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Abstract 

Het zuiden van Haïti werd, bij de doortocht van orkaan Matthew, die op 4 oktober 2016 aan land kwam, 

geteisterd door hevige regenval met bijhorende overstromingen. De toename van zware natuurrampen, 

de geografische kenmerken en de zwakke economische toestand maken het land extra kwetsbaar. Het 

karteren van de overstromingsdieptes bij een historische overstroming kan helpen bij het opmaken van 

een risicoanalyse voor eventueel toekomstige natuurrampen. 

In deze studie werd onderzocht of het mogelijk was om met de beschikbare open source data van het 

onderzoeksgebied Grand-Rivière-des-Nippes in Haïti een historische overstroming te simuleren. Met 

het resultaat van deze simulatie konden vervolgens overstromingskaarten worden opgesteld. Met behulp 

van regenvalgegevens, bekomen door GPM, werd het stromingsdebiet voor het volledige stroombekken 

bepaald. Aan de hand van pre-eventbeelden en een SRTM30-hoogtemodel, met een spatiale resolutie 

van 30 meter, kon een geometriemodel opgesteld worden. De Mannings-coëfficiënten van de bodem 

waren een onbekende factor die aan de hand van kalibratie geverifieerd konden worden. 

Na het uitvoeren van een eerste simulatie in HEC-RAS 1D bleek het model onstabiel te zijn, dat resul-

teerde in een onbruikbaar resultaat. Om het model te stabiliseren, werden aanpassingen aan het 

geometriemodel doorgevoerd. Deze aanpassingen bleken echter zo verregaand te zijn, dat er te veel van 

de realiteit werd afgestapt. Hieruit werd geconcludeerd dat het onmogelijk was om met de beschikbare 

data correcte overstromingsdieptes te bepalen.  

Het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door een bergachtig landschap met een smalle rivier. Om re-

presentatieve overstromingsdieptes te bepalen bleek een DEM met hogere spatiale resolutie en absolute 

nauwkeurigheid noodzakelijk. Deze waren echter niet open source beschikbaar. Het bleek eveneens 

noodzakelijk dat specifieke gegevens van de rivier, onder de vorm van onderwaterdata, gekend dienden 

te zijn. Na het nemen van verschillende beslissingen, die zo verregaand waren dat ze niet meer repre-

sentatief waren, was het mogelijk om het HEC-RAS-model te stabiliseren. Met dit resultaat kon, onder 

de vorm van gesimuleerde overstromingsdieptes, een fictieve overstromingskaart opgesteld worden. 

Kernwoorden: Orkaan Matthew – Haiti – HEC-RAS – overstromingskaarten – SRTM30 
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Flood modeling and simulations in data-sparse areas using a 
hydrodynamic model. Case study of Grand-Rivière-des-Nippes, 

Haiti. 
Andreas Raeymaekers 

Supervisors: Greet Deruyter, Hanne Glas 

  
Abstract: During hurricane Matthew, which touched land 

the 4th of October 2016, the south of Haiti was harassed by heavy 
rainfall and associated floods. The increase of heavy natural 
disasters, the geographical location and the weak economics made 
the country more vulnerable. Flood risk maps, by using flood 
depth, could help estimate the risk of future floods. 

This study showed whether it was possible to simulate historical 
floods with the available open source data of the ‘Grand-Rivière-
des-Nippes’, Haiti. This flood map could be used as input for the 
flood risk map. By using rainfall data, obtained by GPM, the 
flowrate could be determined. Using pre-event images and a 
SRTM30 digital elevation model, with a 30 meter spatial 
resolution, the geometry model was constructed. The Mannings 
coefficient was an unknown factor that had to be calibrated by 
using the post-event images. 

After the first simulation in HEC-RAS 1D, the model was 
unstable, resulting in a worthless outcome. In order to stabilize the 
model, adjustments were made to the geometry model. However, 
these adjustments proved to be inadequate. From the available 
data it proved to be impossible to determine correct flood depths.  

The combination of geographic features, being a narrow river 
and the hilly landscape, and the limitations of available data made 
it impossible to simulate a correct flood event. In order to 
determine representative depths a better DEM was required, this 
was needed in spatial resolution and in vertical accuracy. Beside 
this, there was also a necessity for local underwater data from the 
river. Using fictional data, a stabilized HEC-RAS model was 
made, which concluded that the used methods were adequate. 
With this result, a flood map was made. 
 

Keywords: Hurricane Matthew, Haiti, HEC-RAS, Flood 
mapping, SRTM30 

I. INTRODUCTION 

A. Event and location 
Haiti, part of the Island of Hispaniola in the Caribbean 

tropical zone, is prone to extreme flood events. Particularly 
Haiti’s basins are increasingly affected by tropical springs and 
hurricanes. Which may carry large death tolls, economic 
damages, and medical emergencies, such as cholera epidemics. 
(Bozza, et al., 2016; Scobie, 2016; I Uitto & Pelling, 2001) In 
October 2016, Haiti was struck by Hurricane Matthew which 
was the third worst hurricane ever. With wind speeds of 230 
km/h and a 500-1000 mm/h rainfall in 10 days, it was 
categorized as a category 5 hurricane.  (Brown & Cangialosi, 
2016; Ferreira, 2017) The economic damage caused by this 
hurricane is estimated at $ 1.9 billion and approximately 1 200 
000 people were affected. (NASA GSFC, 2016) Due to global 

                                                             
 A. Raeymaekers, Department of Engineering and Architecture, Ghent 

University, Ghent, 9000, Belgium. 

warming, the number of disasters will rise in the coming years. 
(Xun Jiang et al., 2016; Hansen et al., 2016; van Ypersele & 
Marbaix, 2004) In order better estimate the risk of possible 
flood events, flood risk maps could be generated. (Rahmati, 
Zeinivand, & Besharat, 2014) 

The department of Nippes, located on a peninsula, is 
particularly vulnerable to flooding events. Nippes, shown in 
Figure 1, has 11 municipalities with a total area of 1 267 km2 
and harboring a total of 10 rivers. This in combination with 
mountains and ravines, makes Nippes very vulnerable for 
dangerous flood events. More than 8 000 people live in a very 
high-flooding risk area. The main river is the Grand-Rivière-
des-Nippes which was used in this study. (ACAPS, 2016; The 
World Bank Group, 2017) 

 

 
Figure 1: Study area Baie des Nippes with the main river Grand-

Rivière-des-Nippes. 

B. Flood risk 
These three elements: risk (R), vulnerability (V) and hazard 

(H), can be written in a simple form (Wisner, et al., 2004; 
Health Disaster Management, 2017): 

 

 R = V x H (1) 
 

In this case, the risk poses a risk of potential damage caused 
by a disaster. The vulnerability can be represented in different 
ways, either by using land use maps, or by creating a 
vulnerability map. (Masood & Takeuchi, 2010; Rahmati, et al., 
2014; Glas, et al., 2014) The hazard is the risk of flood, 
represented by flood depth. This study aims to simulate a 
historical flood event and calculate the flood depth by using 
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open source data for the data-sparse area using a hydrodynamic 
model. (Bozza, et al., 2016) 

C. HEC-RAS 1D-software 
Historical flood events could be simulated using a 1D or 2D-

model by using the HEC-RAS software. HEC-RAS 
(Hydrologic Engineering Center's River Analysis System) is a 
computing software developed by the US Department of 
Defense (Army Corps of Engineers) and has been made 
available for free since 1995. Several studies have compared 
the 1D with the 2D simulation. The studies showed that it is 
possible to have a precise 1D-model, by calibrating an accurate 
Mannings coefficient. Furthermore, it requires less computing 
time than a 2D model. Hence a 1D model would be created. 
(Horritt & Bates, 2002; Alho & Aaltonen, 2007; Dimitriadis, et 
al., 2016; Hydrologic Engineering Center, 2016)   

 
HEC-RAS models are solved, using the 1D St Venant 

equations for unsteady open channel flow, including 
floodplains flow. This is often used as a benchmark for flood 
modelling, by making use of cross sections. (Bozza, et al., 
2016) The accuracy can be defined as the degree of closeness 
of the numerical solution to the true solution and depends upon 
the assumptions and limitations of the model (i.e. one 
dimensional model, single water surface, etc...), accuracy of the 
geometric data (cross sections, Manning’s n values, bridges, 
culverts, etc...), accuracy of the flow data and boundary 
conditions and the numerical accuracy of the solution scheme. 
(Brunner, 2014) If we assume that the 1-dimensional unsteady 
flow equations are a true representation of flow moving through 
a river system, then only an analytical solution of these 
equations will yield an exact solution. Which is not feasible for 
complex river systems, therefore HEC-RAS uses a finite 
difference solution that is approximate. (Goodell, 2010; 
Brunner, 2014) 

II. HYDROLOGIC AND GEOMETRIC DATA  

A. Rainfall data 
GPM was used to determine the rainfall data. GPM (Global 

Precipitation Measurement) is a collaboration between the 
American NASA and the Japanese JAXA and is the successor 
to the proven TRMM-measurement. GPM covers the earth 
from 60°N to 60°S and is able to measure rainfall with an 
accuracy of 0.5 mm/h, with random temporal resolutions. GPM 
is the most reliable measurement that is freely available. 
(NASA, 2017; Bozza, et al., 2016) 

B. Digital Elevation Model 
A DEM (Digital Elevation Model) was used for the geometry 

model. In addition, only the SRTM30 and the ASTER GDEM 
are available for free. Both of them have a spatial resolution of 
30 meters and a vertical accuracy of 6 - 8 meters, depending on 
the position on earth. SRTM30 (Shuttle Radar Topography 
Mission) was performed by NASA and covered the earth from 
56°N to 56°S. ASTER GDEM (Advanced Spaceborne Thermal 
Emission and Reflection Radiometre Global Digital Elevation 
Model) was performed by a collaboration between the 
American NASA and the Japanese JAXA and covered the earth 
from 83°N to 83°S. However, because of clouds, Aster has 
blind spots in different places. These are places with incorrect 
or no data. In that case, SRTM was chosen to make the 
geometry model. SRTM and ASTER are not digital terrain 

models (DTM), but digital surfaced models (DSM). This is a 
disadvantage in case of low spatial resolution. Obstacles 
(buildings, trees, …) are included without distinction, causing 
the need for extra attention. (Geoimage, 2016; Hydrologic 
Engineering Center, 2017; Bozza, et al., 2016; Wessel, 2016; 
Brett & Sanders, 2007; Santillan & Makinano, 2016) 

C. Mannings coefficient 
The Mannings coefficient is a roughness-coefficient, which 

is a highly variable parameter, that is unknown for the study 
area. It depends upon a number of factors like surface 
roughness, vegetation, channel irregularities and channel 
alignment. Based on tables, target values can be determined. 
The starting Manning coefficient for the river was 0,035 and 
for the left and right bank 0,050. The actual coefficient should 
be determined by calibration. (van Nooyen, 2005; Bozza, et al., 
2016; Timbadiya, Lal Patel, & Porey, 2011) 

D. Satellite images  
Satellite images are used to set the geometry model and 

determine the Mannings coefficient. These images were 
created by the commercial company DigitalGlobe by using 
WorldView-satellites. Normally these images are not offered 
for free but given the seriousness of the disaster, they were 
made available by an open data program. The satellite images 
have a spatial resolution of 0,50 meter, therefore they are 
excellent for detailed research. The pre-event images were 
taken on May 20, 2016, which is also during the rainy season. 
The post-event images were taken on October 8, 2016, several 
days after the hurricane. (Digital Globe, 2017) 

III. METHODS & RESULTS 

A. Research of SRTM30 vs. ASTER 
There were 2 open source DEMS available, ASTER and 

SRTM30. A comparative study could be conducted to 
demonstrate which DEM should be used. Visually, the ASTER 
model showed incorrect heights on the plan. There was indeed 
a mountain in the middle of the river which obviously fits the 
reality. The length profile of the ASTER model was very erratic 
with very high peaks, up to 50 meters. The slope of the river 
was not recognizable on that profile, SRTM scored better in 
this. When cross sections were compared between SRTM and 
ASTER, they absolutely did not match. It is obviously from this 
visual comparison that ASTER will not work better than 
SRTM, thus making a simulation in ASTER unnecessary. 

A quantitative comparison with several studies confirmed 
that the recorded values from ASTER were of lesser quality. 
The degree of deviation depends on the vegetation and relief of 
the research area. Thus, for brushland in combination with hilly 
terrain, the deviation appears to be high. While in flat 
grasslands and built-up areas the accuracy increases. (Patel & 
Katiyar, 2016; Mukherjee, et al., 2012; Santillan & Makinano, 
2016; Elkhrachy, 2016). SRTM scores quantitatively better 
than ASTER, but still significantly lower than NASA's 
specified values. NASA determines an absolute accuracy of 6 
to 8 meters of the SRTM model, which means that 90% of the 
values must be more accurate. The investigations showed that 
the average value (50%) was between 6 and 8 meters. This is 
significantly worse than the specified value of 90%. An average 
deviation of 6 to 8 meters caused impossible differences in the 
cross section, resulting in errors. All of this made use of an 
SRTM model. 
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B. Model setup for the HEC-RAS simulation 
For a hydrodynamic model, flow data and geometry data are 

necessary. The flow data is generated by using HEC-HMS, 
from the US Department of Defense (Army Corps of 
Engineers). The collected GPM data calculates the flow in the 
river by using subbasins. These subbasins represent the whole 
surface of the study area which can be divided into 4 subbasins. 

For each subbasin, a flow could be determined by calculating 
the various losses, which was variable in time but not in 
location. Those losses were simplifications due to the lack of 
available data. Using different settings of the HEC-HMS 
parameters, as there is canopy method, surface method, loss 
method and transform method, it was possible to simulate the 
model. The values were set by using the HEC-HMS-manuals 
and satellite images. The flow data was calculated from a few 
days before the hurricane (October 2, 2016) until the day of the 
available images (October 8, 2016). Due to little knowledge of 
the surface, the soil properties were taken equally for the whole 
basin. Because only the surface of the subbasin is different, the 
flow graphs will be uniform but different in quantity. The flow 
rate of the study area, shown in Figure 2, will be the sum of all 
flow rates of the 4 subbasins. In this figure, it can be seen that 
the total flow is equal to the 2 partial flows (shown in dotted 
line). The peak flow was 1 928,3 m3/s on October 5 at 2 pm. 

When the flow data was loaded into HEC-RAS, the boundary 
conditions for an unsteady flow analysis should be introduced. 
For the upstream boundary condition, the obtained hydrograph 
from HEC-HMS was used. The downstream boundary 
condition was defined as the normal depth. In that case, the 
slope of the riverbed was given as 0,0027m/m. It should be 
noted that the model becomes unstable when the slope is too 
steep. (Ullah, et al., 2016; Goodell, 2010) 

  

 
Figure 2: Total flow rate of the study area 

The geometrical data has been prepared in HEC-GeoRAS 
and ArcMap. All initial data was georeferred to UTM 18N. In 
ArcMap, a TIN model (Triangular Irregular Network) was 
made from the SRTM30 DEM that represented the study area. 
The TIN model should be as close as possible to the DEM. The 
geometry data was set in HEC-geoRAS according to the 
conditions specified in the manuals. The center of the river, the 
cross sections, flow paths and bankpoints were visually 
determined and set in the model by using the pre-event satellite 
images. This model could be linked to the TIN model to 
determine the corresponding heights of each component. After 
that, the geometry model, as shown in Figure 3, could be 
exported to a GIS2RAS-file.   

 
Figure 3: Geometry model generated in ArcMap and HEC-GeoRAS. 

When the model was loaded, the Manning coefficients were 
set as 0,035 for the river and 0,050 for the left and right bank. 
These were determined on the basis of an estimate of the 
vegetation and the HEC-RAS manual. (Hydrologic 
Engineering Center, 2017) 

When looking at the geometry model in HEC-RAS, the bank 
stations were incorrectly indicated on the cross sections. It is 
impossible that the river is situated on a slope of the terrain. 
According to physics, water will always flow to the lowest 
point. With this thought, the bank stations should always be at 
the lowest point of the DEM. This adjustment had to be done 
by hand, otherwise the model did not work. As a consequence, 
the horizontal position of the river was moved, which required 
the accuracy to be questioned in the conclusion. After these 
changes, the model was ready to be simulated for the first time. 

