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1 Managementsamenvatting 

De stad Antwerpen en water-link, i.s.m. Aquafin, willen samen een tool laten ontwikkelen die toelaat 

om de afwatering van de stad op verschillende niveaus (stadsdeel, wijk, straat, plein, …) te beheren, 

analyseren, simuleren en ontwerpen.  

Deze tool omvat enerzijds een rekenmodel dat de waterinfrastructuur van de stad Antwerpen kan 

simuleren en een workflow toepassing die GIS- en andere ruimtelijke data kan beheren en die 

gegevens kan aanleveren aan het rekenmodel om daarna de resultaten te visualiseren en bewaren. De 

toepassing dient gebruik te maken van de gegevens uit de ArcGIS (ESRI) omgeving van stad Antwerpen 

en moet de resultaten kunnen bewaren in dezelfde omgeving. 

De tool wordt verondersteld gebruik te maken van een (nieuw te ontwikkelen) conceptueel 

hydraulisch model, waarbij de waterinfrastructuur in de stad vereenvoudigd wordt tot de essentie en 

de ruimtelijke component mee in overweging genomen wordt. Vandaag beschikken de 

initiatiefnemers al over een gedetailleerd hydraulisch model. Het is echter zeer arbeidsintensief en 

vergt veel expertise en gedetailleerde data om het te gebruiken.  

Dit lichter, conceptueel model dient beter aan te sluiten bij de noden op de verschillende niveaus van 

detail. Zo kan de te ontwikkelen tool het mogelijk maken om water mee te nemen vanaf het begin van 

een plan- of ontwerpproces.  

Dit verslag brengt gebruikersnoden en het innovatiepotentieel vanuit gebruikers- en 

marktperspectief in kaart. Hierbij valt op dat de innovatie van een geïntegreerde digitale workflow 

die de hogere niveaus én de lagere niveaus in het planningsproces in één geheel kan afdekken zéér 

veel waarde brengt voor de gebruikers. Alhoewel dit een ontwikkeling op maat zal zijn, geeft de 

markt aan dit deel van het project met relatief laag risico te kunnen opleveren.  

De verwachtingen en eisen voor het hydraulisch model, het onderliggend rekenhart dat de digitale 

workflow zal ondersteunen, zijn eveneens zeer waardevol maar komen minder naar voor vanuit 

gebruikersoogpunt. Dit wil niet zeggen dat het hydraulisch model daarom minder relevant of 

innovatief is. Echter wel dat gebruikers verwachten dat het model transparant is voor de gebruiker. 

Met andere woorden deze modellen dienen met de beschikbare data op elk niveau van het 

planningsproces snel en efficiënt een zinvol resultaat op te leveren, maar de gebruiker is niet 

bekommerd hoe een model dit realiseert. 

Uit de state-of-the-art analyse volgt dat er drie categorieën oplossingen zijn om hydraulisch model en 

workflow als één toepassing te laten werken. Na overleg met relevante stakeholders en de 

initiatiefnemers bleek dat een toepassing ontwikkeld op het bestaande GIS-platform van Stad 

Antwerpen ideaal zou zijn voor de stad Antwerpen. De opzet met Aquafin is echter minder duidelijk 

en moet nog uitgeklaard worden door de initiatiefnemers, vooral dan op het vlak van integratie van 

de IT-systemen van beide organisaties. 

De uiteindelijke toepassing dient workflow én model te verenigen, en dit op een transparante 

manier, zoals de gebruikers aangaven in de workshops. Echter de markt geeft aan dat verschillende 

modellen hun eigen sterktes en zwaktes hebben. Bovendien lijkt een conceptueel model niet altijd 

nodig en geeft de markt aan dat andere methodes ook oplossingen kunnen leveren voor hetzelfde 

probleem. De manier waarop de initiatiefnemers de verwachtingen voor het hydraulisch model 
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omschreven hebben, beperkt echter de opties. De veronderstelling dat een conceptueel hydraulisch 

model dé oplossing is werd niet door de markt bevestigd. 

Het advies is bijgevolg om een resultaatomschrijving in de markt te zetten en de marktspelers te 

laten invullen of ze deze opleveren met één op maat ontwikkeld model, al dan niet een conceptueel 

model, combinaties van modellen of zelfs combinaties van modellen van verschillende aanbieders. 

Het is cruciaal bij deze opzet dat de gebruikers van de uiteindelijke toepassing op een transparante 

manier kunnen omgaan met het onderliggend model of onderliggende modellen.  
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2 Executive Summary 

The City of Antwerp and water-link, in cooperation with Aquafin, want to have developed a tool to 

simulate, manage and design the run-off at different levels of detail: city, neighbourhood, block or 

square. 

This tool is comprised on the one hand of a computational model of the water infrastructure of the 

City of Antwerp and on the other a workflow application to manage GIS and other spatial data so they 

can be supplied to the computational model. After which the results can be read back into the 

workflow application so the results can be visualized and stored. The application needs to able to use 

the data stored in the ArcGIS (ESRI) environment of the City of Antwerp and needs to store the results 

there as well. 

The assumption is that this tool will make use of a, yet to be developed, conceptual hydraulic model in 

which the water infrastructure is simplified, and yet the spatial component is still considered. Today, 

the project initiators already have a detailed hydraulic model. However, this model is quite labour 

intensive and requires expertise and detailed data. 

This new, lighter, conceptual hydraulic model should align more closely to the needs at the different 

levels of detail. This should enable the consideration of water at the early stages of the design and 

planning process. 

This report investigates the innovation potential from a user’s perspective as well as from a market 

perspective. It is remarkable how much value an integrated digital workflow, one that would connect 

the higher levels and the lower levels of the planning process, would bring for end users. Even though 

the market indicates that this workflow tool is a custom development the risk involved is relatively 

low.  

The expectations and requirements for the hydraulic model itself, the engine that will power the digital 

workflow, are less pronounced from the users’ perspective. This does not imply the hydraulic model 

isn’t relevant or innovative but rather that from a user’s perspective the underlying model ought to be 

transparent. Put differently, this model needs to be able to work with the data available at each level 

of the planning process, in a fast and efficient way, but the user is not concerned with how the model 

delivers this. 

A state-of-the-art analysis identified three major approaches to integrate a hydraulic model and a 

workflow application into a single coherent whole. After discussion with the stakeholders and initiators 

it seems that an application developed on top of the existing GIS-platform of the City of Antwerp would 

be ideal for the City of Antwerp. The ideal setup for Aquafin is less clear and needs to be clarified by 

the initiators. Especially in terms of integration between the different IT-systems of both organizations. 

The eventual application needs to bring together workflow and model, and this in a transparent way, 

as users have indicated during the workshops. However, the market indicates that different models 

have different weaknesses and strengths. Furthermore, it seems a conceptual hydraulic model may 

not always be needed, as the market players indicate that other methods could be solutions for the 

same modelling problem. The way the initiators have framed their expectations for a hydraulic model 

limits the possibilities. The starting assumption that a conceptual hydraulic model is required was not 

confirmed by the market. 
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The overall recommendation is to proceed with a tender that evaluates the desired outcome. To let 

the market decide how to deliver: with a single custom-made model, conceptual or not, with a 

combination of models, or even combinations of models of different suppliers. However it remains 

crucial that the application when finally delivered can deal with the model, or models, in a transparent 

way for the end user. 
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3 Context en objectieven 

3.1 De projectinitiatoren 

3.1.1 Stad Antwerpen 

De promotie van een circulaire gemeenschap in Antwerpen en een voortrekkersrol op gebied van 

klimaatmitigatie en klimaatadaptatie opnemen staan centraal in de missie van de afdeling 

Stadsontwikkeling – K&L (Klimaat en Leefmilieu) van de Stad Antwerpen.  

K&L is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding rond klimaatmitigatie en -adaptatie, en 

leefmilieu (lucht, geluid, …). Het project “conceptueel hydraulisch model” kadert in het luik adaptatie, 

waarbij een gemeenschappelijke strategie en acties worden bepaald om de stad voor te bereiden op 

en beter bestand te maken tegen de effecten van de klimaatverandering. 

Digipolis Antwerpen 

Digipolis Antwerpen is de digitale partner van stad Antwerpen. Zij faciliteren, beheren en 

ondersteunen de end-to-end IT-infrastructuur van de Stad Antwerpen en ontwikkelen mee de 

stedelijke innovatieve digitale applicaties.  

Voor dit project beheert Digipolis de ArcGIS infrastructuur. Alhoewel Digipolis zelf toepassingen 

ontwikkelt bovenop ArcGIS (bv. Stad-in-Kaart, een Location Picker, een Geo-API) neemt Digipolis voor 

dit project niet de rol op van ontwikkelaar. 

3.1.2 Aquafin 

Als rioolbeheerder voor de stad Antwerpen wil water-Link i.s.m. Aquafin Antwerpen samen met de 

stad klaarstomen voor een klimaatrobuuste toekomst op vlak van water. De lijn van eerdere projecten 

hieromtrent (hemelwaterplan, Waterplan) waarin reeds een omvattende visie werd uitgewerkt zal 

worden doorgezet, verder verfijnd en verankerd in het rioleringsbeleid. Als beheerder van de 

zuiveringsinfrastructuur en bovengemeentelijke infrastructuur in Vlaanderen wil Aquafin inzetten op 

onderzoek naar en het implementeren van klimaatadaptieve innovaties op vlak van waterbeheer. 

3.1.3 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten  

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap 

en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere 

publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO 

overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te 

besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van 

innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen 

optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. 

Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen 

en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie, 

veiligheid, …). 
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3.2 Het voortraject: “Conceptueel Hydraulisch Model” 

3.2.1 Context  

Hydraulische computermodellen vormen een wezenlijk onderdeel van het waterbeleid van een stad. 

Ze laten toe de grootte van overstromingen in te schatten en “wat-als scenario’s” te onderzoeken. 

Daarnaast bepalen ze ook de afmetingen van de waterinfrastructuur bij een detailontwerp.  

De stad Antwerpen en water-link i.s.m. Aquafin beschikken over zeer gedetailleerde hydraulische 

modellen voor nagenoeg haar volledige grondgebied. In deze gedetailleerde modellen wordt elke 

rioleringsbuis, elk mangat in detail opgenomen. Het opbouwen, aanpassen en gebruiken van zo’n 

model vergt veel expertise en veel tijd. Een dergelijk hoog detail is nuttig voor een uitvoeringsontwerp, 

maar voor vele andere toepassingen binnen de stad is deze aanpak niet efficiënt en bijzonder 

tijdrovend.  

Berekeningen naar de nodige ruimte voor water worden te vaak uitgesteld en komen daardoor vaak 

te laat aan bod in een plan- en ontwerpproces. Bovendien ontbreekt in deze modellen ook de link naar 

beslissingen omtrent andere boven- en ondergrondse infrastructuur. Zonder die ruimtelijke realiteit 

kan het model niet worden gebruikt door planners en ontwerpers.  

Daarom wenst stad Antwerpen samen met Aquafin voor de stad een conceptueel hydraulisch model 

op te stellen. Daarbij wordt de waterinfrastructuur vereenvoudigd tot de essentie. Zo’n model is sneller 

en daardoor beter te hanteren, en neemt de ruimtelijke component mee in overweging. Planners en 

ontwerpers zullen dus sneller een aantal zaken hydraulisch kunnen aftoetsen. Water wordt zo van in 

het begin meegenomen in elk plan- en ontwerpproces. 

3.2.2 Doelstelling van het voortraject 

Het voortraject van het “Hydraulisch Model” project omvat twee focuspunten: 

1. Men wenst duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheid van een conceptueel hydraulisch 

model, dat het hydraulische aspect en het ruimtelijk aspect verenigt op een voor planners en 

ontwerpers bruikbare manier.  

2. Kan men überhaupt vlot schakelen tussen de verschillende niveaus van abstractie en detail 

doorheen het planningsproces en zal dat dan vlot genoeg werken om efficiënt te kunnen 

schakelen tussen deze niveaus. Definiëring en validering van de behoefte aan vraagzijde met 

als doel: 

a. De uitdaging van het project en de stakeholders aan vraagzijde in kaart te brengen 

b.      De functionele vereisten van de gewenste innovatieve oplossing in kaart te brengen 

op basis van de input van de verschillende stakeholders 

c. De behoefte van de stakeholders te valideren aan de hand van workshops 

d. De functionaliteiten te prioriteren op meerwaarde voor de verschillende stakeholders. 

 

Op basis van deze focuspunten wordt een geschikte scope voor het project afgelijnd, inclusief welke 

planningsniveaus er dienen meegenomen te worden en met welk niveau van detail. De conclusies en 

de gevolgde stappen tijdens dit voortraject worden in dit verslag gedocumenteerd. 
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3.3 Gevolgd proces en deelnemers 

De analyse gepresenteerd in dit verslag is tot stand gekomen op basis van overleg met de 

initiatiefnemers en verschillende workshops met alle stakeholders relevant voor “Hydraulisch Model”  

Het kernteam bestond uit deelnemers van deze organisaties: 

● Stad Antwerpen, deelnemers uit verschillende afdelingen waaronder 

• Klimaat en Leefmilieu 

• Omgeving  

• Publieke Ruimte 

● Aquafin 

● Digipolis  

De stakeholders die in de workshops betrokken werden: 

● Kernteamleden, alsook planners en ontwerpers van water en groen 

● Applicatie architecten en ontwikkelaars van het Digipolis ArcGIS platform 

De gevolgde processtappen zijn als volgt: 

● Eerste kick-off meeting met het kernteam 

● Een workshop met kernteam en stakeholders om de manier van werken rond “water” in kaart 

te brengen 

● Een workshop met interne stakeholders om use cases op te stellen 

● Een workshop met interne stakeholders om de opgestelde use cases te prioriteren 

● Een workshop met interne stakeholders om een state-of-the-art analyse door te praten en de 

opzet te bepalen voor de marktconsultatie 

● Een workshop met Digipolis medewerkers om te onderzoeken hoe de vooropgestelde opzet 

in het ArcGIS ecosysteem van Stad Antwerpen kan passen 

● Een marktconsultatie met vertegenwoordigers uit de industrie 

● Afsluitende vergadering met het kernteam 

4 Huidige manier van werken rond “Water”  

“Water” wordt vandaag reeds meegenomen in het plannings- en ontwerpproces. Echter niet op alle 

niveaus en niet altijd even onderbouwd met hard cijfermateriaal. Op het hoogste niveau van abstractie 

vindt men het Waterplan, gelijkaardig aan het Groenplan maar dan voor water, dat de algemene 

ambities beschrijft (T20Y2050 gemiddeld eens om de 20 jaar een regenbui kunnen bufferen/infiltreren, 

zoals men verwacht volgens het hoog klimaatscenario in het jaar 2050) en verschillende 

watersensitieve bouwstenen aanreikt.  

Op een lager niveau van abstractie vindt men rekenkundige tools (SIRIO, AquaSens) en op een nog 

lager niveau (InfoWorks ICM) tools die exact kunnen narekenen, op basis van historische neerslag, 

grondwaterinfiltratie, verdamping, grondwaterstand, e.d. en zo hard cijfermateriaal opleveren op 

basis van gedetailleerde informatie. Binnen deze rekentools bestaat dus ook een spectrum van detail 

en precisie, en bijgevolg rekentijd en onderhoudskost. 
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Tussen de niveaus van abstractie loopt vandaag een ad-hoc proces. Niet alle gegevens zijn digitaal 

beschikbaar, of soms zijn de gegevens er nog niet. Soms is er al een detailfiche beschikbaar voor een 

projectzone, soms moeten experten hieraan te pas komen om deze informatie te leveren. Ook de 

resultaten van de tussenniveaus, bijvoorbeeld verdeelsleutels van de te bufferen hoeveelheid worden 

niet altijd beheerd in een sluitend, eenvormig proces. De resultaten van tussenniveaus zijn weldegelijk 

gekend, maar sluiten niet nauw aan bij de rekenkundige tools op het lagere niveau. Men vertrouwt op 

menselijke processen om deze info over te dragen, en deze processen zijn niet altijd duidelijk. 

