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1

Inleiding
Het voorliggende draaiboek geeft verdere duiding bij de procedures die van toepassing zijn voor het
opstellen en actueel houden van de watertoetskaart. Duidelijke afspraken en een goed zicht op de
timing, moeten het mogelijk maken dit proces in de toekomst verder te faciliteren. Daarnaast geeft
dit draaiboek ook meteen de mogelijkheid om in geval van vragen over inkleuringen op de
watertoetskaart te kunnen traceren wat de oorzaak van deze intekening is. Het draaiboek is daarom
opgebouwd uit volgende hoofdstukken


Geschiedenis en juridische context waar kort wordt ingegaan op de juridische
verankering van de watertoetskaart en de gevolgen die verbonden zijn aan deze kaart.



Draaiboek 1: samenstelling van de watertoetskaart geeft weer welke kaartlagen worden
gebruikt voor het opstellen van de watertoetskaart en op welke wijze deze worden
doorvertaald in de watertoetskaart.



Draaiboek 2: kartering en doorvertaling overstromingsevent geeft op een
gedetailleerde wijze weer welke stappen er na een overstroming worden genomen om deze
informatie te verzamelen en waar nodig door te vertalen in de watertoetskaart.



Draaiboek 3: aanpassing watertoetskaart geeft weer op welke wijze er aanpassingen
kunnen gebeuren aan de watertoetskaart die niet afkomstig zijn van een kartering of een
nieuwe modellering. Voor de gevallen waar discussie is over bepaalde intekeningen wordt
eveneens duidelijk opgelijst welke informatie moet aangereikt worden alvorens eventuele
aanpassingen overwogen kunnen worden.



Bijlages: omvatten de technische achtergrondinformatie of verdere duiding bij een aantal
handelingen vermeld in de draaiboeken.

Het voorliggende draaiboek is een levend document. Op basis van de opgedane ervaring in
combinatie met de concrete cases kan de inhoud van het draaiboek verder bijgestuurd worden.
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2
2.1

Geschiedenis en juridische context
Juridische context
De watertoetskaart, of anders gezegd: de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden, bakent in
Vlaanderen de effectief en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden af die doorwerken in de
watertoetsadviesverlening en de informatieplicht. De kaart maakt een onderscheid tussen effectief
overstromingsgevoelige gebieden (donkerblauw) en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden
(lichtblauw).


Effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden die recent overstroomd zijn of
gebieden die een aanzienlijke kans hebben om te overstromen.



Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden waar alleen overstromingen
mogelijk zijn bij zeer extreme weersomstandigheden, falen van waterkeringen zoals bij
dijkbreuken of waar bij de opmaak van de bodemkaart sporen van historische
sedimentafzettingen zijn gevonden.

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden is opgenomen als bijlage 1 van het
1
uitvoeringsbesluit watertoets in uitvoering van artikel 8 van het decreet integraal waterbeleid. Een
korte schets van de “watertoets” binnen het decreet wordt gegeven in punt 2.1.1.
2.1.1

Decreet integraal waterbeleid
Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 en daaropvolgende wijzigingen vormt het
juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen. Het decreet bevat ook de omzetting
van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn.
Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet een aantal instrumenten die gelinkt zijn aan de kaart met
overstromingsgevoelige gebieden, namelijk de watertoets (zie 2.1.2) en de informatieplicht voor
vastgoed in overstromingsgevoelig gebied (zie 2.1.3).

2.1.2

Uitvoeringsbesluit watertoets
De watertoets is in voege sinds 24 november 2003, de datum waarop het decreet Integraal
Waterbeleid in werking trad. Artikel 8 van dat decreet legt de basisprincipes vast voor de toepassing
van de watertoets. Het uitvoeringsbesluit watertoets (20 juli 2006) geeft nadere richtlijnen voor de
toepassing van de watertoets aan de lokale, provinciale en gewestelijke overheden die
vergunningen afleveren en trad in werking op 1 november 2006. De watertoets is een instrument
waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat wat de
impact ervan is op het watersysteem en hoe significant schadelijke effecten kunnen voorkomen,
beperkt of gecompenseerd worden. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf
opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma. De kaart met
overstromingsgevoelige gebieden die als bijlage 1 is opgenomen bij het uitvoeringsbesluit, legt de
gebieden vast waarbinnen een advies moet gevraagd worden aan de oppervlaktewaterbeheerder
m.b.t. een evaluatie van o.a. het overstromingsgevaar en de maatregelen die genomen moeten
worden.
Via de wijziging van het uitvoeringsbesluit watertoets van oktober 2011 werd voorzien dat de
watertoetskaart kan geactualiseerd worden op basis van een ministerieel besluit met als doel deze

1

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets,
tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de
watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
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zo accuraat en up-to-date mogelijk te houden. Daarnaast voorziet de wijziging een adviesplicht
binnen de zones die overstromingsgevoelig zijn.
2.1.3

Informatieplicht
De informatieplicht werd ingevoerd in het decreet Integraal Waterbeleid door een decreetswijziging
op 19/07/2013, als nieuw instrument in de aanpak van wateroverlast. De informatieplicht zorgt
ervoor dat wie een huis koopt of huurt voor meer dan negen jaar, zoals bepaald in het decreet
integraal waterbeleid, beter geïnformeerd is en zich dus beter kan beschermen indien nodig. In
overstromingsgevoelige gebieden zal de kans op overstromingen immers hoger zijn en daarom
gelden er vaak specifieke bouwverplichtingen of –beperkingen. Dankzij de informatieplicht kan wie
wil kopen of huren deze weloverwogen beslissingen nemen en komt de betrokkene achteraf niet
voor onaangename verrassingen te staan.
Als gevolg van de informatieplicht is de watertoetskaart geëvolueerd van een kaart die louter aangaf
waar en wanneer om advies moest gevraagd worden, naar een kaart die nog meer doorwerkt naar
de individuele burger. Er moet dan ook maximaal gestreefd worden naar een zo correct mogelijke
weergave van de mogelijke en effectief overstromingsgevoelige gebieden met respect voor de
onderliggende methodologie voor de opbouw van de kaart. Daarnaast moet de burger ook duidelijk
begrijpen wat er met deze termen wordt bedoeld om onnodige discussies over bepaalde
intekeningen te vermijden.

6/60

Rapport Draaiboek voor opmaak en actualisatie van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden

3
3.1

DRAAIBOEK I – Opbouw watertoetskaart
Beschrijving kaart overstromingsgevoelige gebieden
De kaart met overstromingsgevoelige gebieden is samengesteld uit twee lagen namelijk de effectief
overstromingsgevoelige gebieden en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. Beide lagen zijn
opgesteld op basis van andere databronnen. In onderstaande hoofdstukken wordt daarom in eerste
instantie beschreven welke kaartlagen worden doorvertaald in de effectief overstromingsgevoelige
gebieden en welke kaartlagen worden doorvertaald in de mogelijk overstromingsgevoelige
gebieden. Bij het samenvoegen van beide lagen zal er in aanzienlijke mate overlap zijn, hierbij krijgt
de laag met effectief overstromingsgevoelige gebieden steeds voorrang op de laag van mogelijk
overstromingsgevoelige gebieden.

3.2

Samenstelling effectief overstromingsgevoelige gebieden

3.2.1

Recent overstroomde gebieden
Voor de recent overstroomde gebieden wordt de afkorting “ROG” gebruikt. De “recent overstroomde
gebieden” werden in het jaar 2000 voor het eerst op digitale wijze afgebakend en gekarakteriseerd
aan de hand van een inventaris van de overstroomde gebieden gedurende de decennia 1980 en
1990. Hierbij werd vooreerst beroep gedaan op kaart-, foto- en beschrijvende archieven van en
persoonsgebonden expertise die aanwezig waren in diverse afdelingen, diensten en instituten van
de Vlaamse overheid. Daarnaast werden wetenschappelijke publicaties doorgelicht. Alhoewel
gestreefd werd naar een inventaris van overstroomde gebieden voor de laatste 20 jaren, bestreken
de resultaten enkel de periode 1988-2000. Bruikbare gegevens over gebieden die vóór 1988 zijn
overstroomd werden niet aangeleverd of aangetroffen. De onderstaande tabel 3 bevat de
toenmalige instanties die bruikbare informatie geleverd hebben.
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Tabel 1 ROG informatieleveranciers in jaar 2000

Bij nieuwe overstromingsevents wordt deze kaart stelselmatig verder aangevuld. De kartering
gebeurde initieel door intekening van de overstromingsgrenzen op de topografische kaart 1:10.000
waarbij men zich baseerde op terreinwaarnemingen, foto- en videomateriaal…
Momenteel verloopt de intekening volledig digitaal. De bekkensecretariaten verzamelen
overstromingsgegevens bij de verschillende waterbeheerders, lokale overheden, brandweerdiensten
en dergelijke om het GIS-bestand van de ROG aan te vullen. Deze digitale kartering is een eerste
maal toegepast na de overstromingsevents van november 2010 en januari 2011. Naar aanleiding
van deze overstromingen is een digitaal karteringsloket opgezet waar de bekkensecretariaten
rechtstreeks op het digitale platform de afgebakende overstromingen hebben kunnen intekenen en
informatie over de overstromingen kunnen aanvullen. Vanaf eind 2014 is overgeschakeld op een
nieuw karteringsloket op de portaalsite www.waterinfo.be. Het is dit loket dat naar de toekomst toe
verder zal gebruikt worden voor de kartering van nieuwe overstromingsevents.
Bijkomende afbakeningen van overstromingen komen ook van het Waterbouwkundig Labo (MOW)
op basis van helikopterbeelden. Het Waterbouwkundig Labo is van plan die vluchten in de toekomst
te blijven uitvoeren wanneer zich aanmerkelijke overstromingen voordoen langsheen bevaarbare
waterlopen. In die gevallen kunnen ook de onbevaarbare waterlopen overvlogen worden. Indien in
de toekomst bijkomend ingezet wordt op remote sensing, kunnen deze data eveneens doorvertaald
worden in de ROG.
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3.2.2

Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHM)
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I
De vraag naar nauwkeurige hoogtegegevens in Vlaanderen kwam voornamelijk van de
waterbeheerders van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Ze hadden die kennis nodig om
betere berekeningen te kunnen doen voor overstromingsmodelleringen. Daarom sloegen de
Vlaamse waterbeheerders en het toenmalige OC-GIS-Vlaanderen in 2000 de handen in elkaar.
Tussen 2000 en 2004 werden via laserscanning (1 punt per 4m²) en fotogrammetrie (1 punt per
100m²) gedetailleerde hoogtegegevens voor volledig Vlaanderen ingewonnen.
De opbouw en het beheer van het DHMV I is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen:





het Waterbouwkundig Laboratorium (WL), een afdeling van het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken (opdrachtgever);
AMINAL afdeling Water (opdrachtgever) (huidig: Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling
Operationeel Waterbeheer);
OC-GIS-Vlaanderen (Huidig: AGIV) (technische coördinator en uitvoerder van de
kwaliteitscontroles op de aangeleverde tussenproducten en eindbestanden).