C. Result and stabilization of the first simulation 
After the first simulation, the result obtained, as shown in 

Figure 4,  was unusable. This figure shows that the water level 
takes on values impossible due to an unstable model. An 
unstable model is a model with a high number of errors. When 
these errors become too high to obtain an acceptable result, the 
model becomes unstable. Obtaining a stable model is the 
biggest problem with complex unsteady flow simulations. 
(Brunner, 2014) 

 
Figure 4: Result of the first simulation 

The calculation of an open channel flow is based on The law 
of conservation of mass and the 2th law of Newton, the law of 
conservation of energy. If the energy equation has too many 
errors, the model turned unstable. These errors are the results 
of various causes namely the distance between the cross 
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sections, the calculated time intervals, wrong Manning 
coefficient, peak values in the longitudinal profile and the lack 
of underwater data. 

The maximum distance between the cross sections could be 
determined by the formula of Samual. This formula depends on 
the depth (D) in [m] and the slope (S0) in [m/m] of the river. 
(Samuals, 1989)  

 Δ𝑥	 ≤ 	 %,'(	)
*+

 (2) 
  

The total slope of the river could be derived from the 
geometry model but the water depth was unknown. If the river 
is 2 meters deep, the maximum distance between 2 cross 
sections must be 111 meters. If the river is 1 meter, the 
maximum distance would be 56 meters. In order to obtain a 
stable model, cross sections were interpolated by HEC-RAS 
with a maximum distance of 30 meters. (Goodell, 2017) 

To ensure a stable system, time step must be limited. The 
time step depends on flow data and the distance between the 
different cross sections. As a result, the time steps between the 
results were limited to 30 seconds. (Brunner, 2014) 

HEC-RAS is unable to detect and solve problems 
autonomously. Impossible peaks in the longitudinal profiles, as 
shown in Figure 5, had to be manually cleared to a new profile. 
These peaks were the result of using a DSM and could not 
actually be present. A difference in height of 8 meters was not 
realistic. 

 
Figure 5: impossible peaks in the longitudinal profile 

Another problem was the lack of underwater data in data-
sparse areas. SRTM did not have underwater data and nothing 
was available on site. Through this, an important assumption 
was made to get a stable model. The satellite images were no 
longer used to determine the bank stations, even though they 
are the most accurate. The bank points are visually determined 
based on the course of the DEM cross sections. Using this 
assumption, a second simulation was performed. 

D. Simulation of the custom model 
The adjustments to stabilization have not led to the creation 

of a stable model. The results of the simulation, pictured on the 
longitudinal profile in Figure 6, showed an improvement in 
comparison with the first simulation, but this was still not 
enough for a stable model. In order to obtain this, additional 
modeling was necessary. But these additional adjustments also 
made for more simplifications, resulting in a less realistic 
model. 

 

 
Figure 6: Result of the simulation of the custom model 

By increasingly neglecting reality, the correctness of the 
flood depth could not be guaranteed anymore. To provide input 
data for flood risk maps, detailed values are necessary which 
was not possible with the available data for this study area. 

E. Simulation of a fictional model 
The previous simulations showed that it was not possible to 

get a stable model. A fictitious simulation was developed with 
the purposed of demonstrating that the unstable model was due 
to the available data and not to HEC-RAS settings. This 
simulation was created by neglecting reality. The geometry 
model was made by creating new cross-sections in HEC-
geoRAS that was linked to the TIN model. In the longitudinal 
profile, all peaks were removed. The cross sections were 
interpolated with a maximum distance of 30 meters. For the 
flow data, the same boundary conditions were used as in the 
other simulations. 

After running the calculations, the result was a stable model. 
The longitudinal profile shown in Figure 7, showed acceptable 
flooding depths.  

 

 
Figure 7: Flood depth in the longitudinal profile of the fictional flood, 
With varying depths between 0 and 9 meters. 

A stable model results also in predictable flood depths. These 
flood depths are shown in Table 1. This shows clearly that the 
water levels are very high for the first simulation, as shown in 
Figure 4. The second simulation had already better results, but 
still not enough because of an unstable model. The third 
simulation may generate correct values with depths of about 5 
meters. 

Table 1: Quantitative result of the different simulations 

 
 
With the calculated flood depths of the third simulation, a flood 
map could be made. This map, shown in Figure 8, does not 
show the actual flood, but only shows the result of a working 
model. 
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Figure 8: Presentation of the flood map after calculating a fictional 
flood, Baie des Nippes, October 2016. 

IV. DISCUSSION  
Three simulations were performed for this study. For the 

geometry model of the first simulation, the only modifications 
made, were the cross sections in function of the bank points. 
This simulation contained too many errors to have a stable 
model. The second model was created with various 
modifications. These adjustments, such as limiting the time 
step, removing peaks and limiting the cross-sectional spacing, 
improved the result. However, the improvement was not 
enough to obtain a stable model. Further simplification of the 
model deviated too far from reality. The limitation of available 
data for data-sparse areas, namely the DEM and the lack of 
underwater data, led to the fact that it is not possible to simulate 
this event. 

 
For the third simulation, the accuracy of the result was no 

longer important. The result of this stable model did not 
represent the actual flood. The aim was to demonstrate that with 
the criteria mentioned in this study, it was possible to obtain a 
stable model from which a flood map was developed. It could 
be concluded that the problem of the other simulations was due 
to the lack of additional or accurate data. 

Part of the study would be about calibrating the Mannings 
coefficient. Due to the findings during the various simulations, 
the result obtained was not found to calibrate these coefficients. 
The result of the fictional simulation did not appear on the post-
event image, which did not allow comparison. Thus, calibration 
of the Manning coefficient was not performed in this study. 

 
Other studies showed that it was possible to develop a flood 

model using SRTM and ASTER. Those study areas were 
mostly comparable to each other and were characterized by a 
flat relief. The rivers were much wider than the spatial 
resolution of the appropriate DEM. In most cases, there was 

also information about the depths of the river, which enabled 
the bank points to be better assessed. (Ullah, et al., 2016; Bozza, 
et al., 2016; Rahmati, Zeinivand, & Besharat, 2014; Masood & 
Takeuchi, 2010) 

 

V. CONCLUSION 
For this case study in Baie des Nippes, the river Grand-

Rivière-des-Nippes is originally a narrow river with a width of 
25 meters. The fact that this is smaller than the DEM’s spatial 
resolution, resulted in a problem. The curvy character made the 
original model very complex. Due to the hilly terrain, the 
accuracy of the available DEM was limited. If it is desirable to 
obtain an acceptable flood model, then there should be a more 
suitable DEM with higher spatial resolution and better vertical 
accuracy than the SRTM30. If there is only a SRTM30 
available, then there can only be research done for wide rivers 
in a flat research area and not for this study area. 

Using appropriate data and following the steps described in 
this study, it should be possible to make a flood model for 
Hurricane Matthew's event. 
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1 Inleiding 

Haïti wordt jaarlijks getroffen door zware tropische stormen en orkanen. In oktober 2016 werd het land 

getroffen door de derde zwaarste orkaan ooit, orkaan Matthew. De gevolgen waren catastrofaal. Meer 

dan 1,2 miljoen mensen in het land werden door de orkaan en bijhorende overstromingen getroffen. Het 

verwoesten van de oogst en het uitbreken van cholera maakten de situatie alleen maar schrijnender. In 

deze studie wordt nagegaan of het mogelijk is om deze overstroming te simuleren aan de hand van de 

weinig beschikbare data. Deze behaalde overstromingsdieptes kunnen hierbij dienstdoen voor het bepa-

len van het overstromingsrisico dat kan gebruikt worden bij toekomstige natuurrampen. 

Uit de literatuurstudie moet blijken op welke manier een historische overstroming gesimuleerd kan wor-

den. Aan de hand van geraadpleegde studies zal blijken dat het HEC-RAS-programma het meest 

geschikte simulatieprogramma is voor dit onderzoek. Bij het bepalen van de methode moet rekening 

gehouden worden met de beschikbare data voor het data-arme onderzoeksgebied. Deze data wordt sa-

men met de te gebruiken programma’s en de gevolgde onderzoeksmethode uitvoerig besproken in de 

methodologie. 

In het onderzoek wordt stap voor stap de methode voor het opstellen van een model uitgelegd. Het model 

wordt voornamelijk opgesteld in HEC-RAS en HEC-HMS. Het is belangrijk te weten dat deze pro-

gramma’s hoofdzakelijk gericht zijn op het simuleren van een model en minder geschikt zijn voor het 

maken van mooie visualisaties.  

Uit het onderzoek zal blijken dat het simuleren van een model niet zo eenvoudig is. Drie simulaties 

waren noodzakelijk vooraleer een stabiel model werd verkregen. Een stabiel model is een model waarbij 

geen fouten optreden tijdens de berekeningen. Tijdens het onderzoek zijn verschillenden aanpassingen 

vereist om een eindresultaat te bekomen. Deze worden eerst theoretisch aangehaald met om aansluitend 

per situatie de concrete uitwerking weer te geven. Van de laatste simulatie werd een voorbeeld overstro-

mingskaart opgesteld. 

De noodzakelijke aanpassingen en de tekortkomingen van iedere simulatie worden aangehaald in de 

discussie, waaruit moet blijken wat de noodzakelijkheden zijn bij het simuleren van een historische 

overstroming. Deze noodzakelijkheden worden vervolgens beschreven in het besluit. 
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2 Probleemstelling 

2.1 Algemeen 

In oktober 2016 kreeg Haïti, één van de armste landen ter wereld, af te rekenen met orkaan Matthew. 

Deze orkaan was de derde zwaarste orkaan ooit in de geschiedenis van het land. Door de gevolgen van 

dergelijke natuurrampen in kaart te brengen, kunnen overstromingsrisicokaarten worden opgesteld, die 

de basis vormen voor lokale overheden om - eventueel in samenwerking met de humanitaire organisaties 

- te anticiperen op, en eventuele maatregelen treffen tegen, toekomstige natuurrampen. 

Voor het opmaken van de overstromingsrisicokaarten is verschillende inputdata noodzakelijk. De over-

stromingsdieptes vormen daarbij een belangrijke gegevensbron. In Haïti is echter weinig tot geen data 

beschikbaar voor het bepalen van deze dieptes.  

In deze studie wordt onderzoek gevoerd om na te gaan of het mogelijk is overstromingskaarten op te 

stellen voor data-arme gebieden. Deze kaarten dienen voldoende nauwkeurig te zijn om hiermee de 

overstromingsdieptes te karteren. De dieptes moeten vervolgens dienstdoen als inputdata voor de op-

maak van overstromingsrisicokaarten. 

2.2 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied voor deze studie situeert zich in Haïti (Figuur 1), dat een deel is van het eiland 

Hispaniola, gelegen in de Caraïben. Haïti is wegens haar economische toestand extra kwetsbaar voor 

natuurrampen.  

De regio’s in het Zuiden van Haïti werden het zwaarst getroffen door Orkaan Matthew. Een verslag, 

opgemaakt op 21 oktober 2016 door ACAPS1, bevestigt deze veronderstelling. Het departement ‘Nip-

pes’, dat bestaat uit 11 gemeenten en een oppervlakte van 1 267 km2 behelst, is zwaar getroffen. Samen 

met de rest van het schiereiland Tiburon Peninsula, is Nippes nòg kwetsbaarder voor natuurrampen dan 

de rest van het land. In Nippes stromen 84 rivieren die, in combinatie met het berglandschap en de grote 

ravijnen, ervoor zorgen dat het departement zeer gevoelig is voor overstromingen. In Nippes wonen 

naar schatting 8.380 mensen in een gebied met een zeer hoog risico op overstroming. Bovendien vormen 

aardverschuivingen, ten gevolge van orkanen en de daarbij horende hevige regenval, een groot risico in 

de hele regio. In Figuur 2 is de situering te zien van het departement Nippes, met daarin de rivier ‘Grand-

Rivière-des-Nippes’, die het gehele departement kruist. (ACAPS, 2016) 

                                                        
1 ACAPS is een internationale hulporganisatie, met hoofdzetel in Genève, Frankrijk. De organisatie maakt 
gedetailleerde verslagen over regio’s die zwaar getroffen zijn door natuurrampen. Met behulp van deze verslagen 
kunnen andere, humanitaire organisaties gerichter hun missies coördineren. (ACAPS, 2017) 
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Figuur 1 : Algemene situering Haïti 

 

Figuur 2 : Situering departement Nippes, Haïti 

Figuur 3 geeft een overzicht van het departement Nippes, met de corresponderende gemeenten. Hierin 

is het duidelijk zichtbaar dat voor de gemeenten ‘Petite Riviere de Nippes’, ‘Plaisance du Sud’ en ‘Ba-

raderes’ het risico op overstroming zeer groot is. De gemeenten ‘Anse a Veau’ en ‘Fonds des Negres’ 

hebben een hoog risico op overstroming. (ACAPS, 2016) 
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Figuur 3 : Weergave van het overstromingsrisico voor de gemeenten uit het departement Nippes, Haïti (ACAPS, 2016) 

De hoofdrivier doorheen het departement is de ‘Grand-Rivière-des-Nippes’. Deze stroom ontspringt 

hogerop in de bergen van het binnenland en mondt ten oosten van de stad ‘Anse a Veau’ uit in ‘Canal 

du Sud’, dat ten noorden gelegen is van het schiereiland Tiburon Peninsula.  
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3 Literatuurstudie 

3.1 De verandering van het klimaat 

3.1.1 Algemeen 

De opwarming van de aarde en de daarbij horende klimaatsveranderingen zijn onderwerpen die 

tegenwoordig heel actueel zijn. Deze opwarming heeft tal van gevolgen voor de mens en zijn omgeving. 

Verschillende effecten treden op door zowel geleidelijke trendmatige veranderingen als door 

veranderingen in weers- en klimaatextremen zoals droogte, hevige neerslag en hittegolven. 

De veranderingen in het klimaat zijn het gevolg van de veranderende samenstelling van de gassen in de 

atmosfeer, veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. De precieze samenstelling van de atmos-

feer, en de daarbij horende concentratie broeikasgassen, is slechts te bepalen met een beperkte zekerheid 

(van Ypersele & Marbaix, 2004), wat het maken van toekomstvoorspellingen bemoeilijkt. Verscheidene 

simulaties tonen echter aan dat de komende 100 jaar op wereldschaal een stijging van de temperatuur 

tussen 1,5 °C en de 6 °C te verwachten valt. (van Ypersele & Marbaix, 2004; National Oceanic and 

Atmospheric Administration, 2014) 

 

Figuur 4: Prognoses van de stijging van de temperatuur ten gevolge global warming a.d.h.v. verschillende simulatiemodel-
len. (National Oceanic and Atmospheric Administration, 2014) 

De grote te verwachten veranderingen hebben te maken met de stromingen in de grote oceanen. Door 

het smelten van de ijskappen komt een grote hoeveelheid zoetwater in de oceanen terecht. Dit smeltwa-

ter zorgt voor vertragingen, alsook voor veranderingen, van de stromingen in de oceanen, die invloed 

hebben op luchtsamenstellingen met onstabiele bovenluchten tot gevolg. Een stijging van de toene-

mende energetische kracht in de atmosfeer is nu reeds waarneembaar. Een combinatie van deze factoren 

kan leiden tot hevige stormen en orkanen in tropische gebieden. (Xun Jiang et al., 2016; Hansen et al., 

2016) 
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3.1.2 Klimaatverandering op wereldvlak 

De veranderingen van de zeestromingen hebben een invloed op het globale weerbeeld. Als belangrijk 

voorbeeld kan ‘El Niño’ aangehaald worden. Het ontstaan van El Niño situeert zich aan de kusten van 

Peru en Ecuador. Normaal gezien zorgen stromingen ervoor dat koel water uit de diepere oceaan naar 

boven komt. Door de verandering van het klimaat stagneert deze stroming, waardoor het zeewater op 

korte tijd met 3°C kan stijgen. Dit heeft als gevolg dat de passaatwinden boven de Stille Oceaan in 

kracht afnemen, wat de opwarming dan weer versterkt. De invloeden van El Niño verspreiden zich langs 

verschillende ketens over grote delen van de wereld. Zo verschuiven bijvoorbeeld regengebieden boven 

Zuidoost-Azië door naar de Stille Oceaan, met grote droogte in Indonesië en de Filipijnen als gevolg. 