4.1 Voorbeeldprojecten 

Om de huidige manier van werken in kaart te brengen werden 4 voorbeeldprojecten doorgepraat om 

tot een generisch overzicht te komen van de manier van werken. Het is hier niet de bedoeling om de 

projecten te verbeteren maar om het proces rond de projecten, de manier van werken, in kaart te 

brengen. De projecten an sich vallen buiten de scope en dienen enkel als discussie vehikel tijdens de 

workshops om de manier van werken te illustreren. De vier projecten waren: 

1. Ontwikkeling site Belgacom – de Post (Berchem): Wat realiseren we in de wijk zelf? Wat op de 

nieuwe site en wat is dan de impact afwaarts?  

2. Landschapsontwerp Gallifort (Deurne): opmaak van een projectdefinitie voor het 

landschapsontwerp van een park met de ambitie om water te bufferen voor de wijdere 

omgeving 

3. Ringpark Groenendaal (Merksem): dimensionering van natuurlijke waterelementen in het 

Ringpark waarop in de toekomst ook regenwater vanuit Merksem aansluit 

4. Wijkinrichtingsplan omgeving Boelaerpark (Borgerhout/Deurne): selectie van kansrijke 

bouwblokken, infiltreren en bufferen in verzamelpunten, rest op publiek domein 

De gebruikte voorbeeldmaterialen voor elk van deze projecten zijn terug te vinden in “Appendix A – 

Voorbeeldprojecten”.  

4.2 Generisch overzicht voor werken rond water 
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De verschillende niveaus waarop men werkt zijn niet scherp afgelijnd, zeker de hogere niveaus bestaan 

vandaag niet als afzonderlijke processtappen aangezien het vaak een ad-hoc proces tussen 

ontwerpers, water-experts, planners e.d. betreft. Tijdens de workshop werden deze niveaus benoemd: 

• Visie Stadsbreed: het startpunt. Dit is een zeer hoog niveau waarbij Antwerpen wordt opgedeeld 

in een 5-tal sectoren. Men krijgt zicht op lange termijn ambities (20~25 jaar) en andere 

ruimteclaims (cf. Groenplan en Waterplan).  

• Visie Wijk: dit is een eerste tussenniveau dat vandaag niet expliciet bestaat. Hier gebeurt een 

eerste vertaalslag (en voorkeursvolgorde) naar mogelijke oplossingen. “Wijkniveau” is een vage 

definitie maar een stad als Antwerpen wordt op dit niveau opgedeeld in ongeveer 50 wijken met 

een hydraulische en stedenbouwkundige samenhang. Op dit niveau evalueert men de 

verschillende watersensitieve bouwstenen in relatie met de andere aanspraken op de publieke 

ruimte, bv. uit het Groenplan, voor mobiliteit, e.d. Het is op dit niveau van een wijk dat de ambitie 

uit het Waterplan, de T20Y2050, van toepassing is. 

• Studiegebied: Het ontbrekende middenniveau, dit is het eerste niveau waar het project een 

definiërende rol speelt. Dit niveau is echter groter dan het projectgebied, de exacte grootte hangt 

af van meerdere geografische factoren en wordt vandaag bepaald door experten. Op dit niveau 

poogt men een verdeelsleutel te bepalen van hoeveel water binnen het project zelf en hoeveel 

daarbuiten dient opgevangen te worden. Dit heeft een impact op de kost (voor de 

projectontwikkelaar) van het project en het is cruciaal om hier met onderbouwde cijfers te komen, 

zelfs al zijn ze gebaseerd op schattingen. Vaak probeert men dan hier ook verschillende 

mogelijkheden uit om het effect te kunnen inschatten. Dit is het gebied waar de nood voor een 

workflow tool die de verschillende niveaus verbindt het sterkste is. 

• Projectgebied: de schaal van het project is het eerste niveau waarop “een meter op het plan ook 

een meter in realiteit is”, m.a.w. het is een maatvast plan. Hier wordt concreet uitgerekend, 

gesimuleerd en levert men bewijs voor de haalbaarheid. Hier vindt men reeds bestaande tools 

zoals SIRIO, InfoWorks ICM en AquaSens. 

• Voorontwerp: Hier begint de detailuitwerking door de projectingenieurs.  

4.2.1 Gebruikte informatie 

Op verschillende niveaus van detail worden verschillende informatiebronnen gebruikt, elk met hun 

eigen focus en formaat. Hieronder worden de belangrijkste kort geduid. 

Op het hoogste abstractieniveau vindt men twee referentiedocumenten: 

• Het Waterplan: het Waterplan beschrijft de bredere visie en ambities. Welke norm wil men 

halen, bv. een T20Y2050 bui kunnen bufferen (wat volgens berekening overeenkomt met 

540 m³ per hectare verharding). Het Waterplan biedt dan een watercascade (kortweg 

gerefereerd als A t/m G, zie Figuur 1) of verschillende cascades en een voorkeursvolgorde die 

op zijn beurt aangeeft welke watersensitieve bouwstenen kunnen toegepast worden. Dit geeft 

een richting, maar vereist interpretatie en afwegingen – deze informatie is dan ook in tekst en 

visuele vorm en levert geen harde cijfers. De cascades uit het Waterplan zijn richtinggevend. 

Het Waterplan is geen kookboek, maar vereist nog steeds hydraulische en ruimtelijke 

interpretatie. 
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Figuur 1: De hemelwatercascade uit het Waterplan. 

• Het Groenplan: Gelijkaardig aan het Waterplan, maar het Groenplan geeft een wensbeeld met 

een bredere scope van zaken waar men ook mee rekening moet houden; deze staan niet 

noodzakelijk in tegenstelling tot het Waterplan maar stellen randvoorwaarden. De vier 

thema’s in het  roenplan zijn: de probleemzones voor water, gebruiksgroen, hitte en 

verkoeling en ecologie. 

Op het tussenniveau “visie wijk” werkt men verder op deze twee referentiedocumenten en verfijnt de 

expert de suggesties uit Groen- en Waterplan naar concrete scenario’s die een combinatie vormen van 

bergings- en onthardingsbouwstenen.  

Verder gebruikt men ook nog referentiekaarten: reliëf, hitte, overstroming, grondwater, 

verhardingskaart, historische waterlopen, droogtekaarten etc. Deze informatie is beschikbaar in GIS-

formaat in de databanken van Stad Antwerpen. 

Op nog lager niveau schakelt men over naar gedetailleerde rekenmodellen die een overvloed aan 

detailparameters in rekening brengen met alle topografische details van de riolering en de mangaten. 

Dit is nodig om op deze lagere niveaus exacte uitspraken te kunnen doen, maar maakt het gebruik van 

deze rekenmodellen op de hogere niveaus onpraktisch. 

Exact het probleem dat moet opgelost worden is dus een rekenmodel ontwikkelen dat bruikbaar is op 

een hoger niveau. In een ideale wereld, met oneindige rekenkracht en alle detailinformatie 

voorhanden, zou een exhaustief rekenmodel ook op de hogere niveaus bruikbaar zijn. In de praktijk is 

echter niet alle informatie geweten op dat moment, de ontwerper zou bij wijze van spreken de 

doorlaatbaarheid en exacte afmetingen van de verharding moeten vastleggen nog voor er geweten is 

waar of hoeveel verharding er moet zijn. Dit is in analogie met de relatie tussen schets en 

detailtekening: op een schets werkt men met grote lijnen en op dat moment al vragen wat de exacte 

pigmentmix gaat zijn op de neus van de Mona Lisa is niet waar de schilder aan denkt, noch aan wil 

denken op dat moment. 

De focus voor het voortraject ligt dan ook op de tussenniveaus en de verbindingen tussen de reeds 

goed ingevulde niveaus links en rechts op het overzicht. Het focus gebied is aangeduid in het rood, met 
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de reeds ingevulde niveaus in het grijs. De data overdracht tussen de niveaus is op zich al een 

aandachtspunt: “het is geweten” of een  ost-it zijn eufemismen om aan te geven dat de overdracht 

vandaag vaak niet of slechts gedeeltelijk gebeurt. Bijvoorbeeld op het Stadsbreed niveau vindt men 

een officieel document: het Waterplan en het Groenplan. Deze worden geïnterpreteerd door de 

ontwerper in de context van een project en dit resulteert in een nieuw document. Op het Studiegebied 

niveau wordt deze informatie gebruikt om o.a. de verdeelsleutel van de te bufferen hoeveelheid water 

te bepalen. Deze verdeelsleutel heeft echter noch een papieren document, noch een digitale 

tegenhanger, waarin deze kan bewaard en gedeeld worden naar bijvoorbeeld andere projecten. “Het 

is geweten” door de ontwerpers onderling, maar op een ad-hoc manier. E uivalent aan een “post-it” 

die zichtbaar wordt geplaatst, maar morgen op de grond kan vallen. 

 

4.2.2 Definities studiegebied 

Tijdens de gesprekken en workshops met de verschillende relevante stakeholders, werd al snel 

duidelijk dat bepaalde technische definities en jargon belangrijk zijn om over de juiste aspecten te 

communiceren. Deze definities zijn gaandeweg gegroeid uit de discussies met de deelnemers; gezien 

deze definities ook terugkomen in dit verslag, zijn deze hieronder kort opgelijst. 

Er dient steeds een onderscheid te worden gemaakt tussen rioolgebied en een (topografisch) 

afstromingsgebied. Het rioolgebied wordt bepaald door de rioolinfrastructuur. Het is een gebied 

waarop elke druppel water die in de riool terecht komt (en blijft) naar eenzelfde punt stroomt. Een 

(topografisch) afstromingsgebied is een gebied wordt bepaald door de topografie. Het is het gebied 

waarop elke druppel water die via het maaiveld afstroomt in eenzelfde punt terecht komt. In een sterk 

verstedelijkte omgeving als de stad Antwerpen met historisch gezien een erg uitgebreid en 

hoofdzakelijk ondergronds rioleringssysteem werd tot nog toe vooral gewerkt met rioolgebieden. 

Waterlopen en beken volgen (zeker historisch) vooral de afstromingsgebieden. In het moderne 

waterbeheer in de stad waar we evolueren naar een hybride vorm van rioleringen en meer natuurlijke 

oplossingen spelen beide type gebieden een rol.  
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Rioolgebieden en afstromingsgebieden kunnen worden afgebakend op verschillende geografische 

niveaus. Op het hoogste niveau, level 1, spreken we van een 10-tal gebieden voor de hele stad. Op dit 

hoge niveau vallen beide type gebieden, rioolgebieden en afstromingsgebieden, vaak nagenoeg 

samen. Op level 2 wordt de stad onverdeeld in een 100-tal gebieden. Op dit lager niveau kunnen de 

verschillen tussen riool- en afstromingsgebied wel belangrijk zijn. Een druppel die op een bepaalde 

plek valt, kan soms een totaal andere weg volgen al naar gelang hij in de riolering terecht komt dan 

wel verder oppervlakkig zou kunnen afstromen. Dit is het niveau waar we ook spreken over wijken. 

Op een nog lager niveau, noem het level 3, spreken we van een onderdeel van een wijk. 

De wateropgave T is een combinatie van de oppervlakte die ondoorlatend moet worden gemaakt 

(uitgedrukt in m²) en de hoeveelheid water die moet worden geborgen (uitgedrukt in m³) om een 

bepaalde norm of ambitie ter voorkoming van wateroverlast te bereiken. Op Vlaams niveau is de norm 

een T20 voor het huidige klimaat, het Waterplan legt de ambitie hoger en stelt een T20 voor het jaar 

2050 voorop. Deze wateropgave dient niet te worden gerealiseerd voor elk project afzonderlijk, maar 

wel door alle projecten samen binnen een bepaalde wijk. (dus op level 2).Het projectgebied is het 

gebied waarbinnen het project zich bevindt. We willen weten welk deel van de wateropgave we binnen 

het projectgebied willen ‘oplossen’. 

 

Dit projectgebied bevindt zich binnen een rioolgebied level 2 en binnen een afwateringsgebied level 2. 

De som van beiden vormen het studiegebied of de wijk  waarbinnen het projectgebied is gesitueerd. 

De wateropgave dient te worden gerealiseerd op niveau van dit studiegebied, deels binnen en deels 

buiten het projectgebied.  

 

Opwaarts van het projectgebied bevindt zich ook een rioolgebied level 3 en afstromingsgebied level 3. 

De som van beiden is het totale opwaartse gebied. Dit totale opwaartse gebied is een deel van het 

studiegebied. Het gebied is belangrijk, omdat het water dat daarin valt potentieel naar het 

projectgebied stroomt. Het projectgebied kan dus een rol spelen in de wateropgave die al dan niet 

wordt toegewezen aan het totale opwaartse gebied. 



Hydraulisch Model 

21/04/2021 EWI – PIO – 2021                                                Hydraulisch Model 16 
 

 

De wateropgave T wordt dus verdeeld over het projectgebied (Y), het opwaarste gebied (X) en het 

resterende deel van het studiegebied (Z). 

 

Deze wateropgave wordt binnen elk van deze gebieden gerealiseerd volgens de hemelwatercascade 

van het Waterplan. Voor elke trap van de hemelwatercascade kunnen verschillende bouwstenen 

worden gebruikt. Deze bouwstenen zijn watersensitief (als ze aansluiten bij de visie van het 

Waterplan), maar kunnen ook meer technisch zijn (als onderdeel van de klassiek rioolinfrastructuur). 

 

4.2.3 Kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens 

Op de hogere planningsniveaus wordt vaak gewerkt met documenten en plannen die niet beschikbaar 

zijn in digitale vorm. of soms ontbreekt de informatie en moet die nog gecreëerd worden. Het 

genereren van ontbrekende gegevens en digitalisering van bestaande gegevens, zoals bijvoorbeeld 

gegevens uit het Waterplan, vallen buiten de scope van dit voortraject.  

De toepassing kan er dus van uitgaan dat deze gegevens digitaal kunnen opgevraagd worden. 

Echter niet alle gegevens zullen beschikbaar zijn op elk niveau van detail. Het spreekt voor zich dat 

bijvoorbeeld op het “visie wijk” niveau het niet de bedoeling kan zijn om de e acte positie en hoogte 

van elk mangat te specifiëren, maar eveneens is het niet nodig om op dit hoog niveau exacte, correcte 

cijfers te bekomen: een eerste inschatting of een vork met een waarschijnlijkheid zou al voldoende 

kunnen zijn. 

In Appendix B is een volledig gedetailleerd overzicht te vinden met de verschillende informatiebronnen 

en hoe ze relateren aan de water cascade. 

4.3 Algemene conclusies 

De huidige werkwijze is op de tussenniveaus binnen het planningsproces een combinatie van expert 

oordeel en het samenbrengen van verschillende gegevensbronnen. De informatie is in principe 
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beschikbaar, misschien niet voor elke locatie in volledig detail, maar hier bestaan processen voor om 

deze aan te vullen. Deze informatie is relatief statisch (op een horizon van 5 à 10 jaar) en zou via een 

éénmalige importeerstap kunnen meegenomen worden zonder veel impact te hebben op de tool. De 

link met de hogere niveaus lijkt op deze manier afgedekt te zijn. 

De lagere niveaus gebruiken rekenmodules om correct uit te rekenen, echter deze lijken niet geschikt 

om op tussenniveaus ingezet te worden, omdat deze modules gedetailleerde gegevens nodig hebben 

die nog niet voorhanden zijn als men nog op dit niveau aan het plannen is. 

Op het middenniveau “studiegebied” is er vandaag een gebrek aan tooling en hand-over naar de lagere 

niveaus. Dit zijn ad-hoc processen die een brug proberen maken tussen de wereld van documenten en 

richtlijnen waar interpretatie en een ontwerpersblik essentieel zijn en de lagere niveaus waar men met 

harde cijfers kan gaan rekenen. 

