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Herhalingstijd neerslag 



Andere recordneerslag vorige zomer 

• as Antwerpen-Ieper, 30 mei 2016: vb. Roeselare & Stekene: 
 85 mm/12h = 150 jaar retourperiode 
• as Sint-Pieters-Leeuw tot Aarschot, 7 juni 2016: 
 vb. Lot: 85mm / 2.5h = retourperiode > 200 jaar 
• Enz, enz… 

 
 
 
 
 
 

Nagenoeg elke zomer doet schadelijke wateroverlast 
zich ergens voor in Vlaanderen (2005, 2007, 2011, 

2012, 2014, 2016) ! 
 



June 30, 2014 
Antwerpen, Merksem, Schoten 

Antwerpen – voorbije zomers 

June 21, 2013 
Highway and streets 

July 27, 2013 
Over 250 calls to fire brigade 

November 7, 2013 
Bredastraat 

Aug. 16, 2014 
Highway and streets 

Aug. 13, 2015 
Deurne 

May 30, 2016 
1500 calls, whole Antwerp 



Stedelijke wateroverlast  

Schadebedragen per gebeurtenis: enkele tientallen miljoenen EUR 
voor 2016: totale schade (verzekeraars + rampenfonds): 500 mio EUR 
 
maar: door lokaal karakter verdwijnen ze snel uit de (nationale) aandacht 
 

 
 
 
 
 

Stedelijke wateroverlast door waargenomen 
opeenvolging en effectieve schadebedragen 
een significant probleem voor Vlaanderen ! 



Klimaatverandering: meer extreme neerslag 

 Willems, P. (2013). ‘Adjustment of extreme rainfall statistics accounting for multidecadal climate oscillations’, 
Journal of Hydrology, 490, 126-133 

10-minuten neerslagmeting te Ukkel 1898 - 2015: 

1910-1920s 1960s 

1990-2000s 

: WINTER 

1930-1940s 1970-1980s 

: ZOMER 



Klimaatverandering: meer extreme neerslag 
10-minuten neerslagmeting te Ukkel: 2005-2014 vs. 1898-2007: 

Ontwerpstatistieken: 
laatste 100 jaar Ukkel 

Laatste 10 jaar Ukkel 



Klimaatverandering: hogere temperaturen 

Jaargemiddelde temperatuur te Ukkel (t.o.v. referentieperiode 1850-1899): 

 MIRA Klimaatrapport 2015 – Over waargenomen en nog verwachte klimaatveranderingen’, Vlaamse 
Milieumaatschappij i.s.m. KU Leuven, VITO en KMI, september 2015 



Toekomstevoluties?? 

? 



Klimaatmodellen en –scenario’s 
Mondiale 
klimaatmodellen 

Regionale 
klimaatmodellen 

Lokale  
klimaatmodellen
België 

Lokaal 
watersysteem 

KLIMAAT- 
SCENARIO’S 

>200 simulaties 
(CMIP5) 

10tallen simulaties 
(EURO-CORDEX) 

enkele 
(ALARO, 
CCLM) 

Statistische 
neerschaling 

      Ntegeka, V., Baguis, P., Roulin, E., Willems, P. (2014), ‘Developing tailored climate change scenarios for 
hydrological impact assessments’, Journal of Hydrology, 508C, 307-321 

    Van Uytven, E., Willems, P. (2016), ‘Climate Perturbation Tool - Manual’, revised version Dec. 2016 
 
 



Scenario’s broeikasgassen 

RCP 8.5  Rising radiative forcing pathway leading to 8.5 W/m² in 2100 

RCP 6  Stabilization without overshoot pathway to 6 W/m² at stabilization after 2100 

RCP 4.5  Stabilization without overshoot pathway to 4.5 W/m² at stabilization after 2100 

RCP 2.6 (RCP3-PD  Peak in radiative forcing at 2.6 W/m² before 2100 and decline 

 

Peters et al. 

