
 

 

–

KLIMAATADAPTATIETOOLS: VOORTGANG 
FOUNDING FATHERS OVERLEG 2 

9 September 2021 

14/10/2021 

©VITO Not for distribution 1 



    
    

   
  

  

   
     

  

    
  

  

    
  

  

    
    

  
   

     
  

   

  
  

  
    

    
–

13.00u Verwelkoming en introductie 
Filip Lefebre (VITO) en Kris Cauwenberghs (VMM)

13.10u Inleidende presentatie “Overzicht Vlaamse adaptatie initiatieven”
Filip Lefebre (VITO)

13.20u Interactie: plenaire sessie waarin we bedenkingen en aanvullingen bij de 
inventarisatie verzamelen.

13.40u Inleidende presentaties lokale klimaatadaptatie:

Data en tools in lokale klimaatadaptatie, getuigenis van een lokale overheid 
Arnout Ruelens, stad Mechelen

Context hemelwater en droogteplannen 
Kathleen Van Dorslaer, CIW projectgroep, VVP

Het groenblauw peil: een nieuwe score en webtool voor klimaatrobuuste
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PROGRAMMA VAN DE DAG 

10.00u Verwelkoming en introductie 
Filip Lefebre (VITO) en Kris Cauwenberghs (VMM) 

10.10u Voortgang van het project 
Steven Broekx (VITO), Vincent Wolfs (Sumaqua) en Peter Cauwenberg 
(Hydroscan) 

10.55u Vraag & antwoord 
Plenair feedbackmoment waarin de vragen (ontvangen via de chat) worden 
behandeld 

11.25u Bespreking testgebieden 
Steven Broekx (VITO), Vincent Wolfs (Sumaqua) en Peter Cauwenberg 
(Hydroscan) 

11.55u Vooruitblik verdere projectuitvoering 
Steven Broekx (VITO) 

12.00u Middagpauze 

-

-
-
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DEELNEMERS 

Externe deelnemers (16) 
 Hans Van Langenhove (stad Aalst) 
 Lien Loonbeek (prov. Limburg) 
 Marie Verhassel (dep L&V) 
 Pieter De Graef (SALV) 
 Stan Forier (VLM) 
 Kathleen Van Dorslaer (prov. A’pen) 
 Robin De Smedt (dep Omgeving) 
 Krista Decat (CIW) 
 Tine Bommarez (dep L&V) 
 Jo Van Valckenborgh (AIV) 
 Ronny Van Looveren (stad Antwerpen) 
 Wim Van Gils (MINA raad) 
 Riet Lismont (Vlario) 
 Wouter Vanacker (SALV) 
 Peter Hendrickx (AZG) 
 Arnout Ruelens (stad Mechelen) 

VMM – consortium (13) 
 Filip Lefebre (VITO) 
 Steven Broekx (VITO) 
 Karel Biesemans (Hydroscan) 
 Peter Cauwenberg (Hydroscan) 
 Vincent Wolfs (Sumaqua) 
 Maud Raman (INBO) 
 Els Lemaire (ILVO) 
 Bernard De Potter (VMM) 
 Kris Cauwenberghs (VMM) 
 Filip Raymaekers (VMM) 
 Hilde Soetaert (VMM) 
 Greet Timmermans (VMM) 
 Johan Brouwers (VMM) 
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INHOUD VAN HET PROJECT 
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 Doel: Uitbreiding van het klimaatportaal Vlaanderen met klimaatadaptatietools 

 Tools: het “identificeren” en “beoordelen” van adaptatie-maatregelen op plan- en 
project-niveau 

 Thema’s: hitte, pluviale overstromingen, droogte 

 Project in 2 delen: 
 Vast deel: methodologie, modelsimulaties 
 Voorwaardelijk deel: twee adaptatietools die raadpleegbaar zijn vanop internet, en gekoppeld 

of geïntegreerd met het Klimaatportaal Vlaanderen 
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PROJECT-UITVOERING 
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 Looptijd: 18 maanden (start 1 februari 2021) 

Partners: 
 VITO – evaluatiekader, modelsimulaties hitte, tools 
 Hydroscan – modelsimulaties pluviale overstromingen 
 Sumaqua – modelsimulaties droogte, inventarisatie van maatregelen, 

adaptatiedoelen, adaptatiepotentieelkaarten 
 Subcontractors: INBO, ILVO – thematische expertise landbouw en natuur 
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DE TOOLS 
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Kenmerken Planning-tool Proofing-tool 

Doelstelling Potentieel van maatregelen op 
gebiedsniveau (gemeente, wijken, 
waterlichamen) 

Info aanleveren voor het 
klimaatbestendig ontwerpen 
(on)bebouwde ruimte 

Input gebruiker Selectie gebied en maatregelen Tekenen van maatregelen in een 
(combinatie maatregelen en projectgebied 
implementatiegraad) 

Output tool • Waar en in welke mate zijn 
maatregelen mogelijk? 

