Doorgedreven
hydraulische
modellering en
integrale methodieken
helpen u de juiste
beleidsmaatregelen
te nemen

Slim en duurzaam
gemeentelijk/stedelijk
water- en wegbeheer

Geïntegreerde aanpak voor maximale synergieën
Wat met
regenwater bij
verdere toename
van verharde
oppervlakte?
Bij verdere
verstedelijking?

Weegt de
instandhouding van
bestaande riool- of
weginfrastructuur
budgettair?

Eerst wordt een
straat vernieuwd
en 6 maanden
later wordt ze
opgebroken voor
rioleringswerken.

Welke impact te
verwachten van
extremere regenval
(en/of droogte)
ten gevolge van
klimaatverandering?
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Herkenbaar?

Duurzaam hemelwaterplan

Slim rioolbeheer

Hydraulische risico- & impactanalyse
van hevige regenval als basis
Van ‘ondergaan van’ naar ‘omgaan met’

Preventie is de meest kost-efficiënte aanpak
Tot 30+% besparing

Minder onderhoudskosten
Minder hinder voor de bewoners

Concreet

Concreet

Concreet
• Overstromingsgevoelige gebieden
in kaart volgens klimaatscenario’s
• Bufferstrategie met inzet van
bronmaatregelen, klimaatadaptief ontwerp
van openbare ruimten, collectieve buffer- en
infiltratievoorziening
• Oplossingsscenario’s en remediërende
maatregelen voor knelpunten bij hevige
regenval

• Kostenramingen en inschattingen
van vermeden schades
• Onderhoud &
investeringsprogramma
Indien gewenst ook:
• Impactanalyse en remediërende
maatregelen bij langdurige droogte

• Identificeren van die 20% van de
(ondergrondse) waterinfrastructuur die bij
faling 80% van de kosten veroorzaken
• Toekomstgericht ‘gestuurd’ vanuit de
beleidskeuzes van het hemelwaterplan
• Uitbreidingsplan met gescheiden afvoer
van afval- en hemelwater

Uw voordelen

Proactieve en preventieve
beleidskeuzes met
gefundeerde onderbouwing:
collectieve buffering, aanleg
van waterdoorlatende
verharding …

Bepalen van
investeringsprioriteiten
op basis van kostenbaten afwegingen

Minder water- en
droogteschades
in uw stad
of gemeente

Meer op pagina 6

Preventief wegbeheer

• Aangewezen bewakings- en inspectieprogramma
• Kosten-efficiënt instandhoudingsen onderhoudsprogramma
• Proactief en preventief meerjarenplan
• Synergetisch afgestemd met
weginfrastructuurplan en andere actoren

• Inventarisering van de staat van de
weginfrastructuur door visuele inspectie
• Proactief en preventief meerjarenplan op
basis van verouderingssimulatie

Uw voordelen

Alle beheer in
1 digitaal platform
(lees meer op pagina 12)

Synergieën: minder
hinder, geen dubbel
werk, minder kosten

Toekomstgericht
afgestemd op
klimaatimpact
(hemelwaterplan)

Tot 30+% besparen
op onderhoud van de
rioolinfrastructuur door
preventieve aanpak

Meer op pagina 8
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• Kosten-efficiënt instandhoudings- en
onderhoudsprogramma
• Toekomstgericht afgestemd op
de beleidskeuzes van het hemelwaterplan
• Synergetisch afgestemd met rioolbeheer
en andere actoren

Uw voordelen

Alle beheer in
1 digitaal platform
(lees meer op pagina 12)

Besparing op
onderhoud door
preventieve aanpak

Synergieën: minder
hinder, geen dubbel
werk, minder kosten

Tot 30% minder
hinder voor uw
bewoners

Meer op pagina 10

Alle beheer in
1 digitaal platform
(lees meer op pagina 12)

Duurzaam hemelwaterplan in 4 stappen - HydroScan
Hemelwaterplan

Rioolbeheerplan

Inventarisatie
van bestaande
informatie
Maximale
synergieën

Bovengemeentelijke
riool-en
waterzuiveringsinfrastructuur
(AQUAFIN)
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Lokale
rioolbeheerder

GEEN DUBBEL WERK
MINDER HINDER
GEEN DUBBELE KOSTEN
DUURZAMER
SLIMMER
...