5 Analyse van de gebruikersnoden 

5.1 Gevolgd proces  

Om een beeld te krijgen van de functionele vereisten van een toepassing die het mogelijk moet maken 

om water mee te nemen vanaf het begin van een planproces, werd samen met de eindgebruikers een 

niet-exhaustieve lijst van use cases opgesteld. Vanuit het kernteam werden de relevante stakeholders 

opgelijst die in contact zullen komen met de tool. Deze stakeholders hebben elk een andere insteek: 

Water- of Groenplan, en werken op een verschillend niveau van detail (beleid, ontwerp, …).  

Elke use case beschrijft een deelfunctionaliteit van het platform die idealiter op zichzelf staat. Met 

andere woorden elke use case kan onafhankelijk van andere use cases waarde creëren voor een 

eindgebruiker. Deze use cases werden opgesteld als een wenslijst, zonder de technologische of 

praktische beperkingen te erkennen: in een ideale wereld beschrijven de use cases de ideale oplossing.  

Afzonderlijk werd dan nog eens, voor elke use case afzonderlijk, ingeschat hoe innovatief deze use 

case zou zijn voor de eindgebruikers. Opnieuw zonder naar een technologisch of andere risico te kijken; 

deze inschatting wordt tijdens de marktconsultatie door de mogelijke leveranciers van een oplossing 

gedaan. De scoring vanuit het perspectief van de gebruikers en stakeholders wordt toegekend door 

middel van de planning poker techniek, waarbij elke use case een score krijgt die de toegevoegde 

waarde van de use case aangeeft. De laagste waarde in de schaalverdeling is een   en betekent “houdt 

geen meerwaarde in”. Een waarde van 20 en hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden als 

“houdt zeer veel meerwaarde in binnen dit traject”. Het kantelpunt situeert zich rond de score 8 en 

13. 

Een eerste lijst use cases schetst een eerste algemeen beeld van de doelstellingen en verwachtingen 

rond de ondersteuning van het middenniveau “studiegebied” door een workflow tool.  

Een tweede lijst met use cases richt zich op de verwachtingen van de hydraulisch modellen die het 

rekenhart moeten vormen van de uiteindelijke toepassing. Voor eindgebruikers is het rekenhart een 

onderliggende functionaliteit die omzeggens niet voorkwam in hun use cases. Dit wil niet zeggen dat 

het rekenhart geen waarde creëert voor eindgebruikers, wel dat vanuit eindgebruikers er een 

verwachting is dat dit rekenhart transparant is en daarom geen extra use cases behoefde. 
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Deze lijst met use cases voor het model werd daarom achteraf opgesteld door het kernteam en ook 

niet gescoord op innovatieve waarde door de gebruikers. 

5.2 Resultaten 

Om een beeld te krijgen van de verwachtingen en functionele vereisten van het de tool, werd samen 

met medewerkers van verschillende departementen een niet-exhaustieve lijst van 29 use cases 

opgesteld. Vanuit het kernteam werden de relevante stakeholders opgelijst die in contact zullen 

komen met dit hydraulisch model. Deze stakeholders zijn onder andere planners en ontwerpers. 

Merk op dat er in de use cases regelmatig termen terugkomen zoals bv. “studiegebied”. Deze termen 

hebben dezelfde definities zoals elders in dit document gehanteerd en gedefinieerd, vooral in “4.2.2 

Definities studiegebied” en verder verduidelijkt in Appendix B. 

De eerste use cases (A1 en B1) werden later toegevoegd op basis van de state-of-the-art analyse om 

de koppelpunten te expliciteren. 

Use cases met focus op workflow en gebruikersnoden 

Use case A1: De tool kan integreren met en exporteren naar de bestaande tooling i.e. ArcGIS REST 

services en programma’s, zodat gebruikers (o.a. planners en ontwerpers) data in het systeem kunnen 

voeren en uit het systeem kunnen verwerken zonder manueel deze data te moeten herwerken. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case dekt de voorwaarden af voor de koppeling met het bestaande platform van Digipolis: 

koppeling met het ArcGIS platform is een eis. Een live koppeling is te verkiezen boven een off-line 

import/export. Koppeling via de andere APIs zoals de Digipolis’ eigen  eo    voor ruimtelijke queries 

of de LocationPicker API is te bespreken. Echter deze koppeling met het Digipolis platform heeft 

gevolgen voor Aquafin daar zij niet dezelfde toegang hebben tot dit platform als werknemers van Stad 

Antwerpen. Deze discussie ligt buiten de scope van dit project. 

Idealiter kan de toepassing ook integreren met andere GIS-tools zoals o.a. QGIS en Mapinfo en moet 

kunnen exporteren naar o.a. ArcMap, AutoCAD Illustrator, enz. 

Merk op dat de vereiste “zonder manueel deze data te moeten herwerken” essentieel is. Hiermee 

wordt bedoeld dat er moet gewerkt worden met standaard bestandsformaten en dat er geen nood 

mag zijn om manueel nog de bestanden bij te werken via handmatige editors of scriptjes. 

Gegevens die men zou willen kunnen opvragen omvatten: het waterplandocument (nog te vertalen in 

digitale vorm en idealiter aanpasbaar door de ontwerper), de huidige geïmplementeerde water 

sensitieve bouwstenen (een waterreservoir, een wadi, vertraagd afvoer van regenwater door een 

groendak, infiltratiekratten, enz.) en hun capaciteit, het digitaal hoogtemodel,  de GRB kaart, de 

toekomstige (zie use case A4) overstromingskaart, grondwaterdieptekaart, hittekaart en kaart van 

historische waterlopen om die dan te visualiseren op het projectgebied. 

De eventuele aanpassingen moeten uiteraard ook meegenomen worden, zodat op deze manier de 

databank op een vlotte manier up-to-date gehouden kan worden. Zo kan bv. een ontwerper andere 

collega’s op de hoogte houden van zijn of haar ontwerp met de daarvan gekende bufferwaardes en 

gekozen verdeelsleutel. 
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Use case A2: Als ontwerper kan ik het studiegebied automatisch laten aflijnen door het projectgebied 

aan te duiden op een kaart alsook het totale opwaartse gebied, zodat ik weet hoeveel m3 (en van 

welke oppervlakte) water er naar het projectgebied kan toestromen en welke straten er potentieel 

ontlast kunnen worden. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Door het afbakenen van het projectgebied op de kaart (o.b.v. een polygoon) kan er op deze manier 

statisch een studiegebied bepaald worden, alsook het opwaartse gebied ingeschat worden.  

Use case A3: Als ontwerper kan ik de locatie van een bufferbekken als een punt op de kaart 

aanduiden, een maximum waterhoogte van de buffer ingeven en zo het ondergronds en bovengronds 

opwaarts gebied laten uitrekenen, zodat ik kan zien op een kaart welk gebied er potentieel 

bovengronds afwatert naar mijn bufferbekken. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Het gebied dat bovengronds afwatert is een deel van het opwaartse gebied, en kan berekend worden 

op basis van de hellingsgraad, topografie, rioleringsgegevens enz. 

Use case A4: Als ontwerper kan ik verschillende watersensitieve bouwstenen ruimtelijk inplannen op 

een kaart en beheren als één scenario zodat ik meerdere ontwerpen op een eenvoudige manier kan 

beheren. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Een scenario is de benaming voor een ontwerp: een collectie van types (watersensitieve) bouwstenen 

(inclusief resterende verharding), hun type, locatie en afmetingen dat als één geheel kan beheerd 

worden. Er kunnen dus meerdere scenario’s tegelijkertijd bestaan.  

Use case A5: Als ontwerper kan ik randvoorwaarden ingeven bij een scenario en een alarm krijgen 

als ik deze overtreed zodat ik op voorhand rekening kan houden met andere thema’s en deze niet per 

ongeluk overtreed. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Bijvoorbeeld voor de types verharding/ontharding, maar ook om andere claims (bv. een minimale 

veiligheidscorridor voor de brandweer) op de publieke ruimte mee te nemen in een scenario. De 

relatieve verhouding van de verschillende claims visualiseren zou een interessante extra zijn. 

Use case A6: Als adviesverlener kan ik de resterende wateropgave op een projectgebied opzoeken, op 

basis van een eerder opgeslagen verdeelsleutel of reeds gekende buffers, en andere scenario’s die 

bestudeerd worden met de tool zodat ik aan de projectontwikkelaar de te realiseren 

buffervoorwaarden (m3) en onthardingsvoorwaarden (m²) kan meegeven.  

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Door een projectgebied aan te duiden, kan de adviesverlener automatisch de buffervoorwaarden 

en/of onthardingsvoorwaarden van het projectgebied laten berekenen o.b.v. het studiegebied. Dit is 

het fundament van de tool, omdat op deze manier op een makkelijke en vlotte manier de resterende 

wateropgave beheerd kan worden en gecommuniceerd kan worden richting projectontwikkelaars. 

Deze use case neemt bij het berekenen van de buffervoorwaarden ook de impact van andere projecten 

die bestudeerd worden met de tool mee in rekening. Dit kunnen projecten zijn die gepland zijn, in 

uitvoering zijn of reeds uitgevoerd zijn.  
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Use case A7: Als ontwerper kan ik een scenario (geheel van buffer-, infiltratie- en 

regenwaterafvoervoorzieningen) evalueren zodat ik de knelpunten om tot een gravitair traject te 

komen in beeld krijg en de impact van de knelpunten kan inschatten. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case werd achteraf toegevoegd, gescoord, herschreven, en uiteindelijk weer verwijderd 

omdat ze aanzien werd als redundant. Uit volledigheid wordt ze hier nog vermeld. 

Use case A8: Als ontwerper kan ik verschillende scenario’s vergelijken op vlak van capaciteit (m3) en 

kost (euro) via een vergelijkingstabel. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case is innovatief omdat op deze manier de ontwerper dynamisch mogelijkheden tot 

watersensitieve bouwstenen kan ingeven, deze positioneren in scenario’s en op deze manier snel de 

capaciteit- en kostimpact van de verschillende scenario’s kan vergelijken. 

Deze use case omvat de aanlegkost. Een grotere kost aan een scenario is meestal wel het alternatief 

ruimtegebruik dat niet gerealiseerd kan worden. Dit is moeilijker in te schatten.  

Use case A9: Als ontwerper kan ik het maximaal theoretisch mogelijke bufferpotentieel en/of 

onthardingspotentieel van publieke en privé elementen opvragen, en voor deze elementen 

vrijheidsgraden en beperkingen opleggen, zodat de tool een scenario automatisch kan optimaliseren.  

Score van het innovatiepotentieel: 20 

De focus hier ligt op het automatisch berekenen van het theoretisch maximaal mogelijke 

bufferpotentieel en/of onthardingspotentieel, waarbij bepaalde opties uitgesloten kunnen worden 

door de ontwerper, zodat scenario’s automatisch geoptimaliseerd kunnen worden naar ma imaal 

buffer- dan wel onthardingspotentieel.  

Deze theoretische inschatting dient als hulpmiddel om opties te exploreren en moet slechts tot op een 

grootteorde correct zijn. 

Use case A10: Als ontwerper kan ik analyses laten maken over de voordelen van een scenario, zodat 

ik gefundeerde keuzes kan voorstellen en het bestuur kan overtuigen. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

 oordelen van de verschillende scenario’s kunnen er zijn op vlak van bv. de delta van het aantal 

ondergelopen huizen, de delta van de hoeveelheid groengebied, de kostprijs, het volume geïnfiltreerd 

water, het overstromingsvolume, het percentage gescheiden riolering, enz. 

Merk op dat het kiezen en identificeren van baten moeilijk is, alsook het toekennen van waarden 

hieraan. De criteria en businesslogica voor deze use case moeten met andere woorden nog bepaald 

worden.  

Use case A11: Als ontwerper kan ik de positieve impact aantonen van de voorstellen (nieuwe en oude) 

naar vermeden wateroverlast, vermeden schade, minder ondergelopen huizen e.d. zodat ik met 

cijfers kan argumenteren voor mijn ontwerp en voor waterplanning in het algemeen op het niveau 

van een administratieve zone (district) – dus niet in hydrologische termen maar naar impact voor 

stakeholders. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Er is een nood aan een manier om de impact van de uitgevoerde ingrepen te kunnen communiceren; 

idealiter zou dit gebeuren door echte metingen, maar kunnen communiceren op basis van cijfers via 
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simulaties is op zich al zeer waardevol: een voorspelde vermindering van wateroverlast en schade in 

cijfers kunnen uitdrukken is zeer belangrijk.  

Op deze manier kunnen de gebruikers van de tool aantonen dat er goed werk geleverd is. Hierbij kan 

er o.a. ook een tabel per administratieve zone (district) opgesteld worden. 

Use case A12: Als ontwerper kan ik de impact van mijn ontwerp visualiseren op de 

overstromingskaart, infiltratiekaart zodat ik het effect kan aantonen en zo kan zien welk scenario 

het beste is.  

Score van het innovatiepotentieel: 100 

Tijdens de prioriteringsworkshop werd er in vraag gesteld in welke mate de effecten van bv. kleine 

projecten zichtbaar zouden zijn op deze kaarten – een minimumgrootte zou ongeveer een halve 

hectare zijn om impact te kunnen zien.  

De vooropgestelde resolutie voor overstromings- en infiltratiekaart is respectievelijk 10m x 10m en 

250m x 250m. 

Use case A13: Als ontwerper kan ik de tool uitproberen en feedback geven op korte termijn. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Het is de bedoeling dat de tool al gebruikt kan worden op korte termijn (4 maanden na de start van de 

ontwikkeling), zodat deze al direct uitgeprobeerd kan worden en verbeteringen iteratief opgeleverd 

kunnen worden. Een mogelijke oplevering op korte termijn kan bv. zijn met een mindere UI/UX, of met 

een gelimiteerde functionaliteit. 

Use case A14: Als ontwerper kan ik de (ruimtelijke) impact van een scenario inschatten via een 

weergave van de benuttingsgraad van de hydrologische structuur , zodat de resterende 

gebruikswaarde van een plek inzichtelijk wordt. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Als er een nieuwe hydrologische structuur aangemaakt wordt, bv. een wadi, dan is het belangrijk om 

te weten hoe vaak (frequentie) en hoe vol (ingenomen oppervlakte/volume) deze structuur zal lopen, 

om o.a. op basis hiervan te bepalen hoe deze structuur kan ingezet worden voor ander gebruik, bv. 

een ecologische stapsteen vs. een sportveld. Deze frequentie en volume worden berekend op basis 

van een statistische doorrekening van regenreeksen, m.a.w. een theoretisch model.  

Use case A15: De tool kan transparant integreren met verschillende rekenmodellen zonder manueel 

deze data te moeten herwerken. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case dekt de voorwaarden af voor de koppeling met het hydraulisch model. Op zich lijkt deze 

use case niet innovatief maar gegeven dat het model niet gekend is, er mogelijks meerdere modellen 

gebruikt worden en dat niet al deze modellen ruimtelijk werken (i.e. berekenen een waarde voor één 

punt) is dit niet vanzelfsprekend. 

Use cases met focus op de hydraulische modellen  

Zoals eerder vermeld werden deze use cases achteraf opgesteld zonder een scoring op meerwaarde 

en innovativiteit door de eindgebruikers.  



Hydraulisch Model 

21/04/2021 EWI – PIO – 2021                                                Hydraulisch Model 22 
 

Use case M1: Het hydraulisch model moet het hydraulisch gedrag van alle mogelijke bouwstenen 

van een stedelijk afwateringssysteem kunnen simuleren.  