2015 



Klimaatscenario’s 
>200 laatste generatie klimaatmodellen: resultaten voor Ukkel 

Verandering in maandgemiddelde temperatuur over volgende 100 jaar: 

Huidig klimaat 



Klimaatscenario’s 
>200 laatste generatie klimaatmodellen: resultaten voor Ukkel 

Verandering in maandgemiddelde neerslag over volgende 100 jaar: 

Huidig klimaat 



Toename verzadigings-
concentratie waterdamp 

Temperatuurstijging 

Toename broeikasgassen in de atmosfeer 

Klimaatverandering: meer extremen 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aSLFGNirIBJVgM&tbnid=1SJ3OBu6xxl_uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.atmo.arizona.edu/students/courselinks/fall12/atmo336/lectures/sec1/evap_cond.html&ei=Ga16Ut2CE-OU0AWx84Ew&bvm=bv.55980276,d.Yms&psig=AFQjCNH5NjWFxNTFyyZtATPIm_lF6B9ufw&ust=1383857721220694


Toenemende urbanisatie 
Kwetsbaarheid voor extreme neerslag versterkt door toenemende verharding 

1976: 4 – 5% verhard 

Bron: PhD Lien Poelmans, 
 KU Leuven, 2010 

2000: 9 – 10% verhard 

 
2000 

1976 
Toename in verharding: 

Vlaanderen en Brussel: 

   Poelmans, L., Van Rompaey, A., Ntegeka, V., Willems, P. (2011), ‘The relative impact of climate change and 
urban expansion on river flows: a case study in central Belgium’, Hydrological Processes, 25(18), 2846-2858 

http://dagkrant.kuleuven.be/files/images/8/8885water2.jpg
http://dagkrant.kuleuven.be/files/images/8/8885water3.jpg


Toenemende urbanisatie 
Kwetsbaarheid voor klimaatverandering versterkt door toenemende verharding 

Toename in verharding: 

Beperktere aanvulling 
grondwaterreserves: 

   Poelmans, L., Van Rompaey, A., Ntegeka, V., Willems, P. (2011), ‘The relative impact of climate change and 
urban expansion on river flows: a case study in central Belgium’, Hydrological Processes, 25(18), 2846-2858 



Extreme neerslag & riolering 
Meerdere studies: 
factortoename 2-10 voor verhoogde kans op 
hydrologische extremen de komende decennia 

concreet: 

wie nu een kleine kans op schade loopt (bv. 1/100, eens in een leven) 
    -> ‘meer dan eens’ water in huis 
 
wie nu reeds met hoge kans op wateroverlast kampt (vb. 1/10) 
    -> ‘bijna jaarlijks’ water in huis  

 



Extreme neerslag & riolering 
Meerdere studies: 
factortoename 2-10 voor verhoogde kans op 
hydrologische extremen de komende decennia 

Voorbeeld: Stad Antwerpen: 



Ook: meer droogte 

Zeer lage 
waterbeschikbaarheid 
Vlaanderen 

Meerdere studies: 
30 % - 70% vermindering in zomerneerslag de 
komende decennia 



Watervoorziening 

water“transfer” naar Vlaanderen & Brussel 

   Willems, P. (2015), ‘Effecten van de klimaatverandering op de laagwaterproblematiek van de Maas’, 20 jaar 
Maasafvoerverdrag, Riemst, 23 november 2015 



Niet duurzame diepe grondwateronttrekkingen 

Studie prof. K. Walravens U.Gent: 
 
Op sommige plaatsen is het diepe 
grondwater met meer dan 140 m gedaald 
t.o.v. natuurlijke situatie 

Sokkelsysteem  
“In de zone van de depressie-trechter 
moeten de gewonnen debieten 
teruggebracht worden tot 25 % van de 
vergunde debieten anno 2000, 
om een zeker peilherstel te realiseren 
en, ook op langere termijn (50 jaar), 
althans in het centrum van de 
depressie-trechter, geen verdere daling 
van de peilen te laten optreden”     

Grote kwetsbaarheid voor droogte reeds goed 
zichtbaar 



Ook: hittestress 
Hitte-eiland in steden 

Stad Antwerpen (VITO, 2014): 



Hitte-eilandeffect 

Stad Antwerpen, VITO - 2014 

   Willems, P., De Niel, J., Tabari, H., 2015. Modellering en beleidsaanbevelingen ten aanzien van neerslag in 
Antwerpen, KU Leuven voor Stad Antwerpen, september 2015 



Beperking gevolgen via klimaat & water 
robuuste herinrichting stedelijke ruimtes 
wensbeeld: groen en blauw die de plaats innemen van grijs 

RIONED 

in straatbeeld: 



