
WATERPROEF
Naar een klimaatbestendig Antwerpen

Impact van de klimaatverandering
op Antwerpen

Prof. Patrick Willems
KU Leuven



Hydrologische extremen
Overstromingen:
• Pluviale overstromingen (extreme neerslag, 

zomeronweders): rioleringen en beken

• Fluviale overstromingen (grondverzadiging: 
langdurige winterneerslag): rivieren

• Zeespiegel en stormopzet: 
overstromingsrisico’s Schelde

Droogte, Watertekorten



Extreme pluviale overstromingen
in ZO-Frankrijk (Cannes, Nice) gisteren

180 mm neerslag
in enkele uren



21 juni 2013
Meerdere straten & ring 
Antwerpen

27 juli 2013
Antwerpen
meer dan 250 brandweerinterventies

7 november  2013
Bredastraat

30 juni 2014
Antwerpen, Merksem, Schoten 16 augustus 2014

Antwerpen: snelweg & straten

Pluviale overstromingen 
in Antwerpen

al vanaf 30-50 mm/h



Is dit het gevolg van de 
klimaatverandering?

(Is de klimaatverandering reeds merkbaar?)
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1-min neerslag sinds 1994



Radardata KMI - VMM:

10/15-min neerslag sinds jaren 2000



Wereldwijd unieke meetreeks:
KMI te Ukkel, 10-minuten neerslagmeting sinds 1898 



Langjarige klimaatschommelingen + trend:

Historische trendanalyse v. extreme regenbuien
voorbije
25 jaar



Is de neerslag boven Antwerpen 
vergelijkbaar met deze te Ukkel
(of andere plaatsen in Vlaanderen)?



Antwerpen als hitte-eiland + invloed aërosolen - stofdeeltjes:

Studie VITO, 2014



Variaties in neerslagextremen boven Antwerpen:



Toekomstige klimaattrends?



Toekomstige klimaattrends?
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Klimaatverandering



Trends in uitstoot broeikasgassen
Bron: IPCC



Broeikasgasscenario’s

Bron: MIRA, 2015
na Peters et al., 2013



Mondiale 
klimaatmodellen

Lokale 
impactmodellen

KLIMAAT-
SCENARIO’S

>200 simulaties

Enkele simulaties
(CORDEX)

Paar runs
(ALARO,
CCLM)

Klimaatmodellen

Regionale 
klimaatmodellen

Lokale 
klimaatmodellen



Klimaatverandering te Antwerpen
Maandgemiddelde neerslag

Huidig klimaat

Winter: weinig neerslagverandering
Zomer: sterke neerslagdaling



Klimaatverandering te Antwerpen
Aantal buien per maand

Huidig klimaat

Zomer: sterke daling in aantal dagen met regen



Klimaatverandering te Antwerpen
Extreme neerslagintensiteiten zomerbuien

Toename in extreme neerslagintensiteiten 
(vooral voor zomeronweders)



Toename verzadigings-
concentratie waterdamp

Temperatuurstijging

Toename broeikasgassen in de atmosfeer

Klimaatverandering
Meer tijdsvariatie



Neerslagextremen, 5 jr, 15-min:

Toekomstig klimaat,
hoog klimaatscenario

Huidig klimaat

2030

2050

2100



Klimaatverandering te Antwerpen
Maandgemiddelde temperatuur

Huidig klimaat

Sterke toename in temperatuur
(vooral in zomer)



Klimaatverandering te Antwerpen
Aantal hittegolven per jaar

Huidig klimaat

Van 1 naar 3 hittegolven per jaar



Klimaatverandering
Langere droge zomerperiodenToename piekneerslag

(vooral in zomer)
&



Impactanalyse op overstromingen
• door rio-link (riolering Stad Antwerpen)
• door Provincie Antwerpen & POM & VMM: Groot Schijn, Klein Schijn 

en Benedenvliet-Struisbeek
• door MOW-Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout: 

