren leiding onder gebouwen of lokale 
opening tussen gebouwen creëren). Deze situaties zullen veelal ook verwijderd worden bij de omzetting van 
de kaarten naar een beleidsmatige kaart volgens de principes die momenteel hiervoor gebruikt worden 
(verwijderen overstromingscontouren van < 2000 m² - zie §3.11.3).  
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Figuur 90: Voorbeeld van een situatie waar afstromend water ‘gevangen’ wordt achter een huizenrij ten gevolge de keuze van 
overstromingsvrije gebouwen. 

 
 
 

3.10.7 Hervoeden van afstroming via riolering 

Zoals beschreven in §3.9.4 wordt de hoeveelheid neerslag die van de neerslagprofielen wordt afgetrokken 
(respectievelijk T5 of T20 composietbui) omwille van de afvoer via het rioolstelsel opnieuw geïntroduceerd 
ter hoogte van de afwaartse waterloop waarin dit rioolstelsel loost.  
 
Hierbij wordt het volume dat afgetrokken wordt van het neerslagprofiel opnieuw geïntroduceerd in de 
JFlow® modellen ter hoogte van gekende lozingspunten op waterlopen.  
 
De methodiek voor de hervoeding werd in het kader van huidig project verder verfijnd ten opzichte van het 
VLAGG 2017-project (zie §2.6). Hierbij wordt het gebied dat via het rioolstelsel afstroomt naar een bepaald 
lozingspunt in meer detail bepaald op basis van de werkelijke layout van het rioolstelsel, gebeurt een betere 
positionering van de locaties waar het water hervoed wordt en gebeurt een correctere inschatting van de 
lozingshydrogrammen per lozingslocatie.  
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3.11  Aanmaak pluviale overstromingskaarten 

Op basis van de modelresultaten worden per scenario (combinatie van een tijdshorizont en een 
terugkeerperiode) zones aangeduid van pluviale overstromingsgebieden. Hierbij worden eerst de resultaten 
per deelmodel (zie §3.4) samengevoegd tot een gebiedsdekkende dataset voor Vlaanderen en worden 
daarna de pluviale overstromingsgebieden bepaald door rekening te houden met bepaalde 
drempelwaarden. Dit wordt hieronder beschreven. 
 

3.11.1 Samenvoegen deelmodellen 

Zoals beschreven in §3.4 worden de verschillende deelmodellen gesimuleerd met een bepaalde buffer 
rondom de modelgrenzen om beter rekening te houden met de accumulatie van afstromend water uit 
opwaartse zones die zich buiten de eigenlijke modelgrenzen bevinden. Hierbij wordt standaard een buffer 
gebruikt van 500 m rond elk deelbekken zodat er reeds in beperkte mate oppervlakkige afstroming 
gegenereerd wordt aan de randen, maar in sommige gevallen blijkt deze bufferafstand niet te volstaan om 
een correcte weergave te verkrijgen van de overstromingscontouren langsheen de stroomopwaartse secties 
van waterlopen. Er wordt vastgesteld dat de pluviale overstromingskaarten beter overeenkomen met de 
werkelijkheid wanneer in het stroomopwaarts gelegen deelmodel de buffer ruimer genomen wordt. Daarom 
werd gebruik gemaakt van een variabele bufferafstand, zoals beschreven in §3.4. 
 
Bij de opmaak van de finale gebiedsdekkende kaarten dient de informatie van de verschillende deelmodellen 
gecombineerd te worden op locaties waar deze elkaar overlappen. Hierbij werd volgende methodiek 
toegepast (‘mosaicking’ methodiek), die schematisch geïllustreerd wordt in Figuur 91: 

- Voor de overlappende gebieden is voor elke pixel gekeken in welk deelbekken het grootste 
gevaar (‘hazard rating’) wordt waargenomen3  

- De waarden voor snelheid en diepte voor elke pixel worden overgenomen uit het model met de 
hoogste gevaarwaarde.  
 

In Figuur 92 wordt een voorbeeld gegeven van het effect van deze bewerking. Op de figuur zonder 
nabewerking is te zien dat ten noorden van de deelmodelgrens (zwarte lijn op de figuren) zeer lage 
overstromingsdieptes gesimuleerd worden omdat in dat deelmodel nauwelijks accumulatie van water 
plaatsvindt op deze locatie. De figuur rechts toont dat wanneer een nabewerking toegepast wordt, grotere 
overstromingsdieptes gesimuleerd worden, omdat het water van het zuidelijke deelmodel verder 
accumuleert in de buffer van dit deelmodel en deze overstromingscontouren bij het samenvoegen van de 
deelmodellen overgenomen worden ten noorden van de modelgrens. 

                                                           
 
3 De hazard rating wordt in elke grid cel bij elke tijdstap berekend met de formule Diepte x (Snelheid + 0.5) + Restfactor, waarbij de Restfactor = 0.5 
indien de Diepte <= 0.25m en de restfactor = 1 indien de diepte > 0.25m. : zie [DEFRA/Environmental Agency, 2006]. 
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Figuur 91: Schematische illustratie gehanteerde methodiek bij samenvoegen deelmodellen tot gebiedsdekkende kaart 
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Figuur 92: Illustratie effect van combineren modelresultaten: voor nabewerking (links) en na nabewerking (rechts) 

 
 
 

3.11.2 Afbakening pluviale overstromingsgebieden 

Aangezien de JFlow® simulaties directe afstroming simuleren en in het model water afstroomt over het 
volledige modelgrid, zou het weergeven van alle waterhoogtes hoger dan nul een volledige inkleuring van de 
kaarten geven. Een deel van de afstroming dient dus niet als ‘overstroming’ gecatalogeerd te worden, maar 
als inzameling van het water. Bovendien zal pas vanaf een bepaalde waterhoogte er ook effectief een overlast 
worden gecreëerd. Om dit onderscheid te kunnen vertalen van de simulaties naar de pluviale 
overstromingskaarten, wordt een drempelwaarde gebruikt om te beslissen welke grid cellen als ‘nat’ en 
welke als ‘droog’ gecatalogeerd worden en dus vanaf wanneer de grid cel ook effectief wordt ingekleurd als 
overstroomd. 
 
Om te bepalen of een bepaalde locatie zich al dan niet in overstromingsgebied bevindt, wordt bij de opmaak 
van de uiteindelijke kaarten gekeken naar de combinatie van de gesimuleerde waterdiepte en 
afstromingssnelheid. Waterdieptes van 10 cm en meer worden steeds ingekleurd als overstromingsgevoelig, 
bij waterdieptes boven de 5 cm gebeurt dit enkel indien de snelheid groter is dan 0,5 m/s (zogenaamde 
hazard rating van 0.555 en meer). De reden hiervoor is dat bij een hoge stroomsnelheid ook lagere 
waterdieptes al een risico kunnen opleveren. De combinaties van stroomsnelheid en waterhoogte waarbij 
een locatie (pixel van het 2m × 2m grid) ingekleurd wordt als overstromingsgevoelig, wordt weergegeven in 
Tabel 32. 
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Tabel 32: Relatie tussen waterdiepte en stroomsnelheid waarbij de blauw ingekleurde combinaties in de kaart worden ingekleurd 
bij een hazard rating van minstens 0.555 [JBA, 2016]. 

Hazard Rating 
waterhoogte (m) 

0.05 0.10 0.20 0.25 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 

stroom- 
snelheid 

(m/s) 

0.05 0.528 0.555 0.610 0.638 1.165 1.275 1.413 1.550 2.100 

0.10 0.530 0.560 0.620 0.650 1.180 1.300 1.450 1.600 2.200 

0.20 0.535 0.570 0.640 0.675 1.210 1.350 1.525 1.700 2.400 

0.25 0.538 0.575 0.650 0.688 1.225 1.375 1.563 1.750 2.500 

0.30 0.540 0.580 0.660 0.700 1.240 1.400 1.600 1.800 2.600 

0.50 0.550 0.600 0.700 0.750 1.300 1.500 1.750 2.000 3.000 

0.75 0.563 0.625 0.750 0.813 1.375 1.625 1.938 2.250 3.500 

1.00 0.575 0.650 0.800 0.875 1.450 1.750 2.125 2.500 4.000 

2.00 0.625 0.750 1.000 1.125 1.750 2.250 2.875 3.500 6.000 

 
 
 
Hierna gebeurt nog een naverwerking van de kaarten waarbij kleine anomalieën verwijderd worden. Deze 
naverwerking is identiek aan degene die werd toegepast in de pilootstudie van 2016 [JBA, 2016] – zie Figuur 
93: 

1. Opvullen van eilandjes < 48 m² 
2. Verwijderen van losse groepjes pixels < 96 m² 
3. Weerhouden van kleinere polygonen die samen zones vormen van > 96 m² 

 
 
Finaal worden ter hoogte van de polygoon met waterlopen waarbinnen een afwaartse randvoorwaarde werd 
toegepast (zie Figuur 89) de resultaten nog verwijderd om inconsistenties te vermijden. Hierdoor kan het in 
sommige gevallen lijken dat bepaalde kleine polygonen of losse pixels niet verwijderd werden, terwijl het 
hier eigenlijk gaat om delen van polygonen die deels verwijderd werden omwille van deze bewerking. Dit 
wordt schematisch weergegeven in Figuur 94. 
 
 
 

 

Figuur 93: Visuele weergave naverwerking van overstromingspolygonen: (1) zones in blauw worden opgevuld, (2) zones in roze 
worden verwijderd, (3) gecombineerde zones met opp.> 96m² worden weerhouden 
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Figuur 94: Visuele weergave naverwerking waarbij polygoon met waterlopen wordt ‘uitgeknipt’ 

 
 
 

3.11.3 Doorvertaling naar beleidsmatige kaart 

Naast de ‘methodologische kaart’ met pluviale overstromingsgebieden zoals hierboven beschreven wordt 
ook nog een beleidsmatige kaart met pluviale overstromingsbieden opgemaakt. Binnen de Coördinatie-
commissie Integraal Waterbeleid (CIW) werd immers beslist om voor beleidsmatige toepassingen enkel 
rekening te houden met de pluviale overstromingsgebieden die bij een terugkeerperiode van 100 jaar 
minimaal een oppervlakte van 2.000m² hebben. 
 
Voor de opmaak van deze beleidsmatige kaart gebeurde dan ook volgende naverwerking: 

- Uit de methodologische kaart met terugkeerperiode T100 werden enkel de polygonen van 
aaneengesloten pluviale overstromingsgebieden weerhouden die een oppervlakte van ≥ 2.000 
m² hebben. 

- Uit de methodologische kaarten met terugkeerperiode T10 en T25 werden vervolgens enkel de 
pluviale overstromingsgebieden weerhouden die binnen een overstromingsgebied vallen dat 
weerhouden werd in de beleidsmatige kaart T100 

- Uit de methodologische kaart met terugkeerperiode T1000 werden ten slotte enkel de pluviale 
overstromingsgebieden weerhouden die (deels) overlappen met een overstromingsgebied dat 
weerhouden werd in de beleidsmatige kaart T100 
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4 NAZICHT KAARTEN  

4.1 Inleiding 

Tijdens de looptijd van het project werden de tussentijdse resultaten op verschillende manieren gevalideerd 
aan operationele informatie over de historische wateroverlast. Door het kernteam van de opdrachtgever en 
de ruimere stuurgroep werden de resultaten van specifieke methodologische testen (zie §2) afgetoetst aan 
vaststellingen tijdens eerdere wateroverlast, opnames van recente wateroverlast met behulp van 
dronebeelden en bijbehorend fotomateriaal. Het spreekt voor zich dat dergelijke gedetailleerde informatie 
niet gebiedsdekkend beschikbaar is, daarom gebeurde het verdere nazicht van de tussentijdse kaarten echter 
door deze open te stellen voor nazicht door externe partijen met operationele kennis over de wateroverlast. 
Dit proces wordt beschreven in §4.2. 
 
 

4.2 Nazicht door externe partijen 

In het kader van huidig project werd een initiële versie van de (beleidsmatige) pluviale overstromingskaarten, 
volledig opgemaakt overeenkomstig de finale methodiek zoals hierboven beschreven, ter beschikking gesteld 
van externe partijen met operationele kennis van de wateroverlast. Dit gebeurde via een specifiek 
webplatform dat toelaat om opmerkingen en suggesties tot aanpassingen op een gestructureerde manier 
door te geven en te visualiseren.  
 
 

4.2.1 Procesverloop extern nazicht 

Tijdens de periode januari-maart 2019 gebeurde een nazicht van de pluviale overstromingskaarten door 
verschillende besturen en betrokken organisaties. In functie van het review proces werd een specifieke 
review website opgebouwd: www.pluvialeoverstromingskaarten.be. Enkel geregistreerde gebruikers konden 
hierbij – na goedkeuring door VMM – inloggen op de website. 
 
Op de website konden reviewers opmerkingen toevoegen aan de kaarten, waarbij aangeduid kon worden of 
het ging om positieve opmerkingen (om aan te duiden dat de kaarten een goede overeenkomst vertonen 
met eerder vastgestelde wateroverlast), neutrale opmerkingen of negatieve opmerkingen (om onder- of 
onderschattingen van de pluviale overstromingen te melden). Deze opmerkingen werden doorgestuurd aan 
VMM en de bekkensecretariaten die beoordeelden of bijkomende actie nodig was (bv. aanpassen van de 
modellen, bijkomende informatie opvragen,…).  
Tevens konden reviewers ontbrekende hydraulische structuren toevoegen of de ligging en/of eigenschappen 
van aanwezige hydraulische structuren wijzigen. Deze aanpassingen werden dan – na verdere validatie door 
het studieteam - verwerkt in de hydraulische modellen. 
 
Figuur 95 toont een voorbeeld van de kaartapplicatie van de website. 
 
 
 

http://www.pluvialeoverstromingskaarten.be/
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Figuur 95: Kaartapplicatie van review website binnen huidig project
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4.2.2 Resultaten extern nazicht 

Het nazicht door externe partijen via de review website leidde tot een groot aantal suggesties van 
bijkomende structuren in de modellen. Op basis hiervan werden volgende aanvullingen uitgevoerd in de 
hydraulische modellen: 

- Duikers: 5.121 toegevoegd en 104 bestaande duikers gewijzigd 
- DTM-aanpassingen: 897 toegevoegd en 13 bestaande DTM-aanpassingen gewijzigd 
- Pompstations: 59 toegevoegd en 1 pompstation gewijzigd 

 
 
Daarnaast werden er tijdens de reviewperiode een heel aantal notities toegevoegd aan de website. Deze 
notities bevatten opmerkingen op de initiële modellering. Deze notities konden neutraal, negatief of positief 
zijn. Een overzicht van het totaal aantal notities dat tijdens de reviewperiode werd ingegeven wordt getoond 
in (Tabel 33).  Een overzicht van de geografische spreiding per gemeente van deze notities, na evaluatie, is 
weergegeven in Figuur 96 t.e.m. Figuur 98. 
 

Tabel 33: overzicht van het totaal aantal notities dat ingegeven werd 

 

Andere 
Goede 

overeenkomst 
contour 

Gekende 
overstroming 

ontbreekt 

Geen 
overstroming 

gekend 

Contour 
overschat 

Contour 
onderschat 

 

Negatief 83  184 662 287 184 1400 

Neutraal 760      760 

Positief 119 671     790 

 962 671 184 662 287 184  

 
 
Alle notities werden na evaluatie ingedeeld in 3 categorieën. Een overzicht van deze indeling wordt gegeven 
in (Tabel 34). De negatieve notities op de website konden na evaluatie aanleiding geven tot 
modelaanpassingen indien het mogelijk was om hier in het model iets aan te veranderen. Deze 
veranderingen aan het model kunnen zijn: 

- Het toevoegen van een duiker of pompstation 

- Het toevoegen van een DTM-aanpassingen (verhoging/bufferbekken/gracht) 

- Het verplaatsen van een hervoedingslocatie  

- Het vermeerderen van de rioleringscapaciteit in een zone 

Tabel 34: overzicht van de notities ingedeeld in niveaus na evaluatie 

 

Niveau 1 
Bekeken 

Niveau 2 
Geen verdere actie 

Niveau 3 
Modelaanpassing gevraagd 

 

Negatief 485 547 368 1400 

Neutraal 301 258 201 760 

Positief 36 741 13 790 

 822 1546 582  
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Figuur 96: Overzicht van het aantal negatieve notities per gemeente toegevoegd op de site pluvialeoverstromingskaarten.be  
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Figuur 97: Overzicht van het aantal neutrale notities per gemeente toegevoegd op de site pluvialeoverstromingskaarten.be
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Figuur 98: Overzicht van het aantal positieve notities per gemeente toegevoegd op de site pluvialeoverstromingskaarten.be
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In de verdere analyse werden voor de negatieve notities enkel deze geselecteerd waarvan de conclusie was 
dat er een modelaanpassing relevant was. Voor de positieve notities werd elke notitie meegenomen in de 
analyse. 
 