• Mate realisatie adaptatiedoel 
• Kost, baat, co-benefits 

• Klimaatimpact projectgebied 
• Lijst van mogelijke maatregelen 
• Impact-score 
• Kost, baat, co-benefits 

ingetekende maatregelen 
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CALL FOR TENDER 

PRODUCTEN 
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0) Bestaande en toekomstige effecten en kwetsbaarheden (modelsimulaties zonder 
maatregelen) 

1) Adaptatiedoelen 

2) Lijst van mogelijke adaptatie-maatregelen 

3) Adaptatie-potentieelkaarten 

4) Schatting impact van maatregelen (modelsimulaties scenario’s met maatregelen) 

5) Evaluatiekader om maatregelen te vergelijken (scores, kosten-baten of andere) 

6) 2 Tools om deze informatie te verdelen: planning (gebied-niveau) en proofing (project-niveau) 
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WERKPLAN 
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CALL FOR TENDER 

PRODUCTEN 
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0) Bestaande en toekomstige effecten en kwetsbaarheden (modelsimulaties zonder 
maatregelen) 

1) Adaptatiedoelen 

2) Lijst van mogelijke adaptatie-maatregelen 

3) Adaptatie-potentieelkaarten 

4) Schatting impact van maatregelen (modelsimulaties scenario’s met maatregelen) 

5) Evaluatiekader om maatregelen te vergelijken (scores, kosten-baten of andere) 

6) 2 Tools om deze informatie te verdelen: planning (gebied-niveau) en proofing (project-niveau) 
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ADAPTATIEDOELEN 
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= doelstelling die de gebruiker naar voor schuift omtrent klimaatadaptatie. 

Verschil in wettelijke vereisten: 
 Klimaatmitigatie: concrete doelstellingen (o.a. Burgemeestersconvenant), bv. reductie 40% CO2 uitstoot 
 Klimaatadaptatie: doelstellingen ontbreken vaak, of zijn (te) vaag: “een fijnmazig netwerk van groenblauwe 

aders”, “een klimaatbestendige open ruimte”, …  maatwerk nodig i.f.v. lokale karakteristieken! 

Opzet klimaatadaptatietool 

Risico’s inzichtelijk maken en beleid Welke maatregelen zijn waar nodig Concrete, kwantitatieve 
ondersteunen: wat zijn de grootste risico’s? om deze doelstellingen te halen? doelstellingen aanreiken. 
Welke risico’s zijn op termijn aanvaardbaar? 

13 
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ADAPTATIEDOELEN 

 4 types doelstellingen geformuleerd (in lijn met SECAP) 
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ADAPTATIEDOELEN 
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 4 types doelstellingen geformuleerd (in lijn met SECAP) 

 Basisvereisten van “goede doelen”: 
 Alle negatieve effecten en impacts van 

klimaatverandering kunnen beschouwen 

 Laagdrempelig, transparant, eenduidig 

 Gebruiker moet vrijheid hebben om zelf 
klemtonen te leggen 

 De realisatie van doelstellingen moet 
opgevolgd kunnen worden, zodat periodieke evaluatie 
mogelijk is. 
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ADAPTATIEDOELEN 
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 Literatuuronderzoek:  longlist shortlist voorstel integratie 

 Voorlopige keuze adaptatieplanning: huidig vs. toekomst (2050 hoog klimaatscenario) 

Aantal door overstromingen getroffen Daggemiddelde WBGT in het Aantal droogtedagen (=dagen met 
toekomstig klimaat nergens hoger in woningen/gebouwen/inwoners… in het vegetatiestress) in het toekomstig 

dezelfde gemeente/stad dan de hoogste toekomstig klimaat gelijk aan het huidig klimaat gelijk aan het huidig klimaat 
waarden in het huidige klimaat klimaat 

 In globo streven naar status quo, maar verschillende 
ambitieniveaus mogelijk! 
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ADAPTATIEDOELEN 
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Van adaptatiedoelen, over scenario’s tot concrete sets te implementeren maatregelen 
en opvolgindicatoren… 