Dit digitaal hoogtemodel van Vlaanderen wordt gebruikt voor de verwerking van de kaart van de
overstromingsgevoelige gebieden, zowel voor de correctie van de ROG-kartering als voor de
modellering.
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II
Op 28 augustus 2012 vroeg Vlaams minister-president Kris Peeters het AGIV een actualisatie van
het DHMV I op te zetten. Over de jaren is de inwinningstechnologie sterk geëvolueerd, hebben vele
wijzigingen in het Vlaamse landschap plaatsgevonden en vragen nieuwe toepassingen steeds meer
naar een grotere detailgraad. Het DHMV II wordt daarom gekenmerkt door een hogere detailgraad
(16punten per m²) en gelijktijdig worden grootschalige luchtopnamen ingewonnen. Zo wordt een
eerste stap gezet naar Vlaanderen in 3D. Het DHMV II wordt volledig in eigen beheer door het AGIV
georganiseerd en wordt maximaal opengesteld voor gebruik bij partners binnen de Vlaamse
overheid en daarbuiten.
Wanneer dit tweede digitaal hoogtemodel afgewerkt zal zijn, zal moeten bekeken worden op welke
wijze de kaart met effectief overstromingsgevoelige gebieden hieraan kan aangepast worden.
3.2.3 Recent overstroomde gebieden gecorrigeerd aan het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen
(ROGDHM)
De “Recent Overstroomde Gebieden” omvat de inventarisatie van de gebieden waar effectief een
overstroming is vastgesteld sinds 1988. Voor de opmaak van de kaartlaag van de effectief
overstromingsgevoelige gebieden worden de contouren van de ROG op zich niet gebruikt. De
contouren van de ROG worden op basis van het DHM gecorrigeerd om de detailleringsgraad en de
nauwkeurigheid te maximaliseren. Het doel van de ROGDHM-correctie bestaat eruit om de
afbakeningen van de ROG’s verder te detailleren door alle delen van de ROG-gebieden die volgens
de berekeningsmethode van de correctietool mogelijk te hoog liggen te elimineren. Zo vormt de
2
uiteindelijke ROGDHM-contour een nauwkeurigere afbakening dan de ROG op zichzelf rekening

2

Voor de berekening in ArcGIS wordt gebruik gemaakt van minstens een ArcEditor versie 10. De meest recente
basisbestanden die voorzien moeten worden om deze correctie uit te voeren zijn:
Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen zonder “gaten” (pixels zonder waarde)
Lijnen van opdeling voor de ROG-polygonen (Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), straten, spoorwegen)
Meer informatie over de berekeningsmethode en de te doorlopen procedures in ArcGIS voor de ROGDHM-correctietool
is te vinden in Bijlage III: Handleiding ROG-correctie

9/60

Rapport Draaiboek voor opmaak en actualisatie van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden

houdend met de beschikbare hoogtegegevens. Belangrijk bij de opmaak van deze kaartlaag is dat
deze DHM-correctie steeds een inkrimping van de getekende ROG-polygoon tot gevolg heeft. Een
kwaliteitscontrole nadien moet garanderen dat niet teveel werd weggeknipt. Deze kwaliteitscontrole
is vooral in hellende gebieden van belang.
De berekeningsmethode omvat volgende stappen:


Stap 1: De ingetekende overstromingen zijn polygonen. Voor deze correctie worden enkel de
buitenste randen van de polygonen genomen, de zogenaamde contourlijnen. Deze
contourlijnen worden beschouwd als de uiterste overstromingsgrens.



Stap 2: De polygonen worden opgesplitst op basis van een lijnenlaag bestaande uit de
Vlaamse Hydrografische Atlas, straten en spoorwegen. Dit resulteert in een lijnstukkenkaartlaag van verknipte ROG-contouren.
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Stap 3: Met behulp van het DHMV wordt hoogte-informatie gekoppeld aan de uiterste
overstromingsgrens.



Stap 4: Op basis van de hoogte-range en de gemiddelde hoogte van de ROG-lijnstukken wordt
berekend welke delen van de lijnstukken boven de gemiddelde overstromingshoogte liggen.
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3.2.4

Stap 5: een nieuwe afbakening van de gebieden wordt berekend aan de hand van een nieuwe
berekende hoogte-coördinaat per opgesplitste ROG-polygoon, de zogenaamde gemiddelde
overstromingshoogte van de ROG.

Gemodelleerde overstromingsgebieden (MOG)
Sinds 1995 wordt er gewerkt aan computermodellen van de bevaarbare en grotere onbevaarbare
waterlopen in Vlaanderen. Deze modellen trachten de debieten en waterpeilen in de waterlopen
alsook de overstromingen langs de gemodelleerde trajecten zo goed mogelijk na te bootsen.
Historische stormen en hoogwaterperioden kunnen gesimuleerd worden en waterpeilen/debieten
kunnen gekoppeld worden aan een frequentie van voorkomen. Voor het opstellen van de
watertoetskaart wordt gerekend met een retourperiode van 100 jaar. Het resultaat is een kaart van
de geModelleerde OverstromingsGebieden (MOG) met een retourperiode van 100 jaar. Het spreekt
voor zich dat de kwaliteit van deze kaarten zeer nauw samenhangt met de kwaliteit van de gebruikte
basisgegevens, de methodologie en de mogelijkheden/beperkingen van hard- en software. Sinds de
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beginjaren van de oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering
razendsnelle evolutie.

kenden

al

deze

factoren

een

De afgelopen jaren is er door de verschillende overheden die modellen aanleveren intensief gewerkt
aan de actualisatie van de oudere, bestaande modellen. Dit gebeurt overeenkomstig de laatst
beschikbare methodologie, in het kader van de levering van een verbeterde MOG kaart die tot op
perceelsniveau geïnterpreteerd kan worden. Naast de genoemde modelmatige - immer
voortschrijdende - evolutie, eist de uitvoering van infrastructuurwerken, zoals de inrichting van
nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden een regelmatige bijwerking van de MOG-kaart.
Anderzijds zullen ook toekomstige hoogwaterperioden bijdragen tot nieuwe inzichten en een
verfijning van de huidige modellen.
De modellen met een retourperiode van 100 jaar (T100) voor verwerking in de watertoetskaart zijn
aangeleverd door onderstaande partijen.


Modellen in het kader van de opmaak van de overstromingsgevaarkaarten die binnen het
toepassingsbereik van de overstromingsrichtlijn vallen (samenwerkingsverband beheerders
e
bevaarbare waterlopen (modelleerder: Waterbouwkundig Labo), onbevaarbare waterlopen 1
e
cat (Vlaamse Milieumaatschappij) en een aantal onbevaarbare waterlopen 2 cat. (provincies)).
De overstromingsgevaarkaarten die zijn opgemaakt voor een retourperiode van 10 jaar (grote
kans), 100 jaar (middelgrote kans) en 1000 jaar (kleine kans) zijn de kaarten die de fysische
eigenschappen (overstromingscontouren, waterdieptes, stroomsnelheden,…) van de
overstromingen beschrijven. Voor de doorvertaling in de watertoetskaart wordt de
overstromingscontourenkaart voor een retourperiode van 100 jaar gebruikt.



Modellen van Vlaamse Milieumaatschappij die buiten het toepassingsbereik van de
overstromingsrichtlijn vallen.



Modellen van provincies die buiten het toepassingbereik van de overstromingsrichtlijn vallen.

Iedere waterbeheerder die een nieuw of aangepast modelresultaat ter beschikking heeft, levert zijn
meest recente modelresultaten (T10, T100, T1000) aan de WG Waterkwantiteit met de vraag om te
integreren in de overstromingsgevaarkaarten (T10, T100 en T1000) en de kaart van de
overstromingsgevoelige gebieden (T100). De waterbeheerder beheert de modellen ook zelf
onafhankelijk verder.
3.2.5

Samenstelling
De kaart met effectief overstromingsgevoelige gebieden wordt opgesteld door een samenvoeging
van volgende lagen:


de ROGDHM



de MOG

De effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn samengesteld via de omhullende contour van de
recent overstroomde gebieden, gecorrigeerd op basis van het digitaal hoogtemodel (ROGDHM) en
de gemodelleerde overstromingsgebieden langsheen onbevaarbare en bevaarbare waterlopen
(MOG).

3.3

Samenstelling mogelijk overstromingsgevoelige gebieden

3.3.1

Van nature overstroombare gebieden (NOG)
De NOG omvat de ruimte die waterlopen permanent of periodiek zouden innemen in afwezigheid
van de in Vlaanderen veelvuldig gebouwde kanaliserende en beschermende infrastructuren of
uitgevoerde ophogingen evenals de gebieden die onder invloed kunnen staan van afstromend
hemelwater.
De digitale versie van de bodemkaart (schaal van publicatie en bronschaal voor digitalisatie
1:20.000) is als basis gebruikt voor de afbakening van de NOG in Vlaanderen. De kaart is
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gebaseerd op terreingegevens die zijn opgenomen in de periode 1950 - 1960. De bodems zijn
ingedeeld d.m.v. morfogenetische bodemseries die voornamelijk bestaan uit een combinatie van
een textuurklasse, een drainageklasse en een profielontwikkeling.
De vertaling van de bodemkaart in een kaart met afbakeningen van NOG is gesteund op een aantal
overwegingen die omgezet zijn in vertaalsleutels. Deze overwegingen en beslissingsregels zijn
verschillend voor de polder- en niet-polder-bodems omdat de definitie van de bodemseries en dus
de informatie-inhoud van de bodemkaart verschilt voor deze twee regio's. Deze beslissingsregels
zijn opgenomen in bijlage I.
3.3.2

Harde bestemmingslagen gewestplan / Ruimteboekhouding
De Ruimteboekhouding (RBH) van het RSV is een indicator die binnen Ruimte Vlaanderen gebruikt
worden voor de monitoring van doelstellingen uit het RSV. De indicator groepeert de
hoofdbestemming
van
het
geldende
plan
van
aanleg
of
uitvoeringsplan
in
ruimteboekhoudingscategoriën. De ruimteboekhouding bevat de geldende bestemming van het
gewestplan, gewestelijk RUP’s en de (in het kader van de RBH) afwijkende gedeelten van
provinciale en gemeentelijke RUP’s. Dit laatste is gebaseerd op interpretatie louter in functie van de
ruimteboekhouding-monitoring.
Uit dit bestand worden de harde bestemmingslagen genomen waaronder woongebied,
industriegebied, recreatiegebieden & gemeenschapsvoorzieningen en havengebieden. De
categorieën die meegenomen worden, worden in overleg met Ruimte Vlaanderen bepaald om een
correcte doorvertaling van de ruimteboekhouding mogelijk te maken.
Bij de doorvertaling van de NOG naar de watertoetskaart wordt deze laag gebruikt, zie verder.

3.3.3

Mijnverzakkingsgebieden
Mijnverzakkingsgebieden worden gekenmerkt door een verstoring in de topografie die veroorzaakt is
door verzakkingen in bodem en ondergrond in de omgeving van de Limburgse mijnen waar vroeger
steenkool werd ontgonnen. Voor de watertoetskaart van 2006 en 2011 werd een zeer ruime
afbakening gebruikt voor deze mijnverzakkingsgebieden. Deze kaart omvatte alle gebieden waar
zich mogelijk verzakkingen zouden kunnen voordoen, wat niet noodzakelijk resulteert in een
waterproblematiek. De huidige mijnverzakkingsgebieden omvatten enkel de gebieden waar mogelijk
een impact op de waterafvoer kan zijn als gevolg van de mijnontginning. Deze gebieden zijn
afgebakend in overleg met de provincie Limburg en op basis van informatie van de NV Mijnen
waarbij vertrokken is van de gebieden waar water verpompt moet worden om overstromingen te
vermijden. De gekende knelpuntgebieden werden geïdentificeerd, namelijk deze waar geen
gravitaire afwatering mogelijk is of waar een probleem kan verwacht worden bij langdurige uitval van
de pompen. Deze zeer beperkte set van gebieden werd behouden als mijnverzakkingsgebied voor
doorvertaling in de kaart met mogelijk overstromingsgevoelige gebieden. De grens van deze zones
is afgebakend op basis van het DHM tot op het punt vanaf wanneer er terug gravitaire afwatering zal
gebeuren.
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Voorbeeld afbakening mijnverzakkingsgebied te Genk:

Opgesteld op basis van Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I

Paars punt op de kaart: pompstation van de NV Mijnen
Paarse lijn: hoogtelijn van het overlooppunt van de depressie
Range groen-bruin: Digitaal hoogtemodel I (AGIV) (bruin: hoog)
Resultaat: Afbakening mijnverzakkingsgebied als mogelijk overstromingsgevoelig
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Achtergrondlaag Grootschalig Referentiebestand (AGIV)
3.3.4

Sigmazones
De Sigmazones zijn gebieden die door de Vlaamse regering geselecteerd werden in het kader van
het Sigmaplan (www.sigmaplan.be), om als gecontroleerd overstromingsgebied in te richten. In de
watertoetskaart worden deze gebieden integraal opgenomen als mogelijk overstromingsgevoelig
gebied. In geval van wijzigingen aan deze afbakening, zal de laag met mogelijk
overstromingsgevoelige gebieden bijgestuurd worden.