 

In bijlage B wordt een lijst weergegeven van 61 (watersensitieve) bouwstenen overgenomen uit het 

Waterplan van de stad Antwerpen. Daarnaast zijn er nog een aantal bouwstenen eigen aan een 

rioolsysteem, zoals een pomp, wervelventiel, klep, e.d. Vele van deze bouwstenen verschillen in 

praktische uitvoering, maar hebben een hydraulisch gedrag dat op een gelijkaardige manier kan 

worden beschreven. De bouwstenen kunnen dus worden gecombineerd in bouwsteentypes. Vele 

bouwstenen werken bijvoorbeeld volgens het principe van een buffer waarbij lediging kan gebeuren 

ofwel via infiltratie (in een infiltratiebuffer), via hergebruik (bijvoorbeeld in een regenton), via 

vertraagde afvoer of via een combinatie. Een andere grote groep bouwstenen heeft te maken met (het 

aanpassen) van de verharding.  

 

Voor de simulatie van het hydraulisch gedrag denken we minimaal aan: 

• Afstroming van verharde, halfverharde en niet verharde oppervlaktes 

• (Infiltratie)buffering op privaat en publiek domein 

•  ompen, kleppen, overstorten, … in de riolering en hun eventuele regeling 

•  ronmaatregelen als groendaken, … 

• Doorvoer binnen het rioleringssysteem (afvlakking debieten i.f.v. de lengte van de 

riolering) desgevallend gelinkt aan een afwaarts beperkte doorvoer (bv. pomp, knijp, 

wervelventiel) en overstort 

• Eventueel (als vereenvoudigd kan): Afstroming over het terrein in geval van 

overstroming 

 

Use Case M2: De bouwstenen worden geanalyseerd op niveau van een (deel van een) wijk of 

afwateringsgebied (zie verder). Het model moet zodanig zijn opgebouwd dat eenvoudig 

aanpassingen op dit niveau kunnen worden doorgevoerd, zonder al te veel modelmanipulaties.  

We zijn dus niet op zoek naar een zeer gedetailleerd model, eerder naar een vereenvoudigd 

conceptueel model of een tool die eenvoudige aanpassingen kan ‘vertalen’ naar een iets comple ’ 

naar een iets complex model  

Use Case M3: Het hydraulisch model moet de impact op het volgende hydraulisch gedrag van het 

stedelijk watersysteem kunnen simuleren. 

• Impact op overstromingen voor verschillende terugkeerperiodes (f10, f7, f1, T2, T5, 

T  , T  , T   ) en verschillende klimaatscenario’s (huidig klimaat, hoog klimaat 

2030, 2050 en 2100). 

• Infiltratie naar / aanvulling van de ondergrond (o.b.v. statische grondwaterkaarten 

en gekende gegevens van de infiltratiecapaciteit) 

• Frequentie en duur waarmee infiltratie elementen, waterbuffers, ... water bevatten 

en over welke oppervlakte (van belang voor multifunctioneel gebruik van deze 

elementen) 

• Globale waterstromen / volumes in het systeem (waterbalans) 
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Use case M4: Het hydraulisch model moet in staat zijn om statistisch relevante tijdreeksen door te 

rekenen.  

Daarbij zijn zowel opwaartse (neerslag, evaporatie en eventuele instroomdebieten) als afwaartse 

randvoorwaarden (Scheldepeilen, dokpeilen, …) van belang en moet een goede combinatie tussen 

beiden gemaakt kunnen worden. Ook tijdreeksen voor stedelijk watergebruik (huishoudelijk, 

industrieel, …) worden beschouwd. De tijdreeksen moeten zowel voor droogte als voor wateroverlast 

relevant zijn. 

Use Case M5: De structuur van het model moet zodanig zijn dat het een modulaire opbouw toelaat.  

Dat wil zeggen: men kan, vertrekkende van een werkend sterk vereenvoudigd model voor een 

zuiveringsgebied, een bepaalde geografisch zone, bijvoorbeeld een wijk of een deel van een wijk, 

meer in detail uitwerken tot een nieuw meer gedetailleerd model. Het laagste niveau tot waar kan 

worden uitgedetailleerd, is het niveau van een grote straat (of groep van gelijkaardige kleinere 

straten) of een bouwblok (dus geen afzonderlijke gebouwen). Er kunnen twee niveaus worden 

onderscheiden: 

1. Een zuiveringsgebied of afwateringsgebied (7 van deze gebieden in een stad als 

Antwerpen) met modelelementen per wijk 

2. Een wijk (grootteorde 10-tal wijken  per afwateringsgebied in een stad als 

Antwerpen) met modelelementen per groep van straten / plein / bouwblok. Niet 

elke straat of plein moet hier dan gedetailleerd worden, er kan gewerkt worden aan 

bv. 1 straat of plein in de wijk. 

 

Use Case M6: Het hydraulisch gedrag van verschillende scenario’s moet met elkaar kunnen worden 

vergeleken. 

In het Waterplan wordt een overkoepelende hemelwatercascade (of stroomdiagram) opgesteld met 

daarin verschillende trappen:  

o (A) privaat domein 

o (B) watertransporterende lokale straten 

o (C) waterbufferende lokale straten 

o (D) verzamelstraten 

o (E) parkjes en pleinen 

o (F) grotere structuren 

o (G) RWA-riolering 

o (H) DWA-riolering  

Per trap zijn verschillende bouwstenen mogelijk (zie hoger). Met het hydraulisch model moeten de 

mogelijke bouwstenen binnen een trap en de connectie tussen de verschillende trappen (*) volgens 

de hemelwatercascade uit het Waterplan kunnen worden gesimuleerd en dit binnen zogenaamde 

plan- of ontwerpscenario’s. Het hydraulisch gedrag van deze verschillende         ’  moet met 

elkaar kunnen worden vergeleken.  

(*) Een bepaald type trap kan in de cascade mogelijk een aantal keren voorkomen, bijvoorbeeld als in een wijk 

verschillende verzamelstraten voorkomen met tussenin pleintjes/parken. 

Deze use case werd verfijnd tot Use Case M7, en wordt hier enkel ter verduidelijking vermeld 
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Use Case M7: Het hydraulisch gedrag moet voldoende nauwkeurig kunnen worden gesimuleerd om 

de verschillende scenario’s correct met elkaar te kunnen vergelijken.  

De nauwkeurigheid hangt daarbij samen met het niveau van het model. Zo wil men bijvoorbeeld bij 

een model op niveau 1 (niveau zuiveringsgebied) de impact op overstromingen kennen per wijk uit dit 

zuiveringsgebied / afwateringsgebied, deze hoeft niet gekend te zijn voor elke straat, plein of 

bouwblok. Op het wijkniveau dient de uitgestrektheid van en het volume binnen een overstroming te 

kunnen worden ingeschat voor elke straat (of groep van straten), bouwblok, plein, park, … en niet voor 

elk mangat of individueel gebouw.  

Use Case M8: Het hydraulisch model moet op elk niveau voldoende snel rekenen. 

Het hydraulisch model moet op elk niveau voldoende snel rekenenzodat het hydraulisch gedrag van 

een bepaald scenario binnen een tijd van  ’ gekend is na opstart van de simulatie en waarbij de 

resultaten zowel voor droogte als voor wateroverlast statistisch relevante informatie bevatten (d.w.z. 

uitspraken doet naar verschillende kansen van voorkomen). Er wordt daarbij uitgegaan van een laptop 

die je vandaag voor de grootteorde van      € kan aanschaffen (i7-processor, grafische kaart met 

apart geheugen,  D harde schijf, ….). 

Deze use case impliceert een welbepaalde uitvoering (implementatie) van de tool en het rekenmodel: 

een applicatie die draait op een laptop. Dit is te beperkend. Wat men wil bereiken is een werkbare 

tool; een tool die toelaat om in een aanvaardbare tijd van enkele minuten resultaten te bekomen. 

 

Use Case M8: Zowel de input als output van het hydraulisch model is ruimtelijk georiënteerd.  

Het model moet haar berekeningen dus kunnen starten op basis van ruimtelijk georiënteerde 

gegevens (ligging van straten, pleinen, pompen, hoogtemodel, …) en haar resultaat ook met ruimtelijke 

informatie ter beschikking stellen. 

Use Case M9: Het hydraulisch model moeten open zijn voor de stad en Aquafin.  

Dat wil zeggen dat zowel stad als Aquafin na oplevering het model moeten kunnen aanpassen of 

laten aanpassen naar de nieuwe inzichten en noden. 

Use Case M10: De inputparameters voor het hydraulisch model moeten op een eenvoudige manier 

ingegeven kunnen worden 

De inputparameters voor het hydraulisch model moeten op een eenvoudige manier ingegeven 

kunnen worden (bv. a.d.h.v. drop down menu’s of met suggesties voorop te geven waarden). Er kan 

ook gekozen worden om één of meerdere inputparameters een default-waarde te geven, of een 

waarde gebaseerd op de karakteristieken van de wijk. 
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5.3 Overzicht 

 

De vertaling van een meer abstracte “stadsbrede visie” naar het detailontwerp van een project is in se 

een workflow, die uit vier aparte stappen bestaat: het verzamelen van de data, het inzichtelijk maken 

van de data, het ontwerpen en uitproberen, en het effect zien van de ontwerpen. 

De eerste workflowstap, nl. het verzamelen van data, omvat de use cases die het juist en up-to-date 

zijn van de data garanderen, alsook de use cases die de geo-gerefereerde data visualiseren (bv. 

topografische kaarten, grondwaterkaarten, enz.). 

De stap van het inzichtelijk maken van de data behelst twee groepen van use cases: ten eerste de 

groep die geo-gerefereerde data combineert, en daarnaast uiteraard ook de groep use cases die het 

mogelijk maakt om automatisch gebieden aan te duiden, bv. het studiegebied en het 

afwateringsgebied. 

In de derde workflowstap, i.e. de stap waarin ontwerpen geprobeerd worden, zitten de use cases 

vervat die de wateropgave verdelen. Concreet zitten hierin bijvoorbeeld de use cases rond scenario’s 

maken en vergelijken. 

Als laatste stap in de workflow is er het effect zien van het gekozen scenario. Deze stap omvat twee 

groepen van use cases, nl. de use cases die specifiek het effect of de impact laten zien, en de use cases 

die de detailinformatie berekenen. In deze eerste groep valt de use case rond hitte en hittestress 

buiten scope, en is de use case rond het overtuigen van het bestuur niet scherp omdat de business 

logica nog niet gekend is. 

Transversaal naast elke workflowstap zijn er dan nog use cases gedefinieerd rond o.a. iteratieve 

oplevering, import & export van data, en integratie van het hydraulisch model met de bestaande 

tooling. Deze zijn op zich niet verbazend en er worden weinig problemen verwacht, maar 

desalniettemin zijn deze essentieel om mee te nemen om een werkbare tool te creëren. 
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De use cases voor het rekenmodel werden achteraf opgesteld door het kernteam en tonen duidelijk 

een andere insteek. Ze beschrijven wat er moet gemodelleerd worden. Ook valt op dat de 

scheidingslijn tussen wat eerder het rekenhart en workflow werd genoemd dooreen begint te lopen: 

is een scenario deel van het model, of iets dat als input van het model dient? Komen de 

inputparameters uit het model of worden deze aangeleverd door de workflow?  

5.4 Conclusies 

De eerste grote conclusie uit de scoring en prioritering van de use cases, is dat er zeer veel waardevolle 

en innovatieve use cases zijn op het niveau van workflow. Het merendeel van de use cases situeert 

zich in de niveaus “ isie Wijk” en “ tudiegebied”, waarvoor momenteel amper visualisatie of 

kwantificatie bestaat. Deze niveaus verder onderbouwen zou niet alleen toelaten om een vlottere 

communicatie tussen de ontwerpniveaus te creëren, maar laat ook toe om keuzes uit het verleden te 

verdedigen en keuzes richting de toekomst te onderbouwen. Elke verbetering op dit vlak is dus 

waardevol en innovatief omdat deze beroep moeten doen op het hydraulisch model dat met de 

beschikbare gegevens op dit niveau overweg moet kunnen. 

Ten tweede is het belangrijk om te melden dat de exacte specificaties van het merendeel van de use 

cases nog niet gespecifieerd is en pas in detail aan bod komt in de use cases die inzoomen op het 

model. Wellicht loopt de scheidingslijn tussen model en workflow hierdoor dooreen. Later, uit de 

state-of-the-art analyse, is ook gebleken dat er inderdaad verschillende aanpakken zijn, waarbij de 

scheiding tussen model en workflow onderling verschilt. 
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6 Bevindingen uit de state-of-the-art 

Vooraleer in dialoog gegaan wordt met marktspelers, werd een high-level overzicht gemaakt van de 

huidige stand van de technologie in een state-of-the-art analyse. Deze laat toe om de belangrijkste 

technologieën met hun beperkingen te identificeren en de richting te zetten voor de marktconsultatie. 

Deze analyse is gebaseerd op publiekelijk toegankelijke informatie: productinformatie, websites van 

leveranciers, fora die de voor- en nadelen van bepaalde oplossingen bediscussiëren e.d. Geen enkele 

leverancier werd benaderd aangezien deze mogelijks kunnen deelnemen aan de marktconsultatie. 

In het kader van dit project werden ook nog twee stedelijke entiteiten gelijkaardig aan Stad Antwerpen 

gecontacteerd om te peilen naar de tools die gebruikt werden in hun projecten. Dit leverde echter 

geen concrete informatie op – de veronderstelling is dat de processen ook bij hen grotendeels ad-hoc 

verlopen, maar hier is geen bewijs voor. Wel werd door een informele rondvraag duidelijk wat de nood 

en interesse is om een tool te bekomen die al de verschillende planners toelaat om samen te werken. 

Het state-of-the-art onderzoek gaat de huidige stand van de techniek na van oplossingen die de 

gebruikersnoden, verwoord als use cases, zouden kunnen beantwoorden: hydraulische modellen, en 

GIS-gebaseerde tools die deze modellen zouden kunnen integreren om tot een workflow te komen.  

Hierbij werd steeds nagegaan wat de implicaties zijn op het Hydraulisch model-project en wie de 

belangrijkste marktspelers zijn voor die technologie.  

 

6.1 Drie soorten oplossingen 

 

De verschillende elementen van de volledige oplossing zijn samen te vatten in vier verschillende 

componenten, nl. de projectdata die per onderzocht project gaan verschillen, de visualisatie of het 

zichtbare stuk van de toepassing waar de gebruikers mee in aanraking komen (rapport, grafieken, user 

interface enz.), de referentiedata nodig om de onderliggende motor aan te sturen (bijvoorbeeld 
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gegevens over de doorlaatbaarheid van de ondergrond) die project onafhankelijk zijn en de 

onderliggende motor zelf (in principe een wiskundige ‘solver’). Tijdens de verkenning van de 

verschillende bestaande bedrijven en tools in de markt, viel al snel op dat de oplossingen ogenschijnlijk 

in drie verschillende groepen onder te verdelen waren, op basis van hoe zij deze componenten 

verenigen: de “all-in-one”-oplossingen, de “    Water”-oplossingen en de “engine”-oplossingen. 

De “all-in-one”-oplossingen bieden de visualisatie, de referentiedata en de onderliggende motor aan 

als één groot pakket. Dit is geconcipieerd als een kant-en-klaar product waarbij slechts een kleine 

ontwikkeltijd vereist is om de tool draaiende te krijgen bij een klant. Echter het inherente nadeel 

hieraan verbonden is dat maatwerk waarschijnlijk lastiger is en zodus de tool minder toegespitst zou 

zijn op de specifieke use cases voor de stad Antwerpen, en dat de engine onlosmakelijk verbonden is 

met de applicatie zelf. 

Daarnaast focussen “    Water”-oplossingen vooral op het visualisatieaspect van de GIS-gegevens, 

daar zij bouwen op een bestaand GIS-platform dat geen deel uitmaakt van het product zelf. De 

“ Water” aanduiding slaat op het feit dat er specifieke aanpassingen voor water nodig zijn en dit dus 

geen generieke GIS-toepassing is maar mogelijks een ontwikkeling op maat. Het wezenlijke verschil 

met de “all-in-one”-oplossing is dat de visualisatie waarschijnlijk makkelijker aangepast kan worden 

aan de specifieke noden van de stad Antwerpen en dat de koppeling met de motor minder ingebakken 

zit in het product. Dit zou als nadeel kunnen hebben dat de “    Water”-leveranciers minder ervaring 

hebben met zulke motor en deze behandelen als een externe black-box. 

 ls laatste zijn er de “motor”-oplossingen, die – zoals de naam al aangeeft – enkel de motor aanbieden. 