• Samenbrengen van bestaande gegevens:
riooldatabanken, ruimtelijke uitvoeringsplannen,
overstromingskaarten en GIS-data
• Inventariseren en evalueren van de effecten van geplande
stedenbouwkundige plannen op waterbeheer
• Consulteren van gemeentelijke diensten rond water
• Identificeren/oplijsten van bestaande knelpunten

Hydraulische
risico- &
impactanalyse
van hevige
regenval

2/

Beleidsmatig plan:
Duurzame visie
rond regenwaterbeheer

Nutsbedrijven
(gas, elektriciteit,
water, telecom)

Geïntegreerde
aanpak voor
maximale synergieën

3/

1/

Weginfrastructuurplan

• Bepalen/verduidelijken/uitwerken van een duurzame,
klimaatadaptieve visie en beleidskeuzes
Onder meer betreffende collectieve buffering, aanleg
van waterdoorlatende verharding, ‘vergrachting’ van
openbaar domein …
• Gebiedsdekkend afwateringsplan
• Creëren van intern en extern draagvlak voor het
geformuleerde beleidsplan
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• Geografisch analyseren en definiëren van hydrologische
deelstroomgebieden
• Vastleggen van geschikte zones voor bijkomende
buffering en infiltratie
• Vastleggen van prioritaire deelgebieden
• Evalueren van mogelijke bronmaatregelen
• Hydraulisch modelleren per deelzone (1D – 2D)
• Doorrekenen van het model voor verschillende (klimaat)
scenario’s
• Risico-analyses voeren
• Kostenramingen van voorgestelde maatregelen opstellen
• Inschatten van vermeden schade en kosten
• Prioriteren van de verschillende maatregelen op basis
van kosten-baten afwegingen

4/

Vertaalslag
naar praktische
oplossingen

• Optimaliseren van bronmaatregelen
• Uitwerken van een sturende strategie voor infiltratie/
buffering/afvoer per deelzone
• Bepalen van buffervolumes en infiltratievoorzieningen
• Bepalen van individuele beschermingsmaatregelen
• Actieplan integreren in het aangeboden digitaal platform
voor continue opvolging en verbetering
• Onderhoudsvriendelijk ontwerp

◀ Groene bufferzone

Risico- &
impactanalyses
van droogte
Ten gevolge van
klimaatverandering
worden steden en
gemeenten meer
geconfronteerd met
extreme regenval en
tegelijk met langere
periodes van droogte.
HydroScan voert ook
risico- & impactanalyses
van droogte op
gemeentelijk vlak. Ook
hier gaan we een stap
verder en bevelen we
preventieve maatregelen
aan om schade te
voorkomen.
HydroScan referenties hemelwaterplan

Melle - Buggenhout - Zingem - Sint-Pieters-Leeuw - Boortmeerbeek - Galmaarden - Gooik - Pepingen - Tienen Bekkevoort - Bertem - Linter - Gent - Beersel - Voeren (Combergsite) - Fluvius - Farys

▼ Voorbeeld van individuele 		
beschermingsmaatregel
▲ Infiltratievoorziening in
de gemeentelijke ruimtelijke
ordening

Buffering en infiltratie ▶ 		
onder het fietspad

◀ Bestaand overstromingsgevaar
Overstromingsgevaar na ▶
preventieve ingrepen
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Slim rioolbeheer steunt op 3 pijlers - HydroScan

1/

20% van
uw riolen
hebben
80% impact

2/

Toekomstgericht
afgestemd op
klimaatimpact, het
weginfrastructuurplan en de andere
actoren

We starten met uw prioriteiten in kaart te brengen:

1/ Strategische analyse
• Bepalen van de ‘strategische’ riolen, die 20% riolen die
bij faling de grootste impact veroorzaken.
• Bepalen van de strategische riolen in nauwe
samenwerking met uw lokale dienst en op basis van 3
criteria:
- Financiële gevolgschade
- Socio-economische kost (hinder)
- Ecologische kost (watervervuiling)