3.3.5

Samenstelling mogelijk overstromingsgevoelige gebieden
De laag van de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden is voor het grootste deel opgebouwd uit
de van nature overstroombare gebieden. In de huidige versie van de mogelijk
overstromingsgevoelige gebieden worden volgende delen van de NOG gebruikt:


Overstroombaar vanuit waterloop (alluviale vlakten van riviervalleien)



Overstroombaar door neerslag (colluvium dat zich aan de voet van hellingen bevindt door
afstromend water door neerslag)



Overstroombaar vanuit de Schelde (de Scheldepolders), maar enkel het gedeelte dat zich op
3
de rechteroever van de Schelde bevindt (ten noordoosten van de stad Antwerpen)

3

De oppervlakte van de Scheldepolders zijn klein en zijn daarnaast grotendeels effectief
overstromingsgevoelig waardoor binnen de WG Watertoets werd beslist om deze zeer beperkte zone te
behouden.
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Het gedeelte van de NOG “overstroombaar vanuit de zee en Westerschelde”, wordt niet meer
overgenomen in de watertoetskaart. De kustverdediging is een puur protectieve maatregel die
gesitueerd is op één lijn, namelijk de primaire kustverdediging waardoor de meerlaagse
waterveiligheid binnen dit gebied niet speelt. De ligging binnen van nature overstroombaar gebied
vanuit de zee zal bijgevolg nooit aanleiding geven tot bijkomende randvoorwaarden inzake
bouwtechnische mogelijkheden, noch wordt er getracht om ruimtelijk sturend hierop in te spelen, wat
in valleigebieden van waterlopen wel het geval is.
De NOG is voor een deel opgesteld op basis van ruimtelijke interpretatie voor de gebieden waar
geen informatie beschikbaar is op de bodemkaart. Dit zijn de gebieden die bij de opstelling van de
bodemkaart reeds vergraven waren of reeds bebouwd (antropogene zones). Om fouten als gevolg
van deze ruimtelijke interpretatie te vermijden bij de doorvertaling van de NOG naar de
watertoetskaart worden bijgevolg alle gebieden waar geen bodemgegevens voorhanden zijn en die
gelegen zijn binnen een harde bestemming uit de NOG laag geknipt. De gebieden waar geen
bodemgegevens voor beschikbaar zijn, omwille van bebouwing en vergraving, worden in
onderstaande afbeeldingen de “historische kernen” van de dorpen of steden genoemd. Het zijn de
plaatsen die in de jaren 1950-1960, ten tijde van de opmaak van de bodemkaart reeds bebouwd
waren.
Schematisch gebeurt de verknipping van de NOG met de harde bestemmingslagen en historische
kernen als volgt:
NOG-zone:
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Harde bestemmingslaag, bijvoorbeeld woongebied in NOG:

Historische kern in NOG:
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Doorsnede historische kern en woongebied in NOG:

Doorsnede uit de NOG geknipt: mogelijk overstromingsgevoelig gebied:
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Aan deze laag van geselecteerde en verknipte NOG’s worden de mijnverzakkingsgebieden en
sigmazones integraal toegevoegd. Tot slot worden er nog een aantal gebieden uitgeknipt die
meerdere meters zijn opgehoogd zoals de haventerreinen, stortplaatsen, e.d. en die bijgevolg nooit
nog deel zullen uitmaken van het valleisysteem. Beperkte ophogingen van tuinen, percelen, e.d.
vallen hier niet onder.

3.4

Afwerking watertoetskaart
Samengevat wordt de watertoetskaart bijgevolg opgemaakt uit volgende lagen:




Effectief overstromingsgevoelige gebieden (donkerblauwe laag)


ROGDHM (ROG-polygonen gecorrigeerd aan het DHM)



MOG (gemodelleerde overstromingsgebieden)

Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe laag)


Selectie van NOG (van nature overstroombare gebieden)



Sigmazones



Mijnverzakkingsgebieden

De plaatsen die zowel effectief als mogelijk overstromingsgevoelig zijn, worden als effectief
overstromingsgevoelig gecategoriseerd. Hierbij dient extra benadrukt te worden dat effectief
overstromingsgevoelige gebieden nooit worden verknipt met andere lagen.
Door de complexe samenstelling van de kaart met verschillende lagen die telkens bewerkt moeten
worden, is het onmogelijk om telkens de gehele laag van de overstromingsgevoelige gebieden te
bewerken of aan te passen. Updates en aanpassingen moeten gebeuren aan de onderliggende
lagen waaruit de samengestelde laag van de overstromingsgevoelige gebieden is opgebouwd.
Aanpassingen kunnen aan elke laag gebeuren, maar een kleine wijziging in 1 laag mag er niet voor
te zorgen dat de hele laag van de overstromingsgevoelige gebieden opnieuw berekend moet
worden wat een vlotte update van de kaart in de weg zou staan. De laag van de
overstromingsgevoelige gebieden is daarom gesplitst in 3 werklagen die elk apart, bij een bepaalde
aanpassing in de basisbestanden, kunnen geüpdatet worden.

Mogelijk overstromingsgevoelig

(kaartlaag 1) (werklaag 1)

Effectief overstromingsgevoelig
Samengestelde MOG’s
ROGDHM-laag

(kaartlaag 2)
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4

Draaiboek II – wijzigingen en actualisaties aan de
watertoets
Tijdsschema voor opbouw watertoetskaart bij wijzingen in basislagen
Cyclus bij actualisatie watertoetskaart:


Oordelen of de gevraagde wijzigingen van het voorbije jaar, voor zover nog niet aangepast,
en het huidige jaar, noodzaken om de watertoetskaarten en overstromingsgevaarkaarten
aan te passen. Afgestemd oordeel door WG WT en WG WK: 1 maart



Enkel bij beoordeling dat actualisatie overstromingsgevaarkaart en/of watertoetskaart
aangewezen is


Aanleveren nieuwste modelresultaten door waterloopbeheerders:
1 september



Wijzigingen in ROGDHM op basis van meldingen verwerken:
1 september

Wijzigingen in ROGDHM omwille van nieuwe intekeningen op het karteringsloket worden de
maanden na het plaatsvinden van het event verwerkt aan de hand van het tijdsschema in Draaiboek
III


Aanleveren recentste data Ruimteboekhouding:

1 oktober



Aanleveren laatste stand van zaken Sigmazones:

1 oktober



Start samenstelling nieuwe watertoetskaart en/of overstromingsgevaarkaarten waarbij de
overstromingsgevaarkaart T100 een 1 op 1 relatie heeft met de effectief gevoelige zones
van de watertoetskaart:
15 oktober



Oplevering watertoetskaart en/of overstromingsgevaarkaarten:
eind november



Voorleggen ter goedkeuring aan de CIW in december

Afhankelijk van technische of juridische omstandigheden kan afgeweken worden van deze timing.
Afhankelijk van de noodzaak kan de kaart op regelmatige basis aangepast worden op basis van
bijkomende karteringen, voor modellering wordt maximaal om de 2 jaar een actualisatie voorzien
indien hiervoor een noodzaak is. Actualisaties worden minstens om de 6 jaar voorzien volgens de
cyclus van de overstromingsrichtlijn. De watertoetskaart is immers een dynamische kaart waar alle
mogelijke veranderingen in de verschillende onderliggende kaartlagen in verwerkt worden. In
onderstaande punten wordt per kaartlaag besproken welke wijzigingen er mogelijk zijn en op welke
manier deze verwerkt worden. In geval er bijgevolg vragen zijn over een bepaalde inkleuring op de
kaart is het van belang om in eerste instantie na te gaan op basis van welke kaartlaag de betrokken
zone wordt ingetekend en vervolgens wordt gecontroleerd of een wijziging nodig is.

4.1

Wijziging mogelijk overstromingsgevoelig gebied
De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn samengesteld op basis van een set van
kaartlagen. Er wordt hierbij per kaartlaag aangegeven op welke wijze bepaalde gebieden eventueel
kunnen gewijzigd worden. Er dient wel benadrukt te worden dat de kaart met mogelijk
overstromingsgevoelige gebieden een eerder statische kaart is, aangezien de onderliggende lagen
niet of in zeer beperkte mate onderhevig zijn aan wijzigingen.
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4.1.1

Wijziging van nature overstroombare gebieden
De van nature overstroombare gebieden zijn opgesteld op basis van de bodemkaart en worden in
dat opzicht beschouwd als tamelijk stabiel gezien de brondata niet wijzigen. Er dient hierbij
benadrukt te worden dat de grote meerwaarde van deze kaart een inventaris aangeeft van de
gebieden die in een oorspronkelijke situatie onderhevig waren aan het watersysteem. In hoeverre
deze gebieden nog steeds acuut onderhevig zijn aan het watersysteem zal zich eerder vertalen in
een al of niet ingekleurd zijn op de kaart met effectief overstrominggsgevoelige gebieden. Er zijn een
aantal situaties waarbij er zich wel wijzigingen kunnen voordoen in de doorvertaling van de NOG
kaart naar de watertoetskaart:


Antropogene laag bodemkaart in combinatie met de ruimteboekhouding
In draaiboek I is geïllustreerd dat voor de antropogene bodems, waar bijgevolg geen
bodeminformatie beschikbaar was, binnen de harde bestemmingen van de
ruimteboekhouding de NOG niet wordt doorvertaald als mogelijk overstromingsgevoelig
gebied aangezien het hierbij over ruimtelijke interpretaties van de bodemkaart gaat die niet
zijn onderbouwd op basis van terreingegevens. Bij wijzigingen in deze ruimteboekhouding
kunnen er bijgevolg wijzigingen optreden aan de doorvertaling naar de watertoetskaart voor
wat betreft de zones die op de bodemkaart als antropogene zone zijn aangeduid. Bij elke
actualisatie van de watertoetskaart zal sowieso vertrokken worden van de meest recente
versie van de ruimteboekhouding.



Sterk opgehoogde terreinen
In Vlaanderen zijn er verschillende terreinen die zeer sterk opgehoogd zijn met meerdere
meters en bijgevolg geen deel meer uitmaken van het valleigebied en ook nooit nog deel
zullen uitmaken van het valleigebied. Het gaat hierbij over de haventerreinen, stortplaatsen,
e.d. Deze terreinen hebben immers voor wat betreft het watersysteem geen enkele relatie
meer met de omgeving. Beperkte ophogingen van privépercelen vallen hier niet onder
aangezien deze nog wel een impact kunnen hebben op het watersysteem hetzij door hoge
grondwaterstanden, afbuiging van modderstromen e.d. Het onderliggende hydrografisch
systeem dient in deze gebieden zichtbaar te blijven zodanig dat hiermee rekening kan
gehouden worden.



Doorvertaling van de vertaalsleutels van de bodemkaart naar de NOG
Indien bij analyse blijkt dat de vertaalsleutels die zijn gebruikt voor een doorvertaling van de
bodemkaart naar de NOG tot foute resultaten aanleiding heeft gegeven, kan dit in
uitzonderlijke situaties gecorrigeerd worden.

4.1.2

Mijnverzakkingsgebieden
De mijnverzakkingsgebieden ondergingen in de versie van de watertoetskaart van 2014 een
grondige wijziging door het toepassen van nieuwe afbakeningscriteria. Het resultaat wordt
beschouwd als voorlopig eindresultaat van het onderzoek naar de mijnverzakkingsgebieden
betreffende stagnerend water. Nieuwe informatie i.k.v. bijkomende verzakkingen of
knelpuntgebieden kan resulteren in bijkomende aanpassingen.

4.1.3

Sigmazones
Wanneer sigmazones omgevormd zijn tot werkende gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG),
worden deze zones als effectief overstromingsgevoelig gebied gekarteerd. W&Z levert de informatie
m.b.t. de sigmagebieden aan voor de opmaak van de watertoetskaart.

4.1.4

Bijhouden van wijzigingen
Een kaartlaag wordt opgesteld waarin handmatige wijzigingen worden bijgehouden met de
onderbouwing van deze wijziging. Het is immers belangrijk dat wijzigingen, hoe beperkt deze ook
zijn, voldoende gedocumenteerd worden. Het spreekt voor zich dat automatisch gegenereerde
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wijzigingen zoals deze als gevolg van wijzigingen in de ruimteboekhouding niet in deze laag worden
opgenomen vermits deze vervat zitten in andere lagen. Aanvullend hierop zal nog verder bekeken
worden in overleg met de leden van de betrokken werkgroepen op welke wijze alles verder bewaard
zal worden.

4.2

Wijziging
effectief
overstromingsgevoelige
overstromingsgevaarkaarten

gebieden

m.i.v.

de

In het verleden werd meestal geweigerd om ROG-zones aan te passen of aanpassingen door te
voeren aan de watertoetskaart van de overstromingsgevoelige gebieden. Rekening houdend met
het feit dat de watertoetskaart een advieskaart was, leek dit gerechtvaardigd aangezien de
informatie in het advies steeds kon worden gekaderd. Door de informatieplicht heeft de
watertoetskaart echter een rechtstreeks doorwerkende kracht en verdwijnt deze tussenliggende stap
met motivatie van de waterloopbeheerder, hoewel de informatieplicht net voorziet dat deze
informatie kan aangeboden worden. De regelgeving voorziet ook geen mogelijkheid om afwijkingen
toe te staan op de informatieplicht. Dit maakt dat er een goede procedure moet uitgewerkt worden
op basis waarvan ROG-zones en/of de laag van de effectief overstromingsgevoelige gebieden
kunnen geschrapt of aangepast worden, bij voorkeur gebaseerd op een systematische verdere inzet
op modelmatige onderbouwing. Er moet echter maximaal over gewaakt worden dat ROG-zones
eveneens niet onterecht worden geschrapt.
Daarnaast moet een bijkomend onderscheid gemaakt worden tussen zones die foutief zouden zijn
ingetekend en zones die in het verleden wel degelijk zijn overstroomd, maar nu niet meer zouden
overstromen door de uitvoering van werken.
4.2.1

Samengestelde MOG’s
De modellen met een retourperiode van 100 jaar worden aangeleverd door verschillende partijen.
Zoals eerder aangehaald, zijn de betrokken partijen waarvan modelresultaten zijn ontvangen, de
volgende:


Modellen in het kader van de opmaak van de overstromingsgevaarkaarten die binnen het
toepassingsbereik van de overstromingsrichtlijn vallen (samenwerkingsverband beheerders
e
bevaarbare waterlopen (modelleerder: Waterbouwkundig Labo), onbevaarbare waterlopen 1
e
cat (Vlaamse Milieumaatschappij) en beperkt aantal onbevaarbare waterlopen 2 cat.
(provincies)). Voor de verwerking van watertoetskaart wordt de overstromingscontourenkaart
voor een retourperiode van 100 jaar gebruikt.