Om te kunnen evalueren of bepaalde modelaanpassingen die zijn voortgevloeid uit een notitie een invloed 
hebben gehad werd eerst een verschilkaart berekend tussen de pluviale overstromingskaart bij aanvang van 
de review periode en de finale kaarten na herrekening van de modellen. De verschilkaart is zo berekend dat 
het voor alle terugkeerperioden (T10, T25, T100 en T1000) samenvattende informatie geeft over het 
vermeerderen of verminderen van een contour. De verschilkaart heeft 5 verschillende codes, deze zijn 
weergegeven in Tabel 35 samen met de betekenis van de code. 
 
 

Tabel 35: Betekenis van de codes van de verschilkaart tussen beide modelleringen 

Naam Betekenis 

Vergroting contour Initieel werd hier geen water gesimuleerd en nu wel 

Meer water Er wordt water gesimuleerd in een lagere terugkeerperiode dan ervoor (bv 
eerst bij T100 en nu al bij T25) 

Zelfde contour Er wordt water gesimuleerd in dezelfde terugkeerperiode 

Minder water Er wordt water gesimuleerd in een hogere terugkeerperiode dan ervoor (bv 
eerst bij T100 en nu pas bij T1000) 

Verkleining contour Initieel werd hier water gesimuleerd maar nu niet meer, in geen enkele 
terugkeerperiode 

 
 
Voor de relevante negatieve notities werd per categorie de oppervlakte van deze verschillende codes binnen 
de polygoon van een notitie bepaald om in het algemeen te kijken wat de verschuivingen in de modellering 
waren. De verschuivingen kunnen natuurlijk verschillende oorzaken hebben, in Figuur 100 wordt dit 
geïllustreerd. Voor een notitie waar er geen overstroming gekend is, heeft het invoeren van een duiker een 
invloed gehad. Voor een andere notitie is er minder water gesimuleerd door het verplaatsen van 
hervoedingslocaties naar afwaarts (Figuur 99). 
 
Voor de evaluatie van de wijzigingen ter hoogte van de notities werden alle oppervlakken van de verschilkaart 
onder elk type van notitie opgeteld. Het resultaat van deze oefening is terug te vinden in Tabel 36 en visueel 
weergegeven in Figuur 101. Voor deze analyse werden enkel de negatieve notities weerhouden waarvoor 
een modelaanpassing gevraagd werd aangezien enkel voor deze opmerkingen een modelaanpassing relevant 
beschouwd werd. Bij de positieve notities werden alle notities beschouwd in deze analyse.  
 
In het algemeen treedt er een bedoelde verschuiving op bij de verschillende notities. Zo valt er uit Figuur 101 
te concluderen dat er in de finale kaarten minder water wordt gesimuleerd bij de notities waarbij er geen 
overstroming gekend is of waarbij de contour overschat is. Bij de onderschatte contouren is er in het 
algemeen meer water gesimuleerd in de finale modellen. Waar een gekende overstroming ontbreekt en een 
modelaanpassing mogelijk was, is er een minder aantoonbare verandering (al is het aantal opmerkingen van 
dit type hoe dan ook beperkt). Een groot aantal van deze gevallen betreft trouwens zones waar wel degelijk- 
wateroverlast gesimuleerd wordt, maar waar de contour geschrapt wordt omdat deze kleiner is dan 2000 
m².  Wanneer een modelaanpassing hier doorgevoerd werd, maar de contour nog steeds kleiner dan 2000 
m² bleef, zal dit niet leiden tot een wijziging in de kaart. 
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Gemiddeld gezien is er ook weinig verandering bij de positieve notities op te merken, wat een wenselijk 
resultaat is aangezien de contouren op deze locatie reeds goed overeenkwamen met vastgestelde 
wateroverlast. 
 
 
 

 

Figuur 99: Verschuiving van de hervoedingslocaties in Geel 

 

 

Figuur 100: Illustratie van de notities en de verschilkaart in Geel 
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Tabel 36: Som van de oppervlakte (in ha) van de categorieën in de verschilkaart onder verschillende types van notities 

 Negatief – Modelaanpassing gevraagd Positief 

 Andere 
Geen overstroming  

gekend 
Gekende overstroming  

ontbreekt 
Contour  

overschat 
Contour  

onderschat 
Goede  

overeenkomst 

Verkleining Contour 133 61 1 28 2 51 

Minder Water 56 53 1 28 2 98 

Zelfde Contour 192 119 5 91 24 1002 

Meer water 5 10 1 6 19 68 

Vergroting contour 5 3 2 2 18 28 

 
 
 
 

 

Figuur 101: Relatief aandeel van verschillende soorten oppervlakte van de verschilkaart onder de verschillende types van notities. 
De getallen in de grafiek komen overeen met die van Tabel 36 en geven de totale oppervlakte (in ha) weer. 
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5 BESPREKING RESULTATEN 

5.1 Inleiding 

Huidig project resulteert in gebiedsdekkende kaarten van de pluviale overstromingsgebieden in Vlaanderen 
onder verschillende tijdshorizonten (2016, 2050 en 2100) en terugkeerperiodes (T10, T25, T100, T1000). De 
concrete eindproducten worden besproken in §5.2. In §5.3 worden op basis van deze resultaten een aantal 
statistieken gegeven van de kans op wateroverlast ten gevolge van dit type overstromingen. In §5.4 volgt ten 
slotte nog een validatie van de kaarten.  
 
 

5.2 Overzicht beschikbare kaarten 

Zoals hierboven vermeld zijn pluviale overstromingskaarten opgesteld voor 12 scenario’s: 
 

Tabel 37: Overzicht beschikbare pluviale overstromingskaarten 

Klimaatscenario Terugkeerperiode (jaar) 

Geperturbeerde bui 2016 10 25 100 1000 

Geperturbeerde bui 2050 10 25 100 1000 

Geperturbeerde bui 2100 10 25 100 1000 

 
 
Voor elk van deze scenario’s worden volgende resultaten geproduceerd: 

- Gebiedsdekkende methodologische kaart met afbakening van de pluviale overstromingsgebieden 
(rekening houdende met de naverwerking zoals beschreven onder §3.11.1 en §3.11.2) 

- Gebiedsdekkende beleidsmatige kaart met afbakening van de pluviale overstromingsgebieden 
(rekening houdende met de bijkomende naverwerking zoals beschreven onder §3.11.3) 

- Gebiedsdekkende kaart (digitaal rasterbestand) met maximale waterdiepte in m 
- Gebiedsdekkende kaart (digitaal rasterbestand) met maximale stroomsnelheid in m/s 
- Gebiedsdekkende kaart (digitaal rasterbestand) met maximale gevaarscore (hazard rating) 

 
Elk van deze kaarten is het resultaat van het samenvoegen van de resultaten van de verschillende 
deelmodellen tot een gebiedsdekkende kaart voor Vlaanderen, volgens de methodiek beschreven onder 
§3.11.1. Deze werden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld onder de vorm van geodatabases.  
 
De finale beleidsmatige kaart met afbakening van de pluviale overstromingsgebieden is voor geregistreerde 
gebruikers tijdens de looptijd van het project eveneens consulteerbaar via de website 
www.pluvialeoverstromingskaarten.be. Hierbij wordt – naast de aparte kaarten per terugkeerperiode – voor 
elke tijdshorizont ook een gecombineerde kaart met overstromingscontouren bij verschillende 
terugkeerperiodes weergegeven. Als voorbeeld wordt een detail uit deze kaart weergegeven in Figuur 102. 
Via deze website is voor elk scenario ook de maximale overstromingsdiepte consulteerbaar. Een voorbeeld 
hiervan is terug te vinden in Figuur 103.  

http://www.pluvialeoverstromingskaarten.be/
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Figuur 102: Detail uit gecombineerde pluviale overstromingskaart voor klimaat 2016   
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Figuur 103: Detail uit finale pluviale overstromingskaart met maximale overstromingsdiepte voor klimaat 2016 – T100  
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5.3 Bespreking resultaten 

In Tabel 38 is een overzicht terug te vinden van de oppervlakte binnen Vlaanderen die ingekleurd wordt op 
de beleidsmatige pluviale overstromingskaart bij verschillende klimaatscenario’s en terugkeerperiodes. 
 
Hieruit blijkt dat onder het klimaat 2050 de oppervlakte aan pluviale overstromingsgebieden met 30 à 50% 
toeneemt t.o.v. de huidige situatie. Bij het klimaat 2100 gaat het ruwweg zelfs om een verdubbeling van deze 
oppervlakte t.o.v. de huidige situatie.    
 
 

Tabel 38: Overzicht overstroomde oppervlaktes (in ha) in Vlaanderen volgens beleidsmatige pluviale overstromingskaart onder 
verschillende scenario’s 

Klimaat Terugkeerperiode 

T10 T25 T100 T1000 

2016 49.216 58.498 78.864 114.748 

2050 65.486 81.287 113.567 170.320 

2100 90.283 114.706 161.071 239.518 

 
 
Hierbij werd nog geëvalueerd wat de impact is van de gevolgde methodiek voor opmaak van de 
beleidsmatige kaart (zie §3.11.3) op het wegvallen van overstroomde oppervlakte bij de T1000 kaarten. Dit 
is voor de verschillende klimaatscenario’s terug te vinden in onderstaande Tabel 39. Hieruit blijkt dat hierbij 
slechts een zeer beperkt aantal polygonen verdwijnt (< 1%); omwille van de omvang van sommige van deze 
polygonen is de relatieve oppervlakte die hierbij wegvalt iets groter, maar nog steeds vrij beperkt (2 à 5%, 
afhankelijk van het klimaatscenario). 
 
 
 

Tabel 39: Overzicht verwijderde oppervlakte bij opmaak beleidsmatige kaart voor verschillende klimaatscenario’s 

 

Overstroomde 
opp. 

methodologische 
kaart (ha) 

Overstroomde 
opp. 

beleidsmatige 
kaart (ha) 

Verwijderde 
oppervlakte (ha) 

Oppervlakte 
verwijderde 
contouren > 

2000m2 

% verwijderde 
polygonen > 

2.000 m² 

Huidig Klimaat 157343 114748 42595 8447 ha (5.37%) 0.59 % 

CC2050 214453 170320 44133 8769 ha (4.09%) 0.59 % 

CC2100 282504 239518 42986 7948 ha (2.81%) 0.53 % 
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5.4 Validatie kaarten 

Tijdens de review periode die deel uitmaakte van zowel het VLAGG-2017 project als huidig project werden 
eerdere versies van de kaarten reeds uitvoerig nagekeken door een groot aantal partijen die actief zijn in het 
water- en rioolbeheer in Vlaanderen. De opmerkingen die aldus geformuleerd werden leidden tot nuttige 
aanpassingen en aanvullingen aan de achterliggende modellen. Hieronder worden nog een aantal 
bijkomende validaties beschreven van de laatste versie van de kaarten (voor huidig klimaat). 
  

5.4.1 Validatie aan bestaande modellen 

Net zoals reeds gebeurde in het kader van de methodologische testen, wordt de laatste versie van de pluviale 
overstromingskaart huidig klimaat vergeleken met het bestaande 2D hydraulisch model in Infoworks-ICM 
van Stad Gent en stad Antwerpen. Zoals eerder in dit rapport opgemerkt dienen bij deze vergelijking wel een 
aantal kanttekeningen geplaatst worden (zie ook §2.5): 

- Bij de simulaties van het rioolmodel van Stad Antwerpen werd gerekend met een gebiedsspecifieke 

composietbui die beter aansluit bij de lokale neerslagpatronen voor Antwerpen. Deze verschilt van 

de (geperturbeerde) composietbui die gebruikt wordt binnen de modellen van de pluviale 

overstromingskaarten. Specifiek voor onderstaande analyse werd het rioolmodel van Gent wel 

herrekend met dezelfde (geperturbeerde) composietbui die ook gehanteerd wordt bij de opmaak 

van de pluviale overstromingskaarten. 

- In het ICM-model wordt enkel afstroming van verharde oppervlaktes ingerekend; neerslag die valt 
op onverharde oppervlaktes (bv. onverharde tuinen tussen woningen) wordt niet in rekening 
gebracht waardoor zelfs binnen stedelijk gebied geen rekening wordt gehouden met een significante 
hoeveelheid neerslag. 

- In het ICM-model wordt alle neerslag ook rechtstreeks toegekend aan de riolering. Hierbij wordt er 
dus van uitgegaan dat alle neerslag die op verharding valt ook daadwerkelijk op die locatie in het 
rioolstelsel verdwijnt, terwijl dit in de praktijk niet steeds het geval is (bv. omwille van een 
gelimiteerde afvoercapaciteit van straatkolken). 

- In het ICM-model zijn oppervlakkige overstromingen enkel mogelijk indien een 2D overstromingsgrid 
in het model werd ingevoerd. Dit gebeurt vaak enkel op plaatsen waar water op straat voorspeld 
wordt omdat water uit het rioleringsstelsel treedt, water dat bovengronds afstroomt wordt op 
andere locaties dus niet meegenomen. 

- In de pluviale overstromingskaarten gebeurt een naverwerking waardoor beperkte overstromingen 
(bv. kleiner dan 5 cm waterdiepte) niet gevisualiseerd worden. Dit gebeurt in de praktijk aan de hand 
van een gevarenscore (combinatie van waterdiepte en stroomsnelheid). Hoewel getracht werd een 
gelijkaardige naverwerking uit te voeren op de resultaten van het ICM-model, zullen ook ten gevolge 
van deze waterdiepte verschillen ontstaan in de visualisatie van de resultaten 

 

Om deze redenen kunnen er dus lokale verschillen in de kaarten geïntroduceerd worden die niet noodzakelijk 
een verschil in modelresultaten vertegenwoordigen. De grotere overstromingszones zouden in beide 
modellen echter wel gelijkenissen moeten vertonen. 
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Wanneer, na een gelijkaardige naverwerking van de ICM-resultaten als deze toegepast op de pluviale 
overstromingsmodellen, de ICM-modelresultaten vergeleken worden met de huidige pluviale 
overstromingskaarten, kan er geconcludeerd worden dat bij een hogere terugkeerperiode meer 
overeenkomst wordt gesimuleerd tussen het ICM-model en de pluviale overstromingskaarten (Figuur 104). 
Deze uniformiteit is er niet enkel in het aantal overstroomde cellen maar ook in de geografische spreiding 
ervan (Figuur 105, Figuur 106 en Figuur 107).  
 
Bij hogere terugkeerperiode is er een groter percentage van de neerslag dat niet door het de riolering kan 
afgevoerd worden en daardoor voor oppervlakkige afstroming zorgt. In Wondelgem wordt er significant 
meer overstroming gesimuleerd in de pluviale overstromingskaarten dan in de ICM-modellen. In het zuiden 
van Gent, ten oosten van het Albertpark en in de Nederkouter, wordt er significant meer water gesimuleerd 
door het ICM-model dan door de pluviale overstromingskaart. De validatiegraad en beoordeling van gekende 
wateroverlast voor het rioolmodel is niet gekend. In de pluviale overstromingskaarten zijn de riolen enkel 
impliciet meegenomen in de modellering waardoor er plaatselijk verschillende overlast kan gemodelleerd 
worden. In gebieden waar significante wateroverlast wordt gesimuleerd in de pluviale overstromingskaarten 
(>0.25 cm) wordt de grootste overlap gevonden tussen beide modellen. Dit betekent dat voor de locaties die 
het meest risicovol zijn voor overstromingen er wel een goede overeenkomst is tussen beide modellen. 
 