Tooling Opvolgings-
indicatoren 

Doelen Sets ideale 
maatregelen 

17 



  

–

CALL FOR TENDER 

PRODUCTEN 

0) Bestaande en toekomstige effecten en kwetsbaarheden (modelsimulaties zonder 
maatregelen) 

1) Adaptatiedoelen 

2) Lijst van mogelijke adaptatie-maatregelen 

3) Adaptatie-potentieelkaarten 

4) Schatting impact van maatregelen (modelsimulaties scenario’s met maatregelen) 

5) Evaluatiekader om maatregelen te vergelijken (scores, kosten-baten of andere) 

6) 2 Tools om deze informatie te verdelen: planning (gebied-niveau) en proofing (project-niveau) 

14/10/2021 
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n 

f (BE)

(NL)

grids (NL)
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LONGLIST VAN MAATREGELEN 
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 Databank met klimaatadaptatiemaatregelen aangemaakt 
 Doel: 
 Uitgebreide lijst opmaken van mogelijke klimaatadaptatiemaatregelen 
 Basis voor uitwerking shortlist (=maatregelen die gemodelleerd kunne 

worden en opgenomen worden in de tooling) 

 Bronnen: 
 Blauwgroen Vlaanderen (BE) 
 Burgemeestersconvenant (BE) 
 Klimaat en Ruimte (BE) 
 Klimaatadaptatieplan België 2017-2020 (BE) 
 BOS+ (BE) 
 ILVO (BE) 
 Boerenbond (BE) 
 Stedelijke klimaatadaptatie- en droogteplannen 

 ANB (BE) 
 Samenklimaatactie 
 Vilt (BE) 
 KBS Toolbox (NL) 
 Deltaprogramma 
 Rainproof (NL) 
 Urban blue green 
 … 
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VERTALING VAN LONGLIST NAAR SHORTLIST 
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Shortlist van een (voorlopig) 50-tal 
Longlist van 140-tal mogelijke maatregelen die opgenomen worden in 
klimaatadaptatiemaatregelen de tooling met focus op pluviale 

wateroverlast, hitte en droogte 

… Modellen, fiches, adaptatiepotentieelkaarten 

--> Experimenteren met modellen 
en scenario's in "testgebieden" 

20 
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Voorlopige lijst, nog verder te verfijnen + evalueren i.f.v. haalbaarheid via experimenten op testgebieden 

Maatregel Droogte Wateroverlast Hitte 

Wadi 

Infiltratievelden 

Ontharden 

Groene & blauwe daken 

Straatbomen & stadsbossen 

Groene bermen, tram- en treinbedding, … 

Groene inrichting speelplaatsen 

 

    

 

– 21 



LONGLIST VAN MAATREGELEN  SHORTLIST (=OP TE NEMEN MAATREGELEN) 
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Voorlopige lijst, nog verder te verfijnen + evalueren i.f.v. haalbaarheid via experimenten op testgebieden 

Maatregel Droogte Wateroverlast Hitte 

Ondiepe horizontale ondergrondse infiltratie 
(bv. infiltratiekratten, IT-riool, …) 

 

    

 

–

Ondiepe verticale ondergrondse infiltratie (bv. 
infiltratiepalen) 

Waterdoorlatende verharding 

Waterbergende onderfundering 

Regentonnen & hemelwaterputten 

Erosiebestrijdingsmaatregelen met buffering 

Koolstofgehalte bodem verhogen 
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LONGLIST VAN MAATREGELEN  SHORTLIST (=OP TE NEMEN MAATREGELEN) 
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Voorlopige lijst, nog verder te verfijnen + evalueren i.f.v. haalbaarheid via experimenten op testgebieden 

Droogte Wateroverlast Hitte 

Groene gevel 

Groene geluidsschermen 

Meanderen 

Open waterlopen 

Kleinschalige landschapselementen 

Capaciteitsuitbreiding riolering 

Floodproof bouwen 

Maatregel 

Infiltratiepoelen 

 

    

–

… (niet alle maatregelen opgenomen in dit overzicht) 
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CALL FOR TENDER 

PRODUCTEN 
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0) Bestaande en toekomstige effecten en kwetsbaarheden (modelsimulaties zonder 
maatregelen) 