Dit heeft als direct gevolg dat als er voor een pure “motor”-oplossing gekozen zou worden, de stad 

Antwerpen alle andere componenten nog op maat zou moeten laten ontwikkelen. Het grote voordeel 

is dan weer wel dat men volledige controle heeft over de rekenmotor en de toepassing die deze zal 

aansturen. 

7 Een lijst van alle geëvalueerde oplossingen kan gevonden worden in 

“Appendix B: Beschikbare informatiebronnen 

7.1 Bouwstenen en bouwtypes 

Het Waterplan telt 61 (watersensitieve) bouwstenen.  
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Deze kunnen volgens hun hydraulisch gedrag worden onverdeeld in verschillende bouwsteentypes: 

• (Infiltratie)buffering: het accent ligt op het opslaan van water waarbij water wordt afgevoerd 

hetzij via infiltratie, hetzij via vertraagde afvoer naar afwaarts, hetzij via hergebruik, of een 

combinatie van voorgaande 

• Routing: het accent ligt op het transporteren van water, waarbij pieken worden vertraagd en 

eventueel afgevlakt 

• Aanpassing verharding: hier onder vallen bouwstenen als ontharden, aanleg halfverharding, 

e.d. 

In onderstaande wordt een eerste aanzet gemaakt om de bouwstenen uit het Waterplan onder te 

verdelen volgens de verschillende bouwsteentypes. In bepaalde gevallen zijn twee bouwsteentypes 

nodig om het hydraulisch gedrag van de betreffende bouwsteen volledig te beschrijven. Zo zorgt de 

bouwsteen ‘verbreding bedding beekstructuur’ voor een bijkomende buffer, maar vaak ook voor een 

bijkomende afvoercapaciteit.  

Een aantal bouwstenen laten zich niet of niet eenvoudig onder één van de voorgestelde types 

onderverdelen, hetzij omdat ze een andere dan een hydraulische functie hebben (bv. een fontein of 

een waterzuivering) of omdat het eerder om een principe gaat dan een echte maatregel (bv. 

cascaderen). 

Naast deze bouwstenen uit het Waterplan zullen er ook nog andere bouwstenen nodig zijn om het 

volledig afvoergedrag van het stedelijke watersysteem te kunnen beschrijven, vooral dan voor de 

afwatering in de riolering (pompen, wervelventielen, …) en over het maaiveld. 
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NR bouwsteen bouwsteentype  

1 regentuin (infiltratie)buffering  

2 reduceren verhard oppervlak (privé) aanpassing verharding  

3 ondergrondse waterberging (privé) (infiltratie)buffering  

4 watervertragend- of bergend dak (infiltratie)buffering  

5 slim waterdak / polderdak (infiltratie)buffering +  

6 sedum dak (infiltratie)buffering  

7 rijk groen dak / dakakker (infiltratie)buffering  

8 Afwateren regenpijp via openbare ruimte aanpassing verharding  

9 waterberging onder gebouw (infiltratie)buffering  

10 groene gevels (infiltratie)buffering  

11 waterrobuust bouwen -  

12 regenton (infiltratie)buffering  

13 infiltratieveld / wadi (lineair) (infiltratie)buffering  

14 regenpark (infiltratie)buffering  

15 retentievijver met fluctuerend waterpeil (infiltratie)buffering  

16 greppel (infiltratie)buffering  

17 bioswale (infiltratie)buffering  

18 open verharding aanpassing verharding  

19 verbreden bedding beekstructuur (infiltratie)buffering + routing 

20 overstroombaar gebied (infiltratie)buffering  

21 uitbreiding uiterwaarden (infiltratie)buffering  

22 reactiveren van oude watergangen (infiltratie)buffering + routing 

23 singel (infiltratie)buffering + routing 

24 stadsgracht (infiltratie)buffering + routing 

25 waterspeelplaats (infiltratie)buffering  

26 waterplein (infiltratie)buffering  

27 nieuwe sloot / smalle waterstructuur (infiltratie)buffering + routing 

28 nieuwe waterverbinding (infiltratie)buffering + routing 

29 openmaken van duikers (infiltratie)buffering + routing 

30 toevoegen oppervlaktewater (infiltratie)buffering + routing 

31 lokale waterzuivering -  

32 stedelijk kanaal (infiltratie)buffering + routing 

33 overstroombare kade (infiltratie)buffering  

34 cascaderen van hemelwater -  

35 groene geveltuin (infiltratie)buffering  

36 reduceren verhard oppervlak (publiek) aanpassing verharding  

37 toevoegen bomen aanpassing verharding  

38 oppervlakkig afwater van  verharde 
oppervlakte 

aanpassing verharding  

39 infiltratie- en transportriool (infiltratie)buffering + routing 

40 waterpasserende verharding aanpassing verharding  

41 waterbergend wegcunet (infiltratie)buffering  

42 verbeterd poreus grondpakket voor 
infiltratie 

(infiltratie)buffering  

43 waterbergende straatfundering (infiltratie)buffering  

44 drempels als watersturing (infiltratie)buffering  

45 waterberging in verdiepte parkeervakken (infiltratie)buffering  

46 zichtbaar hemelwatertransport routing  

47 verholen hemelwatertransport routing  

48 waterberging op straat (holle weg) (infiltratie)buffering  

49 stedelijke waterloop (infiltratie)buffering + routing 

50 fontein (actieve evaporatie) -  

51 ondergrondse waterberging (publiek) (infiltratie)buffering  

52 toegankelijk, beleefbaar maken van water -  

53 waterberging in infiltratiekratten (infiltratie)buffering  

54 waterberging in RWA buizen / vergroten 
capaciteit 

(infiltratie)buffering + routing 

55 waterresistente voorzieningen -  

56 reactiveren van ondergrondse structuren (infiltratie)buffering + routing 

57 aanleggen gescheiden systeem -  

58 drainage hoge grondwaterstand -  

59 seizoensberging in 1ste watervoerend 
pakket 

(infiltratie)buffering  

60 gebiedsgericht grondwaterbeheer -  

61 zichtbare lozing van hemelwater -  
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7.2 De overkoepelende hemelwatercascade 

De overkoepelende hemelwatercascade bestaat uit verschillende met elkaar verbonden trappen, 

genummerd van A tot H. In bepaalde gevallen kan een trap meermaals worden doorlopen. Bij water 

op straat, dient deze algemene cascade nog te worden aangevuld met een trap voor oppervlakkige 

afstroming. 

 

 

Voor de definitie en geografische ligging van de verschillende trappen zijn de volgende gegevens 

beschikbaar. 
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Trap A: privaat domein 

• De percelen en gebouwen volgens het kadaster en het GRB 

 

Figuur 2: De percelen (zwart omlijnd) en gebouwen (grijs ingekleurd) volgens kadaster of GRB. Voorbeeld voor Antwerpen-
Centrum. 

Voor heel Antwerpen zijn er meer dan 164 000 percelen en meer dan 139 000 gebouwen. Zoals eerder 

aangegeven is het niet de bedoeling deze allemaal individueel te modelleren. De gegevens kunnen wel 

dienen als input voor een meer geaggregeerde benadering. 

Lijst van bouwblokken. 

Voor heel de stad Antwerpen (inclusief de haven) zijn er 3268 bouwblokken. Een dergelijk bouwblok 

kan aanzien worden als het laagste modelniveau, als is het ook goed mogelijk dat verschillende 

kleinere bouwblokken samen in één modelelement worden gebundeld. 
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Figuur 3: Bouwblokken (zwart omlijnd) en gebouwen (grijs ingekleurd). Voorbeeld voor Antwerpen-Centrum. 

• Een kaart met de huidige groendaken en een kaart met de daken met potentie voor 

groendaken. 

 

 

Figuur 4: Kaart met potentie voor groendaken. Voorbeeld voor het noorden van Antwerpen. 
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Onderscheid tussen verharding en niet-verharding kan worden gemaakt op basis van de groenkaart of 

één van haar afgeleide producten: WOK (Water Onderdoorlatendheidskaart), BAK (Bodem 

Afdekkingskaart), BBK (Bodem Bedekkingskaart). 

 

Figuur 5: De Groenkaart voor Antwerpen. 

 

Trap B, C, D: lokale straten (watertransporterend dan wel waterbufferend) en 

verzamelstraten 

Gegevens over straten is terug te vinden in het GRB. In Antwerpen zijn er in totaal 12272 

wegsegmenten. Ten behoeve van de modellering zouden wegsegmenten ook samengevoegd kunnen 

worden. Niet elk segment komt immers overeen met een volledige straat. Ook kunnen een aantal 

kleinere straten worden samengenomen. 

Of een straat een lokale straat dan wel een verzamelstraat is en of die eerder watertransporterend 

dan wel waterbufferend is, is wellicht niet automatisch af te leiden. Al kunnen bepaalde parameters, 

zoals straatbreedte, … hier wel een eerste indicatie van geven. 
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Of straten al dan niet verhard zijn kan worden afgeleid op basis van vectordata beschikbaar bij de stad. 

Trap E: parkjes en pleinen 

De stad heeft een overzicht van de open pleinen (217 voor de hele stad) en parken (167 voor de hele 

stad) alsook de verschillende waterelementen waar eventueel water kan worden geborgen. 
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Figuur 6: Open pleinen (grijs) en parken in de stad (groen) met aanduiding waterelementen (blauw). Voorbeeld voor 
Antwerpen – Centrum. 

Trap F: de grotere structuren 

Dit zijn de waterlopen, ruien, dokken… 

Trappen G, H: RWA en DWA riolering 

Van de volledige stad kunnen InfoWorks ICM modellen ter beschikking worden gesteld. 

Extra trap: afstroming over het oppervlak 

Van de volledige stad kan het Digitaal Terreinmodel versie 2.0 ter beschikking worden gesteld. 
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Figuur 7: Digitaal Terreinmodel van de stad Antwerpen. 

Extra trap: infiltratie naar het grondwater 

Of al dan niet infiltratie van het grondwater mogelijk is, hangt af van de infiltratiecapaciteit en de 

grondwaterstand. 

Voor de infiltratiecapaciteit zijn volgende gegevens beschikbaar: 

• Door ABO werd in 2015 een infiltratiecapaciteitskaart opgemaakt o.b.v. boringen. 

Aangenomen wordt dat de zones met zand en zandleem een potentie hebben om te 

infiltreren. 
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Figuur 8: Inschatting van de infiltratiecapaciteit in de stad o.b.v. boringen (geel: zandig, oranje, zandleem, bruin: klei).  

Omdat de bodem in Antwerpen erg heterogeen is, zijn infiltratiecapaciteitsmetingen steeds nodig. Een 
databank van deze metingen bestaat in een shapefile en wordt continu geüpdatet. 
 

 
Figuur 9: Locatie van infiltratieproeven uitgevoerd in Antwerpen (situatie 2019). 

Voor de diepte van het grondwater kan beroep worden gedaan op kaarten van GLG, GHG, GXG 
opgemaakt met een grondwatermodel in het kader van de droogtestudie. 
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Figuur 10: Diepte van het grondwater in Antwerpen (GHG). 

Impactkaarten 

Pluviale overstromingskaarten voor verschillende terugkeerperiodes (T5, T20, T100) en verschillende 

klimaatscenario’s: huidig klimaat, hoog klimaat jaar     , hoog klimaat jaar 2100. 



Hydraulisch Model 

21/04/2021 EWI – PIO – 2021                                                Hydraulisch Model 40 
 

 

Figuur 11: Voorbeeld pluviale overstromingskaart, T20, Y2050 voor deel uit centrum van Antwerpen. 
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Appendix C – Overzicht bestudeerde tools”. 

7.3 Gevolgen hydraulisch model 

Bij het overlopen van deze bevindingen met de relevante stakeholders, werd er gekozen om niet te 

opteren voor een “all-in-one”-oplossing, maar voor een “GIS+Water”-oplossing waar stad Antwerpen 

wel verwacht dat de leverancier van de “GIS+Water”-oplossing het hydraulisch model mee integreert 

en ondersteunt als één oplossing. 

Wat er dus nodig is om tot de ideale oplossing te komen valt uiteen in twee deelsystemen: 1) een 

“workflow tool” die toelaat om op een intuïtieve, visuele en interactieve manier de vertaalslag te 

maken van een stadsbrede visie naar een detailontwerp; en 2) de onderliggende motor die de input 

van de gebruiker verwerkt en de berekeningen maakt op basis van de beschikbare gegevens. 

In dit kader werd er opgemerkt dat Digipolis nu reeds al verschillende diensten biedt aan de stad 

Antwerpen, al meerdere integraties met de stad heeft, en ook al de mogelijkheid biedt tot visualiseren 

van data. Deze opmerkingen werden verwerkt in de A1-use case die eist dat de tool integreert met de 

ArcGIS omgeving van Digipolis. De andere API’s, LocationPicker en Geo-API alsook een extra widget 

voor bijvoorbeeld Leaflet-maps zijn eveneens beschikbaar.  

Daar deze specifiek zijn aan Digipolis Antwerpen gaan we er op dit moment van uit dat de leveranciers 

deze nog niet kennen en de voorkeur gaan geven om rechtstreeks op de gekende ArcGIS omgeving in 

te koppelen. Desalniettemin zijn de andere componenten beschikbaar voor een ontwikkelaar en dit 

zou de ontwikkeling kunnen versnellen of vergemakkelijken.  

Echter hierbij dient vermeld te worden dat dit gevolgen kan hebben voor Aquafin. Aquafin heeft niet 

dezelfde toegangsrechten, behoort niet tot dezelfde IT-organisatie, en kan dus waarschijnlijk ook niet 

aan dezelfde gegevens. Deze problematiek valt buiten de scope van het “conceptueel hydraulisch 

model”. 

8 Inzichten vanuit de markt 

Naast het inschatten van de toegevoegde waarde van de opgestelde use cases vanuit 

gebruikersstandpunt, moet ook een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van de use cases 

vanuit een technologisch oogpunt. Het technologisch risico van deze use cases werd ingeschat door 

experten uit de industrie tijdens een publieke marktconsultatie. Deze marktconsultatie ging door op 

26 maart 2021, in een online format wegens de geldende maatregelen voor Covid-19. De volledige lijst 

met deelnemende marktpartijen kan gevonden worden in Appendix D. 

Als voorbereiding voor de markconsultatie werden de use cases zoals gedefinieerd tijdens de 

gebruikersworkshops, vertaald naar het Engels om een breder spectrum aan leveranciers te kunnen 

bereiken. Om beter te passen in het onlineformaat van de marktconsultatie werden de use cases ook 

ingekort, de verduidelijking werd dan gepresenteerd tijdens de inleiding van de marktconsultatie door 

het kernteam. 

Mogelijke discrepanties tussen beide versies van de use cases zijn onvrijwillig, de Engelstalige versie is 

de referentie waarop de inschatting gebeurde. 
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Het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt wordt ingeschat door middel van planning 

poker. Hierbij schalen industri le partners de risico’s die vasthangen aan elke use case. De laagste 

waarde in de schaalverdeling is een   en betekent “totaal geen risico”: de oplossing bestaat en kan 

zonder problemen worden toegepast. Een waarde van 8 dient te worden geïnterpreteerd als “een 

oplossing is mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te bereiken”. Waardes boven de    

impliceren een kans dat een oplossing niet kan worden gevonden. De maximale waarde is 100 en houdt 

in dat “fysische grenzen dienen te worden verlegd” om een oplossing te ontwikkelen.  nderstaande 

figuur geeft deze schaal visueel weer: 

 

8.1 Deel 1: Focus op workflow en gebruikersnoden 

A1: The tool integrates, imports and exports data to and from the existing tooling and IT landscape 

so that planners do not need to manually touch-up any of the data. 