Modellen van Vlaamse Milieumaatschappij die buiten het toepassingsbereik van de
overstromingsrichtlijn vallen.



Modellen van provincies die buiten het toepassingsbereik van de overstromingsrichtlijn vallen.

Iedere waterbeheerder die een nieuw of aangepast modelresultaat ter beschikking heeft, levert zijn
meest recente modelresultaten (T10, T100, T1000) aan de WG Waterkwantiteit met de vraag om te
integreren in de overstromingsgevaarkaarten (T10, T100 en T1000) en de kaart van de
overstromingsgevoelige gebieden (T100). De waterbeheerder beheert de modellen ook zelf
onafhankelijk verder.
Een waterloopbeheerder kan een nieuw of een aangepast T100-modelresultaat ter beschikking
hebben. De beheerder communiceert daarvoor tijdig via de werkgroep Watertoets en de werkgroep
Waterkwantiteit van het CIW. Hij levert zijn meest recente T100-modelresultaten aan om te
gebruiken voor een volgende versie van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden en de
overstromingsgevaarkaart. Vóór 1 maart van het jaar buigen beide werkgroepen zich over de vraag
of een actualisatie tegen het einde van het jaar noodzakelijk is, en stemmen onderling af.
Actualisaties van de overstromingsgevaarkaarten worden minstens om de 6 jaar voorzien volgens
de cyclus van de overstromingsrichtlijn. Afhankelijk van de noodzaak kan de kaart maximaal om de
2 jaar worden geactualiseerd op basis van nieuwe modelresultaten. Door het samensporen van de
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actualisatie van de watertoetskaart en de overstromingsgevaarkaart kan gegarandeerd worden dat
er tussen deze kaarten altijd een één op één relatie is. Een nieuw modelresultaat wordt pas bij de
kaarten gevoegd als de betrokken waterloopbeheerder aangeeft dat het modelresultaat voldoende
betrouwbaar is. Een aangepast modelresultaat zal een ouder modelresultaat vervangen in de
watertoetskaart en overstromingsgevaarkaart.
4.2.2

Vraag tot wijziging MOG door derden
Een vraag tot wijziging van gemodelleerde overstromingsgebieden kan ook komen van particulieren,
gemeenten of andere overheidsinstanties. Wanneer blijkt dat er een kleine fout in de modellering zit
van een reeds gemodelleerde waterloop of de modellering geen rekening houdt met bepaalde
uitgevoerde werken die overstromingen in een bepaalde zone voorkomen (bijv. dijkwerken), zal dit
herbekeken worden en kunnen lokaal aanpassingen worden uitgevoerd en indien nodig handmatig
bepaalde delen worden uitgeknipt in afwachting van een nieuwe modellering. Bij een volgende
doorrekening van de modellen kunnen deze meldingen worden meegenomen. Hierbij dient wel
benadrukt dat de waterbeheerder zelf reeds maximaal inzet op het integreren van al deze
constructies in de modelleringen.
Belangrijke randvoorwaarde hierbij is wel dat, indien de ROG-polygoon wordt veroorzaakt door een
andere oorzaak dan de gemodelleerde waterloop (bijv. een riooloverstroming), hiervoor toch nog
bijkomend een modellering zal uitgevoerd moeten worden door rioolbeheerders, lokale besturen of
de onderbouwing voor actualisatie van de ROGDHM worden aangereikt afhankelijk van de oorzaak
(bijv. wateroverlast vanuit grachten afstromend naar een gemodelleerde waterloop).

4.2.3

Opmaak geactualiseerde ROGDHM na een overstroming
Na elke belangrijke overstroming wordt een nieuwe karteringsoefening gehouden die een
rechtstreekse impact zal hebben op de ROGDHM doordat nieuwe zones kunnen ingetekend
worden. Aangezien dit een procedure is met veel betrokken actoren, wordt deze opgenomen in
draaiboek III.

4.2.4

Vraag tot wijziging ROGDHM door derden
De kaart met ROG-zones is in het verleden in hoofdzaak opgesteld op basis van informatie
aangeleverd door de lokale besturen, de brandweer, de waterbeheerders…. Op deze afbakeningen
terugkomen zonder verdere onderbouwing, is moeilijk te verantwoorden. Er moet immers over
gewaakt worden dat gebieden niet ten onrechte worden geschrapt van de kaart met
overstromingsgevoelige gebieden. In eerste instantie zal in geval van discussie nagegaan worden of
de bron van de initiële data kan getraceerd worden en zal de aanvrager doorverwezen worden naar
de betrokken diensten voor verdere duiding.
Voor gebieden dient een vraag tot wijziging van een lokaal bestuur onderbouwd te worden waar
mogelijk en bij voorkeur op basis van een modellering, waarbij duidelijk geïllustreerd wordt dat het
model de historische overstromingen goed benadert en bijgevolg een aantal randeffecten verder
kunnen gedetailleerd worden. Op basis van deze modellering kan een nieuwe ROG-polygoon
aangemaakt worden of kan het modelresultaat toegevoegd worden.
Niet alle events kunnen in de huidige situatie gemodelleerd worden. Zeker bij kleinere
waterloopsystemen kan dit sterk gestuurd worden door de detailafwatering van een gebied. Voor
gebieden waar geen modelmatige onderbouwing mogelijk is en er toch wijzigingen zouden nodig
zijn, zal voor de wijziging van een bepaald gebied waar discussie over is zeker de volgende
informatie moeten aangereikt worden:


advies brandweer/politie dat er geen interventies zijn geweest;



bevestiging van college van burgemeester en schepenen dat er zich nooit wateroverlast heeft
voorgedaan op de betrokken site;
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bevestiging van waterloopbeheerder dat er geen informatie beschikbaar is over historische
overstromingen;

In geval van twijfel kunnen bijkomende stukken opgevraagd worden waaronder:


bevestiging verzekering dat er geen beroep is gedaan voor vergoeding overstromingsschade;



bevestiging buurtbewoners dat de site nooit overstroomd is;



informatie dat geen beroep werd gedaan op rampenfonds

Indien bovenstaande bronnen bevestigen dat er nooit wateroverlast is binnen het gebied, kan de
ROG-polygoon aangepast worden op basis van het onderbouwde voorstel dat werd ingediend. In
geval het enkel om landbouwgebieden gaat, moet bekeken worden in hoeverre de
schadecommissie landbouw voor bijkomende informatie kan zorgen. In geval op basis van bepaalde
bronnen of onderzoek van de informatie onduidelijkheid of mogelijke oorzaken tot twijfel ontstaan,
blijft de zone ingetekend gebaseerd op het voorzorgsbeginsel. Daarnaast kan het ook zijn dat door
het opwerpen van zandzakjes e.d. de woning niet is overstroomd, maar de omgeving wel. In
dergelijke gevallen wordt de zone toch behouden op de kaart met de ROGDHM.
4.2.5

Meldingen van gewijzigde overstromingskans
In een aantal gevallen worden er door de waterbeheerder maatregelen genomen om bepaalde
gebieden te beschermen tegen waterloverlast. Deze gebieden blijven echter kritiek. Daarom kan de
doorvertaling van deze ROG-zones naar de watertoetskaart gewijzigd worden. Deze ROG-zones
worden dan niet meer weergegeven als effectief overstromingsgevoelig, maar als mogelijk
overstromingsgevoelig indien aangetoond wordt dat deze bij een overstroming met een
retourperiode van 100 jaar en met een gelijkaardige storm als degene oorzaak was voor de ROGintekening niet meer overstromen. In geval van calamiteiten of extremere situaties kunnen deze
zones immers alsnog onder water komen en daarnaast geeft deze intekening aan dat er in het
verleden toch reeds problemen zijn geweest. Het wijzigen van de doorvertaling van bepaalde ROGzones is daarom geen evidentie en moet dan ook uitgebreid onderbouwd worden om te vermijden
dat zones onterecht geschrapt worden. Hierbij zal minimaal aan volgende voorwaarden voldaan
moeten zijn:

4.2.6



De oplossing is structureel en heeft geen betrekking op onderhoud, gezien dit onderhoud in de
toekomst evenmin gegarandeerd is (bijv. ruiming gracht)



De oplossing wordt modelmatig of technisch onderbouwd om aan te tonen dat met deze
nieuwe oplossing bij een gelijkaardig overstromingsevent en eveneens bij een
overstromingsevent met een retourperiode van 100 jaar, geen wateroverlast kan ontstaan in de
om te zetten gebieden.



Er wordt afhankelijk van de categorie van de waterloop een beslissing van het betrokken
bestuur toegevoegd waarin de onderbouwing wordt aangeleverd met hierop een kaart van de
ROG-zones die mogen geschrapt worden met daarin het advies van de aangewezen
waterloopbeheerder voor validatie van het model of de technische onderbouwing.

Nieuw digitaal hoogtemodel of bijkomende hoogte informatie
Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, dat momenteel in volle ontwikkeling is, zal een actualisatie
van het DHMV I worden. Er hebben zich de afgelopen jaren vele wijzigingen in het Vlaamse
landschap voorgedaan. Het DHMV II wordt gekenmerkt door een hogere detailgraad. Deze
actualisatie en grotere nauwkeurigheid zal een verdere detaillering van zowel de ROGDHM als de
modelresultaten mogelijk maken. Wanneer dit tweede digitaal hoogtemodel afgewerkt zal zijn, zal
deze gebruikt worden voor de berekening van een nieuwe versie van de kaart van de
overstromingsgevoelige gebieden. Indien op basis van bijkomende hoogtemetingen door een
erkend landmeter blijkt dat het betrokken gebied boven het gekende overstromingspeil is komen te
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liggen, kan dit eveneens verder bekeken worden voor actualisatie. Belangrijke randvoorwaarde
hierbij is wel dat deze reliëfwijziging vergund moet zijn.

4.3

Procedure voor de behandeling van wijzigingsaanvragen
Het is aangewezen om duidelijke richtlijnen vast te leggen over hoe de procedure verloopt. In de
door de CIW op 2 juli 2014 goedgekeurde aanpassingen aan het uitvoeringsbesluit watertoets is een
wijziging voorgesteld om de minister bevoegd voor leefmilieu deze procedure te laten vastleggen.
Dit draaiboek vormt een eerste aanzet waarmee een bepaalde periode zal gewerkt worden,
alvorens verdere richtlijnen worden opgesteld indien hier bijkomende vraag naar is.
Aangezien de kaarten worden opgesteld door de CIW, wordt momenteel de vraag tot wijziging
gericht aan de CIW. Vermits de CIW echter niet de bron is van de informatie op basis waarvan
sommige gebieden zijn ingetekend, zal bij een vraag tot wijziging de aanvrager in eerste instantie in
contact gebracht worden met de bron van de informatie wanneer deze traceerbaar is.
De behandeling van de wijzigingsvraag, na de aanreiking van alle informatie gebeurt binnen de
werkgroep Watertoets. Binnen de werkgroep dient in consensus beslist te worden op basis van de
aangeleverde informatie of de gevraagde wijziging al dan niet gegrond is. In geval van consensus
zal de wijziging mee genomen worden in de volgende actualisatie van de watertoetskaart. Vragen
tot wijziging waarover geen consensus bestaat, zullen teruggestuurd worden naar de aanvrager,
waarbij duidelijk wordt aangegeven waarom de wijziging niet wordt meegenomen of welke
bijkomende informatie moet aangereikt worden om een uitspraak te doen over de wijziging.