1) Adaptatiedoelen 

2) Lijst van mogelijke adaptatie-maatregelen 

3) Adaptatie-potentieelkaarten 

4) Schatting impact van maatregelen (modelsimulaties scenario’s met maatregelen) 

5) Evaluatiekader om maatregelen te vergelijken (scores, kosten-baten of andere) 

6) 2 Tools om deze informatie te verdelen: planning (gebied-niveau) en proofing (project-niveau) 
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ADAPTATIEPOTENTIEELKAARTEN – WAT? 
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Adaptatiepotentieelkaarten geven, voor heel Vlaanderen, de geschiktheid weer om een 
bepaalde maatregel te implementeren, rekening houdend met volgende randvoorwaarden: 

Toepasbaarheid - Waar ‘mag’ een maatregel wel/niet geïmplementeerd worden? Wat ‘moet’ 
er aanwezig zijn om te maatregel te kunnen implementeren? 
(bijv. geen infiltratie in grondwaterbeschermingszone, een groendak enkel op een gebouw,…) 

Effectiviteit - Welke criteria zorgen voor een betere werking van de maatregel? 
(bijv. betere infiltratie in goed doorlatende zandgronden,  vlakke helling…) 

Impact -> afhankelijk van het thema - Screening van aanwezigheid van risico-receptoren 
(= kwetsbaarheden) en gevaar/oplossingslokaties 
(bijv. kwetsbare populaties bij hitte, gecombineerd met hittegolfgraaddagen…) 

25 



ADAPTATIEPOTENTIEELKAARTEN – HOE? GIS-GEBASEERDE AANPAK! 

Vlaanderen, werkelijkheid 

14/10/2021 
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• Hoogte/helling 
• Transportnetwerken 
• Gebouwen 
• Bodembedekking 
• Landgebruik 
• Waterlopen 
• … 
• Kwetsbare instellingen 
• Kwetsbare ecotopen 
• … 

Consultatie van geografische databronnen voor Vlaanderen (op m2 resolutie, indien beschikbaar) 
Geografische verwerking van datalagen, afhankelijk van maatregel, via modulair rekenhart in python 
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ADAPTATIEPOTENTIEELKAARTEN – HOE? GIS-GEBASEERDE AANPAK 
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Impact •

Restric-
ties 

Effecti-
viteit 

 Modulaire GIS-aanpak om alle lokaties in Vlaanderen te classificeren volgens hun 
potentieel om een bepaalde maatregel te implementeren in kader van problematiek 
rond droogte, hitte of wateroverlast 

27 

• Start met gebiedsdekkende kaart van heel Vlaanderen 
Vlaande 

ren 
• -> Opmaak rasterkaart (Ruimtelijke resolutie m2) 

• Per thema, bepalen van relevante impact-lokaties in Vlaanderen  en  toekennen van score 
 -> Screening aanwezigheid van bepaalde risico-receptoren en  grootte van probleem/gevaar (-> score) 

• Afhankelijk van de  maatregel, verdere uitsnede van de  impactkaart obv de  maatregel-specifieke criteria 
• -> Screening van restricties of  lokatiespecifieke voorwaarden (-> kaartuitsnede) 

• Afhankelijk van de  maatregel, verdere differentiatie tussen lokaties obv (on)gunstige factoren via score 
• -> Screening van omgevingsfactoren die (on)gunstig zijn voor de  werking van de  maatregel (-> score) 
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VALIDATIE IN MAPBASE 
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Kwetsbaarheids 
kaart landbouw 

Kwetsbaarheids 
kaart populaties 

Kwetsbaarheids 
kaart gebouwen 

Kwetsbaarheids 
kaart ecotoop 

Kwetsbaarheids 
kaart 

instellingen 

Oppervlakte 
landbouwpercelen in de 

buurt 

Oppervlakte kwetsbare 
ecosystemen 

(verdroging) in de buurt 

Kwetsbare 
inwonersdichtheid in 

statistische sector 

Aanwezigheid van 
kwetsbare instelling in 

de buurt 

Aantal hoofdgebouwen 
in de buurt 

Kwetsbaarheidskaart 
droogte 

Kwetsbaarheidskaart 
hitte 

Kwetsbaar heidskaart 
wateroverlast 

Gevaarkaart 
droogte 

Gevaarkaart 
hitte 

Gevaarkaart 
wateroverlast 

* * * 

kwetsbaarheden 

gevaar 

combinatie tot impact 

 
  

 
 

 
  