 
 

 

Figuur 104: Vergelijking van het percentage overstroomde cellen tussen het ICM-model en de pluviale overstromingskaarten (finale 
versie van de beleidsmatige kaart)  



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 
OPMAAK VAN EEN KAART MET PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VLAANDEREN 189 
   

 

Figuur 105: Vergelijking van het ICM-model met de pluviale overstromingskaarten bij een terugkeerperiode van 10 jaar (resultaten 
worden enkel weergegeven waar in het ICM model een overstromingsmogelijkheid is ingebouwd) 
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Figuur 106: Vergelijking van het ICM-model met de pluviale overstromingskaarten bij een terugkeerperiode van 100 jaar (resultaten 
worden enkel weergegeven waar in het ICM model een overstromingsmogelijkheid is ingebouwd) 
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Figuur 107: Vergelijking van het ICM-model met de pluviale overstromingskaarten bij een terugkeerperiode van 1000 jaar 
(resultaten worden enkel weergegeven waar in het ICM model een overstromingsmogelijkheid is ingebouwd) 
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Ook in Antwerpen zijn de pluviale overstromingskaarten vergeleken met het ICM model (stadsbrede model 
dat geknipt werd op de Ring van Antwerpen) voor de binnenstad (Figuur 109). Bij het ICM model zijn alle 
waterdieptes > 1 cm weerhouden in de vergelijking. Er is geen rekening gehouden met de hazard rating, die 
ook met de snelheid van het water rekening houdt, zoals in de pluviale kaarten. In het ICM model is dus ook 
water weerhouden waarvan de impact naar overlast en schade kleiner is dan bij de pluviale kaarten. Dit 
verklaart waarom er een grote oppervlakte aan ‘enkel ICM’ aangeduide overstroming is. In de regio’s waarin 
de wateroverlast groter is (grotere diepte van het water), is er dan ook het meer overlap. Het aandeel waar 
enkel de pluviale modellen overstroming simuleren is beperkt. 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 108: Vergelijking van het percentage overstroomde cellen tussen het ICM-model en de pluviale overstromingskaarten voor 
Antwerpen (finale versie van de beleidsmatige kaart) 
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Figuur 109: Vergelijking van het ICM-model met de pluviale overstromingskaarten bij een terugkeerperiode van 100 jaar in 
Antwerpen 
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5.4.2 Vergelijking met recente wateroverlast 

 
In het recente verleden werden verschillende delen van Vlaanderen getroffen door wateroverlast ten gevolge 
van hevige neerslag. Op basis hiervan gebeurde voor een aantal gemeenten een nieuwe evaluatie van de 
laatste versie van de pluviale overstromingskaarten door VMM en de betrokken gemeenten. Hieronder 
wordt illustratief een korte bespreking gegeven van de conclusies van deze evaluaties voor Bree aangezien 
voor deze gemeente een initiële beoordeling beschikbaar was van voor de wolkbreuk en kan vergeleken 
worden met de beoordeling na een wolkbreuk. 
 
Bree 
 
Het centrum van Bree en de omliggende gebieden werden op 15 mei 2019 getroffen door wateroverlast ten 
gevolge van hevige neerslag. De terugkeerperiode van de neerslag die op deze dag Bree trof wordt geschat 
op een T100 bui (totaal 84.3 mm op basis van radarneerslag). De website 
www.pluvialeoverstromingskaarten.be werd na deze wateroverlast samen met het stadsbestuur gebruikt 
om de getroffen regio’s te vergelijken met de  pluviale overstromingskaarten en de overeenkomsten en 
verschillen te karteren. Deze evaluatie wordt getoond in Figuur 110, waarbij enerzijds de situatie 
weergegeven wordt bij het einde van de review periode en anderzijds na de herevaluatie op basis van deze 
wateroverlast. Voor het optreden van de wateroverlast in mei 2019 werden er een paar negatieve notities 
ingegeven voor Bree die melding maakten van het overschatten van de wateroverlast. Deze overschattingen 
bevinden zich in de Filterstraat, de Bijenstraat en aan de Zuid-Willemsvaart. De neutrale notities in het 
centrum, die initieel als negatief werden opgenomen, werden ingegeven om een recente aanleg van riolering 
aan te kaarten. Daarnaast blijkt uit de evaluatie van 2017 nog bijkomende opname van negatieve contouren. 
 
Tabel 40 geeft een overzicht van de notities die door de gemeente Bree ingegeven werden vóór de recente 
wateroverlast optrad en erna. Na deze herevaluatie zijn er een heel aantal positieve notities ingegeven, 
waaruit er een goede overeenkomst blijkt tussen de wateroverlast en het model en is gebleken dat op de 
locaties waar initieel een negatieve notitie was toegevoegd er nu wel degelijk wateroverlast werd 
vastgesteld. Aangezien geen eerdere notities verwijderd werden, is het hierbij wel niet eenvoudig op te 
maken welke eerdere negatieve notities hierdoor vervallen (de negatieve notitie aan de Filterstraat werd 
hierbij bv. vervangen door een positieve notitie). Toch kan hieruit besloten worden dat het eerdere beeld 
dat de kaarten de pluviale wateroverlast overschatten bijgesteld werd na de recente wateroverlast. In het 
zuiden van het gebied wordt nu zelfs melding gemaakt van onderschattingen van het model. Dit valt deels te 
verklaren door het feit dat de zware regenval plaatsvond in het voorjaar, wanneer vele akkers nog braak 
liggen. Verder geven Tabel 41, Tabel 42 en Tabel 43 een zelfde overzicht voor de gemeenten Tongeren, Sint-
Truiden en Kalmthout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pluvialeoverstromingskaarten.be/
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Tabel 40: Overzicht ingevoerde notities voor en na recente wateroverlast voor gemeente Bree 

Type Aantal 
voor 
overlast 

Aantal 
na 
overlast 

Totaal 
aantal 

Positief 2 32 34 

Neutraal 13 4 17 

Negatief 29 1 30 

- Contour overschat 9 0 9 

- Contour onderschat 0 0 0 

- Geen overstroming gekend 18 0 18 

- Gekende overstroming ontbreekt 0 0 1 

Andere 2 0 2 
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Figuur 110: Vergelijking van de ingevoerde notities op de website www.pluvialeoverstromingskaarten.be voor en na de 
wateroverlast van 19/05/2019. De getoonde overstromingsdieptes zijn deze bij een T100 simulatie. 
 

http://www.pluvialeoverstromingskaarten.be/
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Tabel 41: Overzicht ingevoerde notities voor en na recente wateroverlast voor gemeente Tongeren 

Type Aantal 
voor 
overlast 

Aantal 
na 
overlast 

Totaal 
aantal 

Positief 1 50 51 

Neutraal 1 0 1 

Negatief 0 1 1 

- Contour overschat 0 0 0 

- Contour onderschat 0 0 0 

- Geen overstroming gekend 0 1 1 

- Gekende overstroming ontbreekt 0 0 0 

Andere 0 0 0 

 

Tabel 42: Overzicht ingevoerde notities voor en na recente wateroverlast voor gemeente Sint-Truiden 

Type Aantal 
voor 
overlast 

Aantal 
na 
overlast 

Totaal 
aantal 

Positief 0 59 59 

Neutraal 28 3 31 

Negatief 0 6 6 

- Contour overschat 0 2 2 

- Contour onderschat 0 3 3 

- Geen overstroming gekend 0 0 0 

- Gekende overstroming ontbreekt 0 1 1 

Andere 0 0 0 

 

Tabel 43: Overzicht ingevoerde notities voor en na recente wateroverlast voor gemeente Kalmthout 

Type Aantal 
voor 
overlast 

Aantal 
na 
overlast 

Totaal 
aantal 

Positief 0 45 45 

Neutraal 2 1 3 

Negatief 0 0 0 

- Contour overschat 0 0 0 

- Contour onderschat 0 0 0 

- Geen overstroming gekend 0 0 0 

- Gekende overstroming ontbreekt 0 0 0 

Andere 0 0 0 
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6 DOORREKENING SCENARIO’S GEWIJZIGD LANDGEBRUIK 

6.1 Inleiding 

Binnen huidig project werd nagegaan wat de mogelijke impact is van een toekomstige wijziging in 
verharding op de pluviale overstromingsgebieden. Hiertoe wordt voor 6 deelmodellen een scenario 
opgebouwd dat rekening houdt met de wijziging in verharding die verwacht wordt tegen het jaar 2050, 
waarbij 2 verschillende scenario’s beschouwd worden: 

- Business-as-usual (BAU): verdere toename in verharding bij ongewijzigd ruimtelijk beleid 

- Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV): wijziging verharding onder gewijzigd beleid zoals 

bepaald in het BRV  

In overleg met VMM, de stuurgroep en Departement Omgeving werd beslist deze analyse toe te 
passen op volgende pilootgebieden: 

- Barebeek – voorbeeld van een grootstedelijk gebied (Mechelen) 
- Scheldeland – voorbeeld van een randstedelijk gebied 
- Bellebeek - voorbeeld van een randstedelijk gebied 
- Melsterbeek – voorbeeld van een landelijk gebied met stedelijke kern (St-Truiden) 
- Bovenloop Grote Nete – voorbeeld van een landelijk gebied met stedelijke kern (Geel) 
- Gistel-Ambacht – voorbeeld van een landelijk gebied met bebouwingslint kuststreek 

 
 

6.2 Gehanteerde principes 

6.2.1 Business-as-usual 

 
Voor de toename in verharding onder dit scenario wordt uitgegaan van een gemiddelde toename van 
6 ha ruimtebeslag per dag. Ruimtebeslag is hierbij de bijkomende inname van open ruimte, wat niet 
noodzakelijk gelijk is aan de toename van de verharde oppervlakte. Voor dit laatste zijn geen concrete 
getallen gekend; in deze analyse wordt verondersteld dat dit gaat om de helft van de ruimte-inname, 
dus 3 ha bijkomende verharding per dag. 
 
Aangezien in de modellen voor de huidige situatie gebruik gemaakt werd van de 
bodembedekkingskaart v.4/02/2016 en het GRB 2016, die wat verhardingen betreft de status 
weergeeft van 2016, betekent dit in 2050 een totale toename van 74.460 ha aan ruimtebeslag en 
37.230 ha aan verharding. 
 
In de huidige modellen wordt voor volledig Vlaanderen een totale verharding (Urban-a + Urban-b) 
ingerekend van 230.031 ha (17% verhardingsgraad). De toename aan verharding onder het BAU-
scenario bedraagt tussen 2016 en 2050 dus 16%, wat resulteert in een verhardingsgraad in 2050 van 
19.8%.  Deze aanname is in lijn met eerdere analyses ([Poelmans, 2010]: ±20% verharding). 
 
Deze toename in verharding zal echter niet uniform in Vlaanderen plaatsvinden. Om de ruimtelijke 
spreiding van de verharding onder het BAU-scenario te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de kaart 
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“Ruimtemodel VITO – business as usual – status 2050”. In deze kaart wordt Vlaanderen opgedeeld in 
verschillende types landgebruik volgens een raster met celgrootte 1 ha. Hierin worden 38 categorieën 
onderscheiden; deze zijn terug te vinden in onderstaande Tabel 44. In deze tabel wordt ook vermeld 
welk principe i.v.m. wijziging in verharding gevolgd zal worden voor elke categorie (toename /geen 
toename in verharding verondersteld). Hierbij werd als algemeen principe gehanteerd dat de toename 
in verharding zal plaatsvinden in de zones die onder een ‘urbane’ landgebruikscategorie vallen. 
 
Aangezien verwacht wordt dat er bij ongewijzigd beleid meer verharding zal bijkomen in gebieden die 
momenteel nog niet geürbaniseerd zijn (bv. aansnijden van woonuitbreidingsgebied) dan in gebieden 
die momenteel wel al urbaan zijn (verdichting van bestaande stedelijke gebieden) kan hierbij nog een 
onderscheid gemaakt worden tussen de zones (cellen uit VITO kaart met grootte 1 ha) die: 

1. Gecatalogeerd worden als urbaan in het Ruimtemodel 2050, maar nog niet in het 

Ruimtemodel 2010 (uitbreidingzones urbaan gebied) 

2. Zowel in Ruimtemodel 2050 als Ruimtemodel 2010 als urbaan gecatalogeerd worden 

 
Er wordt voorgesteld ervan uit te gaan dat de toename in verharding in de eerste categorie dubbel zo 
snel zal verlopen als in de tweede categorie. In de praktijk betekent dit: 

- Een toename van verharding in nieuw urbaan gebied van 17.746 ha (op 65.551 ha) 
- Een toename in verharding in bestaand urbaan gebied van 19.484 ha (op 158.640 ha) 

 
De locatie van deze zones is terug te vinden in Figuur 112. 
 
Aangezien de exacte inplanting van de toekomstige verharding binnen deze zones niet gekend is, zal 
de toename in verharding ingerekend worden als een globale stijging van de afstroming in deze 
gebieden. Hoe dat concreet gebeurt, wordt beschreven in §6.3.2 . 
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Figuur 111: Ruimtemodel VITO voor tijdshorizont 2010 en 2050 
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Figuur 112: Overzicht van bestaande en nieuwe urbane gebieden volgens Ruimtemodel VITO  
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Tabel 44: Categorieën en principe m.b.t. toename verharding onder BAU scenario 

 
 
  

Nr. Categorie Type Principe verharding

0 Overig niet urbaan geen toename

1 Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde niet urbaan geen toename

2 Niet geregistreerde landbouwgrond niet urbaan geen toename

3 Moeras zonder natuurbeheer niet urbaan geen toename

4 Heide zonder natuurbeheer niet urbaan geen toename

5 Kustduin zonder natuurbeheer niet urbaan geen toename

6 Residentieel urbaan toename

7 Lichte industrie urbaan toename

8 Zware industrie urbaan toename

9 Afval en afvalwater niet urbaan geen toename

10 Mijnbouw niet urbaan geen toename

11 Energie niet urbaan geen toename

12 Groothandel en transport en verkeer urbaan toename

13 Detailhandel en horeca urbaan toename

14 Kantoren en administratie urbaan toename

15 Overige diensten urbaan toename

16 Overig industrieel/commercieel/residentieel urbaan toename

17 Zeehaven urbaan toename

18 Grasland met natuurbeheer niet urbaan geen toename

19 Productiegrasland met natuur- en milieudoelen niet urbaan geen toename

20 Productiegrasland niet urbaan geen toename

21 Akker met natuurdoelen niet urbaan geen toename

22 Akker met milieudoelen niet urbaan geen toename

23 Akker niet urbaan geen toename

24 Bos met natuurbeheer niet urbaan geen toename

25 Bos met bosbeheer niet urbaan geen toename

26 Moeras met natuurbeheer niet urbaan geen toename

27 Heide met natuurbeheer niet urbaan geen toename

28 Kustduin met natuurbeheer niet urbaan geen toename

29 Slik en schorre niet urbaan geen toename

30 Recreatie- en sportterrein urbaan toename

31 Residentiële/commerciële bebouwing Brussel urbaan toename

32 Industrie Brussel urbaan toename

33 Park niet urbaan geen toename

34 Militaire voorziening niet urbaan geen toename

35 Infrastructuur urbaan toename

36 Water niet urbaan geen toename

37 Buiten studiegebied niet urbaan geen toename
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6.2.2 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

 
In de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (verder “het BRV” genoemd)  worden 
2 doelstellingen vermeld die een impact hebben op de (spreiding van de) verharding: 

1. Afname van de verhardingsgraad in openruimtebestemmingen (landbouw, natuur, bos) met 
20% tegen 2050 t.o.v. 2015 

De verhardingsgraad binnen de bestemmingen gedomineerd door ruimtebeslag is tegen 2050 
gestabiliseerd en bij voorkeur teruggedrongen ten opzichte van 2015. De verharding neemt na 2050 
niet meer toe.  
Daarnaast is er ook de doelstelling om de woondichtheid en het bedrijfsvloeroppervlak met een (zeer) 
goede knooppuntwaarde en een (zeer) goed voorzieningenniveau (= “gunstig gelegen zones”) tegen 
2050 met minsten 30% te laten stijgen t.o.v. 2015. 
 