Stap 1

Vraag tot wijziging kaart
overstromingsgevoelige
gebieden aan CIW

Stap 2

Controle volledigheid
aanvraag

Stap 3

Doorverwijzing naar
beheerder waterloop en/of
bron overstromingsgegevens

Stap 4

Conclusie
maken

Stap 5

Behandeling vraag binnen CIW WG Watertoets

Stap 6

Stap 7

Stap 8
26/60

Geen consensus binnen
CIW WG Watertoets

CIW WG Watertoets
in consensus akkoord

Vraag tot wijziging wordt afgekeurd
- Wijziging wordt niet meegenomen
bij actualisatie

Vraag tot wijziging wordt
goedgekeurd - Wijziging wordt
meegenomen bij actualisatie

Communicatie
Communicatie
naar de
de
naar
aanvrager
aanvrager
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4.3.1

Bijhouden van wijzigingen
Een kaartlaag wordt opgesteld waarin handmatige wijzigingen worden bijgehouden met de
onderbouwing van deze wijziging. Het is immers belangrijk dat wijzigingen, hoe beperkt deze ook
zijn, voldoende gedocumenteerd worden. Het spreekt voor zich dat automatisch gegenereerde
wijzigingen zoals deze als gevolg van wijzigingen in de ruimteboekhouding niet in deze laag worden
opgenomen vermits deze vervat zitten in andere lagen. Aanvullend hierop zal nog verder bekeken
worden in overleg met de leden van de betrokken werkgroepen op welke wijze alles verder bewaard
zal worden.
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5

Draaiboek III – kartering van overstromingsevents
Tijdsschema voor het inventariseren van overstromingsevents en opname ervan in de
watertoetskaart





Overstromingsevent doet zich voor op tijdstip X:
Opstart karteringsfase:
Eind karteringsperiode:

X
X + 1 week
periode van 2 maanden

(indien karteringsfase niet voldoende lang blijkt te zijn: periode met 1 maand verlengen)





Kwaliteitscontrole ingetekende overstromingsevents door VMM:
Opmaak ROGDHM:
3 weken
Kwaliteitsbeoordeling ROGDHM door gemeenten: 4 weken

1 week

Afhankelijk van technische of juridische omstandigheden kan afgeweken worden van deze timing.
In het geval er zich belangrijke overstromingen voordoen worden karteringsactiviteiten opgestart om
op basis van de beschikbare informatie een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gebieden die
onderhevig waren aan overstromingen. Daarnaast worden eveneens soms meldingen doorgegeven
van historische overstromingen die nog niet opgenomen zijn op de kaart, de noodzakelijke
informatie waaraan deze meldingen moeten voldoen wordt eveneens meegegeven.

5.1

Intekening van nieuwe ROG-zones
In het verleden werden ROG-zones ingetekend op basis van meldingen van waterloopbeheerders,
onderbouwde meldingen van burgers (enkel met fotografisch bewijsmateriaal), helikopterbeelden,
overleg van de bekkensecretariaten met lokale besturen (technische dienst, brandweer, …).
Gebaseerd op het zeer beperkt aantal opmerkingen op deze intekeningen, blijkt dat dit werk in het
verleden reeds gebeurde met een grote zorg voor kwaliteitsbewaking. Om deze kwaliteitsbewaking
in de toekomst nog verder te verhogen en voldoende te kunnen antwoorden op vragen van burgers
waarom bepaalde zones worden ingetekend, is de procedure verder verscherpt om bijkomende
onderbouwing mogelijk te maken.

5.1.1

Voorbereidingsfase
Wat betreft het karteringsloket op www.waterinfo.be moeten de beheerders van het loket de
verschillende lagen (GIS-bestanden) klaar gezet hebben om intekenen toe te laten als er zich een
overstromingsevent voordoet. De lagen moeten dus leeg zijn en editeerbaar. De verschillende
intekenaars dienen hun profiel op www.waterinfo.be aangemaakt te hebben zodat ze onmiddellijk
toegang hebben tot het karteringsloket. Indien een bekkensecretariaat tussentijds bijkomende
overstromingen wil intekenen wanneer geen karteringsronde loopt zal hiervoor contact moeten
opgenomen worden met de beheerders van www.waterinfo.be om het loket tijdelijk ter beschikking
te stellen. De VMM communiceert naar de bekkensecretariaten de datum vanaf wanneer kan
ingetekend worden in het karteringsloket.

5.1.2

Opstart karteringsproces
Bij een groot event waar heel wat plaatsen overstromen, zal de consensus van alle betrokken
partijen zijn dat er na het event een intekeningsronde moet plaatsvinden. De Voorzitter van de CIWwerkgroep Watertoets communiceert, in overleg met de voorzitter van het overleg
bekkensecretariaten (OBS), met de betrokken bekkensecretariaten dat er na een bepaald event een
intekeningsronde zal plaatsvinden. De bekkensecretariaten contacteren dan de betrokken
gemeenten en brandweerkorpsen (eventueel ook een polder of watering) voor inwinning van
informatie. Bij zeer lokale overstromingsevents kunnen de bekkensecretariaten een melding doen
aan VMM voor een wens tot kartering.
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5.1.3
5.1.3.1

Inventarisatiefase
Informatiebronnen openbare besturen
In eerste instantie worden na een overstroming de betrokken openbare besturen geraadpleegd. De
samenwerkende partners van openbare besturen in de procedure zijn minimaal:
Bekkensecretariaten

karteerder

Hydrologen (Vlaamse Milieumaatschappij en alle provincies)

waarnemer overstroming

Gebiedsbeheerders (alle waterbeheerders)

waarnemer overstroming

Medewerkers steden en gemeenten

waarnemer overstroming

Brandweer

waarnemer overstroming

Ontvanger-griffiers polders en wateringen

waarnemer overstroming

HIC Waterbouwkundig Labo

waarnemer overstroming

Beheerders karteringsloket www.waterinfo.be

ondersteunende rol

Vlaamse Milieumaatschappij VMM

coördinerende rol

De helikopterbeelden van het HIC of andere bronnen van remote sensing zullen zoals in het
verleden systematisch mee worden ingetekend. Het HIC zal de helikopterbeelden gedigitaliseerd in
een GIS-bestandovermaken als aanvulling op de kartering. Indien andere waterbeheerders
eveneens verder inzetten op remote sensing wordt dezelfde aanlevering van data gebruikt.
Intekeningen van waterloopbeheerders op basis van interventies en terreinvaststellingen tijdens
overstromingen, zullen eveneens worden meegenomen en waar mogelijk en indien de
omstandigheden het toelaten eveneens vastgelegd worden met het nodige bewijsmateriaal. De
waterbeheerders maken de shapefiles, indien beschikbaar, over aan de bekkensecretariaten zodat
deze voor de uitvoering van de kartering steeds beschikken over alle informatie zodat eventuele
tegenstrijdigheden kunnen gedetecteerd worden.
5.1.3.2

Meldingen overstromingen door derden
Tijdens de inventarisatiefase of na verloop van tijd kunnen er meldingen ontvangen worden van
burgers of andere partijen met betrekking tot zones die zijn overstroomd. Meldingen van derden
zullen, net zoals in het verleden, enkel en alleen maar worden ingetekend indien deze voldoende
onderbouwd zijn met fotografisch bewijsmateriaal om te vermijden dat gebieden onterecht worden
ingetekend en daarnaast op kaart een duidelijke polygoon wordt ingetekend van de volledige
overstromingszone. Gezien de vraag tot fotografische onderbouwing, alvorens wordt ingegaan op
intekening, worden deze zones beschouwd als voldoende onderbouwd.

5.1.3.3

Informatie van schadecommissie en/of verzekeringssector
Voor een verdere detaillering naar de toekomst toe zal onderzocht worden in hoeverre intekeningen
gebaseerd op uitbetalingen van schadecommissie en verzekeringssector verbonden aan een
perceel- of adres gerelateerde informatiebron relevant kunnen zijn en een meerwaarde vormen. Er
zal tevens onderzocht moeten worden of deze gegevens kunnen verkregen worden en gebruikt
kunnen worden voor het intekenen en/of verfijnen van de ROG-contouren.

5.1.4

Digitale kartering
In overleg met alle betrokkenen tekenen de bekkensecretariaten de contouren op het karteringsloket
in. Een handleiding voor het karteringsloket is toegevoegd in Bijlage II.
De bekkensecretariaten tekenen op basis van geconsolideerde informatie van de waarnemers op
terrein de overstromingsevents in. Doordat de informatie vanuit verschillende bronnen wordt
samengebracht bij de bekkensecretariaten, kan hierbij een bijkomende kwaliteitsbeoordeling
gebeuren van de ontvangen meldingen.
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Meldingen van overstromingen kunnen ook komen van anderen: burgers, verenigingen… Waar
deze meldingen ook terechtkomen, men verwijst door naar het betrokken bekkensecretariaat. Zij
bepalen de relevantie van de meldingen en controleren de bewijsmaterialen (foto’s of video) als de
meldingen van burgers komen. Enkel wanneer de foto’s voldoende duidelijk zijn en de afbakening
van een bepaalde zone toelaten, kan en mag deze informatie meegenomen worden.
Volgende principes dienen absoluut gerespecteerd te worden:


Enkel de gebieden waarvan men zeker is dat die overstroomd geweest zijn mogen
ingetekend worden, in geval van twijfel wordt het gebied niet ingetekend.



Alle informatie die bij een overstromingscontour hoort moet zo nauwkeurig mogelijk
geïnventariseerd worden.



Zones die reeds bij eerdere overstromingen werden gekarteerd, maar opnieuw zijn
overstroomd moeten eveneens opnieuw ingegeven worden, rekening houdend met de
bepalingen rond risicozones.

In uitzonderlijke gevallen kan via de bekkensecretariaten een intekening via een GIS-bestand
gebeuren in plaats van een intekening op het karteringsloket. Dit kan overeengekomen worden
tussen de waarnemer op het terrein en het betrokken bekkensecretariaat. Hiervoor dient het
bekkensecretariaat een melding te doen bij de Vlaamse Milieumaatschappij. De VMM stelt een
gestandaardiseerd leeg GIS-bestand ter beschikking waar reeds de juiste gegevenscategorieën
(attributen) aan gekoppeld zijn. Enkel dit voorbereide GIS-bestand mag gebruikt worden om aan te
vullen en in te tekenen. Dit GIS-bestand bevat dezelfde gegevenscategorieën als het GIS-bestand
dat gemaakt wordt uit de gegevens van het karteringsloket. Het betrokken bekkensecretariaat geeft
het GIS-bestand dan door naar de waarnemer die de intekeningen zal doen. Na voltooiing zal het
bekkensecretariaat controle uitvoeren op het GIS-bestand en nakijken of alle gegevenscategorieën
zijn ingevuld en de contouren van de overstromingen realistisch zijn ingetekend. Indien dit goed
bevonden wordt, kan het bestand rechtstreeks doorgestuurd worden naar VMM.
5.1.5
5.1.5.1

Onderbouwing digitale kartering
Informatie in digitaal loket
Het digitale loket biedt reeds in belangrijke mate mogelijkheden om informatie toe te voegen zoals
blijkt uit de handleiding in bijlage. De informatie die beschikbaar is en kan ingebracht worden in het
digitaal loket moet dan ook op deze locatie ondergebracht worden. Er dient hierbij extra de nadruk
op gelegd te worden dat alle informatie van onderbouwende gegevens en bronvermelding zeer
concreet en gedetailleerd moet vermeld worden. De betrokkenen personen en diensten moeten
duidelijk opgenomen worden (een vermelding ‘gemeente’ volstaat niet!!), bij opmerkingen dient
tevens de informatie zoals brandweerverslagen e.d. die gebruikt zijn voor de intekening toegevoegd
te worden. Voor polygonen waar dit niet mogelijk is, dient een fiche opgemaakt te worden.

5.1.5.2

Bijkomende onderbouwing
Per contour waarbij niet alle informatie kan opgenomen worden in de velden van het digitaal
karteringsloket moet er een fiche opgemaakt worden met extra informatie. De fiche is een worddocument dat als bestandsnaam een uniek volgnummer krijgt. Andere gegevens dienen niet in de
bestandsnaam vermeld te worden. In deze fiche kan verder ondersteunend materiaal voor de
betrokken polygoon opgenomen worden zoals foto’s, uitgebreide verslagen, onderbouwende
gegevens, vergaderverslagen, …. Op de foto’s wordt waar mogelijk ook bij voorkeur aangegeven
wat de waterhoogte was t.o.v. een bepaald referentiepunt (bijv. dorpel). Er moet op toegezien
worden dat bij voorkeur eveneens vooral de foto’s bijgehouden worden die duidelijk de grenzen
aangeven tot waar het water gekomen is. Deze zijn vooral belangrijk om later aan te kunnen tonen
tot hoever het water reikte.
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5.1.6

Einde karteringsronde
Wanneer de deadline is bereikt sluit de VMM samen met de beheerders van het karteringsloket de
mogelijkheid tot intekenen af. Het GIS-bestand van de ingetekende overstromingen wordt
geëxporteerd. VMM kijkt het bestand na op onregelmatigheden en op de ingevulde attributen. Bij
onduidelijkheden contacteert ze de betrokken bekkensecretariaten. Indien nodig zal de
bekkensecretariaten gevraagd worden de attribuutgegevens verder aan te vullen. Een aanpassing
van de contouren van de overstroomde gebieden is ook mogelijk wanneer er onregelmatigheden
zijn vastgesteld. De acties gebeuren altijd in samenspraak tussen het betrokken bekkensecretariaat
en de VMM. Na de controle wordt het resultaat in een GIS-bestand vastgelegd dewelke de naam
“ROGperiodeX” krijgt.