Score van het technologische risico: 2 

Hoewel enkele marktspelers aangeven geen specifieke ervaring te hebben met ESRI geodatasystemen 

zoals gebruikt in de Digipolis omgeving van stad Antwerpen, wordt geen aanzienlijk technologisch 

risico verwacht voor het integreren en gebruiken van bestaande geodata. Industriespelers gaan ervan 

uit dat de originele data een bepaalde standaard zullen volgen, alsook dat deze voldoende toegankelijk 

zijn om te importeren en gebruiken in hun software. Enkele marktspelers geven duidelijk aan veel 

ervaring te hebben met dergelijke integraties, en beschikken over de nodige tools om hiermee om te 

gaan. 

A2: As a planner I can draw a “project area” on a map and have the “study area” and the “upstream 

area” automatically calculated so that I know the total “wateropgave” T and the elements that 

contribute to it. 

Score van het technologische risico: 3 

Het inlossen van deze nood vereist een visuele kaartweergave met de nodige interactiemogelijkheden. 

Vanuit de benadering van GIS-ontwikkelaars wordt hier geen enkel risico verwacht, aangezien dit hun 

vertrouwde vakgebied betreft. Er wordt echter aangegeven dat deze geen expertise hebben op het 

vlak van algoritmes of modellen voor de nodige berekeningen, en hiervoor dus beroep zullen moeten 

doen op derden. 

De marktspelers met expertise in hydraulische modellen geven aan dat zij beschikken over de nodige 

engines en modellen om deze hydro-analytische berekeningen uit te voeren, die ze off-the-shelf 

kunnen aanleveren. Ook het aspect betreffende visualisatie kan door deze spelers worden 

opgenomen, of kan worden aangeleverd via platformen van derden. 
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Gezien de ervaring (en beschikbaarheid) in de markt voor beide deeloplossingen, wordt geen groot 

technologisch risico verwacht. Het realiseren van deze use case vereist hoogstens het samenbrengen 

en aligneren van de juiste partijen. 

A3: As a planner I can mark the location of a water buffer on a map, enter the maximum waterlevel 

so that the tool will automatically show which area drains above ground towards my buffer on the 

map. 

Score van het technologische risico: 3 

Gelijkaardig aan de voorgaande use case, wordt aangegeven dat GIS-operatoren het 

visualisatiegedeelte van deze nood perfect kunnen inlossen. Echter voor de hydraulische algoritmes of 

modellen is er nood aan een derde partij of een bijkomende eigen effort om dit zelf te kunnen 

opleveren. 

Wat betreft de vereiste hydraulische berekeningen, geven ervaren marktspelers aan dat ze reeds 

beschikken over oplossingen die dit exacte probleem aanpakken op basis van Digital Terrain Models 

(DTM). Via een GIS-platform kan men input geven (e.g. de plaatsing van een waterbuffer), die 

vervolgens wordt doorgegeven aan het hydraulische model om de nodige berekeningen live uit te 

voeren. Een aantal marktspelers geven aan dit als standalone webapplicatie aan te bieden, hoewel er 

mogelijkheid is om dit te integreren in een bredere workflow tool. 

A4: As a designer I manage a combination of water sensitive building blocks and their locations as a 

scenario so that they become easy to manage. 

Score van het technologische risico: 5 

Het is belangrijk om in acht te nemen dat dit niet enkel het beheren en opslaan betreft van deze 

bouwblokken, maar ook dat deze moeten gebruikt kunnen worden voor de nodige hydraulische 

berekeningen. Marktspelers geven aan dat ze hydraulische eigenschappen (e.g. infiltratie, buffering) 

kunnen toewijzen aan de verschillende types bouwblokken, die kunnen gecommuniceerd worden als 

inputs voor het hydraulische model. 

Daarnaast komt bij het realiseren van deze use case een belangrijk aspect betreffende 

interactiemogelijkheden en functionaliteit (e.g. beheer van scenario’s) van de tool zelf. Een aantal 

marktspelers geeft aan reeds gelijkaardige oplossingen aan te bieden, hoewel gesteld wordt dat de 

exacte noden duidelijk gedefinieerd zullen moeten worden om deze use case correct in te vullen. Zo 

kan er ook ingeschat worden in hoeverre het realiseren van deze nood een bijkomende complexiteit 

of effort vereist. Momenteel zijn deze functionaliteiten dus niet off-the-shelf beschikbaar, maar mits 

het nodige denkwerk kan dit zeker gerealiseerd worden. 

Ook is het belangrijk te vermelden dat door de eis dat de gegevens opgeslagen worden in de systemen 

van Digipolis (zie use case A1) dat hier voor Aquafin problemen kunnen ontstaan daar zij geen volledige 

toegang hebben tot de IT-infrastructuur.  

A5: As a planner I can see on a map a first indication of the different steps of the water cascade so 

that I can change them and see where to assign water sensitive building blocks to. 

Score van het technologische risico: 5 

Vanuit het oogpunt van een GIS-probleemstelling wordt gesteld dat deze use case zeker opgeleverd 

kan worden, weliswaar mits de nodige effort (en niet zomaar off-the-shelf). Opnieuw wordt hierbij 

opgemerkt dat de nodige hydraulische informatie beschikbaar moet zijn om door een GIS-operator te 
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kunnen worden gebruikt. Het wordt dus belangrijk om de regels/algoritmes (en data) te definiëren op 

basis van dewelke de watercascade wordt bepaald, alsook op welke manier deze informatie 

aangeboden wordt. Eenmaal dit aspect duidelijk is gedefinieerd, kunnen marktspelers deze 

probleemstelling oplossen.  

A6: As an advisor I can retrieve the remaining amount of water to be buffered for a specific project 

area so that I can tell the project developers how much buffers (m³) they need to implement and over 

what area (m²) water needs to be able to infiltrate. 

Score van het technologische risico: 3 

Er wordt duidelijk gesteld dat hiervoor de reeds aanwezige buffers en infiltratieoppervlaktes gekend 

moeten zijn. Dit is het geval via de bestaande geodata waarover Stad Antwerpen vandaag reeds 

beschikt. De probleemstelling zelf, namelijk het berekenen van de wateropgave, blijkt reeds opgelost 

te zijn door een van de marktspelers voor Nederlandse overheden – weliswaar met hun eigen 

specificiteit. Er wordt aangegeven dat de specifieke vraag van Stad Antwerpen en Aquafin niet off-the-

shelf kan opgeleverd worden, maar dat het zeker wel technologisch haalbaar is om dit te realiseren. 

A9: As a designer I can enter degrees of freedom for a scenario and have the tool automatically create 

optimal scenarios. 

Score van het technologische risico: 13 

Verschillende marktspelers halen aan dat het belangrijk is om te definiëren wat wordt gezien als 

“optimaal”. Typisch baseren zij zich hiervoor op de expertise en kennis van hun hydraulisch experten. 

Er wordt gesteld dat deze nood kan herleid worden tot het oplossen van een optimalisatieprobleem 

waarvoor een functie met bijhorende criteria, parameters en randvoorwaarden gedefinieerd moet 

worden. Enkele marktspelers menen ervaring te hebben met gelijkaardige optimalisatieproblemen 

(e.g. klimaatadaptatietool Vlaanderen), hoewel er toch nog een zekere effort en nodig denkwerk wordt 

verwacht om dit specifieke geval op te lossen. 

Daarnaast komt opnieuw het aspect van de gebruikersinterface, namelijk het visualiseren en het 

uitwerken van de interactiemogelijkheden met de tool. Er wordt aangegeven door GIS-operatoren dat 

zij beschikken over een set van kant-en-klare functionaliteiten hiervoor, maar ook dat deze eventueel 

uitgebreid moeten worden op maat om in bepaalde specifieke noden te kunnen voorzien. Voor deze 

use case wordt ook voor dit aspect een bijkomende effort verwacht, niettegenstaande dat men 

overtuigd is dat dit kan opgeleverd worden. 

A11: As a designer I can show the positive impact of a scenario (less flooding, avoided damages) so 

that I can have hard numbers that are relevant to the city stakeholders (i.e. non-hydraulic numbers). 

Score van het technologische risico: 8 

De marktspelers zijn het erover eens dat deze vraag voornamelijk neerkomt op het kunnen correleren 

van hydraulische berekeningen met relevante omgevingsdata om de uiteindelijke impact van een 

scenario te demonstreren met non-hydraulische cijfers. Er wordt gesteld dat vooral de hoeveelheid 

beschikbare (en relevante) omgevingsdata hierbij een uiterst belangrijke rol speelt. Als er bijvoorbeeld 

moet gekeken worden naar de verwachte economische impact van een bepaald scenario (bv. het 

vermijden van schade door een afname van overstromingen), is het belangrijk om de juiste data 

beschikbaar te hebben op basis waarvan de juiste inschattingen kunnen gemaakt worden. 

De marktspelers zien een risico bij het vinden van kwaliteitsvolle data, alsook voor het maken van de 

juiste assumpties op deze data om correcte inschattingen te bieden wat betreft de socio-economische 
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impact van een bepaald scenario. Er wordt een zekere effort verwacht om deze use case op te leveren, 

hoewel dit zeker mogelijk moet blijken gezien de eerdere realisatie van gelijkaardige vragen (e.g. 

waterschadeschatter). 

A12: As a designer I can visualize the positive impact of a scenario (flood maps, infiltration capacity 

map) so that I can illustrate the effects and show which scenario is best. 

Score van het technologische risico: 2 

De marktspelers zien deze use case eerder als een pure GIS-oefening. Er wordt aangegeven dat er geen 

groot technologisch risico wordt verwacht voor het visualiseren en vergelijken van de berekende 

impact per scenario. 

A13: As a designer I can try the tool early in the development so that the development is 

agile/iterative and we can give feedback as soon as possible. 

Score van het technologische risico: 1 

Er wordt een duidelijk signaal gegeven vanuit de markt dat ze open staan voor het hanteren van een 

agile/iteratief ontwikkelingsproces, waarbij de planners vroegtijdig betrokken worden tijdens de 

ontwikkeling. Er wordt bijgevolg geen navenant risico verwacht om te voldoen aan deze nood, 

integendeel zelfs. Sommige deelnemers uiten een voorkeur voor een agile ontwikkeling. 

A14: As a designer I can estimate the spatial impact of a scenario so that I can judge whether a 

certain area can still have meaningful other use (e.g. could still be used as a sportsfield). 

Score van het technologische risico: 2 

Een aantal marktspelers geven aan reeds te beschikken over dergelijke functionaliteit. Door het 

simuleren van verschillende omstandigheden (vb. verschillende types regenval), gecombineerd met 

statistische analyse, kan ingeschat worden in welke mate een bepaalde functionele oppervlakte (vb. 

sportveld) wordt geïmpacteerd. Daarnaast wordt voorgesteld om dit te visualiseren door het gebruik 

van een slider om de evolutie van de impact weer te geven. Gezien de out-of-the-box beschikbaarheid 

van functionaliteit om dergelijke inschattingen te maken, wordt geen groot technologisch risico 

verwacht. 

A15: As a designer I can use different hydraulic models without reworking the data so that I can 

transparently switch between different models at different levels of detail and accuracy. 

Score van het technologische risico: 8 

Hoewel marktspelers aangeven dat het transparant gebruiken en wisselen van bepaalde (recente) 

hydraulische modellen kan worden gerealiseerd, wordt gesteld dat dit zeker geen evidentie is voor 

eender welk model. Marktspelers verwachten dat deze vraag verder wordt afgebakend met bepaalde 

verwachtingen (e.g. welke modellen, types interfaces), gezien dit pas aan bod kwam in deel twee van 

de marktconsultatie is deze reactie vanzelfsprekend. 

Marktspelers geven aan dat zij reeds dergelijke realisaties hebben opgeleverd waarbij er transparant 

kan gewisseld worden tussen een selectie van modellen. Ook kunnen eventuele tusseninterfaces 

worden geïmplementeerd om verschillende dataformaten en modellen te verbinden. Toch wordt hier 

een niet-verwaarloosbaar technologisch risico bij verwacht, gezien er een sterke afhankelijkheid is van 

de uiteindelijke set van modellen. 
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8.2 Deel 2: Focus op de hydraulische modellen 

M1: The hydraulic model can simulate the hydraulic behaviour of all possible water sensitive building 

blocks (if absolutely required modelled by type is an option) that make up a city drainage and sewage 

system. 

Score van het technologische risico: 8 

Een aantal marktspelers geeft aan reeds hydraulische modellen te hebben opgeleverd voor 

gelijkaardige projecten (e.g. pluviale overstromingskaarten voor Vlaanderen). Het realiseren van de 

volledige vraag houdt eveneens het correct parametriseren van de verschillende bouwblokken in, wat 

niet als zomaar evident wordt beschouwd (gelijkaardig aan de discussie bij use case A4 het beheren 

van bouwblokken onder de noemer van een scenario). De marktspelers zien voornamelijk het risico in 

de interactie van het model met deze bouwblokken. 

Een aantal marktspelers geeft aan typisch te werken met meer high-level hydraulische modellen 

(bedoeld voor grotere oppervlakten) en zullen bijgevolg beroep moeten doen op andere modellen om 

in deze vraag te voorzien. 

Elke marktspeler geeft aan bepaalde aanpassingen en bijkomende effort te moeten voorzien om deze 

use case te realiseren. Hoewel wordt aangegeven dat de vraag kan gerealiseerd worden, wordt hier 

over het algemeen toch enig technologisch risico bij verwacht. 

M2: The model can analyse water sensitive building blocks on the level of: 1,A ‘catchment ‘ (+- 7 in 

the city of Antwerp) and 2, A city quarter (+- 100 in the city of Antwerp). 

Score van het technologische risico: 1 

De marktspelers geven aan dat hun hydraulische modellen wel degelijk berekeningen kunnen 

uitvoeren tot op het niveau van een stadswijk. Sommigen geven aan typisch nog fijner te werken – 

anderen iets grover – maar elke marktspeler geeft aan dit te kunnen opleveren. 

M3: The hydraulic model must be able to simulate the hydraulic behaviour of the urban water system. 

Score van het technologische risico: 1 

Er wordt duidelijk aangegeven dat de hydraulische modellen van de marktspelers in staat zijn om deze 

nood in te lossen. Er wordt opgemerkt dat de statistische parameters moeten bekeken en eventueel 

aangepast worden (e.g. frequentie en duurtijd), maar dit is mogelijk met weinig effort. 

M4: The hydraulic model must be able to calculate longer (100-year, 10’ time step) time series. 

Score van het technologische risico: 1 

Een initiële scoring toont een groot aantal onthoudingen doordat een aantal zaken niet gespecifieerd 

zijn, zoals de beschouwde oppervlakte en de verwachte duurtijd van de berekeningen. Daarnaast 

wordt ook in vraag gesteld waarom men deze berekeningen over 100 jaar in tijdstappen van 10 

minuten wil berekenen, en dat men eventueel moet overwegen om deze use case op een andere 

manier te definiëren. 

Er wordt verder gepreciseerd dat de berekeningstijd voor deze vraag wordt gezien in de grootteorde 

van “koffie-tijd” – en geen overnachtse tot week durende berekening – gevolgd door een herscoring 

door alle marktspelers. 

Een marktspeler geeft aan dit te beschouwen als een conceptueel probleem, dat zij off-the-shelf 

kunnen oplossen met hun hydraulisch model. Hierbij kan een snelle conceptuele tool gebruikt worden 
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om lange-termijn berekeningen uit te voeren, waarbij men achteraf ook in detail kan gaan tot op 

straatniveau. De marktspeler meent dat hun conceptuele model dit comfortabel kan berekenen 

binnen de vooropgestelde berekeningstijd, en ziet hier bijgevolg geen groot technologisch risico. 