Om te bepalen wat gunstig en ongunstig gelegen zones zijn, werd een kansenkaart ruimtelijk 
uitbreiden opgesteld. Hierin worden 3 categorieën onderscheiden: 

- Positief gelegen 

- Negatief gelegen 

- Geen uitspraak 

De indeling in deze categorieën is hoofdzakelijk gebaseerd op een indeling in zones in functie van 
enerzijds het voorzieningenniveau en anderzijds de knooppuntwaarde (zie Figuur 113) 

- Gebieden in de categorie ‘Positief’ zijn gelegen in een A-locatie, m.a.w. (zeer) goede 

knooppuntwaarde en (zeer) goede voorzieningenniveau, op voorwaarde dat ze niet 

uitgesloten worden op basis van een aantal ruimtelijke criteria (bv. ligging in natuurreservaat 

of effectief overstromingsgevoelig gebied). 

- Gebieden in de categorie ‘Geen uitspraak’ zijn gelegen in een B- of C-locatie en gunstig (dus 

geen uitsluiting) op de andere ruimtelijke criteria 

- Gebieden in de categorie ‘Negatief’ zijn gelegen in een D-locatie of in zones die uitgesloten 

worden omwille van de andere ruimtelijke criteria  

De resulterende kansenkaart ruimtelijk uitbreiden is terug te vinden in Figuur 114.  
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Figuur 113: Matrix gedifferentieerde ontwikkelingskansen op basis van voorzieningenniveau en knooppuntwaarde 

 
Een concrete doorvertaling van deze doelstellingen in afwegingskaders en actieprogramma’s maakt 
onderdeel uit van het verdere traject via beleidskaders als onderdeel van het BRV. De concrete 
realisatie gebeurt hierbij steeds gebiedsspecifiek en door de verschillende bestuursniveau’s. 
Om een zo realistisch mogelijk globaal BRV-scenario na te streven, wordt in kader van deze studie 
gebruik gemaakt van de kansenkaart ruimtelijk rendement waarmee we bovenstaande doelstellingen 
uit het BRV doorvertalen naar verwachte verhardingen op het terrein. Dat komt neer ophet 
herlocaliseren van verharding van negatieve zones uit de kansenkaart ruimtelijk uitbreiden naar 
positieve zones uit de kansenkaart ruimtelijk uitbreiden. 
 
Om het aandeel verharding dat hierbij verplaatst wordt van de ene zone naar de andere te bepalen 
wordt in overleg met Departement Omgeving de huidige verstedelijkingsgraad van de positieve zones 
binnen het grootstedelijk gebied van Mechelen als realistische aanname naar voor geschoven als 
globaal scenario voor de toekomstige verstedelijkingsgraad van positieve zones in volledig 
Vlaanderen. 
 
Op basis van een GIS-analyse blijkt de verhardingsgraad in positieve gebieden binnen Groot-Mechelen 
32% bedraagt. Voor Vlaanderen is dit in positieve gebieden 28%. Volgens het principe onder 
bovenstaande doelstelling 2 betekent dit dat 4425 ha verharding verplaatst zou worden van negatief 
gelegen gebieden naar positief gelegen gebieden. Dit is een toename van de verharde oppervlakte 
van 12% in positieve gebieden.  
 
Deze toename binnen positief gelegen zones wordt verondersteld plaats te vinden in de zones binnen 
positief gelegen gebied die momenteel nog onverhard, dus open ruimte zijn. In deze zones (open 
ruimte gebied in positief gelegen zones) wordt dus uitgegaan van een toename in verharding en geen 
afname zoals vermeld onder Doelstelling 1. 
 
 

Om rekening te houden met beide doelstellingen uit het BRV zal dus uitgegaan worden van volgende 
principes: 
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- Positieve gebieden: toename van verharding in open ruimte gebied met 4425 ha (ten 
gevolge van herlocalisatie van verharding in negatief gelegen gebied – doelstelling 2) 

- Gebieden geen-uitspraak: afname van verharding in openruimtebestemmingen met 20% (cf. 
doelstelling 1) 

- Negatieve gebieden: afname van verharding in openruimtebestemmingen met 20% (cf. 
doelstelling 1) bovenop een globale afname met 4425 ha in deze gebieden (ten gevolge van 
herlocalisatie van verharding in negatief gelegen gebied – doelstelling 2) 

 
De totale verharding (urban-a) binnen gebieden geen-uitspraak en negatieve gebieden met 
bestemming landbouw, natuur en bos bedraag momenteel 12.688 ha. Een reductie van 20% hierop 
betekent dat hier 2.493 ha verharding verdwijnt.  
 
De totale verharding (urban-a) binnen negatieve gebieden met een andere bestemming bedraagt 
momenteel 21.238 ha. Een reductie met 4.425 ha hiervan betekent dus een reductie van 20.5%. Deze 
verharding wordt dus verplaatst naar de positieve gebieden. 
 
Het nettoresultaat van de invoering van het BRV volgens bovenstaande aannames is dus een afname 
van de verharding in Vlaanderen met 2.493 ha. 
 
Hoe dat concreet gebeurt, wordt beschreven in §6.3.3 . 
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Figuur 114: Gebiedsdekkende kansenkaart ruimtelijk uitbreiden 
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Figuur 115: Indeling Vlaanderen volgens kansenkaart ruimtelijk uitbreiden en bestemming volgens ruimteboekhouding 
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6.2.3 Inrekening van renovatie van rioolstelsels 

Tegen 2050 zal een deel van de bestaande rioolstelsels gerenoveerd worden, waarbij deze bij heraanleg 
ontworpen zullen worden volgens de meest recente Code van goede praktijk. Dit betekent dat bestaande 
rioolstelsels waarvoor momenteel in de modellen een T5-capaciteit verondersteld wordt bij heraanleg 
volgens een T20-capaciteit ontworpen zullen worden. 
 
Volgens informatie van VMM zou de renovatiegraad voor rioleringen in principe 1,33% bedragen, rekening 
houdend met een levensduur van 75 jaar ([VMM; 2018]). In de praktijk blijkt de investeringsgraad echter 
ruim lager te liggen, ca. 0.43% per jaar. Omdat de ambitie is deze in de toekomst echter te laten stijgen wordt 
in samenspraak met de opdrachtgever en de stuurgroep in deze analyse uitgegaan van een renovatiegraad 
van 1% per jaar. 
 
Om hiermee rekening te houden in de modellen voor situatie 2050 (tijdsperiode van ca. 35 jaar) wordt voor 
de bestaande verharding (urban-a) het toegepaste neerslagprofiel voor verharding met een T5 aftrek (Tx-T5) 
aangepast als samenstelling van 35% van het huidige Tx-T20 profiel en 65% van het huidige Tx-T5 profiel.  
 
Het neerslagprofiel voor bestaande verharding waar momenteel reeds Tx-T20 wordt ingerekend blijft 
ongewijzigd op dit vlak. 
 
Hoe dat concreet gebeurt, wordt beschreven in §6.3. 
 
 

6.2.4 Inrekening van uitbouw van bronmaatregelen 

 
In zowel het BAU als het BRV-scenario zal op de nieuwe verharding een gewijzigd neerslagprofiel toegepast 
worden dat rekening houdt met de strikte toepassing van de huidige stedenbouwkundige verordening 
hemelwater (GSVH) bij aanleg van nieuwe verharding. Uit eerder onderzoek blijkt immers dat de 
aanwezigheid van bronmaatregelen (regenwaterputten, buffer- en infiltratievoorzieningen) een significant 
effect kan hebben op het hydrogram dat van de verharding afstroomt, maar dat het hierbij belangrijk is om 
de voorgeschiedenis van de neerslag in rekening te brengen.  
 
De gewijzigde neerslagprofielen voor deze nieuwe verharding worden hierbij bepaald (voor verschillende 
terugkeerperiodes) door de neerslag die gebruikt wordt voor de simulaties van de huidige toestand door te 
rekenen met een Sirio model dat de bronmaatregelen volgens de GSVH bevat en op basis van de resultaten 
hiervan een nieuw hydrogram op te stellen dat representatief is voor de afstroming van verharding na het 
doorstromen van deze bronmaatregelen. Concreet gebeurt dit door in Sirio een simulatie te doen voor de 
situatie met en zonder bronmaatregelen en de hieruit afgeleiden ratio’s in afstroming in te werken in de 
composietbuien die worden gesimuleerd in JFLOW (zie verdere details in §6.3). Hierbij is het wel belangrijk 
op te merken dat hierdoor enkel lokale (private) bronmaatregelen in rekening gebracht worden. 
De eventuele uitbouw van grootschalige bufferbekkens wordt niet opgenomen in de modellen. Aangezien 
de nieuwe verharding niet expliciet opgenomen wordt in de aangepaste landgebruikskaart (maar wordt 
ingerekend als een aanpassing van de toegepaste neerslagprofielen – zie §6.3) wordt dit aangepaste 
neerslagprofiel eveneens ingewerkt in het neerslagprofiel dat op deze categorieën wordt toegepast. 
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Ook voor bestaande verharding wordt ten dele rekening gehouden met de uitbouw van bronmaatregelen 
door een zekere renovatiegraad in te rekenen. Vlaanderen heeft de ambitie geformuleerd de renovatiegraad 
van bestaande woningen te laten stijgen van ca. 1% per jaar naar 3% per jaar. Hierbij zal een groot deel van 
deze renovaties echter plaatsvinden binnen de gebouwschil (veelal energetische verbeteringen), waarbij er 
geen verplichting is tot uitbouw van bronmaatregelen. Toch zal een deel van de renovatie ook bestaan uit 
vernieuwbouw, waarop de richtlijnen uit de GSVH van toepassing zijn.  
 
Concrete cijfers over het aandeel vernieuwbouw (in tegenstelling tot renovatie binnen de bouwschil waarbij 
er geen verplichting is tot aanleg van bronmaatregelen) zijn niet gekend. In samenspraak met VMM en 
Departement Omgeving wordt uitgegaan van een vernieuwbouwpercentage van 0.25% per jaar onder het 
Business-as-usual (BAU) scenario en 0,5% per jaar onder het BRV-scenario. Realisatie van de hoger genoemde 
doelstellingen uit het BRV impliceert immers een verregaande kernversterking op goed gelegen locaties, 
waardoor veel meer ingezet zal worden op herontwikkeling en renovatie van bestaande gebouwen. 
 
Dit betekent dus dat in 2050 onder het BAU-scenario ca. 8,5% van de bestaande woningen gerenoveerd zijn 
met inbegrip van bronmaatregelen overeenkomstig de GSVH en onder het BRV-scenario ca. 17%.  
Hoe dat concreet gebeurt, wordt beschreven in §6.3. 
 
In beide scenario’s wordt enkel rekening gehouden met de uitbouw van bronmaatregelen op de private 
verharding; aanleg van bijkomende buffering ter hoogte van nieuwe openbare verharding is in geen van 
beide scenario’s meegerekend. 
  
 

6.3 Praktische implementatie 

Bovenstaande principes worden allemaal ingerekend in de hydraulische modellen door aanpassingen aan 
het toegepaste neerslagprofiel. Dit heeft het voordeel dat het effect kan ingerekend worden via een relatief 
klein aantal verschillende neerslagprofielen (zie verder), terwijl de details van een sterk variabele 
afstromingscoëfficiënt (die varieert op een schaal van 2m x 2m i.f.v. bodem, helling en huidig landgebruik) 
behouden kan blijven. Deze werkwijze wordt hieronder verder toegelicht. 
 

6.3.1 Inwerken van bronmaatregelen 

6.3.1.1 Opbouw scenario 
 
Zoals hogerop vermeld wordt het effect van de uitbouw van bronmaatregelen op de afstroming (van 
verharding) ingeschat door de afstroming van een situatie met bronmaatregelen te bepalen aan de hand van 
een Sirio model en dit te vergelijken met de afstroming van een situatie zonder bronmaatregelen. Hierbij 
worden volgende principes gehanteerd: 

• Als referentie wordt 1 ha verharde oppervlakte zonder bronmaatregelen doorgerekend in Sirio  

• Vervolgens wordt 1 ha verharde oppervlakte met standaard bronmaatregelen (volgens GSVH) in Sirio 

doorgerekend volgens volgende stramien: 
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o Er wordt verondersteld dat de verharding (enkel privaat domein) bestaat uit 60% 

dakoppervlakte en 40% grondoppervlakte  

o Er wordt verondersteld dat 1 ha verharding is samengesteld uit 50 percelen (woningen) met 

elk 200 m2 verharding; volgens bovenstaande veronderstelling gaat dit dus om 120 m2 dak 

en 80 m2 verhard grondoppervlak 

o Kenmerken regenwaterput: 

▪ Volume: 5000 l/100m2 op dakoppervlakte van 0.6 ha = 300 m3 

▪ Lediging: 100 l / woning / dag = 5000 l /dag 

▪ Overloop naar buffer / infiltratievoorziening 

o Kenmerken buffer / infiltratievoorziening: 

▪ Volume: 25 l/m2 gerekend op 200 m2 per perceel – 60 m2 voor regenwaterput = 50 

percelen * 140 m2 * 25 l/ m2 / 1000 l/m3 = 175 m3 

▪ Lediging aan 20 l/s/ha op 140 m2 per perceel = 14 l/s voor 50 percelen 

▪ De lediging gebeurt voor de helft via infiltratie en voor de helft via doorvoer via een 

lineaire doorvoerrelatie. In de praktijk zal infiltratie al dan niet mogelijk zijn 

afhankelijk van de ondergrond. Deze aanname betekent dus dat verondersteld 

wordt dat in de helft van de gevallen er voldoende infiltratiecapaciteit is. Dit komt 

neer op een infiltratiedebiet van 20 l/s/ha of 7.2 mm/h; rekening houdend met de 

minimale verhouding infiltratieoppervlakte tot afstromende oppervlakte, komt dit 

neer op een infiltratiecapaciteit van 5.2 10-5 m/s voor de helft van de gevallen en 0 

voor de andere helft. In het ideale geval zou deze aanname geografisch 

gedifferentieerd worden (bv. geen infiltratie verondersteld in kleigronden en 100% 

infiltratie verondersteld in zandgronden), maar om praktische redenen is dat niet 

mogelijk. 

▪ De overloop van de buffer/infiltratievoorziening, samen met de helft van het 

ledigingsdebiet (aandeel doorvoer), wordt als uitstroom weerhouden 

• De verhouding van de twee Sirio simulaties wordt daarna geanalyseerd in functie van de 

terugkeerperiode en de aggregatieduur 

• Deze relatieve verhoudingen worden dan gebruikt om aangepaste IDF-relaties te maken die rekening 

houden met de impact van bronmaatregelen: doordat er met verhoudingen wordt gewerkt kunnen 

andere neerslaginputs (bv. klimaatscenario’s) ook op deze manier verwerkt worden. 

• De aangepaste IDF-relaties worden omgezet in composietbuien: op deze manier wordt de totale 

uitstroom van de bronmaatregelen omgezet in afgevlakte equivalente neerslag op de initiële 

oppervlakte. 

 
De aangeleverde output uit Sirio omvat enerzijds 10-minuten piekdebieten van de overloop en anderzijds 
overloopvolumes en duren. 
 
Voor de referentietoestand zijn de 10 grootste waarden weergegeven in Tabel 45. 
Voor de toestand met de bronmaatregelen zijn de 10 grootste waarden weergegeven in Tabel 46. 
 