Barbierbeek - Wase cuesta – KBR (Kruibeke-Bazel-Rupelmonde)  



Antwerpen is erg kwetsbaar voor 
meer extreme regenval



Urbanisatie
Landgebruik Vlaanderen en Brussel 1976:

PhD Lien Poelmans KU Leuven, 2010

3 - 4% verhard

1976



Urbanisatie
Landgebruik Vlaanderen en Brussel 1988:

5 - 6% verhard

1988

PhD Lien Poelmans KU Leuven, 2010



Urbanisatie
Landgebruik Vlaanderen en Brussel 2000:

9 - 10% verhard

2000

PhD Lien Poelmans KU Leuven, 2010



Impact urbanisatie
op waterhuishouding:

Meer hydrologische extremen:
 Toename neerslagafstromingspieken tijdens natte perioden
 Minder infiltratie: verminderde waterbeschikbaarheid tijdens 

droge perioden



Antwerpen is erg kwetsbaar voor 
toenemende droogte



Volgende 100 jaar:
• Winter:

 wijziging neerslag: -10% tot +20%
 toename temperatuur en verdamping: 

+0.5 tot 4.5°C
• Zomer:

 afname neerslagvolumes: 0 tot -80%
 aantal natte zomerdagen: -10 tot -55%
 toename temperatuur en verdamping: 

+1.5 tot 6.5°C  
 extreme zomerbuien meer intens:

5-jarige bui: tot +70%
20-jarige bui: tot +90%

Verdroging !!

Op waterhuishouding:

Impact klimaatscenario’s



• Vlaanderen is erg kwetsbaar voor drogere zomers
• Gemiddelde waterbeschikbaarheid is in Vlaanderen en 

Brussel zeer beperkt: 1480 m3/(persoon.jaar)
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gemiddelde waterbeschikbaarheid
(m3 per jaar en per inwoner)

Door:
• Hoge bevolkingsdichtheid
• Slechts beperkt gedeelte van beschikbaar 

oppervlaktewater afkomstig van lokale neerslag; 
Sterk afhankelijk van de buurregio’s (voor 
instroom Frankrijk/Wallonië, min. doorvoer naar 
Nederland bij laagwater) 

Impact klimaatscenario’s

<-> internationale normen:
<2000 “zeer weinig”
<1000 “ernstig watertekort”



Impact klimaatscenario’s



Beleidsaanbevelingen



Risico     =       Kans          *           Gevolg

Hoe omgaan met grote onzekerheden 
in beleid?

De grote onzekerheden mogen geen argument zijn om 
klimaatimpactstudies of klimaatadaptatie uit te stellen

? zeer hoog

voorbeeld: voor hoog “pessimistisch” klimaatscenario

≥ hoog

Voorzichtigheidsprincipe:
Houd rekening met pessimistisch klimaatscenario
Neem “klimaatverzekering”



Houd rekening met onzekerheden!
Huidige & toekomstige ontwerpen:

Nood aan flexibele en duurzame oplossingen
 die efficiënt zijn voor elk klimaatscenario: “no regret”

 NIET: grote kostelijke infrastructuurwerken (vb. overdimensionering leidingen, 
extra pompcapaciteit, extra grote bufferbekkens)

 WEL: meer bronmaatregelen geïntegreerd met ruimtelijke 
planning/stadsontwerp/groenbeheer (= ook hittestresbeheer)
: leiden soms tot ruimtelijke claim, of kunnen geïntegreerd in 
stadsontwikkelingsprojecten en projecten van openbaar domein (integratie 
met ruimtelijke planning, waaronder sRSA en Waterplan)

 houd rekening met mogelijke noodzaak tot toekomstige 
aanpassingen i.f.v. werkelijke evoluties (flexibiliteit)
 nu: afronding / ev. extra mits kleine meerkost
 hypothekeer niet de ev. toekomstig noodzakelijke kosten-efficiënte 

aanpassingen (vb. bijkomende pompcapaciteit, uitbreiding bufferbekkens)