14/10/2021 Impactkaart droogte 
29 

Impactkaart hitte 
Impactkaart 

wateroverlast 
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Impactkaart droogte Impactkaart hitte Impactkaart 
wateroverlast 

{Maatregel} restrictie 
maatregel 

{Maatregel} effectiviteit 

{Maatregel} potentieelkaart 
droogte 

{Maatregel} potentieelkaart 
hitte 

{Maatregel} potentieelkaart 
wateroverlast 

{Maatregel} integrale adaptatiepotentieelkaart 
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ADAPTATIEPOTENTIEELKAARTEN: ILLUSTRATIE (HITTE) 
Kwetsbaarheden 

Criteria (hitte) 
Aanwezigheid van kwetsbare instelling in de  buurt 
(Aanwezigheid kwetsbare instelling in radius van  100m) 
Aanwezigheid van kwetsbare personen (jonge/oude inwoners) 
(kwetsbare inwonersdichtheid in inw/ha in statistische sector) 

14/10/2021 
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Synthese tot kwetsbaarheidskaart hitte (score 1-5) 
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ADAPTATIEPOTENTIEELKAARTEN: ILLUSTRATIE (HITTE) 
Gevaarkaarten 

Gevaarkaart (hitte) 
Obv toename van aantal hittegolfgraaddagen (2050 hoog impact) tov huidig 
(Classificatie volgens kwintielen, 1-5) 

Gevaarkaart hitte (score 1-5) 32 
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ADAPTATIEPOTENTIEELKAARTEN: ILLUSTRATIE (HITTE) 
Impactkaarten 

Impactkaart (hitte) 
Combinatie van kwetsbaarheden met gevaarkaart 
(Vermenigvuldigen van  scores ->  resultaat 1 - 25) 

Finale impactkaart hitte (1-25) 
33 
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ADAPTATIEPOTENTIEELKAARTEN: ILLUSTRATIE (DROOGTE) 
Impactkaarten 

Impactkaart hitte (1-25) 
Maatregelen om hitte aan te pakken Impactkaart droogte (1-25) 

Impactkaart wateroverlast (1-25) 
Maatregelen om wateroverlast aan te pakken 

Maatregelen om droogte aan te pakken: 
• Wadi’s 
• Infiltratiestroken 
• Groene inrichting speelplaatsen 
• Ondiepe horizontale ondergrondse infiltratie 
• Waterdoorlatende verharding 
• … etc 

14/10/2021 
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ADAPTATIEPOTENTIEELKAARTEN: ILLUSTRATIE (DROOGTE-WADI) 

Impactkaart droogte (1-25) 

Maatregelen om droogte aan te pakken: 
• Wadi’s -> impact 
(=thema-specifieke impactkaart voor droogte) 

14/10/2021 
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ADAPTATIEPOTENTIEELKAARTEN: ILLUSTRATIE (DROOGTE-WADI) 

Impactkaart droogte (1-25) 

Maatregelen om droogte aan te pakken: 
• Wadi’s -> restricties 

Niet op locatie waar gebouw is 
Niet op locatie waar al water is 
Niet op locatie waar al wegenis is 
Er moet een minimum aan verharding aanwezig zijn in de buurt 

• … 

14/10/2021 
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• 
• 
• 
• 
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•
•
•
•

ADAPTATIEPOTENTIEELKAARTEN: ILLUSTRATIE (DROOGTE-WADI) 

Impactkaart droogte (1-25) 

Maatregelen om droogte aan te pakken: 
• Wadi’s -> effect 

Beperkter potentieel bij sterke hellingen 
Beperkter potentieel in bepaalde drainageklasses 
Groter infiltratiepotentieel in zanderige bodemtextuur 
… 

14/10/2021 
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ADAPTATIEPOTENTIEELKAARTEN: ILLUSTRATIE (DROOGTE-WADI) 

Impactkaart droogte (1-25) 

Maatregelen om droogte aan te pakken: 
• Wadi’s -> adaptatiepotentieelkaart voor 

droogte 
• (-> grootste potentieel voor wadi’s in kader van droogte: 

bij vlakke lokaties met goed doorlatende bodem, dichtbij 
landbouw en/of kwetsbare natuur met toch voldoende 
verharding in de buurt waarvan het afstromende water 
door de wadi kan opgevangen worden …) 

14/10/2021 
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CALL FOR TENDER 

PRODUCTEN 
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0) Bestaande en toekomstige effecten en kwetsbaarheden (modelsimulaties zonder 
maatregelen) 