Daarbij kan algemeen gesteld worden dat in een El Niño-jaar de kans op grote neerslaghoeveelheden in 

Zuid-Amerika veel groter is. Aan de andere kant van de oceaan (Azië) zorgt het voor veel meer droogte 

met gevaar op grote bosbranden. El niño heeft weinig invloed op het Europese weerbeeld. De financiële 

verliezen van een El Niño lopen op tot enkele miljarden dollar. De laatste (overigens zeer sterke) El 

Niño vond plaats tussen 2014 en 2016, met grote droogte in Zuid- en Oost-Afrika. (KMI, 2015; NOA, 

2017; KNMI, 2017) 

3.1.3 Klimaatverandering in Haïti, de Caraïben 

De Wereldbank (The World Bank Group) is technisch gezien een gespecialiseerde organisatie van de 

Verenigde Naties. Het is het grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking ter wereld en heeft als 

hoofdtaak het verstrekken van leningen aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden, met als 

voornaamste doel het bestrijden van armoede. Daarnaast inventariseert de Wereldbank ook data die 

rechtstreeks en/of onrechtstreekse gevolgen heeft met betrekking tot de armoede in de wereld. Het moge 

duidelijk zijn dat de klimaatverandering, en de daarbij horende invloed van tropische stormen, een groot 

effect heeft op de financiële toestand van de getroffen landen en regio’s. (The World Bank Group, 2017) 

De klimaatgegevens met betrekking tot Haïti, in de Caraïben, werden door de Wereldbank gearchiveerd 

en beschikbaar gesteld voor een periode van 1901 tot en met 2015. Dit is een voldoende lange periode 

om de invloed van eventuele uitschieters in temperatuur en neerslag te beperken. Uit deze gegevens kan 

onderstaande geconcludeerd worden:  

- De temperatuur: Er is een heel duidelijke trend waarneembaar met betrekking tot de gemid-

delde temperatuur in Haïti.  

o Uit Figuur 5 valt af te leiden dat de gemiddelde jaarlijkse temperatuur stijgt. De gemid-

delde temperatuur was gedurende de periode 1901-1910 23,9 °C, Voor 2011-2015 

bedroeg het gemiddelde reeds 24,9 °C.  
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o De maximale maandtemperatuur voor Haïti wordt ieder jaar in augustus waargenomen. 

Hierin is dezelfde stijging waar te nemen. In de periode van 1901 tot 1910 was de ge-

middelde temperatuur voor de maanden augustus 25,5 °C, deze steeg tot 26,8 °C voor 

de periode van 2011-2015. Deze trend zet zich volgens de grafiek gestaagd door, zonder 

enige vorm van stagnering. 

 

Figuur 5: Evolutie van de gemiddelde jaartemperatuur en maximale maandtemperatuur (in augustus) in Haïti, voor de peri-
ode 1901-2015. (gegevens bekomen via The World Bank Group, 2017) 

- De neerslag: 

o Er zijn twee regenseizoen in Haïti, die uiteraard gepaard gaan met periodes van grote 

hoeveelheid neerslag. Het eerste regenseizoen doet zich voor in de maand mei, het 

tweede loopt van half september tot half november. Uit de gegevens van de Wereldbank 

blijkt dat de maandelijkse hoeveelheid neerslag tijdens het regenseizoen, voor de maand 

oktober, voor een stuk gestegen is. Daar waar het maandelijks gemiddelde gedurende 

de periode 1900-2015 voor de maand oktober 187 mm bedroeg, werd gedurende de 

periode 2001-2010 een gemiddelde neerslag van 210 mm gemeten. Gemiddeld geno-

men vertoont de periode van 1990 tot 2015 deze trend. 

o De gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid neerslag tussen 1900 en 2015 bedroeg 1450 mm, 

De jaarlijkse hoeveelheid neerslag voor de periode 1990-2015 was 1425 mm. Figuur 7 

toont geen evolutie in de jaarlijkse hoeveelheid neerslag. Deze blijft over het hele jaar 

nagenoeg gelijk. 

o Er is een duidelijke trend zichtbaar dat er meer neerslag valt tijdens het regenseizoen 

en de periodes ertussen droger zijn. Daardoor is geen specifieke trend in het jaarlijks 

gemiddelde van de neerslag waarneembaar. 
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Figuur 6: Gemiddelde maandelijkse hoeveelheid neerslag in mm voor een maand in het regenseizoen (oktober) in Haïti, van 
1901 tot 2015. (gevens bekomen via The World Bank Group, 2017) 

 

Figuur 7: Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid neerslag in mm voor Haïti, van 1901 tot 2015. (gegevens bekomen via The 
World Bank Group, 2017) 

3.1.4 Besluit klimaatverandering 

De elementen, welke in dit hoofdstuk werden besproken, tonen een duidelijke trend inzake de klimaat-

verandering. Uit de literatuur blijkt dat er geen duidelijk positief teken van stagnering, laat staan 

omkering, van deze trend valt op te merken. (van Ypersele & Marbaix, 2004). De veranderingen zijn te 

verklaren door het smelten van de ijskappen en daarbij horende veranderlijke zeestromingen. In grote 

delen van de wereld zijn de gevolgen, onder de vorm van stijgende temperatuur, grote droogte en/of 

hevige regenval, statistisch waar te nemen. Deze zijn het meest voelbaar in de landen die het minst 

slagkrachtig zijn om deze te bestrijden.  
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3.2 Natuurrampen en hun gevolgen in het studiegebied  

3.2.1 Small Island Developing States (SIDS) 

De SIDS zijn laaggelegen kustlanden die voor een grote uitdaging staan inzake de klimaatverandering. 

Deze landen hebben als kenmerk dat ze een kleine, maar groeiende bevolking hebben. Daarnaast hebben 

ze slechts beperkte economische middelen, waarmee ze zich ook nog eens dienen te wapenen voor gro-

tere en toenemende natuurrampen. De ‘United Nations Department of Economic and Social Affairs’ 

(UN DESA) lijst de 57 landen op die behoren tot de SIDS. Deze landen zijn gelegen in tropische gebie-

den en onderverdeeld in de Caraïben, eilanden gelegen in de Stille Oceaan (Pacific) en een 

vertegenwoordiging van de andere eilanden (AIMS, staat voor Afrika, Indische Oceaan, Middellands 

Zeegebied en Zuid-Chinese Zee). (UN-OHRLLS, 2017) 

Er wonen meer dan 50 miljoen mensen in de SIDS. De vertegenwoordigers zetelen samen onder een 

gemeenschappelijke alliantie (Alliance of Small Island Developing states, kortweg AOSIS) dat onder-

handelt over gemeenschappelijke eisen tijdens de zittingen van de VN, in het bijzonder over het thema 

van de klimaatverandering. De SIDS vormen een unieke groep van staten die samen een beleid opstellen 

op vlak van duurzame ontwikkeling in functie van het klimaat. Daarbij hebben ze, wegens het toene-

mend aantal natuurrampen, te kampen met economische problemen en worden ze fel bedreigd door de 

stijging van de zeespiegel (UN-OHRLLS, 2017; Scobie, 2016). Een overzichtskaart van de SIDS is 

terug te vinden op Figuur 8. 

 

Figuur 8: Weergave van alle landen die verenigd zijn door de SIDS (UN-OHRLLS, 2017) 

3.2.2 De Caraïben 

Naast de extreme weersomstandigheden (grote droogte, orkanen, overstromingen, …), hebben de Cara-

iben te kampen een beperkte veerkracht om de opgelopen schade (van natuurrampen) te herstellen, met 

grote economische gevolgen als resultaat. Deze eilanden zijn voor een groot deel afhankelijk van de 
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wereldeconomie. Ze hebben te maken met een grote schuldenlast die gemiddeld meer dan 76% van het 

BBP bedraagt. Daarbij zorgt de klimaatverandering voor een groot economisch probleem en een nog 

grotere uitdaging. De landen in de Caraïben overleven voor een deel op de toeristische inkomsten, welke 

ongeveer 40% van de totale export vertegenwoordigd. De toeristische trekpleisters worden vaak be-

dreigd door de stijgende zeespiegel. Na de uitbraak van een natuurramp blijven enerzijds de toeristen 

weg van deze bestemmingen, anderzijds dient de gehele infrastructuur heropgebouwd te worden. Deze 

oplopende kosten worden samen geschat op ongeveer 5% van het BBP voor de gehele regio van de 

Caraïben. (Scobie, 2016; I Uitto & Pelling, 2001)  

3.2.3 Haïti 

Ook Haïti ontsnapt niet aan de toenemende frequentie van tropische stormen en orkanen. De gevolgen 

van deze natuurrampen blijven daarbij niet uit. Grote dodentallen, economische schade, medische nood-

gevallen (onder de vorm van verspreiding van epidemieën, bijvoorbeeld cholera), zorgen ervoor dat 

Haïti één van de armste landen ter wereld is. Hieronder volgt een korte oplijsting van de grootste na-

tuurrampen die Haïti troffen gedurende de laatste 15 jaar, daarbij zijn de vermelde cijfers slechts een 

benaderingen en kunnen verschillen afhankelijk van de geraadpleegde bron: (Rinaldo, et al., 2012; 

Bozza, et al., 2016) 

- Mei 2002: het Zuid-departement werd geteisterd door hevige overstromingen, hierbij vielen 31 

dodelijke slachtoffers, waren er 14 vermisten en meer dan 7000 personen dakloos. 

- Mei 2004: Tropische regenval zorgde voor overstromingen in het Zuidoosten van Haïti. Daarbij 

vielen ongeveer 1200 doden, waren er meer dan 1500 vermisten en werden meer dan 31.000 

personen dakloos. 

- September 2004: Orkanen Ivan en Jeanne raasden over Haïti. Deze orkanen kostte 1870 mensen 

het leven. Daarnaast waren er 2620 gewonden, 846 vermisten en meer dan 300.000 personen 

dakloos. Hierbij was Gonaïves de zwaarst getroffen regio. 

- 2005 - 2007: Orkaan Wilma, Dennis, tropische storm Alpha, en overige tropische regenvallen 

zorgden voor aanzienlijke overstromingen met schade over het gehele land als gevolg. Een de-

finitieve balans werd nooit opgemaakt. 

- 2008: Orkaan Hanna, Gustav (75 dodelijke slechtoffers) en tropische storm Fay (50 dodelijke 

slachtoffers) zorgden voor grote schade. Orkaan Ike, een orkaan van categorie 4, trof 300 000 

mensen, waarvan 550 dodelijke slachtoffers.  

- 2009: Overstromingen zorgden voor complete verwoestingen van de stad Carrefour. 

- 2010: Naast tropische stormen en orkanen werd Haïti ook getroffen door aardbevingen. Het 

epicentrum van de aardbeving in 2010 was gelegen vlak bij de hoofdstad Port-au-Prince. Meer 

dan 50 000 mensen kwamen hierbij om het leven. De daaruit volgende cholera-epidemie zorgde 

voor meer dan 300 000 besmettingen en 3500 dodelijke slachtoffers. 
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- Oktober 2016: Orkaan Matthew trof Haïti. 

3.2.4 Orkaan Matthew 

Orkaan Matthew kwam op het einde van het orkaanseizoen, op 4 oktober 2016, in Haïti aan land. Het 

NHC (National Hurricane Center) mat windsnelheden tot 230km/h (Brown & Cangialosi, 2016), waar-

door deze orkaan geclassificeerd werd onder categorie 5. Het was de zwaarste orkaan die over Haïti 

raasde sinds de doortocht van orkaan Cleo in 1964, en de derde zwaarste orkaan ooit die aan land kwam. 

Bronnen spreken over 1,2 miljoen getroffen mensen waarbij de voorlopige balans op 10 oktober werd 

geschat op 400 rechtstreekse dodelijke slachtoffers. Door de uitbraak van een cholera-epidemie loopt 

dit cijfer echter nog hoger op (Ferreira, 2017).  

In het zuiden van Haïti werd de hevigste regenval gemeten, waarbij de NASA spreekt van, afhankelijk 

van de locatie, tussen de 510 mm en de 1 020 mm neerslag tussen 28 september en 10 oktober. (NASA 

GSFC, 2016). Op 4 oktober werd in 24 uur meer dan 200 mm neerslag gemeten. Als dit vergeleken 

wordt met de gemiddelde neerlag, weergegeven in Figuur 6, bleek meer neerslag gevallen te zijn op 1 

dag dan normaal gedurende het gehele regenseizoen. Figuur 9 toont het traject van orkaan Matthew met 

de daarbij horende regenval, waarbij de hevigste regenval waarneembaar door is de paarse en roze kleur. 

De economische schade ten gevolge van deze orkaan werd geschat op 1,9 miljard dollar. Naar schatting 

werden 200 000 huizen langs de kust verwoest. 90% van de plantages en palmbomen overleefde de 

storm niet, waardoor hongersnood het land bedreigt. (NASA GSFC, 2016) 

 

Figuur 9: Traject orkaan Matthew over Haïti, waarbij de roze en paarse kleuren hevige regenval voorstellen tussen de peri-
ode van 29.09.2016 tot 05.10.2016. (SSAI/NASA GSFC, 2016) 
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3.3 Opmaken van overstromingsrisicokaarten 

3.3.1 Principe overstromingsrisicokaarten 

Gezien de frequentie van de natuurrampen en de situatie van Haïti, dit zowel geografisch als econo-

misch, is het van groot belang dat historische overstromingen worden gekarteerd. Dit geldt uiteraard 

niet enkel voor Haïti, maar in uitbereiding ook voor andere landen met een vergelijkbare situatie. De 

overstromingskaarten worden gebruikt bij het maken van overstromingsrisicokaarten. Deze kaarten ge-

ven, voor een afgebakend onderzoeksgebied, het risico op schade ten gevolge van een overstromingen 

weer. Belangrijk hierbij is dat het steeds gaat over kwetsbare gebieden, waarbij weinig tot geen infor-

matie ter plaatse verzameld kan worden. (Rahmati, Zeinivand, & Besharat, 2014) 

 

Figuur 10: Methode voor het opstellen van overstromingsrisicokaarten 

Het risico dat mensen geconfronteerd worden met schade door een ramp is een interactie tussen de 

kwetsbaarheid van het specifieke gebied en de kans dat een ramp of overstroming zich voordoet 

(UN/ISDR, 2004). Daarbij kan er geen schade zijn wanneer zich een ramp voordoet, maar geen kwets-

bare elementen aanwezig zijn. Indien kwetsbare elementen aanwezig zijn, maar de kans op een ramp is 

nihil, is er ook geen kans op schade. De kwetsbaarheid kan geëvalueerd worden op humaan -, econo-

misch -of materieel vlak, of een combinatie van deze drie.  (UN/ISDR, 2004)  

De drie elementen: risico (R), kwetsbaarheid (V) en hazard (H), kunnen geschreven worden volgens 

een eenvoudige formule (Wisner, et al., 2004; Health Disaster Management, 2017): 

     𝑅 = 𝐻	×	𝑉     (1) 
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Met:  R = Risk, het risico op schade door een ramp; 

H = Hazard, de kans dat een ramp/overstroming zich voordoet; 

V = Vulnerability, de kwetsbaarheid van het getroffen gebied. 

Hierbij wordt, bij het maken van overstromingsrisicokaarten, de hazard (H) veelal gezien als de gesi-

muleerde overstromingsdiepte, die wordt weergegeven aan de hand van overstromingskaarten. In 

sommige gevallen kan ook rekening worden gehouden met de stroomsnelheid. De specificering van de 

kwetsbaarheid (V) kan verschillen tussen de onderlinge onderzoeken. Enerzijds kan dit beperkt worden 

tot slechts het gebruik van een land use map, anderzijds kunnen meerdere parameters, zoals onder an-

dere een maximum damage map, mee in rekening worden gebracht. (Masood & Takeuchi, 2010; 

Rahmati, et al., 2014; Glas, et al., 2014) 

3.3.2 Kwetsbaarheid 

De kwetsbaarheid (vulnerability) van het onderzoeksgebied kan op verschillende methodes bepaald 

worden. In een studie over het karteren van de overstromingsgevoeligheid in Dhaka, Bangladesh 

(Masood & Takeuchi, 2010), werd de kwetsbaarheid gespecifieerd aan de hand van luchtfoto’s, die het 

mogelijk maakten om landgebruikskaarten (land use map) op te stellen. Gebruikmakend van foto’s met 

voldoende hoge resolutie werd een kaart opgesteld die aangeeft waar het onderzoeksgebied bebouwd of 

onbebouwd was, waarna aan de hand van vooropgestelde classificaties de kwetsbaarheid werd inge-

schat. Daarbij hadden dicht bebouwde gebieden een grotere kwetsbaarheid dan onbebouwde gebieden. 

Deze methode liet toe om met behulp van een 1 variabele de kwetsbaarheid te definiëren. De bekomen 

kwetsbaarheid, in combinatie met de overstromingsdiepte, leverden, met behulp van weinig parameters 

(en corresponderende data), een totale overstromingsrisicokaart op voor het onderzoeksgebied in Dhaka. 