5.1.7

Correctie contouren overstromingsevents aan het digitaal hoogtemodel
Op basis van het GIS-bestand van de ingetekende overstromingsgebieden maakt VMM een aan het
Digitaal Hoogtemodel (DHM) gecorrigeerd GIS-bestand van deze recente overstromingen.
Omdat het een grote berekening betreft dient behoudens technische problemen drie weken voorzien
te worden voor de aanmaak van het GIS-bestand. Het resultaat van die ROGDHM-correctie is een
GIS-bestand met naam: “ROGDHMperiodeX”.

5.1.8

Kwaliteitsbeoordeling
In een volgende fase wordt een extra kwaliteitsbeoordeling door de betrokken besturen met de
nadruk op de validatie van de eigen meldingen gevraagd. De intekeningen (gecorrigeerd aan het
DHM) van het behandelde overstromingsevent zullen worden voorgelegd aan de betrokken
gemeentebesturen (burgemeester en schepen milieu) en de bevoegde waterbeheerders voor zover
ze relevant zijn voor de betrokken besturen. De gegevens worden op het geoloket van
www.waterinfo.be geplaatst voor nazicht. De betrokken schepencolleges en waterbeheerders
worden op de hoogte gebracht van de exacte locatie van de gecorrigeerde overstromingscontouren.
Indien het betrokken bestuur niet akkoord gaat met de uitgevoerde correcties of de voorgelegde
intekeningen van het geïnventariseerde overstromingsevent voor wat betreft de eigen meldingen,
dient zij een nieuwe, voldoende gedetailleerde kaart op te maken van de wijzigingen. Hierbij dienen
de gevraagde wijzigingen grondig onderbouwd te worden. Voor zones die bijkomend geschrapt
worden is minstens de bevestiging van de brandweer dat zij geen oproepen hebben gehad m.b.t.
wateroverlast in deze zones noodzakelijk evenals de garantie van het bestuur dat er geen
overstromingswater in de betrokken zone is vastgesteld.
Vragen tot wijzigingen van de bewuste kartering worden verzameld en voorgelegd aan het
bekkensecretariaat voor nazicht en eventuele aanpassingen aan de ROG-zone rekening houdend
met alle verkregen informatie bij de initiële kartering. Enkel in geval er zich blijvende discussies
zouden voordoen zal een officieel standpunt met voldoende onderbouwing gevraagd worden van de
betrokken besturen. De CIW WG Watertoets zal enkel in die gevallen een beslissing nemen welke
zones al dan niet verder worden opgenomen.

5.1.9

Doorvertaling naar de watertoetskaart
Nadat de kwaliteitsbeoordeling en alle vragen tot aanpassingen zijn uitgewerkt, dan kan het
definitieve ROG- en ROGDHM-bestand van het overstromingsevent voorgelegd worden aan de
CIW, werkgroep Watertoets. Na goedkeuring op de CIW WG Watertoets worden de nieuwe
overstromingscontouren toegevoegd aan de ROG-kaart en de ROGDHM-kaart. VMM stuurt de
nieuwe versie van de ROG-kaart (GIS-bestand) door naar het AGIV en naar www.waterinfo.be
zodat de nieuwe versie op de geoloketten kan verschijnen. VMM communiceert naar alle betrokken
partners (de bekkensecretariaten sturen de communicatie door naar de gemeenten) dat de nieuwe
versie van de ROG-kaart goedgekeurd is en te raadplegen valt. Bij een volgende actualisatie van de
watertoetskaart zal de ROGDHM eveneens mee doorvertaald worden in de effectief
overstromingsgevoelige gebieden.
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Stap 1: Intekening ruwe contouren op basis van gegevens afkomstig van:

Burger

Lokaal bestuur

Waterbeheerder

Dossier met fotografisch
bewijsmateriaal

Gegevens technische dienst,
brandweer, politie

-

Vaststellingen op terrein
Helikopterbeelden en
andere remote
sensingdata
Gegevens
schadecommissie en
verzekeringssector

Stap 2: Correctie op basis van het Digitaal Hoogtemodel

Stap 3: Kwaliteitscontrole door lokaal bestuur en waterbeheerder

Geen aanpassingen aan
bestaande contouren

Geen opmerkingen of
onderbouwd voorstel
wijziging

Geen aanpassingen aan
contouren mogelijk

Stap 4: Opname in de ROG-kaart en doorvertaling in watertoetskaart
Figuur 1 Schematisch overzicht van de karteringsprocedure
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6
6.1

Achtergrondlaag afstroomgebieden
Beschrijving laag
De laag van de afstroomgebieden is een theoretisch berekend GIS-bestand, gebaseerd op het DHM
en de VHA, dat aanduidt voor elk punt in Vlaanderen naar welke waterloop neerslaand water
stroomt. Het wordt gebruikt als niet-zichtbare achtergrondlaag op het watertoetsloket en bepaald
dus welke waterloopbeheerder moet aangeschreven worden voor watertoetsadvies.
Op basis van een rasterbestand van het DHM (zonder ingesloten pixels zonder waarde) is per VHAsegment een afstroomgebied afgebakend. Deze zijn via een geautomatiseerde tool berekend in
GIS-software. De lijn van hoogste punten tussen twee waterlopen is gedetecteerd als topografische
waterscheiding, en dient als grens voor deze afstroomgebieden. De zo bekomen gebieden houden
dan ook geen rekening met sifoneringen, afstroming tegen de topografie in of constructies die niet
op het DHM zichtbaar zijn. De laag geeft de gebieden weer die naar een waterloop afstromen indien
hemelwater bovengronds zou afstromen en vormt hierbij de basislaag om te bepalen wanneer aan
welke waterbeheerder om advies moet gevraagd worden.
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7
7.1

Bijlage I - Vertaling bodemkaart naar de NOG
De niet-polder regio
Het hoofdcriterium dat gebruikt werd om NOG te selecteren is de profielontwikkelingsklasse “p”,
bodems zonder profielontwikkeling of horizontendifferentiatie. Deze groep van bodems wordt ook
aangeduid als het geheel van vallei- en depressiegronden. Deze kunnen verder onderverdeeld
worden in alluviale bodems, colluviale bodems en landduinen.
Vervolgens werd een differentiatie van de geselecteerde vallei- en depressiegronden naar oorzaak
van overstroming - vanuit waterloop of neerslag - gemaakt. Hiervoor heeft men zich in hoofdzaak
gebaseerd op de drainageklasse. De drainageklasse geeft in ruwe mate weer op welke diepte
grondwater kan verwacht worden. Zo werd een onderscheid gemaakt tussen alluviale en colluviale
bodems. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte vertaalsleutels of kennisregels
die hierbij werden gebruikt.

Tabel 2 Kennisregels gebruik voor de differentiatie van NOG naar oorzaak

7.2

De polder-regio
De poldergronden zijn eenduidig identificeerbaar op de bodemkaart, zij het met behulp van een
geomorfologische legende. Met uitzondering van enkele opgehoogde gebieden werden de
poldergronden als NOG geclassificeerd. Naast de zeepolders werden eveneens de Scheldepolders
ten noordwesten van Antwerpen en in het Meetjesland als NOG afgebakend. De Scheldepolders
overstroomden immers voor de inpolderingswerken bij hoge waterstanden in de Schelde. Op de
bodemkaart zijn ze, zoals de niet-poldergronden, gekarteerd op morfogenetische basis. De
profielontwikkelingklasse “p” kon daarom hier wel gebruikt worden als vertaalsleutel.
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7.3

Achtergrondinformatie over de afbakening van de NOG
De voornaamste aandachtspunten van de gebruikte methode voor het afbakenen van de NOG
wordt in dit deel samengevat. Een meer gedetailleerde beschrijving kan gevonden worden in de
symposiumtekst (Van Orshoven J., 2001). Vooreerst worden enkele definities met betrekking tot de
data gegeven:
NOG: Van "Nature Overstroombare Gebieden" omvatten de ruimte die waterlopen permanent of
periodiek zouden innemen in afwezigheid van de in Vlaanderen veelvuldig gebouwde kanaliserende
en beschermende infrastructuren.
ROG: “Recent Overstroomde Gebieden” omvatten de gebieden die in een recent verleden effectief
zijn overstroomd.
ALLUVIALE GRONDEN: dit zijn bodems die ten gevolge van historische overstromingen vanuit een
waterloop zijn ontstaan.
COLLUVIALE GRONDEN: dit zijn bodems die ontstaan door afzetting van „modder‟ ten gevolge
van intense oppervlakkige afstroming van niet geïnfiltreerd regenwater van het hoger gelegen
hellende terrein.
POLDER GRONDEN: dit zijn gronden die middels indijking veroverd werden op de zee of op de aan
getij onderhevige rivieren.

7.3.1
7.3.1.1

Van Nature Overstroombare Gebieden (NOG)
Vertrekbasis = digitale bodemkaart van Vlaanderen
De digitale versie van de bodemkaart (schaal van publicatie en bronschaal voor digitalisatie
1:20.000) is als basis gebruikt voor de afbakening van de NOG in Vlaanderen. De kaart is
gebaseerd op terreingegevens die voornamelijk werden opgenomen in de jaren „50 en „60. De
bodems worden ingedeeld d.m.v. morfogenetische bodemseries die voornamelijk bestaan uit een
combinatie van een textuurklasse, een drainageklasse en een profielontwikkeling.
Meer informatie over de bodemkaart vindt u op de website www.agiv.be. De bodemkaart werd
eveneens uitgebracht onder de naam „Bodemkaart‟.

35/60

Rapport Draaiboek voor opmaak en actualisatie van de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden

7.3.1.2

Afbakening en differentiatie van de NOG
De vertaling van de bodemkaart in een kaart met afbakeningen van NOG is gesteund op een aantal
overwegingen die omgezet zijn in vertaalsleutels. Deze overwegingen en beslissingsregels zijn
verschillend voor de polder- en niet-polder-bodems omdat de definitie van de bodemseries en dus
de informatie-inhoud van de bodemkaart verschilt voor deze twee regio's. (zie punt 7.1 en 7.

Figuur 1: Overzichtskaart van Vlaanderen met indicatie van “natuurlijke overstroombaarheid” (NOG)
afgeleid uit de digitale bodemkaart van Vlaanderen. Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen 8 / 15 Informatie_NOG • 9/06/2010 14:28
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Figuur 2: Afbakening van NOG in niet polder regio door toepassen van vertaalsleutels op de
bodemseries van de digitale bodemkaart.Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Informatie_NOG • 9/06/2010 14:28 9 / 15

7.3.1.3

Aanvullingen en correctie van interpretatiefouten
Het gebruik van gestandaardiseerde vertaalsleutels brengt onvermijdelijk fouten met zich mee. Zo
zijn sommige landduinen gekarteerd als 'zonder profielontwikkeling' en werden als NOG
geselecteerd. Dergelijke duinbodems kunnen echter niet als overstroombaar aanzien worden. Ze
werden dan ook door semi-manuele interventie als niet-NOG aangeduid.
Veengebieden alsook OBW vlakken, zoals deze gekarteerd zijn op de bodemkaart van België, zijn
als NOG aangeduid. OBW-vlakken zijn „bodems‟ die door rivieren, die voldoende breed zijn om als
vlak gekarteerd te worden, zijn ingenomen. De benedenloop van de Schelde is hier een duidelijk
voorbeeld van.
Voorts werd een analyse doorgevoerd op alle vlakken die niet als NOG gekarteerd zijn naar het
voorkomen van waterlopen in deze zones. De niet-NOG vlakken welke doorkruist zijn met
waterlopen zijn als "D" gecodeerd.
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7.3.1.4