Merk hierbij op dat de grootste waarden zich hoofdzakelijk in de zomer situeren voor zowel de 
referentietoestand als het scenario met bronmaatregelen. 
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Tabel 45: Grootste piekdebieten uit Sirio simulatie voor referentietoestand 

Afstroming 

Terugkeerperiode 
(jaar) 

100 50 33.33 25 20 16.67 14.29 12.5 11.11 10 

10-min piekdebiet 
[l/s] 

316.3 274.8 254.7 249.4 246.5 241.4 234.7 223.1 221.4 216.3 

Tijdstip piek Oct  
'73 

Jul  
'14 

Aug 
'47 

Jun 
'27 

Aug 
'46 

Aug 
'09 

Aug 
'85 

Aug 
'26 

Jul  
'41 

Jul  
'79 

Overloopvolume 
[m³] 

1138.7 912.3 836.2 769.8 709.0 693.6 685.7 671.0 668.0 661.6 

Start  
en duur (uur) 
overloopvolume 

Oct  
'20 
(49u) 

Jun 
'37 
(33u) 

Jul 
'14 
(23u) 

Dec 
'17 
(40u) 

Nov 
'61 
(36u) 

Oct 
'27 
(55u) 

Mar 
'43 
(80u) 

Jan 
'42 
(37u) 

Sep 
'43 
(27u) 

Oct 
'94 
(84u) 

 

Tabel 46: Grootste piekdebieten uit Sirio simulatie voor toestand met bronmaatregelen 

Afstroming (overloop en doorvoer buffer) 

Terugkeerperiode 
(jaar) 

100 50 33.33 25 20 16.67 14.29 12.5 11.11 10 

10-min piekdebiet 
[l/s] 

173.0 163.7 123.9  95.3  74.1  66.8  64.4  62.7  56.5  54.6 

Tijdstip piek Jul  
'14 

Aug 
'85 

Aug 
'46 

Jul 
'40 

Jun 
'69 

Jul 
'35 

Aug 
'09 

Oct 
'20 

Oct  
'69 

May 
'44 

Overloopvolume 
[m³] 

239.7 235.2 189.5 169.6 112.9 107.1 103.5 103.1  95.4  95.3 

Start  
en duur (uur) 
overloopvolume 

Aug 
'85 
(23u) 

Jul 
'14 
(42u) 

Oct 
'20 
(75u) 

Jul 
'40 
(33u) 

Aug 
'46 
(45u) 

Jun 
'69 
(50u) 

Jul 
'35 
(22u) 

May 
'44 
(44u) 

Nov 
'32 
(126u) 

Jan  
'36 
(208u) 

 
 

6.3.1.2 Analyse van de piekdebieten 
 
De verhoudingen van de piekdebieten kunnen worden geanalyseerd in functie van de terugkeerperiode. 
Onderstaande Figuur 116 toont de resulterende extreme waarden verdeling voor de 
piekdebietsverhoudingen (de limietwaarde gaat naar 100%, wat betekent dat bij zeer hoge 
terugkeerperiodes er helemaal geen afvlakking meer is ) voor alle gebeurtenissen waarbij de overloop in 
werking treedt (23 keer in 100 jaar of een terugkeerperiode van 4.35 jaar). 
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Figuur 116: Extreme waarden verdeling voor de piekdebietsverhoudingen met/zonder bronmaatregelen i.f.v. terugkeerperiode 

 
 
 

6.3.1.3 Analyse van de volumes en duren 
 
Voor alle overloopgebeurtenissen wordt voor een aantal aggregatieniveaus een afstromingsvolume bepaald 
via interpolatie, waarbij verondersteld wordt dat de piekdebieten over langere duren logaritmisch afnemen 
met de duur. Onderstaande Figuur 117 toont de verhoudingen van volumes voor specifieke duren en 
terugkeerperiodes. 
 
Deze volumeverhoudingen kunnen omgezet worden naar relaties per terugkeerperiode in functie van de 
duur en hieraan kunnen dan verhouding/duur/frequentie-relaties worden gefit en geëxtrapoleerd. Deze zijn 
terug te vinden in Figuur 118. 
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Figuur 117: Verhouding van volumes voor specifieke buiduren met/zonder bronmaatregelen i.f.v. terugkeerperiode 

 

Figuur 118: Gefitte verhouding van afstromende volumes met/zonder bronmaatregelen voor verschillende terugkeerperiodes 
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6.3.1.4 Inwerken in composietbui 
 
Voor elke terugkeerperiode en duur is er een verhouding ingeschat. Deze terugkeerperiodes gelden voor de 
historische tijdreeks en worden via de standaard Vlaamse IDF-relaties omgerekend naar corresponderende 
intensiteiten. Voor elke combinatie van intensiteit en duur kan dus het resulterende effect worden berekend 
van de standaard bronmaatregelen, onafhankelijk van wat de afkomst van deze intensiteiten zijn. Dit wil 
zeggen dat er eerst bijvoorbeeld klimaatscenario’s in de IDF-relaties kunnen worden ingewerkt. Hierbij zal 
een hogere neerslag t.g.v. het klimaatscenario leiden tot een hogere terugkeerperiode volgens de 
oorspronkelijke statistiek en dus ook tot een hogere verhouding (minder afvlakking) t.g.v. bronmaatregelen. 
 
Het inwerken in de composietbuien verloopt volgens volgende stappen: 

• Bepaal perturbatiefactoren t.g.v. klimaatscenario indien relevant 

• Bepaal IDF-relaties voor geperturbeerde neerslag 

• Pas ruimtelijke correctie toe 

• Pas stedelijk oppervlakteverliesmodel toe (2 mm) 

• Bepaal overeenkomstige terugkeerperioden volgens historische IDF relaties 

• Bepaal afvlakkingspercentages en werk deze in in de IDF-relaties 

• Maak gewogen gemiddelde IDF-relaties voor aandeel met en zonder bronmaatregelen 

• Creëer aangepaste composietbui overeenkomstig met de aangepaste IDF-relaties 

• Trek de ontwerpbui af van deze composietbui overeenkomstig de terugkeerperiode van het 

rioleringsontwerp 

 
In Figuur 119 wordt een vergelijking gegeven van de oorspronkelijke composietbui met enkel ruimtelijke 
correctie en stedelijk oppervlakteverliesmodel (urban b) enerzijds en anderzijds de situatie waarbij 100% van 
deze oppervlakte is aangesloten op de standaard bronmaatregelen voor een terugkeerperiode van 100 jaar. 
Hierbij kan opgemerkt worden dat wanneer van deze bui ook nog een T20 ontwerpbui wordt afgetrokken 
omwille van de aanwezigheid van een recent rioolstelsel (piekintensiteit 112 mm/h), de hele bui bij een T100 
verdwijnt en er dus geen lokale oppervlakkige afstroming van deze verharding meer is. Wel zal ter hoogte 
van de afwaartse waterloop nog hervoeding plaatsvinden van het deel dat afgevoerd wordt via de riolering. 
 
In Figuur 120 wordt dezelfde vergelijking gegeven voor een bui met terugkeerperiode 25 jaar. Ook voor een 
bui T25 is er nog een overloop van de bronmaatregelen, omdat de standaard bronmaatregelen onvoldoende 
zijn om dit helemaal te voorkomen. Uiteraard zal er ook hierbij inrekenen van een rioolstelsel met capaciteit 
T20 geen oppervlakkige afstroming van de verharding meer zijn.  
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Figuur 119: Vergelijking tussen oorspronkelijke composietbui (blauw) en composietbui met inrekening van bronmaatregelen bij 
T100 (oranje). 
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Figuur 120: Vergelijking tussen oorspronkelijke composietbui (blauw) en composietbui met inrekening van bronmaatregelen bij T25 
(oranje). 
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6.3.2 Praktische implementatie voor business-as-usual scenario 

 
In het BAU-scenario wordt de bijkomende verharding ingewerkt door de afvoer van de rurale pixels met 
landgebruik bare, crop, grass-crop en grass-permanent te verhogen overeenkomstig de bijkomende 
verharding die afhankelijk is van de gebiedsindeling. De totale extra verharding is 37.230 ha (zie §6.2.1). 
 
Onderstaande Tabel 47 geeft de verschillende combinaties aan van huidig landgebruik en gebiedsindeling 
met het bijbehorende buinummer. 
 
In Tabel 48 worden voor elk van deze buien de basisparameters weergegeven voor de bepaling van de 

aangepaste bui. Alle aanpassingen (wijziging in verharding, uitbouw bronmaatregelen, renovatie riolering) 

worden dus volledig ingerekend in de bui zelf, zodat de bestaande afvoercoëfficiënten kunnen behouden 

blijven. 

 
De omrekening voor de 8 klassen met bijkomende verharding gebeurt volgens onderstaande formule (1): 
  
 i = (1-%) * iR + % / phig * iU 
 
Met: i = intensiteit nieuwe bui 
 % aandeel van de aanpassing voor dit landgebruik (% omzetting van landelijk naar urban) 
 iR = intensiteit van de rurale bui (met inbegrip van landelijke correctie) 
 phig = gemiddelde afvoercoëfficiënt van dit landgebruik 
 iU = intensiteit van de urbane bui 
 
 
 

Tabel 47: Overzicht van verschillende buien i.f.v. gebiedsindeling en huidig landgebruik voor BAU-scenario 
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nieuw urbaan 9 10 11 1 2 3 4 12 12 

bestaand urbaan 9 10 11 5 6 7 8 12 12 

ongewijzigd 9 10 11 12 12 12 12 12 12 
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Tabel 48: Gehanteerde parameters voor bepaling aangepaste bui i.f.v. gebiedsindeling en huidig landgebruik voor BAU-scenario 

b
u

i n
r 

in
d

el
in

g 

h
u

id
ig

 

la
n

d
ge

b
ru

ik
 

aa
n

d
ee

l (
%

) 

ge
m

id
d

el
d

e 
ru

n
o

ff
   

p
h

ig
 

fo
rm

u
le

 

%
 

b
ro

n
m

aa
tr

eg
el

 

re
fe

ed
 a

ft
re

k 

1 nieuw urbaan bare 39.91% 0.4425 (1) 100% 100%T20 op iU 

2 nieuw urbaan crop 30.24% 0.3353 (1) 100% 100%T20 op iU 

3 nieuw urbaan 
grass- 

permanent 
21.99% 0.2438 (1) 100% 100%T20 op iU 

4 nieuw urbaan grass-crop 25.83% 0.2864 (1) 100% 100%T20 op iU 

5 bestaand urbaan bare 19.69% 0.4367 (1) 100% 100%T20 op iU 

6 bestaand urbaan crop 15.61% 0.3461 (1) 100% 100%T20 op iU 

7 bestaand urbaan 
grass- 

permanent 
10.56% 0.2342 (1) 100% 100%T20 op iU 

8 bestaand urbaan grass-crop 13.43% 0.2978 (1) 100% 100%T20 op iU 

9 ongewijzigd urban a - T5 0% nvt iU 13.39% 35%T20 op iU 

10 ongewijzigd urban a - T20 0% nvt iU 13.39% 100%T20 op iU 

11 ongewijzigd urban b 0% nvt iU 0% 0 

12 ongewijzigd 
rural – 

all landuses 
0% nvt iR 0% 0 

 
Bovenstaande formule (1) werd stapsgewijs bekomen als volgt: 

• Afvoer vanwege nieuwe verharding = % * phi U * iU  

 met phi U = 1 (verhard) 

• Omzetten in equivalente landelijke afvoer met landelijke afvoercoëfficiënt phi R: 

phi R * iR 

• Hieruit volgt de equivalente neerslag i door gelijkstelling van beide formules: 

i = % * phi U * iU / phi R 

• Met phi U = 1 en phi R = gemiddelde afvoercoëfficiënt per landgebruiksklasse phig wordt dit voor het 

aandeel verhard: 

i = % * iU / phig 

• Het aandeel onverhard hierbij optellend geeft: 

i = (1-%) * iR + % * iU / phig 

• Deze bui kan worden toegepast met de afvoercoëfficiënt van de individuele pixel: 

afvoer = phi R * i = (1-%) * phi R * iR + % * phi R / phig * iU 
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Op deze manier blijft het grootste aandeel - dat van de rurale afvoer specifiek berekend voor de lokale 

karakteristieken van de pixel - behouden, terwijl er voor de nieuwe verharding met een gemiddelde 

oorspronkelijke landelijke afvoercoëfficiënt wordt gerekend. Voor lage afvoercoëfficiënten phi R (bv. 

zandgrond) zal het aandeel afvoer van de nieuwe verharding dalen t.o.v. het gemiddelde, maar in die gevallen 

wordt er ook iets meer infiltratie verwacht dan gemiddeld via de bronmaatregelen en vice versa voor hogere 

afvoercoëfficiënten. Indien de bijkomende verharding in de afvoercoëfficiënt zou worden ingewerkt, zouden 

we omgekeerde variaties t.o.v. het gemiddelde zien en dat zou niet logisch zijn. 

 

 
Inrekenen bronmaatregelen: 
 
Voor het BAU-scenario wordt er verondersteld dat er 8.5% van de bestaande woningen wordt gerenoveerd 
met inbegrip van de bronmaatregelen overeenkomstig de GSVH. Dit wordt omgerekend naar een equivalent 
percentage op de urban-a oppervlakte (%UA) overeenkomstig onderstaande oppervlaktes voor de 
verschillende originele landgebruiksklassen (zieTabel 49). Dit gebeurt via volgende formule: 
 
Bestaande verharde oppervlakte met bronmaatregelen: 

8.5% * (gebouwen + overige afgedekt) = 8.5% * 146837 ha = 12481 ha 
 
Equivalent % op urban A: %UA = 12481 / 93222 = 13.39% 
 
Voor de nieuwe verhardingen wordt 100% bronmaatregel ingerekend (37.230 ha). In totaal worden er dus 
bronmaatregelen toegepast op 49.711 ha, wat neerkomt op 38% van de totale urban-a oppervlakte als de 
uitbreiding wordt meegerekend. 
 
In Tabel 50 wordt een overzicht gegeven van de oppervlakte in Vlaanderen per combinatie van huidig 
landgebruik en gebiedsindeling (nieuw urbaan, bestaand urbaan niet urbaan). Tabel 51 geeft voor elk van 
deze combinaties een overzicht hoeveel bijkomende verharding wordt ingerekend in 2050. Op basis hiervan 
geeft Tabel 52 dan de relatieve toename in verharding in elk van deze zones in 2050 onder het BAU-scenario. 
Tabel 53 ten slotte geeft dan de impact op de gemiddelde afvoercoëfficiënt voor elk van deze zones (ter 
herinnering: in de modellen wordt nog steeds gerekend met de effectieve originele afvoercoëfficiënt per 
modelcel van 2m x 2m). 
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Tabel 49: Totale oppervlakte (Vlaanderen) per landgebruikscategorie 

Waarde Landgebruik Oppervlakte (ha) 

1 Gebouwen 64068 

2 Autowegen 45770 

3 Overig Afgedekt 82769 

4 Spoorwegen 3031 

5 Water 24447 

6 Overig Onafgedekt 29228 

7 Akker 391752 

8 Gras, Struiken 182733 

9 Bomen 231505 

10 Gras, Struiken - Landbouw 266426 

11 Gras, Struiken - Wegen 15916 

12 Bomen - Wegen 9947 

13 Gras, Struiken - Water 8181 

14 Bomen - Water 6421 

 

Tabel 50: Verdeling oppervlaktes (ha) i.f.v. huidig landgebruik en gebiedsindeling volgens BAU-scenario 

landgebruik 

bestaande oppervlakte (ha) - 2016 

Vlaanderen 
'nieuwe' 

urbane zones 
bestaande 

urbane zones 
niet-urbane 

zones 

bare 29228 2310 9264 17654 

crop 391752 26141 22631 342980 

grass - permanent 206830 17276 100907 88647 

grass - crop 266426 19825 25837 220764 

totaal 894235 65551 158640 670044 
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Tabel 51: Bijkomende verharding in 2050 i.f.v. huidig landgebruik en gebiedsindeling onder BAU-scenario 

landgebruik 

bijkomende verharding - 2050 (ha) 

Vlaanderen 
'nieuwe' 

urbane zones 
bestaande 

urbane zones 
niet-urbane 

zones 

bare 2746 922 1825 0 

crop 11437 7905 3532 0 

grass - permanent 14456 3799 10657 0 

grass - crop 8591 5121 3470 0 

totaal 37230 17746 19484 0 

 

Tabel 52: Relatieve toename in verharding in 2050 i.f.v. huidig landgebruik en gebiedsindeling onder BAU-scenario 

landgebruik 'nieuwe' urbane zones bestaande urbane zones 

bare 39.91% 19.69% 

crop 30.24% 15.61% 

grass - permanent 21.99% 10.56% 

grass - crop 25.83% 13.43% 

 
 

Tabel 53: Gemiddelde afvoercoëfficiënt i.f.v. huidig landgebruik en gebiedsindeling onder BAU-scenario 

landgebruik 

gemiddelde afvoercoëfficiënten 

Vlaanderen 
'nieuwe' urbane 

zones 
bestaande 

urbane zones 
niet-urbane 

zones 

bare 0.4452 0.4425 0.4367 0.4500 

crop 0.3655 0.3353 0.3461 0.3691 

grass - permanent 0.2491 0.2438 0.2342 0.2672 

grass - crop 0.3244 0.2864 0.2978 0.3309 
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Inrekenen renovatie riolering 
 
Voor de bestaande riolering (standaard gedimensioneerd verondersteld met T5) wordt verondersteld dat in 
de periode tot 2050 35% van de riolering wordt vernieuwd en gedimensioneerd o.b.v. T20, de rest blijft op 
T5. Voor de nieuwe verharding wordt overal met een T20 gerekend voor de aftrek van de rioolcapaciteit. 
 