(Masood & Takeuchi, 2010) 

Een tweede casestudie had als onderzoeksgebied de stad ‘Annotto Bay’ in Jamaica (Glas, et al., 2014). 

Daarin werd, voor het opstellen van een overstromingsrisicokaart, gebruik gemaakt van een GIS-me-

thode die gebaseerde was op de LATIS-methode. Een belangrijk gegeven van deze gebruikte methode 

was dat, met behulp van weinig inputdata, toch een voldoende nauwkeurig resultaat kon bekomen wor-

den. De kwetsbaarheid van de bevolking werd hierbij bepaald volgens het aantal dodelijke slachtoffers 

per oppervlakte. Andere slachtoffers, bijvoorbeeld daklozen ten gevolge de ramp, werden niet in reke-

ning gebracht. De kwetsbaarheid was afhankelijk van de stroomsnelheid van de overstroming en het 

aantal inwoners per oppervlakte. Een sterftecijfer diende bepaald te worden aan de hand van de stroom-

snelheid die niet zomaar voor handen was. Via een eenvoudige formule kon met behulp van de 

overstromingsdiepte het sterftecijfer bepaald worden. Het aantal inwoners per oppervlakte werd gehaald 

uit de beschikbare populatiedata. Het vermenigvuldigen van de populatiedata met het sterftecijfer le-

verde de data voor een kwetsbaarheidskaart op, die wordt weergegeven in Figuur 11. Daarin zijn het 
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aantal mogelijk dodelijke slachtoffers per km2 weergegeven voor het onderzoeksgebied in Jamaica. 

(Glas, et al., 2014)  

 

Figuur 11: kwetsbaarheidskaart voor Annotto Bay, Jamaica: voorstelling van het aantal mogelijke slachtoffers per km2. 
(Glas, et al., 2014) 

Gebruikmakend van de beschikbare informatie, zijnde goed bruikbare luchtfoto’s (voor de eerste me-

thode) en populatiedata en overstromingsdieptes (voor de tweede methode), is het mogelijk een 

inschatting van de kwetsbaarheid te maken. Naast populatiedata kunnen ook sociale factoren (aantal 

analfabeten, mensen onder de armoedegrens, …), economische factoren (totale waarde van het land, 

aantal tewerkstellingen, …) of omgevingsfactoren (beboste oppervlakte, uitgeputte landbouwgronden) 

gebruikt worden om de kwetsbaarheid te specifiëren. Hoe meer factoren in rekening worden gebracht, 

hoe nauwkeuriger deze parameter wordt. Voor data-arme gebieden zijn deze factoren veelal niet een-

voudig te bepalen waardoor gewerkt dient te worden met de beschikbare data. Kwetsbaarheid kan gezien 

worden als een term die gebruikt wordt voor veel aspecten van de menselijke kant van de gevaren bij 

overstroming. Daarbij zijn in een land of regio niet alle gemeenschappen even kwetsbaar. Degenen die 

het meest gevoelig zijn voor het overstromingsgevaar, kunnen vaak door beperktere middelen (geld, 

kennis, flexibiliteit van werk, enz.) het risico niet ontkomen. (UNESCO, 2017) 

3.3.3 Hazard 

De hazard is de kans dat een overstroming of natuurramp zich voordoet binnen het onderzoeksgebied. 

Daarbij wordt de hazard veelal weergegeven aan de hand van de overstromingsdieptes, die af te leiden 

zijn uit de overstromingskaarten.  

Deze kaarten kunnen volgens verschillende methoden worden opgesteld. De moeilijkheid bij het opstel-

len van deze overstromingskaarten is dat veel inputdata noodzakelijk is. Bij grote overstromingsrampen, 

en al zeker bij evenementen die hebben plaatsgevonden in afgelegen of ontwikkelingsgebieden, treedt 
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het probleem op dat vrijwel geen data ter plaatse beschikbaar is. De weinige data die beschikbaar is, 

dient daarenboven open source data te zijn. Dit houdt in dat deze vrij verkrijgbaar moet zijn. Data die 

niet open source wordt gesteld is vaak heel duur en niet voor academisch onderzoek geschikt. Voor-

beelden van open source data zijn de gegevens die ter beschikking worden gesteld door de NASA. De 

overstromingsdieptes kunnen op verschillende methodes bepaald worden, namelijk aan de hand van: 

- overstromingsvoorspelling per terugkeerperiode; 

- overstromingsvoorspelling met de MCDA-methode; 

- de simulatie van een historische overstroming. 

3.3.3.1 Overstromingsvoorspelling per terugkeerperiode 

Een overstromingsvoorspelling per terugkeerperiode behelst het bepalen van een overstroming die een-

malig kan plaatsvinden gedurende een bepaalde periode. Voor deze periode wordt dan een mogelijke 

overstroming gesimuleerd. Daarbij wordt de kans berekend waarmee het studiegebied eenmalig met een 

overstroming van deze omvang te maken krijgt gedurende een welbepaalde periode. Hierbij wordt uit-

gegaan van een simulatiemodel gebaseerd op kansberekening. (Rahmati, Zeinivand, & Besharat, 2014) 

Ter verduidelijking van bovenstaande kan een overstroming bepaald worden met een terugkeerperiode 

van 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 50 jaar, 100 jaar… Daarvoor dienen meteorologische gegevens over een lange 

periode beschikbaar te zijn. Met behulp van deze gegevens kan, via kansberekening, berekend worden 

welke overstroming zich kan voor doen voor het onderzoeksgebied. Bijvoorbeeld, voor een periode van 

5 jaar wordt de maximale waterstand ingeschat voor deze 5 jaar. Voor 50 jaar wordt de maximale wa-

terstand voor 50 jaar berekend. De kans dat zich binnen de eerste 5 jaar een zware overstroming 

voordoet, is kleiner dan de kans dat dezelfde overstroming zich binnen de 50 jaar voordoet. Voor deze 

bepaalde periodes worden mogelijke overstromingen voor het totale onderzoeksgebied gesimuleerd. 

In studies over de Bashar rivier in Iran (Rahmati, Zeinivand, & Besharat, 2014) en de overstromingsge-

voeligheid van  de stad Dhaka, Bangladesh (Masood & Takeuchi, 2010) werd gebruik gemaakt van 

maximale piekwaarden die dagelijks voorkomen. Deze piekwaarden moeten voor een lange periode 

voorhanden zijn om een correcte voorspelling te kunnen doen. Voor de studie over de Bashar rivier was 

data beschikbaar vanaf 1970 tot aan het onderzoek in 2014. Aan de hand van SMADA-software (Storm-

water Management and Design Aid, ontwikkeld door UCF Civil Engineering) werden 

overstromingsfrequenties berekend. Na het bepalen van verschillende randvoorwaarden, werd aan de 

hand van de Log Pearson Type 3-methode (LP3) een 50 -en een 100-jarige overstroming gesimuleerd. 

De waarden bekomen via SMADA werden gekoppeld aan een HEC-RAS-model, waarna de overstro-

mingsdiepte gesimuleerd kon worden. Verdere analyses gebeurden vervolgens in ArcGIS. (Rahmati, 

Zeinivand, & Besharat, 2014) 

Het simuleren van de overstromingsvoorspelling voor de stad Dhaka werd op gelijkaardige manier aan-

gevat. Met behulp van gekende waterniveaus over 32 jaar (van 1972-2004) werd een 100-jarige 
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overstroming gesimuleerd gebruikmakend van de Gumbel Distributie Methode. Deze methode verschilt 

van de LP3-methode met betrekking tot de gekozen kansverdeling. De gekozen kansverdelingmethode 

kan per onderzoek verschillen. (Masood & Takeuchi, 2010) 

In beide onderzoeken behoorden het maken van overstromingskaarten tot een deel van de risicoanalyse. 

Daarbij werden de gesimuleerde overstromingen niet teruggekoppeld aan eerder plaatsgevonden over-

stromingen. De relevantie of exacte nauwkeurigheid werd dus niet bepaald. Voor dit onderzoek bleek 

het voorspellen van overstromingen per terugkeerperiode minder geschikt te zijn. Historische weerdata 

over lange periode was moeilijk of niet te verkrijgen waardoor deze methode niet bruikbaar was. 

3.3.3.2 Opstellen van overstromingvoorspellingskaarten met de MCDA-methode 

De ‘Multi-Criteria Decision Analysis’ (MCDA) -methode, die gebruikt wordt bij het opstellen van over-

stromingsvoorspellingskaarten, biedt de mogelijkheid om complexe probleemstellingen op te lossen 

gebruikmakend van verschillende eigenschappen (multi-criteria). Deze methode brengt ook de techni-

sche, ecologische en sociaaleconomische eigenschappen van het onderzoeksgebied in rekening, 

waardoor de invloed van de verschillende onzekerheden wordt beperkt. Door deze beperking kan een 

nauwkeuriger resultaat bekomen worden. Iedere parameter krijgt, in functie van zijn invloed op het 

model, een gewicht met zich mee. Aan de hand van de grootte van dit gewicht verhouden de verschil-

lende parameters zich met elkaar. Daarbij zal een belangrijke parameter zwaarder doorwegen in het 

eindresultaat dan een minder belangrijke. Het totale gebied wordt onderverdeeld in een raster, waarbij 

voor iedere cel van het raster de parameters kunnen worden bepaald. De combinatie van deze parameters 

leidt tot een overstromingsvoorspellingskaart. De MCDA-methode werd in een onderzoek toegepast 

voor de Yasooj region, Iran. (Rahmati, Zeinivand, & Besharat, 2014) 

Een standaard overstromingsmodel wordt verkregen met behulp van een digitaal hoogtemodel en de 

ruwheidscoëfficiënten. Deze parameters zijn vaak onnauwkeurig of, zoals vaak voor de ruwheidscoëf-

ficiënten niet beschikbaar. Het landgebruik, de hoogteligging, de afstand tot de rivier en de helling van 

het terrein werden voor het onderzoeksgebied in de Yasooj region als extra parameters in rekening ge-

bracht. Daarbij kon gesteld worden dat de hoger gelegen delen van het onderzoeksgebied minder kans 

hadden om getroffen te worden door een overstroming dan lager gelegen gebieden. Daarnaast was de 

kans groter dat een gebied naast een rivier ging overstromen, dan gebieden die verder gelegen zijn.  Als 

laatste parameter werd gesteld dat steile hellingen minder vlug zullen overstromen dan vlakke terreinen. 

Aan de hand van de verhoudingen van de verschillenden parameters en gewichten werd de overstro-

mingsvoorspellingskaart bepaald. (Rahmati, Zeinivand, & Besharat, 2014) 

3.3.3.3 Simulatie van een historische overstroming 

Als derde methode kan de hazard bepaald worden door het berekenen van de overstromingsdieptes bij 

een historische overstroming. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beschikbare data van een overstro-

ming die, al dan niet recent, heeft plaatsgevonden in het onderzoeksgebied. Met behulp van de 

beschikbare data van dit evenement wordt een computermodel gemodelleerd. (Bozza, et al., 2016) 
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Voor het opstellen van overstromingskaarten bij een historische overstroming zijn in hoofdzaak drie 

elementen noodzakelijk (Bozza, et al., 2016): 

- een hoogtemodel met voldoende nauwkeurigheid; 

- gekalibreerde Mannings-coëfficiënten; 

- correcte regenvalgegevens van het  historisch evenement. 

3.4 Modellering van histrorische overstroming in HEC-RAS 

3.4.1 Simulatiesoftware HEC-RAS  

Een vaak gebruikte programma voor het simuleren van overstromingen is het gratis beschikbare HEC-

RAS softwarepakket (Hydrologic Engineering Center, 2017). Met HEC-RAS (Hydrologic Engineering 

Center's River Analysis System) wordt, op basis van de vergelijking van Saint-Venant, een historische 

overstroming gesimuleerd. Deze vergelijking simuleert de stroming in een open, unsteady kanaalstroom. 

De gegevens, die de gebruiker moet instellen, zijn niet altijd even eenvoudig beschikbaar. Dit geldt 

zeker voor data-arme gebieden, zoals het onderzoeksgebied in Haïti. De invoergegevens hebben onder 

meer betrekking tot de geregistreerde regenval, beschikbaarheid van (nauwkeurige) DEM’s, Mannings-

ruwheidscoëfficiënten van het gebied, … De nauwkeurigheid van de startdata heeft een grote invloed 

op de correctheid van het gesimuleerde model. (Hydrologic Engineering Center, 2017) 

3.4.1.1 1D–simulatie versus 2D–simulatie  

Er kan een verschil gemaakt worden tussen een 1D -en een 2D-simulatie. Bij een 1D-simulatie wordt 

van het onderzoeksgebied, op welbepaalde afstanden, dwarsdoorsneden genomen. Alle dwarsdoorsne-

den stellen samen het hele terrein voor. De ontbrekende data tussen twee dwarsdoorsneden wordt 

bepaald door interpolatie van de onderlinge sneden. Indien de sneden te ver uit elkaar liggen, wordt 

echter voor een groot deel aan nauwkeurigheid ingeboet. Bij voldoende dwarsdoorsneden kan een goede 

weergave van het terrein gerealiseerd worden. Daartegenover staat een 2D-simulatie, die het hele terrein 

in model brengt aan de hand van een gecreëerde mesh. De nauwkeurigheid van een 2D-simulatie wordt 

bepaald door de grootte van de mesh, indien deze voldoende klein is, worden alle details in rekening 

gebracht. Wordt echter gewerkt met een grove mesh, worden veel details verwaarloosd. 

Er bestaan verschillende vrij beschikbare softwarepakketten voor het opstellen van zowel een 1D -als 

een 2D-simulatiemodel. Daarbij bestaat voor 1D-simulaties onder andere het HEC-RAS 1D -of het LIS-

FLOOD-FP-softwarepakket. Voorbeelden van een 2D-simulatiesoftware zijn onder andere HEC-RAS 

2D en de TELEMAC 2D. In een vergelijkende studie, uitgevoerd door Horritt & Bates (2002), werden 

met behulp van deze 4 softwarepakketten simulaties uitgevoerd (2x 1D en 2x 2D) voor een overstro-

mingsevenement van de Severn-rivier in het Verenigd Koninkrijk. De vier opgestelde modellen werden 

elk afzonderlijk gekalibreerd, om vervolgens te vergelijken met twee historische overstromingen (een 

overstroming in 1998 en een overstroming in 2000). Uit de resultaten bleek dat voor de 1D-simulaties 
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HEC-RAS beduidend beter scoorde dan de LISFLOOD-FP-software. Voor de 2D-simulaties lag de 

nauwkeurigheid van de HEC-RAS-simulatie hoger dan deze van de TELEMAC 2D, waarbij de nauw-

keurigheid van de HEC-RAS 1D-simulatie in de buurt kwam van deze van de TELEMAC 2D. Daarnaast 

dient de gebruiker voor de TELEMAC 2D-simulatie over extra gegevens te beschikken met betrekking 

tot de oppervlaktestromingen, die niet makkelijk te verzamelen zijn. (Horritt & Bates, 2002) 

Een tweede studie, die gebruikt maakte van dezelfde softwarepakketten als de studie over de Severn-

rivier, bekwam voor twee verschillende onderzoeksgebieden in Griekenland gelijkaardige conclusies 

met betrekking tot nauwkeurigheid van deze vier softwarepakketten. (Dimitriadis, et al., 2016) 

Een derde studie, uitgevoerd voor de Möðrudalur-vallei in IJsland, vergeleek het HEC-RAS 1D-pakket 

met de TELEMAC-2D software (Alho & Aaltonen, 2007). Daaruit bleek dat, mits gebruikmakend van 

correcte instelling (kleine tijdsintervallen), HEC-RAS 1D heel geschikt is voor het simuleren van over-

stromingen, indien voldoende aandacht wordt besteed aan het correct kalibreren van het model. De 

horizontale nauwkeurigheid van het overstromingsmodel bleek bij de HEC-RAS iets minder te zijn dan 

de 2D-software, maar ruim voldoende voor een correcte inschatting van de historische overstroming. 

De berekeningstijd van een 1D-simulatie is heel kort (2 tot 5 minuten), terwijl voor een 2D-simulatie de 

rekentijd kan oplopen tot 36 uur voor een onderzoeksgebied van 150 km2, met een mesh van 150 meter. 