Interpretatie van niet gekarteerde zones
Van verstedelijkte en vergraven zones en militaire gebieden zijn de bodems niet gekarteerd. Al deze
zogenaamde blinde vlekken op de bodemkaart beslaan samen 176.659 ha. Nochtans is het
belangrijk om het NOG-karakter van deze gebieden te beoordelen. Vaak zijn het immers zones met
een hoge noodzaak tot beveiliging of zones die een potentieel als overstromingsgebied hebben.
De bepaling van het NOG-karakter van de niet gekarteerde zones gebeurde door interpretatie van
de topografische (1:10.000) en bodemkundig-topologische (1:20.000) context waarin de gebieden
zich bevinden. In een aantal grotere en moeilijk interpreteerbare stedelijke gebieden werd ook de –
enkel op papier beschikbare – Vandermaelenkaart, daterend uit de 19e eeuw, geconsulteerd. Het
mogelijke gebruik van andere kaarten (militaire topografische kaart, 1e resp. 2e editie, daterend uit
het einde van de 19e resp. het begin van de 20e eeuw, 1:20.000, planimetrisch van hoge kwaliteit)
en de Ferrariskaart (zwartwit, 1:11.500, daterend van het einde van de 18e eeuw) werd
geëvalueerd. De toegevoegde waarde was echter te klein voor veralgemeend gebruik.
De informatie omtrent de differentiatie zit vervat in het attribuutveld „natoorz‟ van de dataset NOG.
Het attribuutveld 'source' geeft aan of betreffend vlak als NOG werd geïdentificeerd rechtstreeks
door toepassing van de vertaalsleutels 'B' of dat naderhand semimanuele correctie 'C' is geschied.
De manuele invulling van de blinde vlekken wordt aangeduid met de code 'M'. Agentschap voor
Geografische Informatie Vlaanderen 10 / 15 Informatie_NOG • 9/06/2010 14:28
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8
8.1

Bijlage II – Handleiding intekenen overstromingsevents op
karteringsloket
Voorbereidende stappen
De persoon die zal intekenen maakt een profiel aanmaken op het karteringsloket van
www.waterinfo.be:
Surfen naar www.waterinfo.be

Rechts bovenaan de homepagina ziet u dit:
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Ga met de cursor op “login” staan en
klik nadien “Maak een account” aan:

Vul uw emailadres in en kies een paswoord:

De bekkensecretariaten spreken in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij (afdeling AOW
Lokaal Waterbeheer) op voorhand af wie als intekenaar/karteerder zal optreden. Dit wordt door
gecommuniceerd naar de beheerders van www.waterinfo.be .
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8.2

Intekenen
Na bevestiging (via e-mail) van uw rol als “editeerder” kan men aan de slag. Op de homepagina van
www.waterinfo.be kan u rechtsboven op login klikken. U geeft hier uw e-mailadres en
wachtwoord in. Na inloggen klikt u door naar het karteringsloket. Dat vindt u hier:

Dit is dan het karteringsloket:
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Intekenen van een overstromingsevent gebeurt in 3 stappen:

8.2.1



Intekenen overstromingscontour + invullen gegevens



Overstroomde huizen aanduiden



Waterhoogtes aan dorpels aanduiden

Intekenen overstromingscontouren
Eerst nog enkele principes die gevraagd worden om na te leven bij het intekenen:


Teken enkel de gebieden waarvan men zeker is dat die overstroomd geweest zijn. Wat men
niet zeker weet, tekent men best niet in.



Vul alle velden in die bij een overstromingscontour horen en vul deze zo nauwkeurig mogelijk
in, indien dit onvoldoende nauwkeurig wordt ingevuld zal hierover bijkomende informatie
gevraagd worden of moet een bijkomende fiche ingevuld worden.



Verzamel zoveel mogelijk informatie en bewaar alle informatie die niet in de velden kan
toegevoegd worden in een aparte fiche die gerelateerd aan de betrokken polygoon.

Om over te gaan tot intekenen: klikken op “start editeren”

Dan verschijnen de lagen die editeerbaar zijn:
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Klik in “kaarten tools” “Overstromingscontouren” aan (zie bovenstaande afbeelding). Zoom naar een
locatie en teken de polygoon. Dubbelklikken om polygoon te voltooien.
De ingetekende polygoon verschijnt en er opent zich een venster om de extra gegevens in te
noteren. Je eigen Loginnaam staat reeds vermeld.

Vul alle velden in:


Datum overstroming: een zo gedetailleerd mogelijke tijdstip of periode geven van de
overstroming. Liefst een datum of een periode van dagen.



Tijdstip vaststelling: vermeld hier het tijdstip wanneer de overstroming werd vastgesteld op het
terrein, zo nauwkeurig mogelijk (datum + eventueel het uur)



Bron: van wie of welke instantie(s) komt de informatie, wees voldoende nauwkeurig!
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Oorzaak: duid een van de keuzemogelijkheden aan.



Opmerking: alle mogelijke belangrijke randinformatie weergeven over de oorzaak, de
veroorzaakte problemen, falingen van infrastructuur, eventuele beschermingsmaatregelen,
brandweerverslagen,… Doe dit zo uitgebreid mogelijk, alle informatie kan nuttig zijn



Meenemen naar ROG: keuze ja/nee. De intekenaar kan hiermee de keuze gelaten worden of
de polygoon al dan niet moet meegenomen worden in de ROG-kaart.

Ingetekende overstromingscontouren kunnen opnieuw
verwijderd worden door ze te selecteren en dan op
“verwijderen” te klikken. Selecteren kan door rechts
onder de webpagina de laag aan te vinken waarop je
wil selecteren en dan kiezen tussen selectie via een
punt, polygoon of perceel. Je selecteert dan door een
punt te klikken op de kaart, een polygoon te tekenen op
de kaart of een perceel aan te klikken.

Per ingetekende overstromingscontour, of per groepje overstromingscontouren in een bepaalde
zone (heel dicht bij mekaar langs bijvoorbeeld een zelfde waterloop, straat of in een zelfde wijk)
dient een aparte fiche worden opgemaakt (word-document). De fiche zal eventuele bijkomende
informatie herbergen over de overstromingen, informatie die dan niet moet gezocht worden in allerlei
algemene verslagen van bekkensecretariaten.
Twee belangrijke zaken kunnen in deze fiche vermeld worden:


Eventuele verdere details of opmerkingen over een overstroming op een bepaalde locatie die
niet kunnen vermeld worden op het karteringsloket.



Foto’s en ander visueel materiaal kan in deze fiche toegevoegd worden. Dit is heel belangrijk
want goed beeldmateriaal is het beste bewijs dat er een overstroming heeft plaats gevonden.
Bij voorkeur foto’s die de randen van de overstromingen weergeven.
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Zie ook Bijlage IV
Voor elke fiche dient een uniek volgnummer bepaald te worden. De intekenaar stelt zelf de nummer
samen. Voor het opstellen van een volgnummer wordt volgende richtlijn gebruikt:
Jaartal van overstromingsevent / nummer van de maand van overstromingsevent / bekken / initialen
van de invoerder / volgnummer van die reeks (van het hetzelfde jaartal en maand van dezelfde
invoerder)
Bijvoorbeeld voor een karteerder met initialen GJ in het benedenscheldebekken wordt
dat 2015/1/BES/GJ/1, 2015/1/BES/GJ/2 …
8.2.2

Overstroomde huizen aanduiden
Wanneer is een huis overstroomd? Duid enkel aan dat een huis is overstroomd als het bevestigd
wordt door de brandweer, het is waargenomen door besturen of waterbeheerders of er foto’s
beschikbaar zijn. Een huis kan als overstroomd worden aangeduid als er water staat op de
gelijkvloerse verdieping of water in de kelder/ondergrondse garage staat (wanneer het hoog genoeg
gestaan heeft om materiële schade te veroorzaken) en veroorzaakt werd door water boven
maaiveld. Een kelder die overstroomt door een riolering die onder druk komt, wordt hier bijgevolg
niet meegenomen aangezien dit louter om een onvoldoende beveiligde aansluiting op het
rioleringstelsel gaat
Zoom in op de kaart tot minstens schaal 1 op 5000. Dan verschijnt een extra laag op de kaart,
namelijk de “huizen”. Deze huizen kan je al dan niet aanduiden als overstroomd.
Klik op “start editeren” in de linkerkolom. De lagen die editeerbaar zijn verschijnen dan weer in de
linker kolom van de webpagina.
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De laag van de huizen verschijnt echter niet in de lijst met editeerbare lagen! Je hoeft niks aan te
klikken in de linker kolom. Je zoomt gewoon op de kaart naar de huizen waar je een aanduiding wil
maken.
Klik het huis aan waarvan je de status wil wijzigen. Er verschijnt dan een pop-up kader:
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De loginnaam wordt automatisch ingevuld. De status “overstroomd” kan je wijzigen door menu open
te klikken:

Er zijn 4 mogelijkheden om aan te duiden: overstroomd, niet overstroomd, bedreigd door water maar
gevrijwaard en geen informatie. Duid aan “overstroomd” indien dit huis overstroomd is en sluit het
venster. Als expliciet een huis niet overstroomd is in een bepaalde buurt waar wel wateroverlast
was, dan kan men dat huis ook aanduiden als: niet overstroomd.
De status van dit aangeduide huis kan opnieuw gewijzigd worden naar “geen informatie”,
bijvoorbeeld als de intekenaar een fout gemaakt heeft en zijn aanduiding wil ongedaan maken.
Na op “stop editeren” te hebben geklikt, verschijnt het huis in een rode kleur (status overstroomd).
Indien huis expliciet is aangeduid als “niet overstroomd”, dan krijgt het een groene kleur:
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8.2.3

Waterhoogtes aan dorpels aanduiden
“Start editeren”, “overstroomde dorpels” selecteren.
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Duid een plaats aan op de kaart waar je een overstroomde dorpel wil aanduiden:

Een overstroomde dorpel ligt logischerwijs altijd binnen een overstromingscontour!
Er verschijnt opnieuw een invulvenster. Naast de datum van de overstroming kunnen de
waterhoogtes van buiten en binnen aangeduid worden, in centimeter. Een verschil in waterhoogte
binnen of buiten kan een belangrijke nuance zijn. Het kan er op duiden dat de bewoners van een
huis de binnenkant van dat huis (gedeeltelijk) hebben kunnen beschermen tegen wateroverlast. Als
er een buitenwaterhoogte is vastgesteld, maar binnen geen water stond (zandzakjes of een schot),
dan duid je aan voor waterhoogte binnen: 0 cm.
Op de kaart staan ook een reeks bestaande opgemeten dorpels getekend. Indien nieuwe
overstromingshoogtes bij deze dorpels bekend zijn, is het zeer interessant om die in te vullen. Dit
kunnen later zeer nuttige gegevens zijn voor het afbakenen van overstroomde gebieden of kunnen
gebruikt worden bij het kalibreren van overstromingsmodellen.

8.3

Einde intekenen
Na het intekenen en aanduiden, klikt men op het einde op “stop editeren”. Zo wordt alles correct
opgeslagen.
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9
9.1

Bijlage III – Handleiding ROG-correctie versie 2015
INLEIDING
De correctietool voor de ROG-kaarten is een tool die via een knop in de werkbalk geïntegreerd
wordt in ArcMap. Deze tool laat toe om de ROG-kaarten (ROG-2010) te corrigeren aan de hand van
het DHM. Hierdoor worden hoger gelegen gebieden, die op basis van GIS-analyse niet
onomstotelijk overstroomd zijn, uit de kaart geëlimineerd. Anderzijds worden gebieden toegevoegd
die op basis van GIS-analyse onomstotelijk overstroomd zijn. Dit laatste gebeurt enkel binnen de
voorafgesproken bufferafstanden.

9.2

HANDLEIDING

9.2.1

INSTALLATIE
Plaats de folder “ROG correctie” op een plaats naar keuze.

Connecteer in ArcCatalog naar de “ROG correctie” folder en klik op OK:
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Controleer in de “ROG correctie” folder of de paden van de scripttools in de ROG correctie Toolbox
correct zijn. De paden moeten eindigen op “…\ROG correctie\Scripts\IDW.py” en “…\ROG
correctie\Scripts\ZmeanCorr Calculation.py”:
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Creëer twee nieuwe folders, genaamd “Data”, om alle data op eenzelfde plaats te stockeren en
“Scratch”,om tussenresultaten in op te slaan. Pas de workspaces voor de ROG correctie Tool
(DHM) aan. Via rechtermuisklik op de tool klikt u door naar “Properties”. Vink, indien nodig,
“Workspace” aan en klik op Values. De paden hier zijn respectievelijk: “…\ROG correctie\Data” en
“…\ROG correctie\Scratch”.
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9.2.2
9.2.2.1

CORRECTIE
Technische achtergrond
Eerst wordt de ROG-kaart opgedeeld in zones, bijvoorbeeld hydrografische bekkens. Vervolgens
gebeurt het correctieproces iteratief, per ROG-kaartzone. Tot slot worden, via de “Append” tool, alle
gecorrigeerde ROG-kaartzones samengevoegd tot één gecorrigeerde ROG-kaart.
Het correctieproces bestaat uit drie stappen:


In de datavoorbereiding wordt de ROG-kaartzone opgesplitst in compartimenten, aan de hand
van de waterlopen, straten en spoorwegen. Tijdens overstromingen treden waterlopen en
wegen immers vaak op als limiterende structuren. Op deze manier wordt er getracht om het
overstromingsgebied te corrigeren op perceelsniveau. Vervolgens wordt de uiterste
overstromingsgrens van het ROG-gebied behouden.