1) Adaptatiedoelen 

2) Lijst van mogelijke adaptatie-maatregelen 

3) Adaptatie-potentieelkaarten 

4) Schatting impact van maatregelen (modelsimulaties scenario’s met maatregelen) 

5) Evaluatiekader om maatregelen te vergelijken (scores, kosten-baten of andere) 

6) 2 Tools om deze informatie te verdelen: planning (gebied-niveau) en proofing (project-niveau) 
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MODELLERING HITTESTRESS 
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 Modellering van de gevoelstemperatuur (Wet Bulb Globe Temperature) voor typische 
hete zomerdagen (T1 en T20) op basis van het UrbClim model van VITO 

 UrbClim wordt al jarenlang ingezet om hittestress in Vlaanderen in kaart te brengen voor 
het VMM Klimaatportaal en is uitgebreid gevalideerd 

 Basismodellering en impact klimaatverandering (2030 – 2050 – 2100) op 1m resolutie 
voor heel Vlaanderen 
 Volgende fase project => berekenen van referentie-kaarten en klimaatscenarios voor 3 

testgebieden (goed gespreid in Vlaanderen om oost-west gradiënt in hittestress mee te nemen) 

40 
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MODELLERING HITTESTRESS 
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 Voorbeeld van een 1m resolutie WBGT kaart voor het centrum van Roeselare. Bomen en 
parken zorgen door hun evaporatie en schaduw voor lokale koeltezones. Open, verharde 
oppervlaktes zijn de hotspots in de stad. De (gemiddelde) temperatuurverschillen lijken 
klein maar hebben een grote impact op de lokale hittestress. 

41 
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MODELLERING HITTESTRESS 
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 Alle maatregelen gerelateerd aan hittestress worden gelinkt aan input parameters model 
(landgebruik, % verharding, % hoog/laag groen, % water, % boom/gebouw schaduw, 
albedo,…) 

 Maatregelen die op dezelfde parameters inwerken worden gegroepeerd 

 Toepassingsgebied maatregelen wordt bepaald op basis van combinatie 
adaptatiepotentieelkaarten 

 Resultaten worden getoond op gemeentelijk niveau (cfr. doelstellingen) 

42 
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MODELLERING PLUVIALE OVERSTROMINGEN 

14/10/2021 
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2 Modellen geëvalueerd 

JFLOW (VLAGG-setup): 
 2D-rekensoftware voor oppervlakteafstroming (JBA). 
 In eerdere pluviale overstromingsstudies van VMM 
(VLAGG1 en VLAGG2) toegepast voor Vlaanderen 
resultaten in klimaatportaal. 
 VLAGG-methodologie: rioolafstroming wordt 
afgetrokken van de bui en op afwaartse refeed locaties 
toegevoegd. 
 Ook bronmaatregelen en ruimtelijke ontwikkelings-
scenario's kunnen worden ingerekend in de bui. 

Flood4CastRTF: 
 Recent ontwikkelde  integrale 2D-rekensoftware (VITO 
en  HydroScan).  
 Springt in op de  nood om op grote ruimtelijke schaal 
integrale modellering toe te passen zonder de 
excessieve rekentijden die detaillistische,  fysisch-
gebaseerde  rekensoftware met zich  meebrengen.  
 Bovendien  veel sneller en  gemakkelijker op te 
bouwen dan traditionele integrale modellen. 
 Een  Vlaamse proof-of-concept is beschikbaar voor 
het studiegebied Ekeren-Merksem (totaal 86 km2). 
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Pluviale overstromingen - Stand van zaken (1/2) 

Afgerond: 

 Datavoorbereiding (incl. update van runoff-coëfficiënten) 

 Catchmentafbakening is verfijnd ten opzichte van VLAGG 

 Voorbereiden Cloud-omgeving voor opschaling modellering 

 Afstemming methode maatregelscenario’s (met overige thema’s) 
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Pluviale overstromingen - Stand van zaken (2/2) 

Gaande: 

 Simulatie van twee testcatchments met een historische bui (neerslagradar) voor 
kwaliteitscontrole (vgl. met VLAGG, dronebeelden en debietmeetstations) 

 Opstart van modellering van overige catchments 

Vervolg: 

 Berekeningen voor maatregelscenario’s 
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 Verder bouwend op het “droogte-instrumentarium” 
ontwikkeld i.o.v. VMM + SCAN-modellering (Sumaqua 