 
Inrekenen klimaatwijziging 
 
Finaal worden er twee sets van buien aangemaakt voor het BAU-scenario: 

• Enerzijds met de klimaatfactoren voor de tijdshorizon 2050 volgens het HighS klimaatscenario 

• Anderzijds met de klimaatfactoren voor de huidige situatie (2016) om te kunnen vergelijken wat enerzijds 

het effect van de klimaatverandering is en anderzijds de invloed van het BAU-scenario 

 
 

Inrekenen effect op hervoeding 
 
Het effect van bovenstaande op de hydrogrammen die toegepast worden om de hervoeding van afstromend 
water via de riolering naar de waterlopen in te rekenen gebeurt door een procentuele herschaling van deze 
hydrogrammen op basis van een globale balans voor Vlaanderen. 
 
De reductie op de afstroming via de riolering wordt hier bepaald aan de hand van de Sirio berekeningen die 
ook gebruikt werden om het effect van de bronmaatregelen in te rekenen (zie §6.3.1). 
 
Het effect van de buffering op afwatering varieert hierbij i.f.v. de terugkeerperiode: 

• T10: reductie tot 12.5% 

• T100: reductie tot 33.5% 

• T1000: reductie tot 39.9% 

De meest relevante (en gemiddelde) terugkeerperiode is 100 jaar, waarbij de bronmaatregelen 2/3 van het 
volume weerhouden: dit percentage wordt als globaal gemiddelde verder gehanteerd. 
 
In het BAU-scenario wordt (net als in het BRV-scenario) verondersteld dat in 2050 35% van de riolen met een 
T5 capaciteit vervangen zal zijn door riolen met een T20 capaciteit. Dit levert volgend resultaat op: 
 

• Huidige aansluiting urban-a op riool: 

o Bestaand T5 = 84.877 ha 

o Bestaand T20 = 8.346 ha 

o Totaal bestaand = 93.223 ha 

• Toekomstige (2050) aansluiting urban-a op riool (bestaande verharding + nieuwe verharding): 

o Nieuw T5 = 55.170 ha 

o Nieuw T20 = 75.283 ha 

o Totaal nieuw = 130.453 ha  
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• Het effect van de bronmaatregelen op de afstroming varieert i.f.v. de terugkeerperiode; het 

bovenstaande cijfer van 33.5% wordt hier ook als een gemiddelde gehanteerd, wat een resterend 

afvoer geeft van: 

o Nieuw T5 = 55.170 ha 

o Nieuw T20 met bronmaatregelen = 30.770 ha (buffering geteld op alle types verharde 

oppervlakte, ook de openbare) 

• De totaal nieuwe equivalente afvoer via de riolering bedraagt dus 85.940 ha, of 92,2% van de huidige 

afvoer 

Globaal gezien komt er dus iets minder volume in de riolering terecht bij een terugkeerperiode van 100 jaar: 

de vergroting van de riolering zorgt dus niet voor een bijkomend afvoervolume op zich en wordt verder dus 

niet meegerekend in de balans. 

 

 

De balans wordt dan als volgt berekend: 

• Verhardingen: 

o Totaal bestaand urban = 230.031 ha 

o Hiervan krijgt tegen 2050 een deel bronmaatregelen (8.5% van de woningen, wegenis niet 

meegerekend) = 12.481 ha 

o Resterend bestaand zonder bronmaatregelen = 217.550 ha 

o Nieuwe verharding met bronmaatregelen = 37.230 ha 

• In equivalente oppervlakte met inrekenen van bronmaatregelen (33.5%) geeft dit: 

o Ongewijzigd = 217.550 ha 

o Bestaand met bronmaatregelen = 4.119 ha 

o Nieuw met bronmaatregelen = 12.286 ha 

o Totaal = 234.203 ha of 101.8% t.o.v. bestaand urban 

 

De afstroomhydrogrammen van de hervoeding worden onder het BAU-scenario dan ook met een factor 

101.8% herschaald. 

 
 
 

6.3.3 Praktische implementatie voor scenario Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

 
In het BRV-scenario wordt een deel van de verharding verplaatst en deel onthard. 
 
Voor de gebieden waarnaar verharding verplaatst wordt (positieve gebieden uit kansenkaart ruimtelijk 
uitbreiden) wordt de hoeveelheid verplaatste verharding als extra verharding ingerekend in de landelijke 
zones, analoog aan het BAU-scenario. 
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Voor locaties waar deze verharding verdwijnt alsook de gebieden waar onthard wordt, wordt een aangepaste 
equivalente urbane afvoer berekend en in de bui ingewerkt. Deze houdt rekening met de omzetting van de 
verharding naar een gemiddelde landelijke afvoer. 
 
Onderstaande Tabel 54 geeft de verschillende combinaties aan van huidig landgebruik en gebiedsindeling 
met het bijbehorende buinummer. 
 

Tabel 54: Overzicht van verschillende buien i.f.v. gebiedsindeling en huidig landgebruik voor BAU-scenario 
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positief 17 18 19 1 2 3 4 20 20 

geen/negatief landbouw 5 6 7 20 20 20 20 20 20 

geen/negatief bos 8 9 10 20 20 20 20 20 20 

geen/negatief natuur 11 12 13 20 20 20 20 20 20 

negatief andere 14 15 16 20 20 20 20 20 20 

geen andere + water + 
luchthaven + spoorwegen 

17 18 19 20 20 20 20 20 20 

 
 
 
In Tabel 55 worden voor elk van deze buien de basisparameters weergegeven voor de bepaling van de 
aangepaste bui. Alle aanpassingen (wijziging in verharding, uitbouw bronmaatregelen, renovatie riolering) 
worden dus volledig ingerekend in de bui zelf, zodat de bestaande afvoercoëfficiënten kunnen behouden 
blijven. 
 
In het positief gebied wordt verharding toegevoegd door de afstroming van de landelijke gebieden te 
verhogen, overeenkomstig de aanpak in het BAU-scenario (formule (1) in §6.3.2). In de gebieden met negatief 
of geen uitspraak wordt 20% onthard in de urbane zones (zowel urban-a als urban-b) die als nieuwe 
bestemming landbouw, bos of natuur krijgen door de afstroming van deze urbane zones te verminderen. 
In negatief gebied die geen bestemming landbouw, bos of natuur hebben (andere) wordt evenveel onthard, 
nl. het aandeel verharding dat verplaatst wordt naar de positieve gebieden. In gebieden met geen uitspraak 
die geen bestemming landbouw, bos of natuur hebben, verandert niets. Er verandert ook niets in cellen die 
als landgebruik water of spoorwegen hebben en in het gebied van de luchthaven van Zaventem. 
 
De omrekening voor de 4 klassen met bijkomende verharding (positief gebied) gebeurt volgens dezelfde 
formule als voor het BAU-scenario.  
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De omrekening voor de 12 klassen met afname van verharding gebeurt volgens onderstaande formule (2):  
 
 i = % * phig / phi U * iR + (1-%) * iU 
 
Met: i = intensiteit nieuwe bui 
 % aandeel van de aanpassing (20% ontharding) 
 iR = intensiteit van de rurale bui (met inbegrip van landelijke correctie) 
 phig = gemiddelde afvoercoëfficiënt van het toekomstig landgebruik  

(voor landbouw is het gemiddelde genomen tussen grass-crop en crop; voor natuur en 
andere is grass-permanent gebruikt) 

 iU = intensiteit van de urbane bui 
 phi U = afvoercoëfficiënt van urban: urban A = 1, urban B = 0.65 of 1, gemiddeld = 0.6934 
 
Bovenstaande formule (2) wordt stapsgewijs bekomen als volgt: 

• Afvoer vanwege onthard gedeelte (20%) = % * phi R * iR 

 met phi R = afvoercoëfficiënt van het toekomstig landgebruik 

• Omzetten in equivalente stedelijke afvoer met stedelijke afvoercoëfficiënt phi U: 

phi U * i 

• Hieruit volgt de equivalente neerslag i door gelijkstelling van beide formules: 

i = % * phig / phi U * iR 
met phi R = phi g de gemiddelde afvoercoëfficiënt van het toekomstig landgebruik  

• Het resterend aandeel verhard hierbij optellend geeft: 

i = (1-%) * iU + % * phig / phi U * iR 

• Deze bui kan worden toegepast met de afvoercoëfficiënt van de individuele (urbane) pixel (urban a: 

phi U = 1, urban b: phi U = 0.65): 

afvoer = phi U * i = (1-%) * phi U * iU + % * phig * iR 
 
In iR zit de landelijke correctie in functie van de terugkeerperiode ingerekend 
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Tabel 55: Gehanteerde parameters voor bepaling aangepaste bui i.f.v. gebiedsindeling en huidig landgebruik voor BRV-scenario 
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1 positief bare 14.31% 0.4392 (1) 100% 100%T20 

2 positief crop 11.35% 0.3486 (1) 100% 100%T20 

3 positief 
grass- 

permanent 
7.76% 0.2383 (1) 100% 100%T20 

4 positief grass-crop 9.75% 0.2992 (1) 100% 100%T20 

5 geen/negatief landbouw urban a - T5 20.00% 0.3499 (2) 26.78% 35%T20 

6 geen/negatief landbouw urban a - T20 20.00% 0.3499 (2) 26.78% 100%T20 

7 geen/negatief landbouw urban b 20.00% 0.3499 (2) 0% 0 

8 geen/negatief bos urban a - T5 20.00% 0.1521 (2) 26.78% 35%T20 

9 geen/negatief bos urban a - T20 20.00% 0.1521 (2) 26.78% 100%T20 

10 geen/negatief bos urban b 20.00% 0.1521 (2) 0% 0 

11 geen/negatief natuur urban a - T5 20.00% 0.2612 (2) 26.78% 35%T20 

12 geen/negatief natuur urban a - T20 20.00% 0.2612 (2) 26.78% 100%T20 

13 geen/negatief natuur urban b 20.00% 0.2612 (2) 0% 0 

14 negatief - andere urban a - T5 8.89% 0.2340 (2) 26.78% 35%T20 

15 negatief - andere urban a - T20 8.89% 0.2340 (2) 26.78% 100%T20 

16 negatief - andere urban b 8.89% 0.2340 (2) 0% 0 

17 
positief urban 

of andere / geen 
urban a - T5 0.00% nvt iU 26.78% 35%T20 

18 
positief urban 

of andere / geen 
urban a - T20 0.00% nvt iU 26.78% 100%T20 

19 
positief urban 

of andere / geen 
urban b 0.00% nvt iU 0% 0 

20 
positief urban 

of andere / geen 
rural – all landuses 0.00% nvt iR 0% 0 
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Bronmaatregelen 
 
Voor het BRV-scenario wordt er verondersteld dat er 17% van de bestaande woningen wordt gerenoveerd 
met inbegrip van de bronmaatregelen overeenkomstig de GSVH. Dit wordt omgerekend naar een equivalent 
percentage op de urban-a oppervlakte (%UA) analoog met het BAU-scenario. Dit gebeurt via volgende 
formule: 
 
Bestaande verharde oppervlakte met bronmaatregelen: 

17% * (gebouwen + overige afgedekt) = 17% * 146837 ha = 24962 ha 
 
Equivalent % op urban A: %UA = 24962 / 93222 = 26.78% 
 
Voor de nieuwe verhardingen wordt 100% bronmaatregel ingerekend (4.425 ha in positief gebied). In totaal 
worden er dus bronmaatregelen toegepast op 29.387 ha, wat neerkomt op 36% van de resterende urban-a 
oppervlakte als de ontharding wordt meegerekend. 
 
In Tabel 56 wordt een overzicht gegeven van de oppervlakte in Vlaanderen per landgebruikscategorie. Tabel 
57 geeft voor elk van deze zones een overzicht hoeveel bijkomende verharding wordt ingerekend in 2050. 
Tabel 58 ten slotte geeft dan de impact op de gemiddelde afvoercoëfficiënt voor elk van deze zones (ter 
herinnering: in de modellen wordt nog steeds gerekend met de effectieve originele afvoercoëfficiënt per 
modelcel van 2m x 2m). 
 
 

Tabel 56: Verdeling oppervlaktes (ha) i.f.v. huidig landgebruik volgens BRV-scenario 

landgebruik 
bestaande oppervlakte (ha) - 2016 

Vlaanderen Positief 

bare 29228 5267 

crop 391752 3774 

grass - permanent 206830 37592 

grass - crop 266426 3340 

totaal 894235 49972 
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Tabel 57: Bijkomende verharding in positief gebied in 2050 i.f.v. huidig landgebruik onder BRV-scenario  

huidig landgebruik 
bijkomende verharding – 2050 

Positief (ha) % Positief 

bare 753 14.31% 

crop 428 11.35% 

grass - permanent 2918 7.76% 

grass - crop 325 9.75% 

totaal 4425  

 

Tabel 58: Gemiddelde afvoercoëfficiënt i.f.v. huidig landgebruik onder BRV-scenario 

huidig landgebruik Vlaanderen positief 

bare 0.4452 0.4392 

crop 0.3655 0.3486 

grass - permanent 0.2491 0.2383 

grass - crop 0.3244 0.2992 

 
 

Tabel 59: Nieuwe afvoercoëfficiënten voor ontharde gebieden geen uitspraak / negatief met eindbestemming bos, landbouw of 
natuur, gebaseerd op de gemiddelde afvoercoëfficiënten in de betreffende zones met gelijkaardige huidig landgebruik: 

huidig 
landgebruik 

totale oppervlakte (ha) in deze categorisatie 

Geen/Negatief 
Natuur 

Geen/Negatief 
Bos 

Geen/Negatief Landbouw  

forest 85959 33317 55351  

grass - 
permanent 

21264 3390 69161  

grass – crop 24493 2935 220575  

crop 8624 2415 363851  
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huidig 
landgebruik 

gemiddelde afvoercoëfficiënt in deze categorisatie 

Geen/Negatief 
Natuur 

Geen/Negatief 
Bos 

Geen/Negatief Landbouw 
Negatief - 

Andere 

forest 0.1639 (b) 0.1250 (b) 0.1500 (b)  

grass - 
permanent 

0.2777 (c) 0.2571 (c) 0.2563 (c) 0.2340 (d) 

grass – crop 0.3627 (a) 0.3021 (a) 0.3219 (a)  

crop 0.3693 (a) 0.3218 (a) 0.3660 (a)  

bepaling gemiddelde afvoercoëfficiënten 

zone 
eind-

bestemming 
overeenkomstig huidig 

landgebruik 
afvoer-

coëfficiënten 

geen uitspraak/negatief 

landbouw crop / grass – crop 0.3499 (1) 

bos forest 0.1521 (2) 

natuur grass - permanent 0.2612 (3) 

negatief andere grass - permanent 0.2340 (4) 

(1) Gewogen (o.b.v. oppervlakte) gemiddelde van afvoercoëfficiënten voor crop en grass-crop binnen 
eindbestemming Geen/Negatief (a) 

(2) Gewogen (o.b.v. oppervlakte) gemiddelde van afvoercoëfficiënten voor forest binnen 
eindbestemming Geen/Negatief (b) 

(3) Gewogen (o.b.v. oppervlakte) gemiddelde van afvoercoëfficiënten voor grass-permanent binnen 
eindbestemming Geen/Negatief (c) 

(4) Gemiddelde afvoercoëfficiënt van grass-permanent binnen zone Negatief-Andere (d) 
 
 

Tabel 60: Onthardingspercentage in zone negatief/andere 

huidig landgebruik Zone Negatief - Andere 

Urban A - T5 17238 ha 

Urban B 29394 ha 

Urban A - T20 3125 ha 

totaal huidig urbaan 49758 ha 

verplaatst urbaan 4425 ha 

% verplaatst 8.89% 
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Afwatering via riolering 
 
Overeenkomstig het BAU-scenario wordt voor de bestaande riolering (gedimensioneerd verondersteld met 
T5) verondersteld dat in de periode tot 2050 35% van de riolering wordt vernieuwd en gedimensioneerd 
o.b.v. T20, de rest blijft op T5. Voor de nieuwe verharding wordt overal met een T20 gerekend voor de aftrek 
van de rioolcapaciteit. 
 