Grote onderzoeksgebieden zijn dus moeilijker te berekenen met een 2D-software. (Alho & Aaltonen, 

2007) 

Uit de verschillende onderzoeken bleek dat het mogelijk is om zowel met 2D-softwarepakketten als met 

HEC-RAS 1D goede resultaten te behalen. Daarbij was meer kalibratiewerk nodig bij de 1D-software, 

maar was de rekentijd véél beperkter in vergelijking met de 2D-pakketten. Aldus lijkt de voorkeur uit 

te gaan naar het gebruik van HEC-RAS 1D voor het simuleren van een historische overstroming. (Horritt 

& Bates, 2002; Alho & Aaltonen, 2007; Dimitriadis, et al., 2016)   

3.4.1.2 HEC-RAS 1D principe  

De HEC-RAC 1D-modellen zijn volledig gebaseerd op de Saint-Venant-vergelijking. Deze vergelijking 

geldt voor unsteady openkanaalstromingen, waarbij ook de overstromingsvlaktes toe behoren. De over-

stromingsvlaktes worden gedefinieerd aan de hand van verschillende dwarsprofielen, die loodrecht op 

het wateroppervlak en op de stromingsrichting staan. Voor elk van deze dwarsprofielen gelden onder-

staande vergelijkingen (Bozza, et al., 2016; van Nooyen, 2005; Alho & Aaltonen, 2007; Hydrologic 

Engineering Center, 2016): 

 𝑄( = 	𝜙	×	𝑄         (1) 

Waarbij Qc [m3/s] de stroming in het kanaal voorstelt en Q de totale stroming [m3/s]. De schaalfactor Φ 

kan worden bepaald door: 

𝜙 = 	 *+
*+,	*-

        (2) 
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Hierbij is Kc de wrijving in het kanaal en Kf de wrijving in het overstromingsvlak. K kan bepaald worden 

aan de hand van: 

𝐾 = 	 /
0/2

345/2
        (3) 

P [m] staat voor de overstromingsperimeter en A [m2] de oppervlakte van de dwarsdoorsnede. n [m-1/3s] 

stelt de Mannings-ruwheidscoëfficiënt voor, die verschillend is voor het kanaal en het overstromings-

vlak. Met behulp van deze parameters kan de vergelijking van Saint-Venant worden opgesteld als zijnde: 

6/
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+ 	6 9	:
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+ 	6 <=	9 :

6;-
= 0      (4)	 
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Waarvoor geldt: 
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5 	     (6) 

Hierbij stelt Ac [m2] de doorsnede van het kanaal voor en Af [m2] de dwarsdoorsnede van het overstro-

mingsvlak. xf en xc [m] stellen de afstanden van het kanaal en het overstromingsvlak voor. R [m] staat 

voor de hydraulische radius (A/P), n staat voor de Mannings-ruwheidscoëfficiënt [m-1/3s] (daarbij geldt 

dat nf staat voor de overstroming en nc voor het kanaal), S staat voor de wrijvingshelling van het over-

stroming Sf en het kanaal Sc. φ geldt als schaalfactor die de verdeling geeft tussen het overstromingsvlak 

φf en het kanaal φc, waarbij φc = 1 - φf, bepaald volgens de numeriek bepaalde parameters Kc en Kf, die 

de wrijvingscoëfficiënten voorstellen. (Hydrologic Engineering Center, 2016; Alho & Aaltonen, 2007) 

Gebruikmakend van HEC-RAS kan, gebaseerd op vergelijkingen (4) en (5), aan de hand van een eindige 

elementenmethode een historisch overstromingsmodel berekend worden. Daarbij is benodigde input-

data, zijnde hoogtemodellen, stromingsgegevens (onder de vorm van regenvalgegevens of 

stromingsdebieten) en Mannings-coëfficiënten, noodzakelijk voor het bekomen van een correcte oplos-

sing. (Hydrologic Engineering Center, 2016; Bozza, et al., 2016) 

3.4.2 Nauwkeurigheid van het model 

De nauwkeurigheid van de HEC-RAS-simulatie kan gedefinieerd worden als de mate van overeenstem-

ming tussen het numerieke resultaat en de werkelijk waar te nemen overstroming. De nauwkeurigheid 

is afhankelijk van verschillende parameters (Brunner, 2014): 

- de verschillende aannames en beperkingen van het model (d.w.z. 1-D modellering, aannames 

van het niveau van het wateroppervlak, uitgaande van een uniforme stroming, enz.); 
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- de nauwkeurigheid van de geometriedata (correctheid dwarsdoorsneden, de ongekende Man-

nings-coëfficiënten, eventuele onnauwkeurigheden ten gevolge van bruggen en duikers, …); 

- de nauwkeurigheid van de flowdata en de ingestelde grenscondities; 

- de numerieke nauwkeurigheid van het rekenmodel. 

De nauwkeurigheid van de dwarsdoorsneden is afhankelijk van de nauwkeurigheid van het beschikbare 

hoogtemodel. Daarbij is de spatiale resolutie en de absolute/relatieve nauwkeurigheid van de hoogte van 

belang. Onder de spatiale resolutie van een hoogtemodel verstaat men de grondresolutie, namelijk de 

geprojecteerde lengte op de grond per pixel. De nauwkeurigheid kan gedefinieerd worden als de cor-

rectheid in de hoogte. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen absolute en relatieve 

nauwkeurigheid waarbij de absolute nauwkeurigheid te maken heeft met de totale nauwkeurigheid in 

vergelijking met een gekende waarde (bijvoorbeeld ten opzichte van zeeniveau). De relatieve nauwkeu-

righeid van een hoogtemodel heeft te maken met de onderlinge nauwkeurigheid van de hoogtepunten 

van het desbetreffend model. (Geoimage, 2016) 

Bij een HEC-RAS-simulatie gaat het programma ervan uit dat een 1-D unsteady flow-vergelijking de 

correcte voorstelling is van de stroom die door het open kanaal vloeit. Voor complexe systemen zal, op 

basis van een iteratief proces, de best passende vergelijking gezocht worden. Het oplossen van deze 

energetische vergelijking zal echter niet voor alle modellen even goed overeenstemmen met de werke-

lijkheid. De mate van afwijking zal invloed hebben op de totale nauwkeurigheid van het model. 

(Brunner, 2014) 

3.4.3 Benodigde data 

Het is belangrijk om voor aanvang van het onderzoek over de geschikte inputdata te beschikken voor 

het opstellen van een HEC-RAS-model. Voor deze casestudie is het van belang dat de data vrij beschik-

baar is. Uit de literatuur bleek dat onderstaande inputdata noodzakelijk is voor het uitvoeren van HEC-

RAS-simulatie van een historische overstroming (Bozza, et al., 2016; Timbadiya, et al., 2011; Motevalli, 

et al., 2016): 

- een geschikte digitaal hoogteprofiel (DEM); 

- de regenvalgegevens gedurende het historisch evenement; 

- de correcte Mannings-ruwheidscoëfficiënten; 

- de gegevens ter kalibratie van het gegenereerde model. 

3.4.3.1 Hoogteprofielen (DEM)  

Algemeen 

Ongeacht het type overstroming dat wordt gemodelleerd, dient een hoogteprofiel (Digital Elevation 

Model, DEM) beschikbaar te zijn. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een DSM (Digital 

Surface Model) en een DTM (Digital Terrain Model). Een DSM omvat alle eigenschappen van het 
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opgemeten oppervlak, met inbegrip van specifieke kenmerken aangebracht door de mens (zijnde gebou-

wen ed.) of natuur (bomen ed.), dit terwijl een DTM enkel de topografische hoogtes bevat, waarbij alle 

gebouwen, bomen, bruggen, … worden gefilterd en vervangen door het oorspronkelijk terreinmodel. 

Deze filtering dient te gebeuren door menselijke inbreng. (Geoimage, 2016; Brett & Sanders, 2007) 

 

Figuur 12: Verschil tussen digitaal oppervlaktemodel (DSM) en digitaal terreinmodel (DTM) (ACP-EU Natural Disaster 
Risk Reduction Program, 2017) 

De keuze tussen het gebruik van een DTM of een DSM is afhankelijk van de resolutie van het hoogte-

model. Indien men te maken heeft met een hoogtemodel met een grote spatiale resolutie (bijvoorbeeld 

LiDAR die om de 3 meter de punten opneemt), is het goed om een DSM te hebben. Bij een DSM met 

grote resolutie (en dus veel punten per oppervlakte) zal het voor de gebruiker duidelijk zijn wat een 

gebouw is en wat het aardoppervlak is, waardoor het mogelijk is om het model te verwerken tot het voor 

onderzoek geschikt is. Zo kan, bijvoorbeeld, bij de simulatie van een overstroming het gebouw van 

belang zijn (en kan dus behouden blijven), maar kunnen bomen uit de DSM gefilterd worden (aangezien 

deze een mistekend beeld kunnen hebben voor de overstroming). Wordt echter gewerkt met een kleine 

spatiale resolutie (bijvoorbeeld ASTER of SRTM, dat om de 30 meter slechts een punt neem), dan wordt 

best gebruik gemaakt van een DTM. De spatiale resolutie van een SRTM-model bedraagt 30 meter, 

waardoor het voor de gebruiker onmogelijk is om verschil tussen gebouwen (of bomen) en het werke-

lijke terrein op te merken. Het hoogtemodel kan dus niet correct beoordeeld worden. (Geoimage, 2016) 

In Tabel 1 worden verschillende soorten DEM’s weergegeven, die bij de start van het onderzoek beke-

ken werden om te bepalen of deze al dan niet in aanmerking komen voor het bepalen van de historische 

overstroming in dit onderzoek. Dit is echter een beperkte lijst, in werkelijkheid zijn veel verschillende 

DEM’s verkrijgbaar (al dan niet tegen betaling).  
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Tabel 1 : Vergelijking specificaties van verschillende geraadpleegde DEM's. (*) nauwkeurigheid afhankelijk van de positie 
op aarde. (Sanders, 2007; GEOIMAGE, 2016) 

  

Airborne LiDAR  

Bij airborne LiDAR (Light Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging) wordt 

met behulp van vliegtuigmissies de gronddata via laserscanning verkregen. Door de verschillende fre-

quenties van de gebruikte laserstralen ondervindt LiDAR weinig hinder van het bladerdek van eventuele 

bomen en/of beplantingen. Een deel van het stralen zal door het bladerdek worden teruggekaatst, maar 

door het gebruik van stralen met korte golflengte bereikt een deel van deze straling ook het grondopper-

vlak. Door dit verschil is LiDAR in staat om onderscheid te maken tussen begroeiing en bebouwing. 

Het hoogtemodel dat verkregen wordt door de LiDAR-meting, heeft veruit de beste nauwkeurigheid, 

namelijk tot op 10 cm nauwkeurig. Daarbij kan het, op vraag van de klant, metingen uitvoeren met een 

hoge spatiale resolutie. Door de hoge spatiale resolutie zullen de meeste ‘obstakels’ in de DEM worden 

opgenomen. Zo wordt bijvoorbeeld een brug over een rivier duidelijk opgenomen in de DEM. Deze 

brug zal in het hoogtemodel als een soort dam voor de rivier zijn, wat uiteraard een verkeerde opvatting 

is. Om dit te voorkomen moet de gebruiker bepaalde elementen aanpassen om zo de realiteit correct 

weer te geven. (Brett & Sanders, 2007; NOAA, 2017) 

Een groot pluspunt van de airborne LiDAR toepassing is het feit dat gewerkt wordt met multispectrale 

banden (zijnde een rode, groene en blauwe band, met elk hun typische frequentie). Daarbij is de groene 

band in staat om door het wateroppervlak te meten, met als gevolg dat het ook mogelijk is om met deze 

band onderwatermetingen uit te voeren, waardoor de rivierbedding mee in het hoogtemodel wordt op-

genomen. (Geoimage, 2016; NOAA, 2017) 

WorldView 1 & 2 

De WorldView 1 & 2-missies worden uitgevoerd door satellieten die gelanceerd werden door het com-

merciële bedrijf DigitalGlobe (en dus niet door vliegtuigen zoals bij LiDAR). Deze satellieten maken 

beelden met hoge spatiale resoluties die, net als bij de LiDAR-vliegtuigmissies, worden gemaakt op 
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bestelling van de klant. Daarbij is het voor DigitalGlobe mogelijk om met de gemaakte beelden, ver-

schillende DEM’s te genereren. Daarbij is de spatiale resolutie van de DEM afhankelijk van de spatiale 

resolutie van het satellietbeeld en kan de absolute nauwkeurigheid geschat worden op ongeveer 1 meter. 

De klant kan echter ook opteren om, met behulp van de SISAR-software, de DEM’s zelf te genereren 

aan de hand van een paar stereoscopische satellietfoto’s. Studies tonen aan dat dit een heel nauwkeurige 

methode is voor het creëren van een DEM. (Crespi, et al., 2012; Hung, et al., 1997) Het is echter inge-

wikkeld en heel tijdrovend vooraleer men erin slaagt om een nauwkeurig en correct resultaat te 

verkrijgen. Daarnaast zijn stereoscopische foto’s niet vrij te verkrijgen. De aankoop van stereoscopische 

foto’s en/of commerciële DEM’s (zowel WorldView als LiDAR) zijn duur en dus niet geschikt als open 

source data. (Geoimage, 2016) 

SRTM 90 en SRTM 30  

De Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) werd uitgevoerd door de NASA (National Aeronautics 

and Space Administration). De data van de SRTM 90, een hoogtemodel met een spatiale resolutie van 

90 m, werd verzameld in het jaar 2000 en bevat alle hoogtes van het landoppervlak gelegen tussen 56° 

noorderbreedte en 56° zuiderbreedte. De SRTM-gegevens zijn open source data waarbij de absolute 

nauwkeurigheid afhankelijk is van de locatie van het onderzoeksgebied (gaande van 6 tot 8 meter nauw-

keurig). (Geoimage, 2016) 

De NASA had als doel de resolutie van het hoogtemodel te verfijnen van 90 m tot 30 m (SRTM90 werd 

zo SRTM30). Deze 30m-resolutie was reeds vanaf lancering van het project beschikbaar voor Noord-

Amerika. Vanaf 2014 verwezenlijkte de NASA voor de rest van de wereld (gelegen in het dekkingsge-

bied van SRTM) de SRTM30. Eind augustus 2015 werd met het laatste gebied, het Midden-Oosten, de 

missie volbracht. STM30 is de open source DEM met de hoogst beschikbare spatiale resolutie en lijkt, 

uitgaande van de reeds uitgevoerde studies, geschikt voor het opmaken van overstromingskaarten. 

(Bozza, et al.,2016; Ullah, et al., 2016; Masood & Takeuchi, 2010) 

Hierbij valt wel op te merken dat de SRTM een DSM is, en dus niet enkel het grondoppervlak covert 

maar ook de bomen en gebouwen. Daarbij dient gelet te worden op de grootte van de spatiale resolutie. 

(Geoimage, 2016) 

ASTER (GDEM)  

In 2009 is een samenwerking tussen de Verenigde Staten en Japan gestart om het project ‘Advanced 

Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometre’ (ASTER) en ‘Global Digital Elevation Mo-

del’ (GDEM) te lanceren. Deze missie had als doel om met vergelijkbare resoluties als de SRTM30 een 

groter gebied te coveren (gelegen tussen 83°N en 83°Z). Het deel dat door SRTM niet werd gecoverd, 

werd wel door het ASTER-model opgenomen. Dit model vertoont echter ‘blinde vlekken’ door wolken 

en/of andere verstoringen. Deze dienen handmatig bijgewerkt te worden, waardoor het aan nauwkeu-

righeid verliest ten opzichte van SRTM. Daardoor wordt ASTER veelal enkel gebruikt voor 
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onderzoeksgebieden die niet door SRTM gedekt worden. Voor de overige gebieden wordt geopteerd 

om SRTM te gebruiken. (Brett & Sanders, 2007; Santillan & Makinano, 2016)  

TanDEM-X  

TanDEM-X -missie werd uitgevoerd door de Duitse organisatie ‘German Aerospace Center’ (DLR). 

Deze organisatie bracht in 2015 de hele wereld in kaart aan de hand van een DSM met spatiale resolutie 

van 12 meter, wat dus een stuk hoger is dan ASTER en de SRTM. De TanDEM-X-missie vertoont 

echter, net als het ASTER-model, ook nog ‘blinde vlekken’, maar men is van plan deze blinde vlekken 

weg te werken. Tot op heden staat het wegwerken van deze vlekken echter nog niet up-to-date. Enkel 

de modellen voor de U.S.A. en Duitsland staan reeds helemaal op punt. (Wessel, 2016) 

De TanDEM-X is vrij verkrijgbaar voor wetenschappelijk onderzoek, mits gebruik makend van een 

verzoekschrift die slechts op bepaalde tijdstippen kunnen worden ingestuurd. Buiten deze aanvraagpe-

riodes worden deze betalend aangeboden. De laatste deadline voor het aanvragen van TanDEM-X 

DEM’s verliep op 1 december 2016, dus blijkt deze DEM niet beschikbaar te zijn voor de casestudie. 