 Resolutie 100x100 meter 

 Inbegrepen GIS lagen: landgebruik, DHM, verharding, 
bodemparameters en –drainageklassen, … 

 Combinatie van SWAP en PDM modellen  ideale 
combinatie fysisch-gebaseerde en conceptuele 
modellen 

 Statistische naverwerking van de simulatieresultaten 
tot indicatoren: bodemvocht en laagwater 
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 Resultaten: 

 Relatief en absoluut bodemvocht 

 Aantal droogtedagen (=aantal dagen met droogtestress 
voor vegetatie) 

Rel. bodem-
vocht [*100 %] 

Droger 

Natter 
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 Maatregelgroepen: (1) infiltratie & buffering, (2) ontharden, (3) peilbeheer, (4) 
receptor-aanpassingen 

 Elke maatregelgroep wordt via apart modelconcept gesimuleerd op 100x100 
meter pixelniveau 

 Massabalansmodel dat nauw aansluit bij infiltratie & buffering 

 Implementatie: cloud-rekenhart voor snelle uitrol naar gans Vlaanderen Infiltratie 

 Groot belang van continue & langetermijn simulaties 
 rekening houden met de opeenvolging van natte en droge periodes 

Hergebruik 

49 



 

 

–

STAND VAN ZAKEN DROOGTEMODELLERING 

14/10/2021 

©VITO Not for distribution 

Afgerond: 
 Datavoorbereiding 
 Testen en verbetering scripting (bodemvocht en laagwaterdebieten) 
 Definitie van modelconcepten en –parameters 

Gaande: 
 Implementatie van maatregelconcepten 
 Cloud-implementatie voor versnellen van simulaties 
 Simulatie van geselecteerde testgebieden 

Vervolg: 
 Opstart van modellering van overige catchments 
 Berekeningen voor maatregelscenario’s 
 Verfijnen van post-processing waar nodig (o.a. veengebieden en GWATEs) 
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Ontwikkeling van nieuwe modellen en kaarten 
 Validatie op testgebieden nodig! 

Doelstelling testgebieden: 
 Vraagstelling van eindgebruikers concretiseren 
 Adaptatiepotentieelkaarten valideren 
 Onderliggende modellen testen en valideren 
 Opzet tooling aftoetsen 

Figuur BRV - Departement 
Omgeving 

 Brede vraag gelanceerd naar mogelijke testgebieden 
met verschillende karakteristieken 
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n Lopende GTO waterschaarste maatregelen, 

 waterpeil zakt snel tijdens lange droge periode en waterbeheerders: Westkustpolder en VMM; Peilbeheer zit niet 
overlegfase; projectvoorstel zal waarschijnlijk door de 

Buitendienst verzilting van de polderwaterlopen; peilverhoging als Kansen: grotere buffer in de in de short list van 
Oostende groter geheel van oplossing waterschaarste in het polderwaterlopen (door middel van Nee, maatregelen Nee, maatregelen (i.c. mee te nemen 

afstroomgebied Peilbeheer ? polder worden ingediend voor oproep Geen Geen

Waterlandschap 2.0 
IJzerbekken hydrologische isolatie van lager gelegen niet in scope en peilbeheer) niet in scope (*) maatregelen. 

poldergebied) geen validatie-data en geen validatie-data 

x beschikbaar Nvt beschikbaar Nee Niet geschikt 
waterpeil en debiet zakken snel tijdens lange droge Nee, maatregelen (i.c. Peilbeheer zit niet 

Lopend GTO waterschaarste maatregelen 
Buitendienst periode; peilverhoging als deel van groter geheel overlegfase; afstemmen van belangen, momenteel peilbeheer) niet in scope (*) in de short list van 

er: afstroomgebied IJzer, waterbeheerder Vlaamse Waterweg. Peilbeheer ? x x Nee Niet geschikt Geen Geen
Oostende oplossing, beperkte buffer in de waterloop zelf in nog geen gedragenheid van landbouwsector en geen validatie-data mee te nemen 

Kansen: meer natte natuur in de Ijzerbroeken 
overgang tussen winter en lente Nvt beschikbaar maatregelen. 