2/ Risicoanalyse
• Risicoanalyse op 3 aspecten:
- Structureel risico op instorting, breuk …
- Hydraulisch risico op overstromingen
- Ecologisch risico op watervervuiling
• Gebruik maken van:
- Gekende informatie van rioolinspecties, gekende
zones van wateroverlast
- Theoretische modellen rond rioolveroudering
- Hydraulische modellering
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Alle preventieve en remediërende aanbevelingen vanuit
het hemelwaterplan en modelleringen over impact van
de klimaatverandering worden mee geïntegreerd in het
meerjarenplan voor een slim rioolbeheer.
Ook alle andere uitbreidingsprojecten van het rioolstelsel
worden mee opgenomen.
Tenslotte zijn er synergetische afstemmingen met
• het weginfrastructuurplan
• de bovengemeentelijke riool-en
waterzuiveringsinfrastructuur (AQUAFIN)
• de lokale rioolbeheerder

Hemelwaterplan

Weginfrastructuurplan

Synergetisch afgestemd rioolbeheersplan

3/ Prioriteitsbepaling op basis van de analyses
Laag
risico op faling

Middellaag
risico op faling

Matig
risico op faling

Middelhoog
risico op faling

Hoog
risico op faling

Hoge
strategische score

Matig
(0 km)

Hoog
(0 km)

Hoog
(0 km)

Extreem
(0 km)

Extreem
(4,3 km)

Middelhoge
strategische score

Matig
(0 km)

Matig
(0,2 km)

Hoog
(0,6 km)

Hoog
(0,8 km)

Extreem
(0 km)

Matige
strategische score

Laag
(0,8 km)

Matig
(17,8 km)

Matig
(8,8 km)

Hoog
(18,1 km)

Hoog
(0 km)

Middellage
Verwaarloosbaar
strategische score
(1 km)

Laag
(50,9 km)

Matig
(20 km)

Matig
(29,8 km)

Hoog
(0,5 km)

Lage
Verwaarloosbaar
strategische score
(5,9 km)

Verwaarloosbaar
(79 km)

Laag
(24 km)

Matig
(59,7 km)

Matig
(0,2 km)

3/

“First things first”
in een preventief
meerjarenplan

Bovengemeentelijke
riool- en waterzuiveringsinfrastructuur (AQUAFIN)

Lokale
rioolbeheerder

Uw budgetten zijn beperkt. Door de strategische prioriteiten
eerst aan te pakken en door meer preventief te werken
daalt op termijn de jaarlijkse onderhoudskost voor het
rioolbeheer van uw stad of gemeente. Die jaarlijkse
besparing kan oplopen tot 30+%!
Hoe gaan we te werk:
• Na de analyses en de prioriteitenstelling bepalen we de
aangewezen acties en maatregelen.
Concreet:
- Welke riolen zijn wanneer aan vernieuwing of herstel toe
- Welke maatregelen bij rioolschade: plaatselijk herstel of
vernieuwing, slibruimen, wortelfrezen …
- Waar is vervanging of vernieuwing noodzakelijk
- Waar is relining of kousrenovatie een aangewezen
goedkoper alternatief
- Welke frequentie voor periodieke inspectie
- Welke frequentie voor periodiek onderhoud
- Welk onderhoud is aangewezen
• Vervolgens ramen we de kosten van alle acties en
maatregelen.

HydroScan referenties preventief en integraal rioolbeheer

Dendermonde - Gent - Zingem - Mol - Turnhout - Knokke - Farys

• Afgestemd op de beschikbare budgetten begroten we het
aangewezen preventief meerjarenplan:
Uw masterplan voor een optimaal life cylce riool
assetmanagement.
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Preventief wegbeheer rond 2 kernprincipes - ARCH & TECO

2/

1/

Preventief
meerjarenplan
kost minder

Preventief meerjarenplan met gespreide kosten op basis
van inventarisering en inspecties, verouderingssimulatie,
kostenoptimalisatie en prioriteitsbepaling:

1/ Inventarisering
• Systematische inventarisering van de staat van de
wegen door visuele inspectie
• Visuele inspectie gebeurt conform de OCW-publicatie –
Visuele inspectie voor wegennetbeheer – Meetmethode
MN 89/15”

Synergetische
aanpak:

- minder hinder
- geen dubbel werk
- minder kosten

2/ Verouderingssimulaties
• Verouderingssimulaties over een periode van 20 jaar

Het meerjarig wegenrenovatieplan wordt vervolgens
verder synergetisch afgestemd met
• het rioolbeheersplan
• de beleidskeuzes van het hemelwaterplan.
(Zoals collectieve buffering, aanleg van waterdoorlatende verharding, klimaatadaptief ontwerp van de bovenbouw … op gemeentelijke/stedelijke openbare plaatsen)
• uw mobiliteitsplan
• de bovengemeentelijke riool- en
waterzuiveringsinfrastructuur (AQUAFIN)
• de betrokken nutsbedrijven
(gas, elektriciteit, water, telecom)
• de lokale rioolbeheerder