(Wessel, 2016) 

Spatiale resolutie DEM versus correctheid overstromingskaart  

Het spreekt voor zich dat de resolutie van de gebruikte DEM een cruciale factor is voor de nauwkeurig-

heid van het onderzoek. Hoe hoger de spatiale resolutie, des te meer detail in de overstromingskaart 

wordt opgenomen. In de studie over de overstroming in Gonaives, Haïti (Bozza, et al., 2016), werd de 

vergelijking gemaakt tussen een SRTM-model en een WorldView2-model. Het was duidelijk dat met 

het WorldView-model correctere resultaten werden bekomen dan met de SRTM. Echter, zoals reeds 

vermeld, zijn de commerciële WorldView DEM’s niet vrij verkrijgbaar voor het onderzoeksgebied. 

(Hydrologic Engineering Center, 2017; Bozza, et al., 2016; Wessel, 2016) 

Besluit  

Er bestaat een grote verscheidenheid aan digitale hoogtemodellen. De nauwkeurigheid van deze model-

len is van cruciaal belang voor de nauwkeurigheid van de overstromingsmodellen. Uit de literatuur blijkt 

dat DEM’s met een hoge spatiale resolutie (zoals WorldView en LiDAR), het best geschikt zijn voor 

het opmaken van overstromingskaarten. Deze zijn echter enkel te verkrijgen tegen betaling. Het 

SRTM30 -en ASTER-model zijn de DEM’s met de hoogste spatiale resolutie die voor dit onderzoeks-

gebied vrij te verkrijgen zijn. Daarbij dient voldoende voorzichtig omgesprongen te worden met de 

interpretatie van deze data, aangezien het steeds gaat over een DSM en niet over een DTM. 

3.4.3.2 Regenvaldata gedurende het historisch evenement (GPM) 

In de casestudie over de overstroming in Gonaives, Haïti (Bozza, et al., 2016), werd gebruik gemaakt 

van de regenvaldata die verzameld werd gedurende de orkaan Ike en ter beschikking gesteld door de 

Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM). TRMM was een samenwerking tussen de NASA en het 
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Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) met als doel het bepalen van de tropische regenval voor 

klimatologisch onderzoek. TRMM werd gelanceerd in november 1997 en had als initieel doel het uit-

voeren van een missie over een periode van drie jaar, maar werd daarbij keer op keer verlengd. De 

missie kende op 15 april 2015 haar definitief einde, maar leverde een unieke 17-jarige dataset op met 

betrekking tot regenval in tropische gebieden (en zelfs daarbuiten). Hiermee zette TRMM een toonaan-

gevende standaard voor het bepalen en meten van neerslagmetingen en bracht een revolutie teweeg in 

het onderzoek naar tropische orkanen, de relatie tussen het weer en de klimaatverandering en vele andere 

klimatologische toepassingen. De TRMM-gegevens ondersteunden ook operationele toepassingen zoals 

het monitoren van overstromingen, droogte en weersvoorspellingen. (NASA, 2017; Bozza, et al., 2016) 

Deze gegevens zijn vrij beschikbaar gesteld door de NASA en omvatten alle gemeten regenval gelegen 

tussen 60° noorderbreedte en 60° zuiderbreedte (dus verder dan enkel de tropische gebieden) voor de 

hele duur van de missie. De temporele resolutie van de beelden is afhankelijk van het gewenste doel-

einde, en varieert van 30 minuten, 1 uur, 3 uur, 24 uur, 7 dagen, 1 maand tot 3 maanden. Deze 

meetgegevens zijn beschikbaar in allerlei verschillende digitale formaten, afhankelijk van de verschil-

lende doeleinden. De data wordt steeds geleverd met een spatiale resolutie van 0,25°, wat voor het 

onderzoeksgebied overeenkomt met ongeveer 27,8 km. (NASA, 2017) 

Door het succes van de meetgegevens van TRMM kwam, na het stopzetten van deze missie, een opvol-

ger. De Global Precipitation Measurement (GPM) is eveneens een samenwerking tussen NASA en 

JAXA, maar verbreedt hun kennis door samen te werken met andere ruimtevaartorganisaties: Frankrijk 

(CNES), India (ISRO), USA (NOAA) en Europa (EUMETSAT). Deze missie werd in 2014 gelanceerd 

en is nog steeds operationeel. De werking van de GPM-meetapparatuur is gebaseerd op de betrouwbare 

werking van de TRMM, maar aangepast aan de huidige kennis waarbij de spatiale resolutie van 0,25° 

behouden blijft. Verder is naast gewone regenval, ook vaste neerslag (onder de vorm van hagel en 

sneeuw) waarneembaar. Door het verhogen van de nauwkeurigheid is het nu ook mogelijk geworden 

om lichte neerslag (tot 0,5 mm/h) te meten. Daardoor worden de gegevens van GPM gezien als een 

betrouwbare bron voor het leveren van regenvalgegevens, welke door de NASA beschikbaar worden 

gesteld. (NASA, 2017) 

3.4.3.3 Mannings – Ruwheidscoëfficiënten 

De grootste onbekende voor het simulatiemodel is de Mannings-ruwheidscoëfficiënt [m-1/3s]. Deze co-

efficiënt is gebaseerd op een empirische formule die de gemiddelde energieverliezen van de stroom, die 

door een open kanaal vloeit, schat. (van Nooyen, 2005; Bozza, et al., 2016) Dit is een belangrijke para-

meter voor het voorspellen van een mogelijke overstroming. De data met betrekking tot het bepalen van 

deze coëfficiënt is veelal niet vrij beschikbaar en is slechts vast te leggen door ofwel het empirisch testen 

van het simulatiemodel ofwel door vaststellingen ter plaatse. Daarbij is de coëfficiënt slechts zeer plaat-

selijk van toepassing en afhankelijk van de bodemsamenstelling. Verzadigde bodems zullen een andere 

coëfficiënt hebben dan onverzadigde bodems, grasvelden verschillende coëfficiënten dan gesteenten, … 
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Voor een studie uitgevoerd op de ‘lower Tapi River’ in India, bleek na kalibratie dat voor eenzelfde 

rivier verschillende Mannings-coëfficiënten dienden bepaald te worden. De waarde van de Mannings-

coëfficiënt voor de rivier, nc, varieerde tussen de 0,025 en de 0,035.  (Timbadiya, Lal Patel, & Porey, 

2011) 

3.4.4 Validatie van het model 

3.4.4.1 Algemeen principe 

Na het correct instellen van alle parameters en het simuleren van het HEC-RAS-model wordt een resul-

taat bekomen onder de vorm van een overstromingsgebied. De vraag moet echter gesteld worden of 

deze bekomen resultaten ook correct zijn in vergelijking met de overstroming die heeft plaatsgevonden 

in het studiegebied. Dit is heel onzeker aangezien de Mannings-coëfficiënt dient bepaald te worden op 

empirische wijze. De validatie van het gesimuleerde model, ter controle van de correctheid van de over-

stroomde gebieden in de HEC-RAS-simulatie, kan aan de hand van beschikbare satellietfoto’s gebeuren. 

In literatuur wordt vaak vermeld dat het model vergeleken wordt aan de hand van de Jaccard’s simulatie 

index (Schumann, et al., 2011; Bozza, et al., 2016): 

    (7)   

Figuur 13: Visuele voorstelling termen Jaccard's index 
   

Waarvoor geldt dat Aobs het waargenomen overstromingsgebied is (aan de hand van satellietfoto’s) en 

Asim de gesimuleerde oppervlakte is via het HEC-RAS-model. De Jaccard-index Sj varieert tussen de 0 

en 1. Indien deze gelijk is aan 1, is een perfecte overstroming gesimuleerd. De Jaccard-index is evenwel 

niet in staat om een onderscheid te maken tussen onderschatte en overschatte waarden. Het kan zijn dat 

de gesimuleerde overstroming correct bedekt is, maar deze op sommige plaatsen overschat wordt, aldus 

is ‘Aobs∩Asim’ correct, maar ‘Aobs∪Asim’ te groot, daardoor gaat Sj (en de bijkomende nauwkeurigheid) 

dalen. Door Sj samen te gebruiken met een 2e parameter Si, kan deze over -of onderschatting aangetoond 

worden. (Bozza, et al., 2016) 

      (8) 

De waarde Si vergelijkt hierbij de gemeenschappelijke oppervlakte met de totale werkelijke oppervlakte. 

Hoe dichter deze waarde, samen met Si bij 1 aansluit hoe nauwkeuriger de simulatie. Aan de hand van 

deze parameters kan het gesimuleerde model (en corresponderende Mannings-coëfficiënten) gekali-

breerd worden. (Schumann, et al., 2011; Bozza, et al., 2016) 
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3.4.4.2 Kalibratie van de Mannings-coëfficient bij verschillende stroming 

De kalibratie van het model, met behulp van de Jaccard-index Sj en Si, werd reeds uitgevoerd voor het 

studiegebied in Gonaives, Haïti (Bozza, et al., 2016). De conclusies van de Mannings-coëfficiënten 

worden in Figuur 14 weergegeven. Hierbij wordt zowel de Jaccard-index Sj als Si weergegeven, dit voor 

constante stroming (steady flow) als veranderlijke stroming (unsteady flow). Uit Figuur 14 is vast te 

stellen dat de Mannings-coëfficiënten bij constante stroming van groot belang zijn. De waarde voor Sj 

en Si variëren sterk tussen de verschillende coëfficiënten. De waarde voor Sj gaat, afhankelijk van de 

nauwkeurigheid van het DEM, tot 0,74. Si piekt zelf tot 0,95. (Bozza, et al., 2016) 

Unsteady flow-modellen zijn moeilijker te simuleren dan steady flow-modellen, daarnaast vergen ze 

meer rekentijd (Horritt & Bates, 2002). Echter is, voor het simuleren van unsteady flow-modellen, de 

Mannings-coëfficiënt minder doorslaggevend. Figuur 14 toont aan dat bij unsteady flow, de waarden 

voor Sj en Si redelijk gelijklopend zijn in vergelijking met de steady flow, onafhankelijk van de gekozen 

Mannings-constante. Anderzijds is ook duidelijk dat, indien de Mannings-coëfficiënten bij een steady 

flow-analyse correct gekozen worden, de nauwkeurigheid tussen steady flow en unsteady flow in de-

zelfde grootorde liggen. De verkregen waarden voor Sj zijn voor beide gevallen te vinden in de buurt 

van 0,73 (voor nc = 0,011 en nf = 0,15) en voor Si zijn waarden rond de 0,95 haalbaar (voor nc = 0,011 

en nf = 0,15). (Bozza, et al., 2016) 

De rode lijnen op Figuur 14 tonen de resultaten van de DEM met een hoge spatiale resolutie, in dit geval 

bekomen aan de hand van WorldView 1. Met deze DEM was het mogelijk om een heel nauwkeurig 

resultaat te bekomen. De zwarte lijnen tonen de simulatie met een lage spatiale resolutie (90 meter). 

Hierbij valt op te merken dat de nauwkeurigheid een flink stuk lager ligt, wat aantoont dat, naast de 

Mannings-coëfficiënt, de DEM een heel cruciale rol had in het hele onderzoek. (Bozza, et al., 2016) 

Uit het onderzoek blijkt dat voor het studiegebied in Gonaives de Mannings-ruwheidscoëfficiënt voor 

het kanaal (nc = 0,011) en de overstroming (nf = 0,15) op iteratieve wijze werd vastgelegd. Daarbij kon 

het verschil in resultaat tussen een unsteady flow-analyse en een steady flow-analyse beperkt worden, 

indien gebruik werd gemaakt van de correcte Mannings-coëfficiënt. Bij een unsteady flow-analyse bleek 

deze coëfficiënt minder resultaatbepalend te zijn. (Bozza, et al., 2016) 
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Figuur 14: Vergelijking van verschillende Manning-coëfficiënt voor ‘steady flow’ -en ‘unsteady flow’analyse aan de hand 
van de  Jaccerd’s similarity index Sj en intersection similarity index Si, voor het studiegebied in Gonaives, Haïti (Bozza, et 

al., 2016). 
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4 Afbakening van het onderzoek 

Na een zware natuurramp, zoals orkaan Matthew, komt vaak extra open source data beschikbaar. Deze 

data kan, samen met de reeds beschikbare data, zowel dienen voor humanitaire als voor 

wetenschappelijke doeleinden. Voor deze casestudie is het essentieel te achterhalen welke data 

beschikbaar is voor een data-arm gebied, in dit geval de monding van Grand-Rivière-des-Nippes in 

Haïti. 

Hierbij moet onderzocht worden of het, met de beschikbare data, mogelijk is om een historische 

overstroming te simuleren. Blijkt dit het geval te zijn, kan met behulp van de Jaccard-index het model 

gekalibreerd worden om zo de geschikte Mannings-coëfficiënten voor de verschillende delen het 

onderzoeksgebied te bekomen. Uit deze Jaccard-index zal blijken hoe correct de simulatie is in 

vergelijking met het historisch evenement. 

Mocht het mogelijk zijn, om met de beschikbare data, een correct overstromingsmodel te simuleren, kan 

aan de hand van deze resultaten een overstromingskaart worden opgesteld. Deze kaart geeft de 

overstromingsdieptes weer, welke als input kunnen dienen voor het opstellen van 

overstromingsricisokaarten. Indien uit de simulatie echter blijkt dat het, ten gevolge van de beperkingen 

van de open source data, niet mogelijk is om een correct model op te stellen, dienen de tekortkomingen 

gespecifeerd te worden om zo een correct besluit te kunnen formuleren.



  Methodologie 

 30 

5 Methodologie 

5.1 Onderzoeksmethode 

5.1.1 Genereren van een HEC-RAS-model 

In Figuur 15 wordt de onderzoeksmethode voor het creëren van een HEC-RAS-model toegelicht. Aan 

de hand van diverse computersoftware, besproken in hoofdstuk 5.2, werd alle data verwerkt. Fora, tuto-

rials en de verschillende handleidingen vormden hierbij een goed hulpmiddel om de werking van de 

verschillende software goed te begrijpen.  

 

Figuur 15 : Flowchart van de gevolgde methode voor het modelleren van een 1D HEC-RAS-model. 
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Voor het modelleren in HEC-RAS werd onderscheid gemaakt tussen twee belangrijke parameterinstel-

lingen, de geometrie-data en de flow-data. De flow-data werd gegenereerd met behulp van de HEC-

HMS-software waarnaast de geometrie-data op verschillende methodes kon bepaald worden, onder an-

dere met behulp van de HEC-geoRAS-software. Met de geometrie -en flow-data werd in HEC-RAS een 

overstroming gesimuleerd waarbij de Mannings-coëfficiënt de enige onbekende was. Deze onbekende 

diende aan de hand van kalibratie bepaald te worden.  

5.1.2 Kalibratie van de Mannings-coëfficiënten 

De Mannings-coëfficiënten zijn heel plaatselijk. De flowchart, weergegeven in Figuur 16, toont een 

mogelijke methode voor het kalibreren van deze coëfficiënten. Dit kon pas uitgevoerd worden indien 

een correct HEC-RAS-model werd gecreëerd.  

 

Figuur 16: Flowchart van de gevolgde methode voor het kalibreren van de Mannings-coëfficiënt bij een HEC-RAS-simulatie. 

Als eerste werd het model gesimuleerd met behulp van richtwaarden voor de Mannings-coëfficiënten, 

deze zijn te bepalen zijn met behulp van tabellen uit de HEC-RAS-handleidingen. Vervolgens kon de 

eerste simulatie vergeleken worden met de beschikbare post-eventbeelden van het onderzoeksgebied. 

Bijvoorbeeld: kwam het overstromingsvlak van de post-eventbeelden van zone A overeen met het vlak 

uit het gesimuleerde model, dan was de Mannings-coëfficiënt voor zone A correct. Kwamen de overige 

vlakken van het model niet overeen met de beelden, dan gold deze coëfficiënt niet voor de rest van het 

gebied. Er moest een tweede simulatie worden uitgevoerd, waarbij de coëfficiënt voor zone A reeds 

bepaald was maar met een aangepaste coëfficiënten voor de overige zones. De methode werd herhaald 

tot het best passend overstromingsmodel voor het onderzoeksgebied kon worden bekomen. 