Anderzijds wordt aangegeven door marktspelers met traditionele (niet-conceptuele) hydraulische 

modellen dat het moeilijker is om deze vraag met hun typische aanpak en modellen te realiseren 

(binnen de verwachte berekeningstijd). De combinatie van het hydraulische detail, de lange termijn 

met tijdstappen van 10 minuten en de korte berekeningstijd, zorgt bij deze aanpak voor een sterk 

technologisch risico. 

Er is een sterke tweeledigheid bij het beantwoorden van deze vraag, afhankelijk of de typisch aanpak 

van de marktspelers al dan niet conceptueel is. Hierbij is duidelijk dat een van de marktspelers dit off-

the-shelf kan oplossen, terwijl er bij anderen nog de nodige effort en denkwerk bij komt kijken. 

M5: The model must allow to be stepwise elaborated. 

Score van het technologische risico: 3 

Een aantal marktspelers geeft aan dat deze vraag in lijn ligt met hun typische aanpak, namelijk het 

berekenen op een meer high-level niveau, om vervolgens stapsgewijs dieper te gaan en meer detail te 

bieden. Anderzijds zijn er marktspelers die typisch onmiddellijk het hoogste niveau van detail 

berekenen. Door middel van aggregatie kan de vraag tot stapsgewijze elaboratie ook gerealiseerd 

worden, wat weliswaar meer berekeningen vergt op voorhand. Hierbij wordt aangegeven dat er 

voldoende processing kracht wordt voorzien zodat dit geen issue vormt naar de eindgebruiker toe. 

De marktspelers zijn overtuigd dat deze vraag kan gerealiseerd worden met beperkt technologisch 

risico. Ook het achteraf toevoegen van bijkomende data of informatie via API is een mogelijkheid, mits 

de nodige training van de gebruikers. 

M7: The hydraulic model must be accurate enough to make meaningful comparisons between 

scenarios. The desired level of accuracy depends on the level at which the simulation is run. 

Score van het technologische risico: 1 

Er wordt eenduidig gesteld door de marktspelers dat het vergelijken van scenario’s op verschillende 

niveaus van detail mogelijk is en zonder groot risico kan worden aangeboden. 

M8: The hydraulic model should be able to simulate a 100-year time series (with a timestep of 10 

minutes) for a particular scenario within 5 minutes, without requiring exotic hardware. 

Score van het technologische risico: 13 

De discussie bij deze use case is sterk gelijkaardig aan de bedenkingen die werden geformuleerd bij 

use case M4. De marktspelers geven aan dat hierbij mogelijks een trade-off moet gemaakt worden 

tussen snelheid en accuraatheid. Zoals de use case nu exact omschreven is het een uitdaging om dit te 

realiseren voor een maximale berekeningstijd van 5 minuten afhankelijk van welk model men gebruikt. 

Opnieuw wordt aangegeven door de marktspeler met een conceptueel model dat dit eenvoudig kan 

gerealiseerd worden met voldoende detail (e.g. op straatniveau), zelfs sneller dan de vooropgestelde 

berekeningstijd van 5 minuten.  

Maar evenzeer werd er aangegeven dat een conceptueel hydraulisch model niet noodzakelijk is om 

deze use case op te lossen. Maar dit vereist een bijkomende effort (op maat) gezien deze andere 

modellen niet zijn opgezet met deze use case in gedachten.  
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Er wordt dus opnieuw een sterke tweeledigheid vastgesteld in de antwoorden van de marktspelers, 

waarbij enkel marktspelers met een ready-made conceptueel model deze vraag kunnen realiseren 

zonder grote bijkomende effort. Maar ook andere modellen dit kunnen oplossen, mits zei hiervoor 

aangepast zouden worden. 

M9: The hydraulic model should be a spatial model so that the inputs (elevation model, location of 

streets etc.) and outputs of the model are spatial as well. 

Score van het technologische risico: 0 

Deze use case demonstreert opnieuw het contrast tussen conceptuele en niet-conceptuele 

hydraulische modellen. Hoewel ook de conceptuele modellen gebruikmaken van spatiaal 

gedistribueerde inputdata, is het fijnschalig spatiaal modelleren niet de kern van deze aanpak. 

Bijgevolg is er bijkomende effort nodig voor deze marktspelers om deze vraag te kunnen opleveren.  

De marktspelers die meer traditionele (non-conceptuele) modellen gebruiken, geven aan dat deze 

vraag exact in lijn ligt met hun aanpak. Deze modellen kunnen gebruikmaken van hoge resolutie GIS 

lagen als inputdata, en verschaffen een output die eveneens spatiaal gemapt kan worden. Deze 

marktspelers kunnen dit off-the-shelf aanbieden en zien bijgevolg geen enkel technologisch risico. 

M10: The hydraulic model should be extendable by 3rd parties so that the City of Antwerp and 

Aquafin can update it, or have it updated as new insights and needs emerge. E.g. add a new type of 

green roof. 

Score van het technologische risico: 8  

Wat betreft het aanpassen van bepaalde bouwblokken, wordt aangegeven door een marktspeler dat 

zij functionaliteit voor het beheer, aanpassen en toevoegen van dergelijke bouwblokken off-the-shelf 

kunnen aanbieden, rechtstreeks vanuit de tool (cf. use case A4). Daarnaast kunnen ook nieuwe 

elementen ontwikkeld en toegevoegd worden aan het model via plugins of APIs. Dit opent echter de 

deur naar een bredere discussie, namelijk de openheid van het model en de oplossing zelf. 

Vanuit de filosofie van Stad Antwerpen wordt getracht om zo veel mogelijk de mogelijkheid tot 

hergebruik – ook door andere partijen – open te houden. Zo is er steeds een minimale hoeveelheid 

vendor lock-in, en kunnen oplossingen typisch langer gebruikt en ondersteund worden. De use case 

wordt verder gespecifieerd en herscoord door de marktspelers, met focus op de mogelijkheid tot 

overdracht van de oplossing naar andere partijen. Hierbij geven marktspelers aan dat bepaalde 

aspecten van hun oplossing propriëtaire technologie betreffen, die bijgevolg niet open beschikbaar 

wordt gesteld (soms ook het hydraulische model zelf). Anderzijds zijn er marktspelers die 

gebruikmaken van publieke open-source modellen en software, die wel vrij beschikbaar kunnen 

worden gemaakt. Toch wordt hierbij duidelijk gesteld dat de mogelijkheid tot hergebruik ook inhoudt 

dat er voldoende documentatie moet worden opgesteld, waarbij toch ook nog de nodige effort wordt 

verwacht.   

M11: The model should be able to cope with missing or incomplete data, e.g. work with meaningful 

defaults or interpolate values. 

Score van het technologische risico: 5 

Marktspelers geven aan dat dit een typische probleemstelling betreft waarmee zij vaker moeten 

omgaan. Via technieken zoals interpolatie of door het maken van bepaalde assumpties, kan er gewerkt 

worden met incomplete data. Uiteraard hangen dergelijke problemen altijd af van de hoeveelheid (en 

type) missende data, maar dit lijkt voor de marktspelers geen al te groot risico. 
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M12: The model should be able to take the uncertainty of its results into account, e.g. due to 

assumptions or missing information, and provide a meaningful indication to the user about the 

uncertainty of the results shown. 

Score van het technologische risico: geen score – use case geformuleerd als deel van een discussie 

De marktspelers geven aan dit niet onmiddellijk off-the-shelf aan te kunnen bieden, maar beschouwen 

dit wel als een interessante denkpiste. Hierbij wordt gedacht aan het voorzien van een 

betrouwbaarheidsniveau of kwaliteitsrating om een indicatie van (on)zekerheid te geven aan de 

gebruikers. Enkele marktspelers geven aan reeds gelijkaardige functionaliteit te hebben opgeleverd, 

hoewel de exacte specificaties binnen dit project de nodige aandacht zullen vergen. De implementatie 

en visualisatie hiervan dient verder uitgedacht te worden. Dit lijkt technologisch haalbaar voor de 

marktspelers, mits voldoende effort. 

 

 

8.3 Bijkomende open discussie 

Proof of Concept 

Tijdens het bespreken van de vooropgestelde tijdslijn voor dit project, wordt ook het opleveren van 

een proof of concept besproken. Enkele marktspelers geven aan dat zij de voorziene termijn 

(september tot december 2021) als relatief kort beschouwen in vergelijking met enkele gelijkaardige 

Vlaamse projecten. Er wordt gesteld dat de exacte verwachtingen en scope van deze proof of concept 

duidelijk zullen moeten vastgelegd worden in het verdere traject. 

Dit sluit ook aan bij de agile/iteratieve aanpak die werd vooropgesteld. 

Omkaderende IT-omgeving 

Naast het beschouwen van de functionaliteiten voor de eindgebruikers, dient de uiteindelijke 

oplossing ook beschouwd te worden in het bredere kader van de bestaande IT-omgeving. Hierbij speelt 

de tweeledigheid en interactie tussen de betrokken partijen (i.e. Digipolis/Stad Antwerpen en Aquafin) 

ook een rol. Er wordt gevraagd om duidelijk vast te leggen welk kader kan voorzien worden door de 

vragende partij, en wat de verwachtingen zijn ten opzichte van de aanbieders. 

De marktspelers geven hierbij aan dat zij typisch een webgebaseerde oplossing voorzien, dat wordt 

afgenomen als een Software-as-a-Service (SaaS) oplossing, gehost bij de marktspeler zelf.  
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9 Conclusies en aanbevelingen 

Het project “hydraulisch model” omvat in feit twee deelprojecten: het feitelijke “conceptuele 

hydraulische model” zoals vooropgesteld door de projectinitiatoren bij het begin van dit voortraject, 

en het “workflow” gedeelte dat tijdens dit voortraject naar voren kwam.  

1. Het “workflow” gedeelte cre ert zeer veel waarde voor de eindgebruikers Het bijeenbrengen 

van de verschillende gegevens, het beheren van de verdeelsleutel, een éénvormige workflow 

zijn allemaal zaken die door de marktspelers met vrij laag technologisch risico kunnen 

opgeleverd worden. Met mogelijke uitzondering het automatisch optimaliseren van een 

ontwerp (use case A9). 

 

2. De use cases voor het “conceptuele hydraulische model” kunnen eveneens met vrij laag risico 

opgeleverd worden.  ovendien bleek een “conceptueel” hydraulisch model niet altijd nodig.  

 
 

Echter, hier is het belangrijk om op te merken dat de scoring een consensus score is over de 

verschillende marktspelers heen. Dit verbergt het feit dat niet elke marktspeler hetzelfde 

scoorde op elke use case, dit werd ook telkens verduidelijkt in de discussie, en is terug te leiden 

tot het soort model dat de leverancier gebruikt. Met andere woorden niet elk model, elke 
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leverancier, zal alle use cases even goed kunnen opleveren. Of men gaat ervan uit dat men dit 

nog kan ontwikkelen, of een ander model mee kan integreren.  

Dit leidt tot een derde punt: de scheiding tussen model, of modellen, en het workflow gedeelte.  

3. Het ideale scenario dat vooropgesteld werd om een éénvormig workflow gedeelte te hebben 

en een transparante keuze uit een gamma van hydraulische modellen werd op zich vrij 

haalbaar ingeschat. Maar of dit opgelost wordt door één overkoepelend model, door 

meerdere modellen te ontwikkelen of onderling te integreren, of door modellen van 

verschillende marktspelers onafhankelijk van elkaar te gebruiken is minder duidelijk. Deze 

verschillende aanpakken zijn in lijn met de drie aanpakken uit de state-of-the-art analyse maar 

door het beperkt deelnemersveld, vooral uit de gis-wereld, is de conclusie op dit vlak niet 

duidelijk.  

De uiteindelijke toepassing dient workflow én model te verenigen, en dit op een transparante 

manier, zoals de gebruikers aangaven in de workshops. Echter de markt geeft aan dat verschillende 

modellen hun eigen sterktes en zwaktes hebben. Bovendien lijkt een conceptueel model niet altijd 

nodig en geeft de markt aan dat andere methodes ook oplossingen kunnen leveren voor hetzelfde 

probleem. De manier waarop de initiatiefnemers de verwachtingen voor het hydraulisch model 

omschrijven beperkt echter de opties.  

Het advies is bijgevolg om een resultaat omschrijving in de markt te zetten en de marktspelers te 

laten invullen of ze deze opleveren met één op maat ontwikkeld model, combinaties van modellen of 

zelfs combinaties van modellen van verschillende aanbieders. 

Het is cruciaal bij deze opzet dat de gebruikers van de uiteindelijke toepassing op een transparante 

manier kunnen omgaan met de verschillende modellen. Wie de juiste partijen zijn, en bijgevolg of 

een harde scheiding tussen workflow en model de juiste is, kon niet geconcludeerd worden.  

Het “hydraulisch model” wereldje lijkt echter vrij klein, en men kent elkaars oplossingen, wellicht is 

een coöperatieve aanpak met verschillende partijen mogelijk.  
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10 Appendix A – Voorbeeldprojecten 

10.1 Ontwikkeling site Belgacom – de Post 
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10.2 Landschapsontwerp Gallifortlei 
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10.3 Ringpark Groenendaal 
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10.4 Wijkinrichtingsplan omgeving Boelaerpark 
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11 Appendix B: Beschikbare informatiebronnen 

11.1 Bouwstenen en bouwtypes 

Het Waterplan telt 61 (watersensitieve) bouwstenen.  

 

Deze kunnen volgens hun hydraulisch gedrag worden onverdeeld in verschillende bouwsteentypes: 

• (Infiltratie)buffering: het accent ligt op het opslaan van water waarbij water wordt afgevoerd 

hetzij via infiltratie, hetzij via vertraagde afvoer naar afwaarts, hetzij via hergebruik, of een 

combinatie van voorgaande 

• Routing: het accent ligt op het transporteren van water, waarbij pieken worden vertraagd en 

eventueel afgevlakt 

• Aanpassing verharding: hier onder vallen bouwstenen als ontharden, aanleg halfverharding, 

e.d. 

In onderstaande wordt een eerste aanzet gemaakt om de bouwstenen uit het Waterplan onder te 

verdelen volgens de verschillende bouwsteentypes. In bepaalde gevallen zijn twee bouwsteentypes 

nodig om het hydraulisch gedrag van de betreffende bouwsteen volledig te beschrijven. Zo zorgt de 

bouwsteen ‘verbreding bedding beekstructuur’ voor een bijkomende buffer, maar vaak ook voor een 

bijkomende afvoercapaciteit.  

Een aantal bouwstenen laten zich niet of niet eenvoudig onder één van de voorgestelde types 

onderverdelen, hetzij omdat ze een andere dan een hydraulische functie hebben (bv. een fontein of 
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een waterzuivering) of omdat het eerder om een principe gaat dan een echte maatregel (bv. 

cascaderen). 

Naast deze bouwstenen uit het Waterplan zullen er ook nog andere bouwstenen nodig zijn om het 

volledig afvoergedrag van het stedelijke watersysteem te kunnen beschrijven, vooral dan voor de 

afwatering in de riolering (pompen, wervelventielen, …) en over het maaiveld. 

