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juli 2021: extreme overstroming
41 doden in Wallonië
Tientallen personen vermist
38 000 huizen beschadigd, 642 volledig vernield
2 miljard euro schade

tot 271 mm / 48h (Jalhay 15-16 juli)



einde mei - begin juni 2016: wateroverlast

Hydraulics Section3

30 mei 2016:

Overstromingsschade tot 300 miljoen euro

Rampenplan afgekondigd door meerdere 
steden en  gemeenten

tot 63 mm / 1 uur (Riemst op 27 mei)



bij elke hevige onweersbui …



wateroverlast, soms samen met modderstromen



Klimaatverandering
–> meer hydrologische extremen

Temperatuurstijging Ukkel sinds 1830:
Toename van de verzadigingsconcentratie 
van waterdamp in de atmosfeer:

+ wijzigende atmosferische circulatie  

o.a. toenemende persistentie door 
verminderde temperatuursgradient
met noordpool

bron: VMM, data: KMI

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


Urbanisatie -> Toenemende verharding

2000

1976

1976: 4 – 5% verhard

2020: 15 – 16 % verhard

Vlaanderen en Brussel:

2000: 9 – 10 % verhard

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


• “Drooglegging” van het land: veel infiltratiegebieden en “wetlands” 
verdwenen, draineerbuizen, grachten

• Veel harde bodems
• Rechtgetrokken en ingedijkte rivieren

Sterke drainage



Overstroombare gebieden verschoven 
naar afwaarts
door verhoogde en versnelde afvoer
dus nood om opwaarts terug meer water vast te houden & te vertragen !!



3 typen overstromingen
Pluviale overstromingen

Fluviale overstromingen

Kustoverstromingen

als gevolg van:

Zeer intense neerslag op korte tijd (10 
minuten tot max. enkele uren)

Aanhoudende neerslag gedurende meerdere 
dagen – weken (hoge bodemverzadiging)
+ hoge neerslaghoeveelheid gedurende 
meerdere uren

Stormvloed: springtij + zeer hevige 
noordwesterstorm



Impact klimaatverandering
Pluviale overstromingen

Fluviale overstromingen

Kustoverstromingen

Piekneerslagintensiteiten
(onweersbuien):
tot +45% tegen 2100 

Winterneerslagvolumes:
tot +30% tegen 2100 
Piekdebieten waterlopen:
tot +30% voor grote rivieren
tot 100% voor kleine waterlopen 

Zeespiegelstijging:
tot +80cm tegen 2100
Stormopzet:
tot +21% tegen 2100  



Overstromingskaarten: na klimaatscenario’s

www.waterinfo.be & klimaat.vmm.be
huidig klimaat
hoog-impact klimaatscenario



Enkele  cijfers huidige  overstromingsrisico’s

Overstromingskaarten

Fluviale overstromingen: 
 0,7% (hoofd)gebouwen in Vlaanderen huidig klimaat
 1,3% hoog-impact klimaatscenario 2050



Enkele  cijfers huidige  overstromingsrisico’s

Overstromingskaarten

Pluviale overstromingen: 
 4,5% (hoofd)gebouwen in Vlaanderen huidig klimaat
 7,8% hoog-impact klimaatscenario 2050



Hoog klimaatscenario 2050:    Huidig klimaat:

Overstromingskaarten: na klimaatscenario’s
pluviale overstromingen Stad Antwerpen



Klimaatadaptatie!
 Meer water opwaarts (langs bovenlopen, in 

afstroomgebieden, in bebouwd gebied) 
ophouden, infiltreren en vertragen

 Herstel natuurlijk functioneren riviervalleien 
 Groenblauwe oplossingen als duurzame 

bronmaatregelen
 Benut daarbij koppelkansen met 

droogtebeheer
 Hemelwater- en droogteplannen
 Slimme sturing van het watersysteem
 Geactualiseerde en ingeoefende nood- en 

interventieplannen
 Sensibilisering en verhogen 

waterbewustzijn, ook bij lokale besturen, 
architecten en projectontwikkelaars, … ook 
rond gedeelte verantwoordelijkheid en 
zelfredzaamheid
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