5.1.3 Karteren van de overstromingsdiepte 

Na het modeleren en het kalibreren van het overstromingsmodel konden de overstromingsdieptes be-

paald worden. Door het gesimuleerde model en de gebruikte DEM met elkaar te vergelijken, kon het 

verschil in ‘z’-waarde bepaald worden. Dit verschil kan gedefinieerd worden als de overstromings-

diepte. De gekarteerde overstromingsdiepte diende hierbij als eindresultaat van het onderzoek. 
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5.2 Gebruikte programma’s 

Voor deze casestudie werd gebruik gemaakt van verschillende reken -en/of visualisatiesoftware. Deze 

software was ofwel vrij te verkrijgen, ofwel bruikbaar met de licenties die door de universiteit ter be-

schikking werden gesteld. Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de gebruikte computersoftware. 

5.2.1 ArcGIS (versie 10.2.2) 

ArcGIS is de belangrijkste computersoftware van ‘Esri’s ArcGIS’. Daarbij werd de versie 10.2.2. ge-

bruikt waarbij de licentie door de universiteit ter beschikking werd gesteld. ArcMap, een onderdeel van 

de ArcGIS-software, is een geografisch informatiesysteem waarmee het mogelijk is om data op te bou-

wen en te beheren, te analyseren en te visualiseren. Gedurende het onderzoek werden deze drie facetten 

van het programma ook gebruikt. (Esri’s ArcGIS, 2017) 

- Opbouw en beheer van data: ArcMap werd gebruik voor het verwerken van ruwe data. De 

verkregen regenvaldata, beschikbare satellietfoto’s, … werden ingeladen en gegeorefereerd. 

Deze ruwe data kon vervolgens met ArcMap, eventueel in combinatie met de HEC-geoRAS-

applicatie, worden voorbereid om vervolgens te gebruiken in andere rekensoftware (in dit geval 

HEC-RAS en HEC-HMS). 

- Analyseren van data: Het analyseren van de data kon tweeledig gezien worden. Enerzijds werd 

voorafgaand het onderzoek de ruwe data ontleed waarbij deze met betrekking tot het onder-

zoeksgebied diende geverifieerd te worden. Daarnaast werd, na uitvoering van de simulatie, het 

resultaat van de rekensoftware terug in ArcMap verwerkt en geanalyseerd. 

- Visualiseren: Het was mogelijk om met behulp van ArcMap overstromingskaarten op te maken. 

De eventuele resultaten en bijhorende tussenstappen van het onderzoek konden op deze manier 

gevisualiseerd en gepresenteerd worden. 

5.2.2 HEC-RAS (versie 5.0.3) 

HEC-RAS (versie 5.0.3), afkorting van ‘Hydrologic Engineering Center's River Analysis System’, is 

een rekensoftware die ontwikkeld is door het Amerikaanse ministerie van Defensie (Army Corps of 

Engineers) en wordt sinds 1995 gratis ter beschikking gesteld. Deze software werd in eerste instantie 

specifiek ontwikkeld om werken aan rivieren, havens en andere openbare plaatsen te beheren. Tegen-

woordig is de software geëvolueerd naar één die het mogelijk maakt om hydraulische modellen van 

waterstromen door natuurlijke rivieren en open kanalen op te stellen en te berekenen. HEC-RAS kan 

zowel 1D als 2D-modellen berekenen. In deze casestudie werd HEC-RAS gebruikt voor het modelleren 

van de historische overstroming aan de hand van een 1D-model. (Hydrologic Engineering Center, 2017) 
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5.2.3 HEC-geoRAS (versie ArcMap 10.2) 

HEC-geoRAS, versie ArcMap 10.2, is een plug-insoftware die geïmporteerd wordt in ArcMap en dient 

ter ondersteuning van HEC-RAS. Het is ontwikkeld door de Army Corps of Engineers van het Ameri-

kaanse ministerie van Defensie en is gratis ter beschikking. De modellering van het HEC-RAS-model 

kan in principe HEC-RAS zelf gebeuren, maar HEC-geoRAS laat toe om op een eenvoudige en snelle 

manier de rivier en bijhorende parameters te modelleren. De inputdata, die in ArcMap werd ingeladen, 

werd gekoppeld aan de gesimuleerde gegevens van HEC-geoRAS. Deze gekoppelde elementen werden 

vervolgens gebruikt als basismodel in HEC-RAS. (Hydrologic Engineering Center, 2017) 

5.2.4 HEC-HMS (versie 4.2.1) 

HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center's Hydrologic Modeling System, versie 4.2.1) is een open 

source software ontwikkeld voor het bepalen van de afvoer van water bij gekende regenval. Het pro-

gramma is bedoeld voor het oplossen van een zo breed mogelijk scala aan toepassingen met betrekking 

tot stromingsberekeningen. Het simulatiemodel is een model dat werkelijke stroomgebieden, met bijho-

rende watercyclus, schematisch voorstelt. Aan de hand van de inputdata voor HEC-HMS (de gekende 

regenvaldata) werden de stroomdebieten (de outputdata) berekend die vervolgens dienst deden als input 

voor de flowdata van het HEC-RAS-model. (Hydrologic Engineering Center, 2017)  
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5.3 Gebruikte data 

Voor het opstellen van het hydrodynamisch model waren verscheidene inputdata van cruciaal belang. 

Deze data, gaande van satellietfoto’s, hoogtemodellen tot regenvaldata, moest op het moment van uit-

voering, vrij beschikbaar zijn voor academisch onderzoek. In dit hoofdstuk volgt een korte toelichting 

van de gebruikte data met de daarbij horende specificaties. 

5.3.1 Satellietfoto’s 

5.3.1.1 Algemeen 

Ter validatie van het model werd gebruik gemaakt van satellietfoto’s die geleverd werden door Digi-

talGlobe. DigitalGlobe is een commercieel bedrijf dat zich specialiseert in het leveren van ruimtebeelden 

en bijhorende geospatiale informatie door teledetectie. Met behulp van de WorldView 1-en WorldView 

2-satellieten werden beelden, met een spatiale resolutie van ongeveer 0,49 meter, van het onderzoeks-

gebied gemaakt. Door deze hoge resolutie waren de beelden uiterst geschikt ter kalibratie van het model. 

Aangezien DigitalGlobe een commercieel bedrijf is, worden deze beelden normaal gezien niet open 

source gemaakt. Maar door de catastrofale gevolgen van orkaan Matthew, werden beelden van enkele 

zwaar getroffen regio’s in Haïti ter beschikking gesteld onder de vorm van een open data program. 

Deze beelden kunnen helpen bij wetenschappelijke en/of humanitaire doeleinden. Voor het onderzoek 

werd zowel gebruik gemaakt van pre-event als post-eventbeelden. 

5.3.1.2 Doel van de foto’s 

De foto’s werden, gedurende het onderzoek, voor verschillende doeleinden gebruikt, namelijk: 

- Aan de hand van de post-event beelden werd, op visuele wijze, het feitelijk onderzoeksgebied 

bepaald. Op deze beelden diende de overstroming duidelijk zichtbaar te zijn. 

- De pre-event beelden van het onderzoeksgebied werden gebruikt om de geometrie van het HEC-

RAS-model op te stellen. 

- De post-event beelden (dezelfde beelden als deze voor het bepalen van het onderzoeksgebied) 

dienden voor het kalibreren van het gesimuleerde model volgens het algemeen Jaccard’s-Prin-

cipe, besproken in punt 3.4.4.1. 

5.3.1.3 Gebruikte satellietfoto’s 

Volgende beelden van het onderzoeksgebied waren beschikbaar (Digital Globe, 2017): 

- pre-event beelden gemaakt op 20.05.2016; 

- post-event beelden gemaakt op 8.10.2016. 

De pre-event beelden van het onderzoeksgebied dateren van tijdens het regenseizoen en werden hierdoor 

verondersteld representatief te zijn voor de situatie van het onderzoeksgebied voorafgaand het event. 

De post-event beelden dateren van enkele dagen na de doortocht van orkaan Matthew. 



  Methodologie 

 35 

De foto’s waren beschikbaar in rasterbestanden (‘.tiff’-bestanden) die in ArcMap konden worden inge-

laden. Daarbij waren ze reeds gegeorefereerd aan de hand van het geografisch coördinatensysteem 

GCS_WGS_1984. De pre-eventbeelden dienden als referentie ter modelering van het geometriemodel 

en de post-eventbeelden ter kalibratie. Figuur 17 toont als voorbeeld zowel het pre-event en post-event-

beeld van een deel van het onderzoeksgebied. 

 

Figuur 17 : DigitalGlobe-foto's : Links pre-event gemaakt op 20.05.2016, rechts post-event gemaakt op 08.10.2016 van een 
deel van het onderzoeksgebied, Baie des Nippes. (Digital Globe, 2017) 

5.3.2 Hoogtemodellen 

In deze casestudie werden twee verschillende hoogtemodellen vergeleken, SRTM30 en ASTER 

(GDEM). Na vergelijking werd het model opgesteld met behulp van een SRTM30 model. Beide hoog-

temodellen zijn een digitaal oppervlakte model, kortweg DSM (Digital Surface Model). Een 

vergelijking tussen DTM en DSM wordt weergegeven in Figuur 12 op pagina 21. In het onderzoek 

konden enkel DSM’s gebruikt worden, aangezien DTM’s niet open source te verkrijgen zijn. 

SRTM30 en GDEM ASTER hebben allebei een spatiale resolutie van 30 meter en waren per gebied te 

downloaden. De modellen werden geleverd in een rasterformaat, waarbij ieder punt zijn resulterende 

hoogte weergaf. Beide hoogtemodellen waren reeds gegeorefereerd volgens het geografisch coördina-

tensysteem GCS_WGS_1984. Een voorbeeld van het ingeladen SRTM-model voor het 

onderzoeksgebied wordt weergegeven in Figuur 18. (U.S. Geological Survey, 2017) 



  Methodologie 

 36 

 

Figuur 18 : voorbeeld van het SRTM30-model voor het onderzoeksgebied (U.S. Geological Survey, 2017) 

5.3.3 Regenvaldata 

De regenvaldata werd bekomen door GPM (Global Precipitation Measurement) en is vrij beschikbaar 

gesteld door de NASA. De bestanden werden in een NetCDF-formaat geleverd, waarbij ze met behulp 

van ArcMap konden worden geconvergeerd naar rasterformaten. 

De data is beschikbaar voor alle gebieden gelegen tussen de 60°N en 60°Z en wordt standaard gegeore-

fereerd volgens het geografisch coördinatensysteem GCS_WGS_1984. De spatiale resolutie van de 

regenvaldata bedraagt 0,25°, wat overeenkomt met een celgrootte van ongeveer 27,8 x 27,8 km. De 

temporele resoluties van de GPM-meting wordt gekozen afhankelijk van het doeleinde en duur van het 

evenement, en varieert tussen de 30 minuten en de 3 maand. Voor deze casestudie werd gekozen om te 

werken met een temporele resolutie van 3 uur, daarbij ging de data van 2 oktober 00u00 (de aanloop 

naar het evenement) tot 8 oktober 00u00 (de dag waarop de satellietfoto’s van DigitalGlobe genomen 

zijn). De data werd steeds voor de hele waarnemingsgebied gedownload, zoals weergegeven in Figuur 

19. (NASA, 2017) 

 

Figuur 19 : Voorbeeld GPM-data op 4 oktober 2016 - 12u00, waarbij blauw gelijk staat voor 0mm neerslag, rood duidt ge-
bieden aan met zware regenval. (NASA, 2017)
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6 Onderzoek & resultaten 

6.1 Vergelijkend onderzoek: SRTM versus ASTER (GDEM) 

Uit de literatuurstudie bleken voor dit onderzoeksgebied twee vergelijkbare open source DEM’s be-

schikbaar, namelijk het SRTM30 -en ASTER (GDEM)-model. Zowel de spatiale resolutie van 30 meter 

als de verticale nauwkeurigheid van 6 tot 8 meter, afhankelijk van de positie op aarde, waren voor beide 

DEM’s  hetzelfde. (Geoimage, 2016) De blinde vlekken in het ASTER-model, ten gevolge de wolken, 

zorgen ervoor dat plaatselijk onnauwkeurige of geen enkele data ter beschikking is. Dit kan ertoe leiden 

dat de kans op een minder nauwkeurig resultaat stijgt. Daardoor gaat voor de simulatie van overstro-

mingsmodellen veelal de voorkeur uit naar het gebruik van een SRTM-model. Op basis van een visuele 

en kwantitatieve vergelijking, wordt in dit hoofdstuk nagegaan welk model het meest geschikt lijkt voor 

het onderzoek. 

6.1.1 Visuele vergelijking van de DEM’s 

6.1.1.1 Vergelijking hoogtemodel 

Figuur 20 bevat 2 kaarten die een deel van het onderzoeksgebied voorstellen. De linkse kaart is opge-

maakt met het SRTM-hoogtemodel, terwijl de rechtste gebruik maakt van een ASTER-hoogtemodel. 

Om deze kaarten goed te kunnen vergelijken, is gebruik gemaakt van eenzelfde kleurenlegende.  

 

Figuur 20: Vergelijking van de hoogtemodellen SRTM & ASTER van hetzelfde gebied 

Een eerste visuele vergelijking toont een groot verschil tussen deze twee modellen. Voor het SRTM-

model kan gesteld worden dat het gebied rond de monding zo goed als vlak is, met waarden gelegen 

tussen de -4 en de +10 meter. Bij ASTER valt op te merken dat veel waarden hoger gelegen zijn dan bij 

het SRTM-model (meer waarden gelegen tussen de 10 en de 20 meter). Daarnaast is er plaatselijk, net 
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naast de rivier, een groot niveauverschil waar te nemen. Deze helling, met een hoogteverschil van meer 

dan 50 meter, is niet zichtbaar op het SRTM-model. 

Analyse van het pre-eventbeeld geeft geen uitsluitsel over het al dan niet aanwezig zijn van de helling. 

In Figuur 21 wordt het post-eventbeeld weergegeven, met een lichte aanduiding van de positie van de 

helling volgens ASTER. Hieruit blijkt dat op 8 oktober nog steeds een overstroming aanwezig was. Uit 

deze vaststelling viel te concluderen dat de voorstelling van de ASTER-DEM op deze plaats in geen 

geval correct kon zijn. Een heuveltop kan niet overstromen indien ernaast geen overstroming aanwezig 

is. Deze helling is maar een plaatselijke fout die visueel op te merken was. De overige correctheid van 

het ASTER -of SRTM-model kon hieruit echter niet worden afgeleid. 

 

Figuur 21: Vergelijking ASTER met post-eventbeelden 

6.1.1.2 Vergelijking lengteprofiel rivier 

Naast het hoogtemodel werden ook de lengteprofielen van de onderzoeksrivier van beide hoogtemodel-

len met elkaar vergeleken. In Figuur 22 wordt zowel het lengteprofiel voor het SRTM-model (bovenaan) 

als voor het ASTER-model (onderaan) weergegeven. 

 

Figuur 22: Lengteprofiel SRTM (boven) versus ASTER (onder), waarbij links de monding is (stroomafwaarts). 
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Het lengteprofiel van het ASTER-model vertoont hierbij over de totale lengte een veel grimmiger ver-

loop dan het SRTM-model. Op 1000 meter van de monding zijn twee grote pieken waar te nemen met 

een hoogte van meer dan 50 meter, die corresponderen met de waargenomen helling in Figuur 21. Daar-

naast geeft hetzelfde lengteprofiel aan dat de rivier in de zee uitmondt op een niveau van +7,00 m boven 

de zeespiegel, wat niet mogelijk is. Ook hieruit blijkt dat het ASTER-model relatief hogere waarden 

heeft dan het SRTM-model. 

Daar waar de helling van de rivier bij het SRTM-model nog deels waarneembaar is, is deze voor het 

ASTER-model niet duidelijk op te merken. Op basis van de lengteprofielen bleek voor dit onderzoek 

het ASTER-model niet nauwkeuriger te zijn dan het SRTM-model.  

6.1.1.3 Vergelijking dwarsprofielen 

De vergelijkingen in paragraaf 6.1.1.1 en 6.1.1.2 waren voornamelijk een vergelijking in relatieve ver-

ticale nauwkeurigheid (de hoogte). Het horizontale verschil tussen beide modellen kon aan de hand van 

de verschillende dwarsprofielen vergeleken worden.  