In de tweede stap wordt per ROG-kaartzone de correctiemethode bepaald. Dit gebeurt door
aan de hand van een steekproef van grenslijnstukken, het verschil te berekenen tussen de
gemiddelde hoogte van dit lijnstuk op de ROG-kaart en de gemiddelde hoogte van dit lijnstuk
op de MOG-kaart. Dit verschil wordt vervolgens uitgezet in functie van het hoogteverschil van
dit lijnstuk op de ROG-kaart. De regressievergelijking die hieruit voortkomt, defnieert hoe de
gemiddelde hoogte van het lijnstuk op de ROG-kaart gecorrigeerd moet worden. De MOG-kaart
is een gemodelleerde overstromingskaart, gebaseerd op het DHM, en wordt dus beschouwd
als de “perfecte” overstromingskaart. Het resultaat van deze correctiemethode is een
gecorrigeerde gemiddelde hoogte voor élk lijnstuk van de uiterste overstromingsgrens van de
ROG-kaartzone. Vermits de ROG-kaart vooraf opgesplitst wordt in zones, wordt er voor elke
zone afzonderlijk een regressievergelijking opgesteld.



In de derde stap wordt een interpolatie uitgevoerd. Hiertoe wordt voor elk compartiment dat
grenst aan de uiterste overstromingsgrens het zwaartepunt berekend. Op basis van de lengte
van de lijnstukken wordt voor elk zwaartepunt een gewogen gecorrigeerde gemiddelde hoogte
berekend. Een interpolatie van deze nieuw berekende hoogtes zal aantonen waar de
oorspronkelijke ROG-kaart te hoog of te laag werd ingetekend. De grenslijnen die bepalen tot
waar de interpolatie wordt berekend, werden in overleg met de VMM vastgelegd. Voor alle
gebieden is de grenslijn gelijk aan de uiterste overstromingsgrens op de oorspronkelijke ROGkaart. De gridresolutie waarmee de interpolatie zal worden uitgevoerd kan gewijzigd worden.
Hoe groter de resolutie, hoe meer tijd de interpolatie in beslag zal nemen en hoe
gedetailleerder het resultaat zal zijn. De keuze van de resolutie is afhankelijk van het
productiedoel en de resolutie van het DHM. Het verschil tussen het interpolatieresultaat en het
DHM toont aan waar het DHM onder het interpolatieresultaat ligt. Deze positieve waterdieptes
worden gecatalogeerd als overstroomd gebied, met een onderverdeling in de klassen 0-0,3m
en 0,3m tot de maximale overstromingsdiepte. Hierdoor bevat de gecorrigeerde ROG-kaart
meteen de informatie die nodig is voor de risicokaart in het kader van de federale wet op de
natuurrampenverzekering. Negatieve waterdieptes, waar het DHM dus boven het
interpolatieresultaat ligt, behoren uiteraard niet tot het overstroomd gebied.
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9.2.2.2

De ROG-correctie
De folder “ROG correctie” bestaat uit twee subfolders, een toolbox en een Readme tekstbestand. In
de subfolder “Documentation” vindt u deze handleiding. In de subfolder “Scripts” vindt u twee Python
scripts die in de “ROG correctie Tool (DHM)” gebruikt worden. De ROG correctie Toolbox bestaat uit
een toolset “Hulpmodellen” en twee tools “Append” en “ROG correctie Tool (DHM)”. In de toolset
“Hulpmodellen” vindt u alle submodellen en scripts die in de “ROG correctie Tool (DHM)”
aangewend worden.

Eerst voert u de “ROG correctie Tool (DHM)” uit en daarna voegt u de correctieresultaten samen via
de “Append” tool.
De “ROG correctie Tool (DHM)” maakt een file geodatabase aan waarvan u de naam kiest. In deze
file geodatabase zullen de tussenresultaten en het eindresultaat worden opgeslaan.
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9.2.2.3

Inputdata “ROG correctie Tool (DHM)”



Onder “Locatie File-GDB” bladert u naar de locatie (folder) waar u de file geodatabase wil
opslaan.



Onder “Naam File-GDB” vult u de naam in die u aan de file geodatabase wil geven.



Kies het coördinatensysteem dat u in deze correctie wil hanteren. Het standaard
coördinatensysteem is Belge_Lambert_1972. Het gekozen coördinatensysteem is gelijk voor
zowel de ingevoerde als de geproduceerde data van deze correctie. Bij voorkeur wordt het
gekozen coördinatensysteem dus bepaald door deze van de ingevoerde kaartlagen.
Indien gewenst kan het coördinatensysteem via deze knop gewijzigd worden. U heeft dan
de mogelijkheid om zelf een coördinatensysteem te selecteren, te importeren, te creëren, te
wijzigen, te verwijderen of op te slaan.
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De correctie houdt een interpolatie in van nieuw berekende hoogtewaardes voor de ROG-kaart.
Het resultaat van deze interpolatie is een hoogtekaart in GRID-formaat. De resolutie van de
gridcellen kan u hier kiezen. Omdat er meestal gewerkt wordt met het DHM met een resolutie
van 5m, is de standaard gridresolutie van het interpolatieresultaat eveneens 5m. Hoe groter de
gridresolutie, hoe meer tijd de interpolatie in beslag zal nemen en hoe gedetailleerder het
resultaat zal zijn. De keuze van de gridresolutie is daarom afhankelijk van het productiedoel
en/of de resolutie van het DHM. Indien u enkel een snelle test van de werking van de tool wil
uitvoeren, is het dus aangewezen om een lage gridresolutie (bvb. 500m) te gebruiken.



Blader naar de te corrigeren ROG-kaart. Deze data dient van het volgende type te zijn: Feature
Class: Polygon



Blader naar de MOG-kaart. Deze data dient van het volgende type te zijn: Feature Class:
Polygon



Blader naar het DHM waarmee u de ROG-kaart wil corrigeren. Deze data dient van het
volgende type te zijn: Raster file of Raster dataset



Blader naar de kaart met de zones waarbinnen u de correctie wilt doorvoeren. Bijvoorbeeld de
hydrografische rivierbekkens van Vlaanderen.



Blader naar de kaarten met straten, spoorwegen en waterlopen, en voer deze in de
overeenkomstige velden in.
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9.2.2.4

Outputdata “ROG correctie Tool (DHM)”



De output van de “ROG correctie Tool (DHM)” is een file geodatabase met de naam die u heeft
gekozen, in het voorbeeld “File-GDB”. Deze bevat twee datasets, “ROG_tiles” en
“ROG_gecorrigeerd_output”.



In de eerste worden de zones, die het resultaat zijn van de zone-indeling van de ROG-kaart, als
feature classes opgeslaan. Wanneer u bijvoorbeeld de ROG-kaart van Vlaanderen opdeelt naar
de 11 rivierbekkens, zal u in de dataset “ROG_tiles” dus 11 feature classes terugvinden. De
benaming van deze feature classes gebeurt automatisch: “Tile_#”. U dient deze niet verder te
gebruiken.



In de dataset “ROG_gecorrigeerd_output” vindt u de correctieresultaten per zone terug. De
benaming van deze feature classes gebeurt automatisch: “ROGDHM_Finaal_Tile_#”.
“ROGDHM_FINAAL” is een lege feature class die eveneens automatisch aangemaakt en
benoemd wordt. De feature classes in deze dataset gebruikt u als input voor de “Append” tool.
De feature classes “ROG_ingekort_Tile_#” zijn tussenresultaten, nodig voor het proces maar
dient u, net zoals de Tiles, verder niet te gebruiken.
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9.2.2.5

9.2.2.6

Inputdata “Append”



Laad bij de Input Datasets alle “ROGDHM_Finaal_Tile_#”-bestanden in de dataset
“ROG_gecorrigeerd_output” in.



Kies als Target Dataset de lege feature class “ROGDHM_FINAAL” in de dataset
“ROG_gecorrigeerd_output”.



Bij Schema Type kiest u voor NO_TEST.

Outputdata “Append”


9.2.3

De output van de “Append” tool is “ROGDHM_FINAAL”. Deze lege feature class werd gevuld
met de correctieresultaten van de verschillende zones zodat het opnieuw een weergave is voor
hetzelfde gebied als de oorspronkelijke, niet-opgesplitste, ROG-kaart.

Voorbeeldscenario’s
Hieronder worden een aantal voorbeeldscenario’s beschreven die met de ROG-correctietool kunnen
worden uitgevoerd. Voor elk gewenst scenario staat beschreven welke kaartlagen nodig zijn.
Scenario 1: Een gecorrigeerde ROG-kaart voor Vlaanderen op basis van de hydrografische
bekkens:


Kies de ROG- en MOG-kaart, gebiedsdekkend voor Vlaanderen.



Kies het DHM, gebiedsdekkend voor Vlaanderen.



Kies de polygonenkaart met de hydrografische bekkens in Vlaanderen voor de zone-indeling.



Kies de kaarten met spoorwegen, straten en waterlopen, gebiedsdekkend voor Vlaanderen.

Scenario 2: Een gecorrigeerde ROG-kaart voor Vlaanderen op basis van de deelbekkens:


Kies de ROG- en MOG-kaart, gebiedsdekkend voor Vlaanderen.



Kies het DHM, gebiedsdekkend voor Vlaanderen.



Kies de polygonenkaart met de deelbekkens in Vlaanderen voor de zone-indeling.



Kies de kaarten met spoorwegen, straten en waterlopen, gebiedsdekkend voor Vlaanderen.
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Scenario 3: Een gecorrigeerde ROG-kaart voor het Ijzerbekken op basis van de deelbekkens:

9.2.4



Kies de ROG- en MOG-kaart, minimum gebiedsdekkend voor het Ijzerbekken. De ROG- en
MOG-kaart, gebiedsdekkend voor Vlaanderen, kan evenzeer gebruikt worden.



Kies het DHM, minimum gebiedsdekkend voor het Ijzerbekken. Het DHM, gebiedsdekkend
voor Vlaanderen, kan ook gebruikt worden.



Kies de polygonenkaart met ENKEL de deelbekkens binnen het Ijzerbekken voor de zoneindeling.



Kies de kaarten met spoorwegen, straten en waterlopen, minimum gebiedsdekkend voor het
Ijzerbekken. Deze kaarten, gebiedsdekkend voor Vlaanderen, kunnen ook gebruikt worden.

Belangrijk
Om een goede performantie van de ROG correctie Tool te bekomen, dient u met een aantal punten
rekening te houden:
De IDW-interpolatie op het einde van de ROG-correctiemethode is de meest tijdsintensieve stap,
daarom:


Kiest u bij het uitvoeren van een testberekening best voor een gebied met een kleine
oppervlakte en/of een lage gridresolutie (100) voor het interpolatieresultaat.
 De tijd om een volledige correctie door te voeren is evenredig met de relatieve
oppervlaktes en omgekeerd evenredig met de wortel van de resolutie.
Voorbeeld: een gebied van 1.000.000km² en een resolutie van 10m.
Stel dat de interpolatie van een testgebied van 10.000km² met een resolutie van 100m
slechts een seconde duurt, dan geldt:
 Tijdsduur: 1.000.000 / 10.000 * (100 / 10)^2 = 10.000
De volledige bewerking zal dan 10.000 keer langer duren, of 3u.



Naast de oppervlakte en de resolutie, hebben ook de grenslijnen een invloed op de duur van de
interpolatiebewerking. Hoe groter het aantal grenslijnen, hoe langer de bewerking zal duren. De
interpolatie van een bekken met veel kleine, niet-overlappende rogpolygonen zal langer duren
dan de interpolatie van een bekken, met dezelfde grootte en resolutie, met één grote
rogpolygoon en dus één grenslijn.



Daarom is het, voor een ROG-correctie van heel Vlaanderen, aangewezen om het proces op te
splitsen naar de 11 rivierbekkens. Op die manier kan u in de Zone-indeling de polygoonlaag met
de deelbekkens ingeven, telkens maximum gebiedsdekkend per rivierbekken.
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10 Bijlage IV: fiche overstromingscontouren
Fiche overstromingscontour(en)

Nummer overstromingscontour(en):
Bron:

Locatie (gemeente, nauwkeurige beschrijving locatie, eventueel straatnaam en nummers, eventueel
perceelsnummers):

Foto’s (+ eventuele opmerkingen bij foto’s):
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