 
Inrekenen klimaatwijziging 
 
Finaal worden er twee sets van buien aangemaakt voor het BRV-scenario: 

• Enerzijds met de klimaatfactoren voor de tijdshorizon 2050 volgens het HighS klimaatscenario 

• Anderzijds met de klimaatfactoren voor de huidige situatie (2016) om te kunnen vergelijken wat enerzijds 

het effect van de klimaatverandering is en anderzijds de invloed van het BRV-scenario 

 
 
Inrekenen effect op hervoeding 
 
Het effect van bovenstaande op de hydrogrammen die toegepast worden om de hervoeding van afstromend 
water via de riolering naar de waterlopen in te rekenen gebeurt door een procentuele herschaling van deze 
hydrogrammen op basis van een globale balans voor Vlaanderen. 
 
Overeenkomstig het BAU-scenario wordt ook hier gerekend met een gemiddeld effect van de 

bronmaatregelen op de afstroming van 33.5% en wordt de vergroting van de riolering op zich niet 

meegerekend in de balans (zie §6.3.2). 

 

De balans wordt dan als volgt berekend: 

• Verhardingen: 

o Totaal bestaand urban = 230.031 ha 

o Hiervan krijgt tegen 2050 een deel bronmaatregelen (17% van de woningen, wegenis niet 

meegerekend) = 24.962 ha 

o Resterend bestaand zonder bronmaatregelen = 205.069 ha 

o Nieuwe met bronmaatregelen = 4.425 ha (positief gebied) 

o Ontharding = 20% van 12.467 ha urban a (geen uitspraak/negatief met bestemming 

landbouw/natuur/bos) + 4425 ha in zone negatief/andere 

• In equivalente oppervlakte met inrekenen van bronmaatregelen (33.5%) geeft dit: 

o Ongewijzigd = 205.069 ha 

o Bestaand met bronmaatregelen = 8.362 ha 

o Nieuw met bronmaatregelen = 1.482 ha 

o Ontharding = -6.918 ha 

o Totaal = 207.995 ha 90.4% t.o.v. bestaand urban 
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De afstroomhydrogrammen van de hervoeding worden onder het BRV-scenario dan ook met een factor 

90.4% herschaald. In het gebied waar enkel verdicht wordt en niet onthard, is het effect wat kleiner, namelijk 

93.4%, maar er wordt ook hier met het algemeen gemiddelde van 90.4% gerekend. 

 

 
 

6.4 Resultaten 

6.4.1 Impact op afstroming 

Onderstaande Figuur 121 geeft zowel voor het BAU-scenario als het BRV-scenario de relatieve verandering 
weer van de afstromingsvolumes t.o.v. de situatie zonder bronmaatregelen 2016 voor een bui met een 
terugkeerperiode van 100 jaar. Deze percentages zijn berekend door aangepaste neerslag te combineren 
met overeenkomstige afvoercoëfficiënt en verharde oppervlakte per categorie. 
 
Hieruit blijkt dat beide scenario’s ongeveer eenzelfde afvlakking vertonen indien het klimaateffect niet wordt 
ingerekend (blauwe balken in grafiek) en dat het BRV lichtjes beter scoort, ook wanneer het klimaateffect 
wordt ingerekend (oranje balken in grafiek), maar het verschil is heel klein. 
 
Voor beide scenario’s geldt dat ze maar voor ongeveer 1/3de het klimaateffect kunnen compenseren. Voor 
de bronmaatregelen is er wel met een aantal aannames aan de veilige kant gerekend, dus er is wel potentieel 
om dit nog wat te verbeteren bij een doorgedreven inzet van bronmaatregelen. Het BRV-scenario heeft een 
iets lager effect bij kleinere terugkeerperiodes en een iets hoger effect bij grotere terugkeerperiodes (T1000). 
 
Figuur 124 geeft de relatieve verandering weer van de piekdebieten t.o.v. de situatie zonder 
bronmaatregelen 2016 voor een bui met een terugkeerperiode van 100 jaar. Het effect op de piekdebieten 
is veel kleiner (bij BAU in urbaan gebied zelf negatief bij klimaat 2050), maar dit heeft dan ook enkel effect 
op zeer kortstondige lokale afstroming.  
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Figuur 121: Relatieve verandering van de afstromingsvolumes t.o.v. de situatie zonder bronmaatregelen 2016 voor een bui met een 
terugkeerperiode van 100 jaar 
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Figuur 122: Relatieve verandering van de afstromingsvolumes t.o.v. de situatie zonder bronmaatregelen 2016 voor een bui met een 
terugkeerperiode van 10 jaar 
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Figuur 123: Relatieve verandering van de afstromingsvolumes t.o.v. de situatie zonder bronmaatregelen 2016 voor een bui met een 
terugkeerperiode van 1000 jaar 
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Figuur 124: Relatieve verandering van het piekdebiet t.o.v. de situatie zonder bronmaatregelen 2016 voor een bui met een 
terugkeerperiode van 100 jaar 

 
 
Opsplitsing impact t.g.v. bronmaatregelen versus impact t.g.v. vergroting rioleringscapaciteit 
 
In Figuur 125 wordt voor het BAU-scenario (T100) de relatieve impact getoond van enerzijds enkel 
bronmaatregelen (dus zonder het effect van renovatie van riolering) en anderzijds het gecombineerde effect 
van bronmaatregelen en renovatie van riolering, uitgesplitst per type gebied (nieuwe urbaan, bestaand 
urbaan en geen verandering).  
 
Het percentage van de oppervlakte met bronmaatregelen in de 3 gebiedstypes is: 

• Nieuwe urbaan: 20.4% 

• Bestaand urbaan: 8.1% 

• Geen verandering: 0.1% 
 
Hieruit blijkt dat vooral de bronmaatregelen een impact hebben op de vermindering van de afstroming en 
dat de vergroting van de rioleringscapaciteit een veel beperktere rol speelt: de verschillen tussen de 
resultaten ‘bron + riool’ en ‘enkel bron’ zijn immers klein, wat duidt op de beperkte extra impact van de 
vergroting van de riolering. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er in de analyse geen rekening 
gehouden werd met de uitbouw van buffering in het rioolstelsel zelf. 
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Figuur 125: Relatieve impact van respectievelijk enkel bronmaatregelen versus bronmaatregelen en vergroting riolering, uitgesplitst 
per type gebied, voor BAU-scenario T100. Het percentage geeft de verandering in afstroming aan voor alle oppervlakte binnen deze 
categorie (categorie nieuw urbaan bevat niet enkel urban-a, maar ook onverhard)   
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6.4.2 Impact op pluviale afstromingskaarten 

 
Zoals hogerop vermeld werden zowel het BAU-scenario als het BRV-scenario, opgebouwd volgens 
bovenvermelde principes, voor 6 pilootgebieden doorgerekend m.b.v. JFlow®. Dit gebeurde voor volgende 
situaties: 

• Gewijzigde verharding (2050) onder BAU-scenario bij huidig klimaat 

• Gewijzigde verharding (2050) onder BAU- scenario bij klimaat 2050 

• Gewijzigde verharding (2050) onder BRV-scenario bij huidig klimaat 

• Gewijzigde verharding (2050) onder BRV-scenario bij klimaat 2050 

 
Op basis hiervan kon aan de hand van verschilkaarten tussen de verschillende scenario’s onderling en met 
de kaarten van de huidige verhardingssituatie de impact van deze verhardingsscenario’s bekeken worden. 
 
In Figuur 126 tot Figuur 141 is voor het huidige klimaat een vergelijking terug te vinden tussen enerzijds de 
huidige verhardingssituatie en anderzijds het BAU-scenario, respectievelijk het BRV-scenario voor 
verschillende terugkeerperiodes, en dit voor volgende gebieden: 

• Mechelen: voorbeeld van een stedelijke kern 

• Oostende: voorbeeld van een stedelijke kern 

• Ternat: voorbeeld van een randstedelijk gebied 

• Gistel: voorbeeld van een landelijk gebied 

 
In Figuur 142 tot Figuur 157 is een gelijkaardige vergelijking terug te vinden voor het klimaat 2050. 
 

In Figuur 158 tot Figuur 165 wordt dan voor het huidige klimaat een vergelijking gemaakt tussen het BAU-
scenario en het BRV-scenario. Figuur 166 tot Figuur 173 geeft dezelfde vergelijking tussen beide scenario’s 
voor het klimaat 2050. 

 

Ten slotte wordt in Figuur 174 tot Figuur 189 een vergelijking gemaakt tussen enerzijds de huidige 
verhardingsgraad voor het huidige klimaat en anderzijds het BAU-scenario, respectievelijk het BRV-scenario 
met het klimaat 2050. 

 
In al deze kaarten wordt aangegeven waar er meer pluviale overstromingen voorspeld worden t.o.v. de 
referentie (de referentiesituatie wordt steeds als eerste vermeld in de hoofding van de figuur), waar de 
kaarten volledig overeenkomen, waar er minder pluviale overstromingen voorspeld worden en waar er in 
beide simulaties overstroming gesimuleerd wordt, maar met een hogere of lagere waterdiepte. Voor deze 
laatste categorie werd een drempelwaarde van 5cm gehanteerd; indien de gesimuleerde waterdiepte in 
beide scenario’s minder dan 5 cm verschilt, wordt dit dus aangegeven als gelijk (‘zelfde contour’). 
 
Uit de vergelijking tussen BAU-, respectievelijk BRV-scenario t.o.v. het huidige landgebruik bij huidig klimaat 
(Figuur 126 tot Figuur 141) blijkt dat in stedelijk gebied er onder beide scenario’s een afname in wateroverlast 
gesimuleerd wordt. De reden hiervoor is dat in beide scenario’s de verdere uitbouw van bronmaatregelen 
door vernieuwbouw van woningen en gedeeltelijke renovatie van de riolering met een grotere capaciteit 
ingerekend wordt. Omwille van deze maatregelen kan de verdere verdichting in deze gebieden dus volledig 
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gecompenseerd worden en zorgt dus zelfs voor een verbetering van de situatie. De aannames dienen hier 
wel strikt gerespecteerd te worden, namelijk dat alle nieuwe en gerenoveerde riolering een T20 capaciteit 
moet hebben en dat ook bij alle nieuwbouw bronmaatregelen volledig en correct worden aangelegd en ook 
gebruikt. Dit positieve effect is iets sterker onder het BRV-scenario (zoals ook blijkt uit Figuur 158 tot Figuur 
165) omdat hier van een hogere renovatiegraad (en dus uitbouw van bronmaatregelen) uitgegaan wordt. In 
randstedelijk gebied (Ternat) en landelijk gebied (Gistel) is dit effect minder uitgesproken, maar is er nog 
steeds sprake van een positief effect. 
 
Uit dezelfde vergelijking voor het klimaat 2050 (Figuur 142 tot Figuur 157) volgen gelijkaardige conclusies. 
 
Wanneer de vergelijking gemaakt wordt tussen enerzijds de pluviale overstromingen onder huidig 
landgebruik en huidig klimaat en anderzijds de pluviale overstromingen onder toekomstig landgebruik (BAU, 
respectievelijk BRV) en toekomstig klimaat 2050 valt op dat in stedelijk gebied het effect relatief beperkt is 
bij terugkeerperiodes tot T100. Dit betekent dat in deze zones de uitbouw van bronmaatregelen en de 
renovatie van de riolering de impact van de klimaatwijziging grotendeels kan compenseren, opnieuw onder 
de randvoorwaarde dat dit rigoureus en bij elk project wordt toegepast. Onder het BRV-scenario is voor een 
bui T10 en T25 zelfs een beperkte verbetering te merken. Voor zeer extreme neerslag (T1000) kunnen deze 
maatregelen het effect van de klimaatwijziging niet langer compenseren en is er (zeker onder het BAU-
scenario) een toename in pluviale overstromingen te merken. 
 
In randstedelijk en landelijk gebied is er echter al van de laagste terugkeerperiode (T10) een toename in 
pluviale overstromingen te merken. Aangezien het aandeel bebouwing hier beperkt is kunnen maatregelen 
zoals uitbouw van bronmaatregelen aan woningen en renovatie van rioolstelsels het effect van de 
klimaatwijziging niet meer alleen compenseren aangezien de impact van de klimaatverandering op andere 
landgebruiksvormen overheerst. De pluviale overstromingen worden hier immers hoofdzakelijk veroorzaakt 
door afstroming vanuit landelijk gebied, terwijl er in de modellen hiervoor geen compenserende maatregelen 
ingerekend werden. Wel is hier nog te merken dat in zones waar onder het BRV sterk onthard wordt de 
toename in pluviale overstromingen onder het BRV hier enigszins beperkter zijn dan onder het BAU-scenario. 
Waar slechts beperkt onthard wordt is dit verschil niet te merken.      
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Figuur 126: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T10; detail Mechelen    
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Figuur 127: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T25, deelgebied Mechelen    
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Figuur 128: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T100, deelgebied Mechelen    
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Figuur 129: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T1000, deelgebied Mechelen    
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Figuur 130: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T10, deelgebied Oostende    
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Figuur 131: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T25, deelgebied Oostende    
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Figuur 132: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T100, deelgebied Oostende    
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Figuur 133: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T1000, deelgebied Oostende    
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Figuur 134: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T10, deelgebied Ternat    
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Figuur 135: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T25, deelgebied Ternat    



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 
OPMAAK VAN EEN KAART MET PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VLAANDEREN 249 
   

 

Figuur 136: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T100, deelgebied Ternat    
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Figuur 137: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T1000, deelgebied Ternat    
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Figuur 138: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T10, deelgebied Gistel    
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Figuur 139: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T25, deelgebied Gistel    



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 
OPMAAK VAN EEN KAART MET PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VLAANDEREN 253 
   

 

Figuur 140: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T100, deelgebied Gistel    
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Figuur 141: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor huidig klimaat T1000, deelgebied Gistel    



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 
OPMAAK VAN EEN KAART MET PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VLAANDEREN 255 
   

 