Maatregelen zijn interessant 

om op te nemen als 
validatiecase, maar (1) zijn 

Kansen: Water ophouden/vasthouden in doorgesproken met prov, gemeente, natuurpunt en focus ligt op Onzeker, 

Riviercontract Kerkebeek tijden van wateroverlast (effect op ? zal voor verdere uitwerking opgenomen worden in x x fluviale aspecten.  Geschikt Niet geschikt maatregelen 
Buitendienst afstroomgebied Maatregelen nog niet duidelijk (droogte en onvoldoende gespecifieerd en Ja, deels (afh. Van Ja, 

Oostende waterloop cat 2 overstromingen - concretisering ontbreekt) (2) validatiedata ontbreekt. de maatregelen). de

Daarom aangewezen om als 
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"testcase" te gebruiken van de 

tooling. 
Nvt 

Overleg met Provincie en Departement 
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Water ophouden/vasthouden in tijden van 

droogte en wateroverlast 
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Nvt 
Maatregelen droogte 

Riviercontract Zwalm. Kansen: Water Diverse overstromingsmaatregelen, Ja, validatie van 

(project afstroomgebied ophouden/vasthouden in tijden van stuwpeilbeheer, peilgestuurde drainage, maatregelen 
tijdens droge perioden schade aan gewassen, in natte Stand van zaken, overlegfase, afstemmen van betreffen vooral 

Buitendienst Gent perioden wordt water te snel afgevoerd en niet ? belangen, nog verder draagvlak te zoeken met x x stuwpeilbeheer, Geschikt Niet geschikt ja
) waterloop cat2 wateroverlast, er loopt al overleg ikv droogteresistente teelten en lokale infiltratiepoelen, 
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Resultaten oproep na eerste vergadering founding 
fathers 

33 kandidaat testgebieden 
7 organisaties 

 
 
 

Naam  
Peilverhoging 

Westkustpolder e

verbreding Grote

Beverdijkvaart 
 

 Geeft goed beeld van type maatregelen die momenteel in 
Peilverhoging IJz

lopende projecten opgenomen zijn rond klimaatadapatie 
Langendijkbeek: 

 

 Oorspronkelijk 1 testgebied voorzien 
 Selectie van 4 gebieden 

Mark (water vast

op de heuvelrug 

Peerdestokbeek 

tegen verdrogingGeselecteerde gebieden als testgebied 
 VMM+IOK: Wamp (Kasterlee) 
 VMM: Barebeek 
 Stad Mechelen 
 VLM: LIP Groenhove-Vrijgeweid 
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 Actielijst integraal project bevat 50-tal maatregelen 
waarvan 
 Droogte (#17), wateroverlast (#9), hitte (#0) 

 Relevante maatregelen 
 Vernatting, ruimte voor water, hermeandering 
 Aanpassing peilbeheer 
 Ontharding 
 Erosiemaatregelen met buffering 
 Infiltratie 
 Buffering en vertraagd afvoeren 

 Toetsing van modelresultaten klimaatadaptatie met 
experten gebiedscoalitie komende maanden 
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Afwerking fase 2 van het project (september-oktober): 

 Model-instrumentarium dat volledig “fit-for-purpose” is voor de  in  deze  opdracht 
gestelde doel-en taakstellingen, incl. beschrijving ervan in deelrapport. 

 Hitte-kaarten voor   verschillende toestandsindicatoren waaronder ‘extreme hitte-
dag’ met kans op voorkomen 1:1000, T100 en T25 (hogere resolutie; 
gevoelstemperatuur) (huidig klimaat-2030/2050/2100) 

 Adaptatie-maatregelen  in  geschikte formaten   voor   input in de   klimaateffect-
modellen (grid gebaseerde adaptatiepotentieelkaarten uit shortlist). 

55 



     
 

       
     

–

VERDERE PROJECTUITVOERING 

14/10/2021 

©VITO Not for distribution 

Opstart fase 3 van het project (november-april 22): 

 Simulatie-resultaten  voor  kleinere  testgebieden  van de in  deze  opdracht 
gestelde  doel- en taakstellingen (i.e. klimaateffecten per scenario en kerncijfers in die 
ene wijk/gemeente) 

 Simulatie-resultaten  voor  Vlaanderen van  de in  deze  opdracht  gestelde  doel- en 
taakstellingen (i.e. klimaateffectkaarten per scenario en kerncijfers per wijk/300 
gemeentenen hydrografische afstroomzones. 

! Definitie van scenario’s 
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Start opmaak van de tools (november) 

 Onderhandelingen voorwaardelijk deel lopen nog (vooral technische specificaties 
scherp krijgen) 

 2 tools Bouwen 

 User Experience bekijken met o.a. samenhang met bestaande klimaatportaal 
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