• Bronmaatregelen: 
regenwater opwaarts 
ophouden                        
(gebruiken, infiltreren)

• Bergen (wachtbekkens)
• Vertraagd afvoeren

Voor onvermijdbare 
overstromingen:
• Waarschuwen, evacueren
• Gevolgen verminderen

Duurzaam stedelijk waterbeheer
Beheer van overstromingen:

Naar analogie met afvalbeheer: In volgorde van afnemend belang:



Duurzaam stedelijk waterbeheer:
Meer lokale-opwaartse berging en infiltratie

Doorlatende verharding: Individuele infiltratie:

Regenwater 
berging en 
hergebruik:



Betere afstemming tussen ruimtelijke planning / 
stadsontwerp / groenbeheer & stedelijk waterbeheer:

Meervoudige functies 
aan open ruimtes in 
de stad (vb. parken, 
groenzones):

Campus Park, Clichy sous Bois  [Composante Urbaine, 2004]

Duurzaam stedelijk waterbeheer:
Meer lokale-opwaartse berging en infiltratie

RIONED 2009



Gevalstudie Stad Turnhout:

22 groenzones als regenwaterberging 
en infiltratie (totaal 10365 m2):

Opwaartse regenwaterberging 
en infiltratie in groene zones:
1% afstromingsoppervlakte 
zorgt voor 30-50% reductie in 
overstromingsvolume

Duurzaam stedelijk waterbeheer:
Meer lokale-opwaartse berging en infiltratie



Gevalstudie Stad Turnhout:

22 groenzones als regenwaterberging 
en infiltratie (totaal 10365 m2):

Duurzaam stedelijk waterbeheer:
Meer lokale-opwaartse berging en infiltratie



Example: case of urban flooding

Bassin Maurice Audin, Clichy sous Bois [Composante Urbaine, 2000]

Maximaal benutten beschikbare berging



Extra berging
Waterpleinen Rotterdam



Water robust doors:

Dry proof buildings:

Duurzaam stedelijk waterbeheer:
Verminder overstromingsgevolgen 
Houd mensen weg van het water (i.p.v. omgekeerd …)
en ook: Meer doordachte wegenaanleg, lokale drempels,
water-robuust bouwen

RIONED 2009

voor

na

www.nav.be



Overstromingsvoorspelling - waarschuwing:

Small meso-scale areas

Rain cells
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Fijnschalige 
radarmetingen

Fijnschalige 
neerslagvoorspelling

2D overstromings-
modellering

Waarschuwing, 
risicocommunicatie

Duurzaam stedelijk waterbeheer:
Verhoog “preparedness” voor overstromingen 

http://www.raingain.eu http://www.kuleuven.be/hydr/plurisk



Afstemming
Tussen:
• Waterbeheer

o Stedelijk - Ruraal
o Opwaarts - Afwaarts

• Ruimtelijke planning / Stedelijk ontwerp
• Ecologisch beheer / Groenbeheer in de stad
• Landbouw en landbeheer
• Beheer van hittestress (klimaatbuffers)
• Beleving van de publieke ruimte
• …



Conclusies
Trends:
• Klimaatverandering: meer extreme regenval én meer droogte
• Toenemende verharding

Maximaal inzetten op duurzaam beheer:
• Bronmaatregelen: opwaartse berging én infiltratie

(op zowel privé als openbaar terrein)
• Belangrijke rol van open ruimtes & groen in de stad + goede 

afstemming met stadsontwerp/planning
• Sensibilisering / verhoging zelfredzaamheid 
• Naast technische oplossingen



Modellering en 
beleidsaanbevelingen

ten aanzien van neerslag
in Antwerpen

Studie KU Leuven
voor Stad Antwerpen

prof. dr. ir. Patrick Willems