3/ Kostenoptimalisatie
• Kosten-batenanalyses herstel vs. nieuwe aanleg
• Kosten-batenanalyses vroegtijdige herstellingen vs.
uitgestelde grondige renovaties
• Aanbevelingen met betrekking tot onderhouds
maatregelen en wegdekbeheer
• Raming van de jaarlijkse onderhoudskosten over 20 jaar

Hemelwaterplan

Rioolbeheerplan

Mobiliteitsplan

4/ Prioriteitsbepaling
10

• In nauwe samenwerking met uw lokale dienst
• Prioriteitsbepaling op basis van volgende criteria:
- Synthese van de analyseresultaten van stappen 1, 2 en 3
- Gebruiksintensiteit van elke weg
- Rol van elke weg in dorps- of stadskern
Het resultaat is een preventief en meerjarig
wegenrenovatieplan waarbij de onderhoudskosten
van uw weginfrastructuur op maat geoptimaliseerd zijn.
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Synergetisch afgestemd
wegenrenovatieplan

Bovengemeentelijke
riool- en waterzuiveringsinfrastructuur (AQUAFIN)

Uw wegenrenovatieplan
wordt digitaal in kaart
gebracht en tevens digitaal
ter beschikking gesteld. Het
kan te allen tijde aangepast
worden aan wijzigende
prioriteiten op gebied van
ruimtelijke ordening.

ARCH & TECO referenties wegenrenovatieplannen

Gent - Dendermonde - Blankenberge - North Sea Port - Zingem - Dilbeek

Nutsbedrijven
(gas, elektriciteit,
water, telecom)

Lokale
rioolbeheerder
Het uiteindelijk wegenrenovatieplan
is zo maximaal in synergie met
alle beïnvloedende invalshoeken
en plannen.
Dit betekent: minder kosten, geen
dubbel werk en minder hinder voor
uw burgers!
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Na de synergetische
plannen …
de financiering en
de professionele
uitvoering

Uitvoering
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Onze geïntegreerde aanpak levert u alle synergetische
voordelen en helpt u de juiste beleidsmaatregelen te nemen.
Wij leveren u
• Uw duurzaam hemelwaterplan
• Uw slim meerjarenplan rioolbeheer
• Uw preventief meerjarig wegenrenovatieplan

Het beheer van
uw stedelijke
of gemeentelijke
water- en weginfrastructuur
op één digitaal platform
HydroScan en ARCH & TECO stellen een digitaal beheerplatform
ter beschikking van hun klanten:
Het life cycle assetmanagement van uw totale water- en weginfrastructuur
op één digitaal platform en steeds up-to-date!

• Alles op één digitaal beheerplatform
Samen met onze expert-partners kunnen we voor u nog een
stap verder gaan:
• Alles mee omzetten naar een sluitend financieel plan
• De uiteindelijke financiering helpen vastleggen, en daarbij
- waar opportuun subsidiedossiers voorbereiden
- inzetten op synergie en de kosten logisch toewijzen
- saneringsbijdragen en -vergoedingen optimaal aanwenden
• De uitvoering voor u professioneel coördineren, met focus
op kwaliteit, budget en timing
Wij zetten voor u de juiste expertises en ervaringen in opdat
elke ingezette euro optimaal benut wordt.

Een Quick Scan maakt
duidelijk hoe we uw stad of
gemeente kunnen helpen
Iedere stad of gemeente is anders. Vertel ons over uw specifieke noden betreffende uw
waterinfrastructuur. Na een eerste Quick Scan leggen we de voor u beste oplossing voor.
We geven daarbij een overzicht van de concrete resultaatsverbeteringen en of besparingen.
Aarzel niet en neem contact voor een vrijblijvende kennismaking!
Hydroscan
Neem contact met Peter Cauwenberg
Bel 016 94 62 92 of mail naar peter.cauwenberg@hydroscan.be
ARCH & TECO
Neem contact met Kim Rip
Bel 09 296 00 74 of mail naar kim.rip@arch-teco.com