Figuur 142: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T10, deelgebied Mechelen    
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Figuur 143: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T25, deelgebied Mechelen    
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Figuur 144: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T100, deelgebied Mechelen    
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Figuur 145: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T1000, deelgebied Mechelen    
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Figuur 146: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T10, deelgebied Oostende    
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Figuur 147: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T25, deelgebied Oostende    
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Figuur 148: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T100, deelgebied Oostende    
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Figuur 149: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T1000, deelgebied Oostende    
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Figuur 150: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T10, deelgebied Ternat    
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Figuur 151: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T25, deelgebied Ternat    
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Figuur 152: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T100, deelgebied Ternat    
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Figuur 153: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T1000, deelgebied Ternat    
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Figuur 154: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T10, deelgebied Gistel    
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Figuur 155: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T25, deelgebied Gistel    
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Figuur 156: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T100, deelgebied Gistel    
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Figuur 157: Verschil tussen huidig landgebruik en BAU-, respectievelijk BRV-scenario voor klimaat 2050 T1000, deelgebied Gistel    
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Figuur 158: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor huidig klimaat T10 en T25, deelgebied Mechelen    
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Figuur 159: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor huidig klimaat T100 en T1000, deelgebied Mechelen    



 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
 
OPMAAK VAN EEN KAART MET PLUVIALE OVERSTROMINGSGEBIEDEN VLAANDEREN 273 
   

 

 
Figuur 160: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor huidig klimaat T10 en T25, deelgebied Oostende   
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Figuur 161: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor huidig klimaat T100 en T1000, deelgebied Oostende 

 
Figuur 162: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor huidig klimaat T10 en T25, deelgebied Ternat 
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Figuur 163: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor huidig klimaat T100 en T1000, deelgebied Ternat    
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Figuur 164: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor huidig klimaat T10 en T25, deelgebied Gistel 
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Figuur 165: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor huidig klimaat T100 en T1000, deelgebied Gistel  
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 Figuur 166: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor klimaat 2050 T10 en T25, deelgebied Mechelen    
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Figuur 167: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor klimaat 2050 T100 en T1000, deelgebied Mechelen    
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Figuur 168: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor klimaat 2050 T10 en T25, deelgebied Oostende   
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Figuur 169: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor klimaat 2050 T100 en T1000, deelgebied Oostende 
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Figuur 170: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor klimaat 2050 T10 en T25, deelgebied Ternat 
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Figuur 171: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor klimaat 2050 T100 en T1000, deelgebied Ternat    
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Figuur 172: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor klimaat 2050 T10 en T25, deelgebied Gistel 
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Figuur 173: Verschil tussen BAU- en BRV-scenario voor klimaat 2050 T100 en T1000, deelgebied Gistel  
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Figuur 174: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BAU-scenario bij klimaat 2050 T10 en T25, deelgebied Mechelen  
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Figuur 175: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BAU-scenario bij klimaat 2050 T100 en T1000, deelgebied Mechelen  
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Figuur 176: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BRV-scenario bij klimaat 2050 T10 en T25, deelgebied Mechelen  
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Figuur 177: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BRV-scenario bij klimaat 2050 T100 en T1000, deelgebied Mechelen  
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Figuur 178: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BAU-scenario bij klimaat 2050 T10 en T25, deelgebied Oostende  
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Figuur 179: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BAU-scenario bij klimaat 2050 T100 en T1000, deelgebied Oostende  
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Figuur 180: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BRV-scenario bij klimaat 2050 T10 en T25, deelgebied Oostende  
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Figuur 181: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BRV-scenario bij klimaat 2050 T100 en T1000, deelgebied Oostende  
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Figuur 182: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BAU-scenario bij klimaat 2050 T10 en T25, deelgebied Ternat  
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Figuur 183: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BAU-scenario bij klimaat 2050 T100 en T1000, deelgebied Ternat  
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Figuur 184: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BRV-scenario bij klimaat 2050 T10 en T25, deelgebied Ternat  
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Figuur 185: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BRV-scenario bij klimaat 2050 T100 en T1000, deelgebied Ternat  
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Figuur 186: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BAU-scenario bij klimaat 2050 T10 en T25, deelgebied Gistel  
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Figuur 187: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BAU-scenario bij klimaat 2050 T100 en T1000, deelgebied Gistel  
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Figuur 188: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BRV-scenario bij klimaat 2050 T10 en T25, deelgebied Gistel  
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Figuur 189: Verschil tussen huidig landgebruik bij huidig klimaat en BRV-scenario bij klimaat 2050 T100 en T1000, deelgebied Gistel  
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6.5 Conclusies 

Uit de doorgerekende scenario’s m.b.t. gewijzigd landgebruik (business-as-usual – BAU en Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen – BRV) kunnen een aantal algemene conclusies getrokken worden: 
 

- Bij ongewijzigd klimaat, of het nu het huidige klimaat is of het voorspelde klimaat in 2050, hebben 
beide scenario’s een positief effect op de pluviale overstromingen ter hoogte van bebouwing. Dit 
effect is sterker naarmate het om een meer verstedelijkt gebied gaat. De reden hiervoor is de 
uitbouw van bronmaatregelen en de renovatie van rioolstelsels die in beide scenario’s ingerekend 
werden. 

- Het positieve effect in stedelijk gebied is groter onder het BRV-scenario dan onder het BAU-scenario, 
omdat ervan uitgegaan wordt dat toepassing van het BRV leidt tot een versnelde vernieuwbouw van 
woningen en dus ook een versnelde uitbouw van bronmaatregelen. 

- Het effect van de klimaatwijziging op pluviale overstromingen kan in stedelijk gebied tot 2050 
grotendeels gecompenseerd worden dankzij de uitbouw van bronmaatregelen en de renovatie van 
de riolering indien deze systematisch een T20 capaciteit krijgt. 
Onder het BRV-scenario is hierbij voor kleinere terugkeerperiodes zelfs een beperkte verbetering te 
verwachten. Voor zeer extreme neerslag kan het effect van de klimaatwijziging echter ook in stedelijk 
gebied niet langer gecompenseerd worden en is er (zeker onder het BAU-scenario) toch een toename 
in pluviale overstromingen te merken. 

- In meer landelijk gebieden is er bij wijziging van het klimaat hoe dan ook een vermeerdering van 
pluviale overstromingen te merken. Het positieve effect van bronmaatregelen ter hoogte van 
bebouwing en de renovatie van de riolering is hier immers te klein om de toename in neerslag (die 
ook een grotere afstroming van de onverharde zones veroorzaakt) te compenseren. In deze gebieden 
dringen zich andere maatregelen (zoals verlagen van de afstromingscoëfficiënt door aanpassingen 
aan het landgebruik of uitbouw van buffering van onverharde zones of lokale overstroombare zones 
creëren) zich op. 

- Waar in landelijke gebieden onder het BRV sterk geconcentreerd onthard wordt, is in beperkte mate 
nog te merken dat de toename in pluviale overstromingen hier bij het BRV minder groot is dan onder 
het BAU-scenario. Waar deze ontharding slechts beperkt is (bv. beperkt aantal woningen in 
lintbebouwing) is dit verschil niet te merken (dit laatste biedt anderzijds in bepaalde situaties wel 
mogelijkheden om een groter open ruimte gebied in te zetten voor waterberging). 
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7 ROBUUSTHEID HUIDIGE KAARTEN 

Bij de opmaak van de pluviale overstromingskaarten dienden een aantal aannames gemaakt te worden om 
deze – rekening houdende met de beschikbare informatie en de technisch haalbare detailgraad van de 
modellering – gebiedsdekkend voor Vlaanderen te kunnen opmaken. Hierbij stelt zich de vraag of de 
resulterende kaarten omwille van deze aannames voldoende robuust zijn wanneer één van deze aannames 
zou bijgestuurd worden. Hierbij dient eerst en vooral vermeld te worden dat de aannames maximaal 
gebaseerd zijn op fysische kenmerken van het systeem en waar mogelijk ook steeds onderbouwd werden 
door methodologische testen. Dit gebeurde doorheen opeenvolgende studieopdrachten (pilootstudie [JBA, 
2016), eerste gebiedsdekkende versie van de kaarten [HydroScan, 2018] en huidig project). Doorheen deze 
studies werden ook een groot aantal gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Hierdoor bestaat er voldoende 
vertrouwen in dat de resulterende kaarten een correcte weergave zijn van welke gebieden in Vlaanderen 
gevoelig zijn voor wateroverlast ten gevolge van pluviale overstromingen en welke niet. Voor bepaalde 
parameters zullen (in sommige gevallen zelfs vrij drastische) wijzigingen van de gehanteerde aannames 
bovendien de overstromingscontouren niet sterk veranderen. Dit wordt hieronder geïllustreerd: 
 
- Om een aantal fysische kenmerken van de landelijke afvoer (ruimtelijke variatie van de neerslag, ander 

afstromingsgedrag bij meer extreme buien,…) in rekening te brengen, werden een aantal aanpassingen 
doorgevoerd aan de klassieke composietbui die bv. in rioleringsstudies gebruikt wordt. De optimale 
weergave van deze landelijke afstroming werd doorheen zowel het VLAGG-2018 project als huidig 
project uitvoerig getest en zoveel mogelijk afgestemd op beschikbare metingen. Uit deze testen blijkt 
echter dat de gekozen weergave van de landelijke afstroming een relatief beperkte impact heeft op de 
overstromingscontouren van de opwaartse pluviale overstromingen die gesimuleerd worden, zeker 
wanneer de kleinere contouren verwijderd worden in het kader van een mogelijke verdere doorvertaling 
naar een beleidsmatige kaart (zie bv. §2.4). Zelfs ter hoogte van waterlopen van 2e en 3e categorie is de 
impact op de overstromingscontouren relatief beperkt (zie hiervoor §3.5 in [HydroScan, 2018]). De 
gekozen voorstelling van de landelijke afvoer kan wel ter hoogte van de grotere, stroomafwaarts gelegen 
waterlopen een impact hebben op de gesimuleerde overstromingscontouren, maar veelal zullen fluviale 
overstromingsmodellen hier overnemen.   

- Voor een groot aantal van de duikers die in de modellen ingegeven werden zijn de exacte afmetingen 
niet gekend. Daarom worden deze in dat geval ingegeven aan de hand van standaardwaarden. Doorheen 
de verschillende studies werd de keuze van deze standaardwaarden geoptimaliseerd door hetzij een 
relatie met de waterloopcategorie, hetzij een relatie met de oppervlakte van het afstromingsgebied in 
rekening te brengen. In het kader van huidige studie gebeurde nog een verdere bijsturing van de 
gehanteerde standaardwaarden (zie §3.7). Uit een eerdere gevoeligheidsanalyse (zie §3.7 in [HydroScan, 
2018]) blijkt echter dat de keuze van deze afmetingen slechts een beperkt en zeer lokaal effect hebben 
op de overstromingscontouren, zelfs in de extreme veronderstelling dat zowel hoogte als breedte 
gehalveerd worden. Deze aanname heeft dus slechts een beperkte impact op de gemodelleerde 
overstromingscontouren. Het lokaal ontbreken van een duiker ter hoogte van een barrière in het DTM 
kan wel (lokaal) een belangrijke impact hebben op de kaarten. 

- Zowel in de eerdere studies als in huidige studie werden verschillende scenario’s doorgerekend voor 
inrekening van de afvoer van water via de riolering. In huidige studie werd het resultaat gesimuleerd bij 
uniforme aftrek van een rioleringscapaciteit T2, T5 en T20 en van een gedifferentieerde aftrek i.f.v. het 
jaar van aanleg. Deze resultaten werden vergeleken met de overstromingskaarten uit gedetailleerde 
rioolmodellen in InfoWorks-ICM. Hieruit bleek dat – behalve bij een (weinig realistische) uniforme T20 
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aftrek – de overeenkomst van de pluviale overstromingskaarten met de ICM-modellen onder de 
verschillende scenario’s niet drastisch verschilt, zeker niet bij de meer extreme buien die hier vooral 
beschouwd worden. Bovendien blijkt dat de in ICM gemodelleerde knelpuntzones grotendeels 
overeenkomen met de belangrijkste overstromingszones in de pluviale overstromingskaarten. De finaal 
gekozen aanpak (gedifferentieerde rioleringscapaciteit T5-T20) werd dan ook vooral gekozen (op advies 
van de rioolbeheerders), omdat deze het best aansluit met de gangbare ontwerpmethodiek, en niet 
zozeer omdat er grote wijzigingen in resultaten werden vastgesteld bij een gewijzigde aanpak.   

- Doorheen de verschillende studies werden uitvoerige methodologische testen uitgevoerd om de 
optimale gebouwenvoorstelling te bepalen (overstromingsvrij of doorstroombaar). Telkens was de 
conclusie dat er niet één optimale keuze bestaat voor alle situaties, maar dat de optie van 
overstromingsvrije gebouwen in de meeste gevallen de meest realistische weergave van de pluviale 
overstromingen oplevert (ook bevestigt in verschillende internationale studies). Eventuele afwijkingen 
ten gevolge van deze keuze zullen steeds zeer lokaal zijn, waarbij deze gevallen in de verdere verwerking 
in een beleidsmatige kaart meestal zullen verdwijnen aangezien het meestal om kleine 
overstromingscontouren gaat. 

- Voor de inrekening van de afstroming van verharde oppervlaktes werden ook een aantal aannames 
gedaan (bv. al dan niet aansluiten van bijgebouwen op riolering, afstand van bestaande rioolstreng tot 
waar verharding aangesloten op riool wordt verondersteld, …). Uit de simulaties die uitgevoerd werden 
in het kader van de scenario-analyse verharding (hoofdstuk 6) blijkt echter dat – hoewel hier vrij 
verregaande scenario’s beschouwd werden – de impact van wijzigingen in verharding relatief beperkt 
zijn, zeker in landelijk gebied.   

 
Deze vaststellingen, samen met de validatie van de kaarten die in een aantal gemeenten gebeurde na recente 
wateroverlast (zie §5.4.2) en waaruit een goede overeenkomst bleek met de waargenomen wateroverlast, 
maakt dat er voldoende vertrouwen is in de robuustheid van de huidige pluviale overstromingskaarten. 
Toekomstige verbeteringen blijven mogelijk (zie volgend hoofdstuk), al zullen deze eerder gericht zijn op een 
aantal lokale verbeteringen van de kaarten, en niet zozeer op een sterke bijsturing van de grotere 
overstromingscontouren uit de huidige kaarten.      
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9 AANBEVELINGEN 

De methodiek voor de opmaak van de huidige pluviale overstromingskaarten is al sterk geoptimaliseerd in 
huidig en de voorgaande projecten met dit onderwerp. De validatie van de meest recente kaarten aan een 
aantal events van recente wateroverlast ten gevolge van pluviale overstromingen toont ook aan dat deze 
kaarten al een zeer goede weergave vormen van de kans op wateroverlast ten gevolge van pluviale 
overstromingen. 
 
Toch kunnen nog een aantal aanbevelingen gedaan worden om de kaarten nog verder te verbeteren: 

• Gebruik van vernieuwde inputkaarten (recent landgebruik met recente bebouwing) kan een zeer 
beperkte verbetering opleveren, maar uit de analyses i.k.v. de scenario’s landgebruik blijkt dat er al 
op grote schaal wijzigingen in de verharding moeten optreden alvorens er een effect wordt verwacht. 

• Integratie van de afstroming binnen het Brussels gewest en/of het Waalse gewest in de modellen om 
randeffecten te vermijden 

• AWIS 2 volledig gebruiken om de afstroming via de riolering beter in rekening te brengen, niet alleen 
een tracing via de riool op de dichtstbijzijnde overstortlocatie, maar ook door middel van de 
stromingsrichting op basis van de BOK-peilen 

• Heranalyseren test 2 op basis van herwerkte en geactualiseerde metingen (zie aanbevelingen in 
§2.4.5) 

• Periodieke actualisatie van de modellen (o.a. met bijkomende duikers en DTM edits) op basis van 
nieuwe meldingen en historische evaluaties 

• Toetsing van de ingerekende rioleringscapaciteit (T5 en T20) aan de resultaten van effectieve 
overstromingsmodelleringen; eventuele verdere differentiatie van de neerslaghoeveelheid die in 
mindering gebracht wordt ter hoogte van stedelijke gebieden in functie van deze informatie (waar 
beschikbaar). 

• Opmaak van overstromingskaarten waarbij rekening gehouden wordt met realistische 
bronmaatregelen (minimaal deze uit het BAU-scenario voor zowel huidige toestand als 
klimaatscenario’s), hoewel de impact hiervan in buitengebied ook eerder beperkt zal zijn. 
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