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     Risico = kans x gevolg 

 

 

   protectie preventie 
      paraatheid 
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• Riooloverstromingen 
– Korte, hevige zomeronweders 
– Afvoercapaciteit riolering beperkt (T = 2, 5, 20? Jaar). 

Verstoppingen? 

• Rivieroverstromingen 
– Lange regenperiodes in winter 
– Afvoercapaciteit/ Bergingscapaciteit rivieren 

(valleien) beperkt. 
– Opstuwingseffecten bvb. uit Schelde of naar 

bijrivieren of riolering 
water, te veel of te weinig? 



“Sinds 1501 heeft het water niet zo hoog gestaan in de 
stad (Passau)” NOS, 10.06.2013 

 



Neerslagtrends Ukkel 

Trends en natuurlijke oscillaties in extreme neerslag, Ukkel, 1898 – 2005, dagneerslag winter: 
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Effecten van globale opwarming op hydrologische cyclus? 
Neerslag, afvoeren, overstromingsrisico,… 

 

• temperatuurstijging 

• meer verdamping?  

• meer wolken? 

• meer neerslag?  

• meer overstromingen ?? 

 

• temperatuurstijging 

• afsmelten poolkap en 
gletsjers? 

• zeespiegelstijging? 

• meer overstromingen ?? 

 



Noord-zuid verschillen in Europa: 

Klimaatscenario’s (IPCC) 

minder droog in zomer: 

water, te veel of te weinig? 



Gemiddeld, hoog en laag scenario voor neerslag en potentiële 
evapotranspiratie (ETo) voor winter en zomer (klimaat 2100) 

• Hogere neerslagvolumes in de winter (+0% tot +16%) 
• Lagere neerslagvolumes in de zomer (-6% tot -20%) 
• Hogere neerslagextremen in de zomer ? 
 minder frequent, maar heviger neerslag 
 
• Hogere potentiële evapotranspiratie (+5% tot +25%)   

 

Klimaatveranderingsscenario’s 

Variabele Seizoen Laag scenario Middenscenario Hoog scenario 

Winter 0% toename 8% toename 16% toename Neerslagvolumes 

Zomer 6% afname 13% afname 20% afname 

Winter 6% toename 17% toename 27% toename ETo-volumes 

Zomer 4% toename 15% toename 25% toename 

 

Van-Thanh-Van Nguyen 
McGill, Montreal 2013 
Rainfall + 10 à 60 % 
Impact sewer: 0 à 400% 
 



     uurlijkse piekafvoeren: 

Hydrologische impact klimaatverandering 
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 Resultaten uiterst onzeker 

Piekafvoeren stijgen (tot 35%) in hoog-scenario, maar dalen in laag-scenario 
(afhankelijk van neerslag vs. ETo-toename) 

Meer eenduidige invloed: zeespiegelstijging (Westerschelde)  water, te veel of te weinig? 



Invloed op de hydrologie? 
(Scheldebekken) 
 

Effect klimaatverandering op Hydrologie, KU Leuven voor 
- AWZ / afd. Waterbouwkundig laboratorium 
- Federaal Wetenschapsbeleid (i.s.m. KMI) 

• Piekafvoeren in de winter zullen, in het slechtste geval, met 

niet meer dan 35 % toenemen 

• Resultaten kunnen regionaal verschillen, afhankelijk van 

gebiedseigenschappen 

• Toename overstromingsrisico langs rivieren in het 

binnenland onduidelijk 

• Toename korte duur regenwaterpieken -> verhoogde 

frequentie riooloverstromingen 

• Kans op watertekorten in de zomer verhoogt beduidend 
 

Adaptive measures 

“No regret” measures 
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Bodenmeer 



 “Verstedelijking in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest” 

  (Lien Poelmans, KULeuven 2010): lineaire stijging van de 
bebouwde oppervlakte 

 

 “in 1976 was 7,2 procent van onze 
oppervlakte bebouwd;  

 
 
 

 in 1988 was dat al 11,7 procent. 
 
 
 
 

  in 2000 was 18,3 procent bebouwd 
volgens onze cijfers. ( + 56% in 10 jaar! ) 

 
 Thans is de verharde opervlakte 20%!! 
 
 
 
 Voor 2050 voorspelt het model, dat 

uitgaat van een gemiddelde groei van de 
bebouwing, 41,5 procent.” 

 



« ladder van Lansink » 

• Regenwater ophouden 

 (gebruiken en lokaal infiltreren) 

• Bergen 

• Vertraagd afvoeren 

– Grachten 

– Beheerder van het watersysteem 

– Vergunde lozingsdebieten 

 

Wateroverlast wat kunnen we eraan doen? 

water, te veel of te weinig? 



