
Flood4Cast - Real-time overstromingsvoorspeller 
 

 

Concept 

• Real-time neerslagradarbeelden worden verwerkt om de overstromingsrisico’s te berekenen 

• De ruimtelijke neerslag wordt voorspeld voor de komende 3 uren om de toekomstige 

overstromingsrisico’s te berekenen 

• De risico’s worden elke 5 minuten voor elke wijk (hydraulisch onafhankelijke zones) herberekend 

• De overstromingskaart die het best bij het berekende overstromingsrisico past, wordt uit de databank 

opgehaald: deze databank bevat op voorhand berekende overstromingskaarten voor een brede waaier 

aan situaties 

• De overstromingskaarten per wijk worden 

aan elkaar gekoppeld tot een globale 

overstromingskaart per tijdstap voor de 

komende 3 uren 

• Waterhoogtesensoren in oppervlaktewateren 

en riolen worden gebruikt om de inschatting 

van de risico’s te verfijnen en externe factoren 

in te rekenen die niet berekend kunnen 

worden op basis van de lokale 

neerslagafstroming (opstuwing, fluviale 

overstroming) 

 

De resultaten kunnen op drie verschillende 

schaalniveaus worden bekeken: rechts een 

voorbeeld voor het pilootgebied in Antwerpen 

(beelden uit de IMEC-viewer).  

 

 

 

 

 

Flood4Cast voorspelt: 

pluviale overstromingen 

op wijkniveau  

tot 3 uur vooruit 

 



Relevantie 

• Als gevolg van klimaatverandering komen lokale overstromingen in stedelijk gebied door zware zomerse 

regenbuien steeds vaker voor: dit leidt tot zowel persoonlijke als economische schade 

• Brandweer en andere crisisdiensten wensen op voorhand op te kunnen schalen bij een naderende storm 

• De huidige Internet-of-Things-ontwikkelingen maken het mogelijk om real-time data uit verscheidene 

bronnen te koppelen en te gebruiken voor overstromingsvoorspellingen 

 

Resultaten pilootproject 

Twee extreme neerslaggebeurtenissen vonden plaats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht van Flood4Cast functionaliteiten 

• Ondersteunt beslissingen van water-/rioolbeheerders, brandweer en andere crisisdiensten 

• Berekent in real-time en voorspelt overstromingsrisico’s op straatniveau gebaseerd op bestaande 

overstromingskaarten 

• De enige noodzakelijke informatie zijn de real-time radarbeelden 

• De focus ligt op pluviale overstromingen met voorspellingen tot 3 uur op voorhand 

• Via real-time metingen in de waterlopen kunnen ook fluviale overstromingsrisico’s en opstuwing in 

rekening worden gebracht 

• Een real-time alarmeringssysteem is beschikbaar gebaseerd op het overschrijden van een minimale 

extremiteit van de neerslag 

• De API levert in real-time (elke 5 minuten) de voorspelde overstromingskaarten voor de komende 3 uren 

• Het levert extra toegevoegde waarde aan de vaak reeds beschikbare statische overstromingskaarten 

 

Meer info op www.hydroscan.eu/nl/flood4cast 

Ontwikkeld in samenwerking met IMEC, VITO en de brandweerzone Antwerpen 

5 september 2018:  

19:00 eerste waarschuwing gegenereerd voor extreme overstroming in Zuid-Antwerpen 
(beginnend vanaf 19:20) 

19:25 effectieve neerslag overschrijdt terugkeerperiode van 100 jaar in Zuid-Antwerpen 
19:30 eerste oproepen komen binnen bij de brandweer uit Zuid-Antwerpen 
19:30 eerste waarschuwing gegenereerd voor extreme overstroming in Noord-Antwerpen 

(beginnend vanaf 20:15) 
20:40 effectieve neerslag overschrijdt terugkeerperiode van 100 jaar in Noord-Antwerpen 
21:00 eerste oproepen komen binnen bij de brandweer uit Noord-Antwerpen 

 

19 juni 2019: 

16:10 eerste waarschuwing gegenereerd voor overstroming in Noord-Antwerpen 
(beginnend vanaf 19.00) 

17:00 verhoogde waarschuwing voor extreme overstroming in Noord-Antwerpen 
(beginnend vanaf 18.10) 

18:00 effectieve neerslag overschrijdt terugkeerperiode van 100 jaar in Noord-Antwerpen 
18:10 eerste oproepen komen binnen bij de brandweer uit Noord-Antwerpen 
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