NR bouwsteen bouwsteentype  

1 regentuin (infiltratie)buffering  

2 reduceren verhard oppervlak (privé) aanpassing verharding  

3 ondergrondse waterberging (privé) (infiltratie)buffering  

4 watervertragend- of bergend dak (infiltratie)buffering  

5 slim waterdak / polderdak (infiltratie)buffering +  

6 sedum dak (infiltratie)buffering  

7 rijk groen dak / dakakker (infiltratie)buffering  

8 Afwateren regenpijp via openbare ruimte aanpassing verharding  

9 waterberging onder gebouw (infiltratie)buffering  

10 groene gevels (infiltratie)buffering  

11 waterrobuust bouwen -  

12 regenton (infiltratie)buffering  

13 infiltratieveld / wadi (lineair) (infiltratie)buffering  

14 regenpark (infiltratie)buffering  

15 retentievijver met fluctuerend waterpeil (infiltratie)buffering  

16 greppel (infiltratie)buffering  

17 bioswale (infiltratie)buffering  

18 open verharding aanpassing verharding  

19 verbreden bedding beekstructuur (infiltratie)buffering + routing 

20 overstroombaar gebied (infiltratie)buffering  

21 uitbreiding uiterwaarden (infiltratie)buffering  

22 reactiveren van oude watergangen (infiltratie)buffering + routing 

23 singel (infiltratie)buffering + routing 

24 stadsgracht (infiltratie)buffering + routing 

25 waterspeelplaats (infiltratie)buffering  

26 waterplein (infiltratie)buffering  

27 nieuwe sloot / smalle waterstructuur (infiltratie)buffering + routing 

28 nieuwe waterverbinding (infiltratie)buffering + routing 

29 openmaken van duikers (infiltratie)buffering + routing 

30 toevoegen oppervlaktewater (infiltratie)buffering + routing 

31 lokale waterzuivering -  

32 stedelijk kanaal (infiltratie)buffering + routing 

33 overstroombare kade (infiltratie)buffering  

34 cascaderen van hemelwater -  

35 groene geveltuin (infiltratie)buffering  

36 reduceren verhard oppervlak (publiek) aanpassing verharding  

37 toevoegen bomen aanpassing verharding  

38 oppervlakkig afwater van  verharde 
oppervlakte 

aanpassing verharding  

39 infiltratie- en transportriool (infiltratie)buffering + routing 

40 waterpasserende verharding aanpassing verharding  

41 waterbergend wegcunet (infiltratie)buffering  

42 verbeterd poreus grondpakket voor 
infiltratie 

(infiltratie)buffering  

43 waterbergende straatfundering (infiltratie)buffering  

44 drempels als watersturing (infiltratie)buffering  

45 waterberging in verdiepte parkeervakken (infiltratie)buffering  

46 zichtbaar hemelwatertransport routing  

47 verholen hemelwatertransport routing  

48 waterberging op straat (holle weg) (infiltratie)buffering  

49 stedelijke waterloop (infiltratie)buffering + routing 

50 fontein (actieve evaporatie) -  

51 ondergrondse waterberging (publiek) (infiltratie)buffering  

52 toegankelijk, beleefbaar maken van water -  

53 waterberging in infiltratiekratten (infiltratie)buffering  

54 waterberging in RWA buizen / vergroten 
capaciteit 

(infiltratie)buffering + routing 
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55 waterresistente voorzieningen -  

56 reactiveren van ondergrondse structuren (infiltratie)buffering + routing 

57 aanleggen gescheiden systeem -  

58 drainage hoge grondwaterstand -  

59 seizoensberging in 1ste watervoerend 
pakket 

(infiltratie)buffering  

60 gebiedsgericht grondwaterbeheer -  

61 zichtbare lozing van hemelwater -  

 

11.2 De overkoepelende hemelwatercascade 

De overkoepelende hemelwatercascade bestaat uit verschillende met elkaar verbonden trappen, 

genummerd van A tot H. In bepaalde gevallen kan een trap meermaals worden doorlopen. Bij water 

op straat, dient deze algemene cascade nog te worden aangevuld met een trap voor oppervlakkige 

afstroming. 

 

 

Voor de definitie en geografische ligging van de verschillende trappen zijn de volgende gegevens 

beschikbaar. 
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Trap A: privaat domein 

• De percelen en gebouwen volgens het kadaster en het GRB 

 

Figuur 2: De percelen (zwart omlijnd) en gebouwen (grijs ingekleurd) volgens kadaster of GRB. Voorbeeld voor Antwerpen-
Centrum. 

Voor heel Antwerpen zijn er meer dan 164 000 percelen en meer dan 139 000 gebouwen. Zoals eerder 

aangegeven is het niet de bedoeling deze allemaal individueel te modelleren. De gegevens kunnen wel 

dienen als input voor een meer geaggregeerde benadering. 

Lijst van bouwblokken. 

Voor heel de stad Antwerpen (inclusief de haven) zijn er 3268 bouwblokken. Een dergelijk bouwblok 

kan aanzien worden als het laagste modelniveau, als is het ook goed mogelijk dat verschillende 

kleinere bouwblokken samen in één modelelement worden gebundeld. 
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Figuur 3: Bouwblokken (zwart omlijnd) en gebouwen (grijs ingekleurd). Voorbeeld voor Antwerpen-Centrum. 

• Een kaart met de huidige groendaken en een kaart met de daken met potentie voor 

groendaken. 

 

 

Figuur 4: Kaart met potentie voor groendaken. Voorbeeld voor het noorden van Antwerpen. 
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Onderscheid tussen verharding en niet-verharding kan worden gemaakt op basis van de groenkaart of 

één van haar afgeleide producten: WOK (Water Onderdoorlatendheidskaart), BAK (Bodem 

Afdekkingskaart), BBK (Bodem Bedekkingskaart). 

 

Figuur 5: De Groenkaart voor Antwerpen. 

 

Trap B, C, D: lokale straten (watertransporterend dan wel waterbufferend) en 

verzamelstraten 

Gegevens over straten is terug te vinden in het GRB. In Antwerpen zijn er in totaal 12272 

wegsegmenten. Ten behoeve van de modellering zouden wegsegmenten ook samengevoegd kunnen 

worden. Niet elk segment komt immers overeen met een volledige straat. Ook kunnen een aantal 

kleinere straten worden samengenomen. 

Of een straat een lokale straat dan wel een verzamelstraat is en of die eerder watertransporterend 

dan wel waterbufferend is, is wellicht niet automatisch af te leiden. Al kunnen bepaalde parameters, 

zoals straatbreedte, … hier wel een eerste indicatie van geven. 
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Of straten al dan niet verhard zijn kan worden afgeleid op basis van vectordata beschikbaar bij de stad. 

Trap E: parkjes en pleinen 

De stad heeft een overzicht van de open pleinen (217 voor de hele stad) en parken (167 voor de hele 

stad) alsook de verschillende waterelementen waar eventueel water kan worden geborgen. 
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Figuur 6: Open pleinen (grijs) en parken in de stad (groen) met aanduiding waterelementen (blauw). Voorbeeld voor 
Antwerpen – Centrum. 

Trap F: de grotere structuren 

Dit zijn de waterlopen, ruien, dokken… 

Trappen G, H: RWA en DWA riolering 

Van de volledige stad kunnen InfoWorks ICM modellen ter beschikking worden gesteld. 

Extra trap: afstroming over het oppervlak 

Van de volledige stad kan het Digitaal Terreinmodel versie 2.0 ter beschikking worden gesteld. 
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Figuur 7: Digitaal Terreinmodel van de stad Antwerpen. 

Extra trap: infiltratie naar het grondwater 

Of al dan niet infiltratie van het grondwater mogelijk is, hangt af van de infiltratiecapaciteit en de 

grondwaterstand. 

Voor de infiltratiecapaciteit zijn volgende gegevens beschikbaar: 

• Door ABO werd in 2015 een infiltratiecapaciteitskaart opgemaakt o.b.v. boringen. 

Aangenomen wordt dat de zones met zand en zandleem een potentie hebben om te 

infiltreren. 
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Figuur 8: Inschatting van de infiltratiecapaciteit in de stad o.b.v. boringen (geel: zandig, oranje, zandleem, bruin: klei).  

Omdat de bodem in Antwerpen erg heterogeen is, zijn infiltratiecapaciteitsmetingen steeds nodig. Een 
databank van deze metingen bestaat in een shapefile en wordt continu geüpdatet. 
 

 
Figuur 9: Locatie van infiltratieproeven uitgevoerd in Antwerpen (situatie 2019). 

Voor de diepte van het grondwater kan beroep worden gedaan op kaarten van GLG, GHG, GXG 
opgemaakt met een grondwatermodel in het kader van de droogtestudie. 
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Figuur 10: Diepte van het grondwater in Antwerpen (GHG). 

Impactkaarten 

Pluviale overstromingskaarten voor verschillende terugkeerperiodes (T5, T20, T100) en verschillende 

klimaatscenario’s: huidig klimaat, hoog klimaat jaar     , hoog klimaat jaar 2100. 
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Figuur 11: Voorbeeld pluviale overstromingskaart, T20, Y2050 voor deel uit centrum van Antwerpen. 
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12 Appendix C – Overzicht bestudeerde tools 

• Sirio: Efficiënt Ontwerpen met hemelwater (Sumaqua, KU Leuven, VLARIO) 

Sirio verwerkt alle simulatieresultaten statistisch, en vertaalt deze naar directe 

ontwerpcriteria. Sirio toont de waterbalans in tabelvorm en via grafieken, en de 

overstortvolumes en –debieten voor terugkeerperiodes tot 100 jaar. Sirio geeft ook de 

verdeling van de vullingsgraad en het doorvoerdebiet, en doet een hergebruiksanalyse. 

Alle resultaten worden vervat in standaardrapporten, klaar om te verspreiden. 

 

• Infoworks ICM: Fully Integrated 1D and 2D Modeling (Innovyze) 

InfoWorks ICM enables engineers to create a unified model that contains notable 

elements in both natural and constructed channels. Adding manholes, pipes, inlets, 

bridges, sluices, weirs and pumps lets you accurately model for 1D hydrodynamic 

simulations and 2D simulations in urban environments and river floodplains, all in a single 

powerful software. 

 

• Aquasens (Aquafin) 

Deze tool berekent automatisch de mogelijke combinaties van groenblauwe maatregelen 

in een projectgebied. De tool bevat heel wat mogelijke oplossingen: op perceelniveau 

kunnen bijvoorbeeld groendaken, hemelwaterputten voor hergebruik, infiltratie via huis 

aansluit-putjes, wadi’s, of infiltratiebuizen geselecteerd worden.  ok op straatniveau zijn 

er heel wat mogelijkheden. 

 

• Perceeltool (TOWA in samenwerking met Stichting RIONED) 

Deze tool helpt minder-ervaren gebruikers met de waterbalansberekening van een 

perceel in samenhang met het aanliggende, openbare gebied. 

 

• Waterarchitect  (VITO - geen publieke referentie) 

Om waterbalansen op gebouw of wijkniveau snel te kunnen evalueren ontwikkelden we 

het Waterarchitect-platform. Deze tool biedt een gebruiksvriendelijke grafische interface 

voor het snel tekenen van waternetwerken. De rekenmodule combineert input data 

(oppervlaktes, volumes, verbruikers,… ) met achtergronddata (klimaat en of neerslagdata) 

en waterkennis (technologie, buffering…). 

 

• Mike+ URBAN (DHI) 

MIKE FLOOD is the unique toolbox for professional flood modellers. It includes a wide 

selection of specialised 1D and 2D flood simulation engines, enabling you to model any 

flood problem - whether it involves rivers, floodplains, flooding in streets, drainage 

networks, coastal areas, dams, levee and dike breaches, or any combination of these. 

The core elements in MIKE FLOOD are our well-proven models, MIKE HYDRO River for 

rivers, MIKE+ for collection systems and MIKE 21 for 2D surface flow. These are coupled to 

form a unique and trend-setting three-way coupled modelling tool. 
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• Flood4Cast (Hydroscan) 

 lood4Cast® is the result of a ‘smart assemblage’ of  nternet of Things technologies,  

state-of-the-art modelling tools and 15 years of HydroScan water modelling expertise. 

 

• Hydronet: Your Urban Water Control Room- Water Resilient Cities are Smart Cities 

(Hydrologic) 

The Urban Water Control Room allows you to analyse, monitor and forecast historical and 

current (flash) flood events. It helps you analyse the economic and hydrologic impact of 

measures to make your city more water and climate resilient. 

 

• ArcGIS: Create an Intelligent Water System (ESRI) 

ArcGIS is a complete geographical information system. Enable your utility with a modern 

spatial platform that creates real business value across the utility enterprise. 

 

“ rc     ”  n de conte t van het project ‘hydraulisch model’ is  rc    ook het platform 

waarop andere ontwikkelaars hun eigen “water” applicaties gaan ontwikkelen. (bv. PACE 

– pacewater.com) 

 

• Giswater: Intelligent technology, free and open source for the integral water cycle 

management (giswater.org) 

GISWATER is the first open source tool for the integral water cycle management (water 

supply, sewerage or flood risks). It was especially developed and designed for city councils, 

supramunicipal administrations, water and sewerage services concessionary companies 

and hydraulic professionals. 

 

• SIGGIS 

SIGGIS NV is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de verkoop, integratie, ontwikkeling, 

opleiding en ondersteuning van geografische informatiesystemen (GIS). SIGGIS staat voor 

“ patial  ntelligence  enuine &  eneric  T  olutions”: het integreren van ruimtelijk inzicht 

in de bedrijfsprocessen van organisaties. 

 

• GIM 

We are a team of over 70 geo experts, helping authorities, businesses, research 

institutions and NGOs with enlightening locational insights. We help you to anticipate with 

greater precision, decide better and work faster. 

 

• GeoSolutions (CRONOS) 

We use lean development methods to construct the systems required to collect, manage, 

and analyse all data on processes and activities. We provide support in the areas of design, 

construction, and maintenance. That support comes in a variety of different forms, from 

custom solutions to using open source, or ESRI, rather, etc. 

 

• SWMM: Storm Water Management Model (US-EPA i.s.m. CDM) 
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Open-Source publieke software rekenmodel dat ook in commerciële software wordt 

aangeboden – cfr. MIKE/Innovyze ICM en GISwater. 

 

• SCAN: (Sumaqua) 

SCAN is a proposed concept for software that supports the evaluation of climate 

adaptation strategies. The tool can be used to analyze the integrated water system, 

while focusing primarily on water quantity - hydrology and hydraulics (rivers, 

floodplains and urban drainage systems incl. reservoirs, rain water tanks, infiltration 

devices, different types of blue-green solutions, effect of hydraulic regulations, etc). 

 

Verder zijn er ook verschillende types rekenmodellen, elk met hun eigen voor- en nadelen, maar deze 

zijn moeilijk in te schatten omdat harde specificaties en performantie niet publiek is.  

• Hydrodynamische modellen: maar vragen veel detail informatie en veel rekenkracht of rekentijd 

o SWMM, DHI MIKE Urban/Mike+ , Innovyze Infoworks ICM, Deltares SOBEK Suite 

• Hydrologische modellen: deze kunnen sneller rekenen,  maar schieten te kort bij het simuleren 

van stroom en overstroming 

o rapid flood spreading methodology (RFSM), GIS-based urban flood inundation model 

(GUFIM) , urban storm inundation simulation method (USISM)  

• Gesimplificeerde modellen: nog sneller dan de hydrodynamische of hydrologische modellen maar 

men kan zich vragen stellen bij de algemene toepasbaarheid van deze modellen 

o Hier vindt men verschillende lokale onderzoeksprojecten maar of deze modellen stabiel 

en herbruikbaar zijn is een open vraag. 

13 Appendix D – Deelnemende Partners 

 n het kader van de transparantie en het open karakter van de marktconsultatie van ‘Hydraulisch 

Model’ worden hierbij de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen opgelijst. Gezien de 

verscheiden achtergrond en insteek van de deelnemers, wordt in de tabel aangegeven of zij actief 

deelnamen aan de discussies of enkel als toeschouwer aanwezig waren. 

Addestino Innovation Management  Organisator  

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (PIO)  Organisator  

Stad Antwerpen  Organisator  

Antea Group  Toeschouwer  

Engie Solutions  Toeschouwer  

Fluves  Deelnemer  

FrontForce  Toeschouwer  

geoSYS  Toeschouwer  

GIM  Deelnemer  

HAEDES  Deelnemer  

HydroScan  Deelnemer  

Nelen & Schuurmans  Deelnemer  

Scalgo  Deelnemer  

SewerMapper  Toeschouwer  
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Spatineo Inc.  Toeschouwer  

Sumaqua  Deelnemer  

University of Santiago de Compostela (ITMATI)  Toeschouwer  

Wareco Ingenieurs  Deelnemer  

Witteveen+Bos  Toeschouwer  

 