Bergen en vertraagd afvoeren 

De Gemeensc happelijke Maas 
over + 3 km 
Zomeroevers verlaagd 
Zomerdijk tot 600 m teruggetrokken 
 
Waterstandsverlaging van + 1 m  
bij hoge waterstand 
 
800 000m3 grondverzet 

Henk Weerts, afdeling landschap 

Privaat domein (lokaal) 
•Bedrijfsgebouwen 

•Bedrijfsterreinen 
•Vergund lozingsdebiet 

 

 

Openbaar domein 
•Natuurlijk 

•Ruimte voor water 

•Hermeandering 

•Restauratie van rivieren 

•Kunstmatig 
•Wadi’s 

•Herstel grachtenstelsel  
•win/win ecologie  

•Volksgezondheid/ veiligheid 

•“geïntegreerd beleid” 

•Wachtbekkens 
water, te veel of te weinig? 



buitenbekken 

binnenbekken 

Schulensbroek 

water, te veel of te weinig? 



Optimaliseren effect wachtbekken: sturing! 

Huidige sturing 

“Intelligente” sturing 

water, te veel of te weinig? 



off-line storage ↔ in-line storage 

transportcapaciteit 
berging (nagenoeg vol bij max Q)  

berging veel efficienter gebruikt 
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Onderhoud van waterlopen 
Afvoercapaciteit behouden zonder opstuwing 
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 Herstellen van het tracé  

dijken 
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• Permanente stroming 

 

 

 

 

 

 
• Niet permanente stroming 

 wasgolf minder gedempt 

▬► alleen locaal om een stad of een industrieterrein te 
 beschermen 

 

verruimen doorsnede 



Invloed van een doorsteek 

Voorbeeld: Rijn – 14 % (1840 – 1860) 
Rheinweiler: - 6.8 m (90 jaar) 
Rhinan: + 0.5 m (id.) 
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• Permanente stroming    

 

 

 

 

 

 

 

 sedimentatie bij einde was op veel kleiner oppervlak 

     tussen dijken en opwaarts h↑ 

 

 

 

• Niet permanente stroming 

 berging ↓ruwheid↓ demping >> afwaarts h ↑ 

indijken 

U ↓↓ 
U ↑↑ 

U ↓↓ 



Onderhoud van waterlopen 
Afvoercapaciteit behouden zonder opstuwing 

Ruimen van slib (oppervlakte erosie!) 

Rivierrestauratie  
 Herstellen van het winterbed (uiterwaarden) 

 Herstellen van het verhang 

 Herstellen van het tracé  

dijken 



Association Intercommunale pour le Démergement et 
l'Epuration  (AIDE) 

 



Taipei 



1/2 à 1/3  

1/3 à 1/4  

Piëzometer 
ter controle 

filter 

Waarom bezwijken dijken? 

- Overtopping: erosie buitentalud 

- Verzadiging/ piping 

 



 
© anp. Nederlandse militairen verhogen een stuk dijk langs rivier de Elbe. 07.06.2013 

 

 



Lot, Vlaams Brabant 11.2010 

De Standaard 15.11.10 



Verzadiging 
Rijn en Maas, Midden en Zuid Nederland, 1995 

Donau Duitsland Tchechië, Hongarije, 2013 

 



Monitoring  
“ijkdijk”, smart levees, onderhoud 

Katrina, 2005 



 



http://www.starflood.eu/about-the-project/


German floods: Counting the cost and laying blame 
By Stephen Evans BBC News, southern Germany (juni 

2013) 

The industry says that in Saxony in Eastern Germany alone, there 
were 350 projects planned after the flood of 2002 but only 80 had 
been completed. 

They may reflect on that in the town of Grimma. The old town was 
devastated in the floods of 2002 and the authorities resolved to 
build a flood protection wall with gates to let water in and out.  

It would have cost 40 million euros and been financed partly by the 
European Union. 

But there were protests - flood protection walls are not the most 
beautiful structures.  

Protesters went to court, so the start of the project was postponed 
until 2007, with an estimated completion by 2017. The result is 
that Grimma - bereft of the protection of the planned wall - has 
been hit again. 
 



besluit 

• Maatschappelijk draagvlak 
• Inherente “onzekerheid “bij het ontwerp 
• Altijd budgetaire beperkingen 

“The system is designed to fail “(T. Sturm) 

• Adaptive engineering  
klimaatverandering, landgebruik, … 

• “Resilience” 
Veerkracht, omkeerbaarheid, geen toekomstige opties uitsluiten, robuustheid 

 
Traditional engineering approach  flexibility 
 
Statisch    > dynamisch 
Extreem veilig   >  aanpasbaar/ no regret 
Eeuwig     >  monitoring, maintenance, 
      regular  upgrading, re-design, re- 

     construction. 



protection wall on June 5, 2013 on a main road in Bratislava, Slovakia. (Samuel Kubani, AFP) 
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