Beperking gevolgen via klimaat & water 
robuuste herinrichting stedelijke ruimtes 
voorbeeld Rotterdam: 

Benthemplein: bottom-up aanpak: laat lokale bevolking mee nadenken 



Beperking gevolgen via klimaat & water 
robuuste herinrichting stedelijke ruimtes 

Opwaartse verharding / afvoer -> afwaartse wateroverlast 



individuele infiltratie: 

: doorlatende verharding 
en (voor)tuin 

: regenwaterberging en -hergebruik 

Beperking gevolgen via klimaat & water 
robuuste herinrichting stedelijke ruimtes 
wensbeeld: groen en blauw die de plaats innemen van grijs 
in eigen tuin: 



“Betonstop” 

1976: 4 – 5% verhard 

Bron: PhD Lien Poelmans, 
 KU Leuven, 2010 

“business-as-usual”  
2050: ±20% verhard 

 
2050 

1976 

Trendbreuk toenemende verharding 

Vlaanderen en Brussel: 

http://dagkrant.kuleuven.be/files/images/8/8885water5.jpg
http://dagkrant.kuleuven.be/files/images/8/8885water2.jpg


Integreer water beter in ruimtelijke planning 
: zorg voor groenblauwe dooradering in ruimtelijk beleid 

Duurzaam – veerkrachtig waterbeheer: 
Groenblauwe netwerken op macroniveau 



Duurzaam – veerkrachtig waterbeheer: 
Groenblauwe netwerken op macroniveau 
Zorg voor groenblauwe dooradering in ruimtelijke beleid: 

• Hemelwater aan bron bufferen 
• Ruimte geven aan rivier / bufferen van overtollig rivierwater 

 
• Geïntegreerde oplossing voor zowel hemelwater- als 

rivieroverstromingsproblematiek 
• Bovendien: meervoudige functies inzake: 

o Recreatie 
o Ecologische verbindingen 
o Buffering tegen stedelijke hitte-eilandproblematiek (hittestress) 
o Oppervlaktewater-zuivering 
o Aanpak droogteproblematiek (hemelwaterinfltratie) 



Intelligente sturing van stuwen, bekkens 
op/langs waterlopen Model Predictive Control 

Bovendebieten / spoeling tegen 
zoutbezwaar kanaal Gent-Terneuzen 

Pompen tegen lekverliezen aan 
sluizencomplexen 

Spaarbekkens 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LJQylIznOkiprM&tbnid=k0oJDTQWtRcaRM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.geraardsbergen.be/content/press/record.php?ID=1698&ei=oTEfVNOIFoTkaMfYgrgJ&bvm=bv.75775273,d.d2s&psig=AFQjCNGQKuKkKsLo_OrDBOTt4VKqSpfuzQ&ust=1411416844922659
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LJQylIznOkiprM&tbnid=k0oJDTQWtRcaRM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.geraardsbergen.be/content/press/record.php?ID=1698&ei=oTEfVNOIFoTkaMfYgrgJ&bvm=bv.75775273,d.d2s&psig=AFQjCNGQKuKkKsLo_OrDBOTt4VKqSpfuzQ&ust=1411416844922659


Schadebeperking 

www.nav.be 

Doordachte stratenaanleg 
Waterrobuust bouwen 

Voorspelling en waarschuwing 

Zelfredzaamheid 



Klimaatadaptatie 

34 

Illustratie: Linda van Os 



Nood aan meer afstemming … 
Tussen: 
• Waterbeheer 

o Stedelijk - Ruraal 
o Opwaarts - Afwaarts 

• Natuurbeheer / Groenbeheer in de stad 
• Landbouw en landbeheer 
• Ruimtelijke planning / Stedelijk ontwerp 
• Beheer van hittestress (klimaatbuffers) 
• Beleving van de publieke ruimte, recreatie, toerisme 
• … 



Bewustwordingscampagnes 
 rond beleid overstromingsrisico’s 
 draagvlak voor groenblauwe dooradering 
 terugdringen van verhardingen en het toenemende 

ruimtebeslag 
: komen vandaag slechts aarzelend en vaak ook “in 
verspreide slagorde” vanuit 1 specifieke invalshoek op gang 



Meer info water & klimaatverandering in Vlaanderen: 
http://www.kuleuven.be/hydr/CCI-HYDR 
 
patrick.willems@kuleuven.be 
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