 

Figuur 23: Vergelijking van de dwarsprofielen volgens SRTM -en ASTER-model op 2213 m, 3264 m, 4256 m en 4665 m van 
de monding 

Figuur 23, die vier dwarsprofielen vergelijkt, toont aan dat er visueel weinig tot geen verband te leggen 

is tussen de dwarsprofielen van het SRTM -en ASTER-hoogtemodel. In theorie zouden deze exact gelijk 

moeten zijn, aangezien ze op dezelfde plaats in het model werden genomen. Uit de figuur blijkt dat de 

dwarsprofielen op 3264 m van de monding een gelijkaardige vorm hebben, maar het hoogteverschil is 

sterk verschillend. De drie overige dwarsprofielen wijken heel sterk van elkaar af. Dit kon ook voor de 

overige dwarsprofielen geconcludeerd worden. Na de visuele vergelijking, aan de hand van het globale 

hoogtemodel, het lengteprofiel en de dwarsprofielen wees niets in de richting dat met een ASTER-model 

betere resultaten kon behaald worden dan met een SRTM-model. De indrukken gelden enkel voor dit 

onderzoeksgebied. Een kwantitatieve vergelijking kan een globaler beeld scheppen. 
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6.1.2 Vergelijking DEM’s aan de hand van uitgevoerde studies  

De vergelijkingen uit 6.1.1 werden opgesteld aan de hand van een visuele controle tussen SRTM en 

ASTER. Het kwantitatieve verschil tussen deze hoogtemodellen werd reeds in verscheidene studies on-

derzocht met behulp van verschillende onderzoeksmethodes. 

Een eerste vergelijkende studie werd uitgevoerd op het eiland Mindanao, Filipijnen (Santillan & 

Makinano, 2016). Dit onderzoeksgebied is qua vegetatie en reliëf te vergelijken met het onderzoeksge-

bied in Haïti. Hierbij werden op twaalf verschillende plaatsen, verspreid over het hele eiland, in totaal 

274 grondcontrolepunten geplaatst, waarna de coördinaten werden ingelezen met gps-toestellen. De co-

ordinaat van ieder punt, gelinkt aan de WGS84-elipsoide, werd met grote nauwkeurigheid bepaald. Het 

verschil met de werkelijke hoogte, ten gevolge de grillige vorm van de aardkorst, werd steeds in reke-

ning gebracht. De grondpunten werden ingedeeld per landindeling (struikgewassen (brushland), 

bebouwd gebied, grasland, dichte bossen, …) en vergeleken met hun corresponderende SRTM -en AS-

TER-waarde aan de hand van de gemiddelde fout (mean error) en de gemiddeld kwadratische fout 

(RMSE). Uit Figuur 24 blijkt dat over het algemeen (All GCP’s) de fout op de hoogte bij ASTER 20% 

groter is dan bij SRTM. De gemiddelde fouten bij brushland en graslanden bleken groot te zijn (respec-

tievelijk 9,63 m en 8,13 m voor SRTM en 6,77 m en 9,73 m voor ASTER). De RMSE-waarde was 

hierbij steeds een stuk hoger. (Santillan & Makinano, 2016) 

 

Figuur 24: Vergelijking ASTER versus SRTM : gemiddelde fout en gemiddeld kwadratische fout per onderverdeelde landin-
deling in de Filipijnen. (Santillan & Makinano, 2016) 

Voorts bleek uit dezelfde studie dat de uiterste waarden voor ASTER -11,92 m en +39,27 m bedroegen 

en -5,26 m en +20,86 m voor het SRTM-model. Deze studie toonde aan dat de absolute nauwkeurigheid 

van zowel ASTER als SRTM eerder beperkt is voor dat gebied, maar met een aanwijzing dat SRTM 

wel over een hogere nauwkeurigheid beschikt. (Santillan & Makinano, 2016) 

Een tweede studie werd uitgevoerd in Shiwalik, India. (Mukherjee, et al., 2012). Daarbij werd op ge-

lijkaardige manier als in de studie van Santillan & Makinano (2016) de SRTM -en ASTER-waarden 

vergeleken met verschillende grondcontrolepunten. Hierbij dient een kanttekening gemaakt te worden 
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dat deze studie werd uitgevoerd in het binnenland op hogere hoogte (tussen de 500 m en 600 m boven 

zeeniveau). Uit de resultaten van vijftien grondpunten, verspreid over het onderzoeksveld, bleek dat 

SRTM een gemiddelde afwijking had van 8,5 m met een RMSE-waarde van 9,2 m. Voor ASTER be-

droeg de gemiddelde afwijking 7,2 m en de RMSE-waarde 6,08 m. Figuur 25 toont, los van de vijftien 

specifieke controlepunten, de fout op de waarde van de hoogte per oppervlakte van het volledige onder-

zoeksgebied. Hieruit blijkt dat het verschil tussen de SRTM-waarden en de gps-waarden voor 31% van 

de gevallen kleiner was dan 5 meter en 47% van de gevallen groter dan 10 meter. Voor ASTER-waarden 

geldt dat 27% van de gevallen kleiner was dan 5 meter en 48% van de gevallen groter dan 10 meter. 

Deze grote foutenmarge was volgens Mukherjee et al. te wijten aan het reliëf. (Mukherjee, et al., 2012) 

In een andere studie, uitgevoerd in Maulana (India), werden met een gelijkaardige onderzoeksmethode 

lagere RMSE-waarden gevonden (voor SRTM30 5,64 m en voor ASTER 6,03 m) (Patel & Katiyar, 

2016). 

 

Figuur 25: Gemiddelde afwijking voor de hoogte per oppervlakte in India (Mukherjee, et al., 2012) 

Ook voor een studie, uitgevoerd voor de stad Najran, in het Zuidoosten van Saoedi-Arabië, werden de 

SRTM -en ASTER-waarden vergeleken aan de hand van grondcontrolepunten (Elkhrachy, 2016). Voor 

het SRTM-model werd een gemiddelde afwijking van 5,94 m vastgesteld, met een RMSE van 6,87 m. 

Voor het ASTER-model geldt een gemiddelde afwijking van 5,07 m met een RMSE van 7,97 m. 

(Elkhrachy, 2016) 

6.1.3 Conclusie vergelijkende onderzoek 

De twee beschikbare open source DEM’s met vergelijkbare specificaties, SRTM en ASTER, werden op 

en visuele en kwantitatieve manier vergeleken. Door een visuele vergelijking, bleek voor het onder-

zochte gebied, een kwalitatief verschil te zijn tussen SRTM en ASTER. Enerzijds waren onderlinge 

verschillen op te merken, anderzijds waren onmogelijkheden waarneembaar. Hierbij toonde SRTM min-

der last te hebben van extreme onnauwkeurigheden.  

Uit het kwantitatieve onderzoek, dat werd gevoerd aan de hand van reeds uitgevoerde studies in ver-

schillende onderzoeksgebieden, bleek ASTER beduidend onnauwkeuriger. De opgegeven absolute 

nauwkeurigheid, die door de leverancier werd opgegeven, bedraagt voor beide modellen tussen de 6 en 
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de 8 meter, afhankelijk van hun positie op aarde. Dit houdt in dat 90% van de waarden deze nauwkeu-

righeid moet halen. (Geoimage, 2016) In Figuur 24 bleek al dat de gemiddelde fout, en dus niet de 90%-

waarde, hoger ligt dan de opgegeven 8 meter. Figuur 25 toonde dat ongeveer 50% van de waarden een 

gemiddelde fout heeft die groter is dan 10 meter. 

Uit deze vergelijking kan gesteld worden dat, voor dit onderzoek, het gebruik van een SRTM-model 

beter geschikt was dan een ASTER-model. Echter was de nauwkeurigheid van dit model eerder beperkt. 

Bij het opstellen van het model en het analyseren van de resultaten moest voldoende rekening worden 

gehouden met deze beperking. Afwijkende waarden van meer dan 10 meter gingen sowieso een verte-

kend beeld geven in de simulatie.  
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6.2 Bepalen van de flowdata met behulp van HEC-HMS 

De flowdata werd berekend aan de hand van de HEC-HMS-software. Daarbij werd de regenvaldata, 

bekomen uit GPM-metingen, verwerkt voor het gehele stroombekken van Baie des Nippes. In dit hoofd-

stuk wordt de werkwijze en de gemaakte keuzes voor het opstellen van het HEC-HMS-model toegelicht. 

6.2.1 Bepalen van het stroombekken 

Het stroombekken van Baie des Nippes, gelegen op het schiereiland Tiburon Peninsula, wordt geken-

merkt door een heuvelachtig reliëf dat in het oosten, zuiden en westen begrensd wordt door bergen. Het 

noorden wordt begrensd door de kustlijn van Canal du sud, zoals weergegeven in Figuur 26. In Baie 

des Nippes stromen vier rivieren, waarvan drie rivieren (Rivière des Pins, Rivière Amau d en Rivière 

Serpente) hun bron hebben in de zuidelijk gelegen bergen in het binnenland van dit schiereiland. Ze 

monden via de Grand-Rivière-des-Nippes uit in de zee (Canal du sud).  

Het totale debiet van de stroming in de monding van de Grand-Rivière-des-Nippes is de som van de 

totale stromingsdebieten van ieder desbetreffend deelgebied. Deze deelgebieden werden samen met hun 

corresponderende oppervlaktes schematisch in het HEC-HMS-model voorgesteld. Hierbij was het van 

belang dat deze deelgebieden (met bijhorende oppervlakte) zo correct mogelijk werden ingeschat.  

Alle delen van de bergflanken welke afvloeien naar de rivier, behoren tot het stoombekken van de des-

betreffende rivier.  Eens voorbij de top van de berg, zal de neerslag via een ander traject naar een andere 

rivier vloeien. Met andere woorden: het gebied waarvan de neerslag vloeit tot aan één van deze rivieren, 

maakt ook deel uit van het stroombekken. Aan de hand van deze veronderstelling werd het gehele 

stroombekken voor de Baie des Nippes bepaald.  

Met behulp van het SRTM30-model werd de hoogte van het gehele gebied in kaart gebracht. Aan de 

hand van breuklijnen en een ingestelde kleurschaal was het mogelijk het gehele gebied rondom het 

stroombekken te karteren. Dit stroombekken wordt met volle zwarte lijn aangeduid in Figuur 26. Op 

dezelfde manier werd een inschatting gemaakt van de verschillende deelgebieden per rivier, waarbij de 

grenzen tussen de onderlinge stroombekken worden aangegeven met een zwarte stippellijn. De vier 

hoofdrivieren worden op de kaart in het blauw aangeduid. Hierbij werd voor iedere rivier een deelgebied 

bepaald, zijnde:  

- gebied 1: ‘Rivière des Pins’, met een totale oppervlakte van 132 km2; 

- gebied 2: ‘Rivière Amaud’, met een totale oppervlakte van 80 km2; 

- gebied 3: ‘Rivière Serpente’, met een totale oppervlakte van 93 km2; 

- gebied 4: ‘Grand-Rivière-des-Nippes’, met een totale oppervlakte van 191 km2. 

De som van alle deelgebieden leverde samen een totale oppervlakte 496 km2, wat ook de totale opper-

vlakte van het stroombekken was. De bijhorende kaart wordt voorgesteld in Figuur 26. 
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Figuur 26: kartering van de deelgebieden van het stroombekken van Baie des Nippes, Haïti. 

6.2.2 Verzamelen + voorbereiden van de regenvalgegevens 

Na het bepalen van het overstromingsbekken kon de regenvaldata, bekomen door GPM-meting, voor 

analyse worden voorbereid. De regenvalgegevens werden geleverd in de vorm van NetCDF-bestand, 

die in ArcMap moesten worden omgezet naar een rasterfile. Deze rasterfile onderging geen verdere 

bewerkingen, zodus was het niet nodig om een ander coördinatensysteem dan GCS_WGS_1984 in te 

stellen. 

Voor 1 dag werden voor een temporele resolutie van 3 uur, 8 raster-files aangemaakt die voor het hele 

dekkende gebied (60°N en 60°Z) de regenvaldata bevat.  Aan de hand van het reeds bepaalde stroom-

bekken werd de regenvaldata voor het onderzoeksgebied bepaald. In Figuur 27 wordt als voorbeeld het 

grid aangegeven voor het onderzoeksgebied. Hieruit blijkt dat voor het grootste deel van de het onder-

zoeksgebied één regenvalwaarde geldt. Bij verwerking van deze grid bleek dat 80% van de oppervlakte 

van het stroombekken overeenkwam met deze corresponderende waarde. Voor verdere calculatie van 

de regenvaldata werd, voor het totale stroombekken, gerekend met de waarden uit deze cel. De regen-

valdata voor het totale stroombekken werd dus als constant gezien onafhankelijk de plaats in het 

stroombekken, maar wel als variabele in de tijd. 
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Figuur 27: Voorbeeld van de regenvaldata voor het onderzoeksgebied. 

De verschillende waarden voor de regenval in functie van de tijd, verkregen uit de afzonderlijke rasters, 

worden weergegeven in Tabel 2. Daarbij werd de regenvaldata verzameld vanaf 2 oktober (48 uur voor 

orkaan Matthew aan land kwam in Haïti). Vanaf 3 oktober begon het reeds te regenen, maar de orkaan 

kwam pas op 4 oktober aan land met bijhorend hevige regenval (SSAI/NASA GSFC, 2016). Op het 

einde van 5 oktober verliet de orkaan het onderzoeksgebied, waarna op 6 en 7 oktober geen neerslag 

meer viel. 8 oktober was de dag van de gemaakte post-event beelden, waardoor gegevens van latere 

tijdstippen niet meer werden opgevraagd.  

Tabel 2 : regenvaldata van het onderzoeksgebied kort voor,  tijdens en na Orkaan Matthew verzameld door GPM-metingen 
(NASA, 2017). 

 

Bovenstaande tabel geeft nogmaals de omvang van ramp weer. Hierbij viel in amper 36 uur ongeveer 

350 mm neerslag. Uit de literatuurstudie blijkt dat dit meer is dan de gemiddelde neerslaghoeveelheid 

voor een maand in het regenseizoen. Voorts komt dit neer op ongeveer 24% van de gemiddelde jaarlijkse 

totale regenval en dit op een hele korte periode. (The World Bank Group, 2017) 
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6.2.3 Berekeningen via HEC – HMS 

6.2.3.1 Ontwerp van het bekkenmodel 

Het ontwerp van het bekkenmodel in HEC-HMS kon opgesplitst worden in twee hoofdtaken. Enerzijds 

werd het bekkenmodel volledig schematische opgesteld volgens het vooraf bepaalde stroombekken. 

Anderzijds moesten per deelgebied de grondgegevens worden gedefinieerd. 

6.2.3.1.1 Schematische voorstelling 

In HEC-HMS kon het bekkenmodel van Baie des Nippes schematisch worden voorgesteld onder de 

vorm van deel-waterbekkens, subbasins genaamd. HEC-HMS definieert deze subbasins als elementen 

die geen instroomdebiet hebben en slechts één uitstroomdebiet, wat ertoe leidt dat dit een vereenvou-

digde manier is voor het bepalen van de verschillende uitstroomdebieten. Deze debieten worden 

vervolgens berekend met behulp van de meteorologische regenvalgegevens, rekening houdend met de 

verliezen die afhankelijk zijn van de grondeigenschappen. (Hydrologic Engineering Center, 2017) 

Als eerste stap werd, ter visualisatie, het achtergrondmodel, bestaande uit de verschillende deelgebieden 

en bijhorende rivieren, ingeladen. Voor elk van de vier deelgebieden werd een apart subbasin, met cor-

responderende oppervlakte, voorzien. Twee subbasins kwamen samen in één knooppunt, door HEC-

HMS benoemd als junction. In een junction is de som van de instroomdebieten van twee subbasins 

gelijk aan het debiet van de uitstroom. Voor het model van Baie des Nippes werden twee junctions 

voorzien, welke in het model benoemd zijn als ‘samenvloeiingen’. Een derde junction stelde de monding 

van de rivier voor, die uiteindelijk het definitieve debiet gaf voor dit onderzoek. Uit het model, weerge-

geven in Figuur 28, kunnen volgende zaken onderscheiden worden: 

- subbasin 1: Rivière des Pins – oppervlakte = 132 km2; 

- subbasin 2: Rivière Amaud – oppervlakte = 80 km2; 

- subbasin 3: Rivière Serpente – oppervlakte = 93 km2; 

- subbasin 4: Grand-Rivière-des-Nippes – oppervlakte = 191 km2; 

- junction 1: Samenvloeiing 1 – samenvloeiing van subbasin 1 en subbasin 2; 

- junction 2: Samenvloeiing 2 – samenvloeiing van subbasin 1 en subbasin 3; 

- junction 3: Monding – samenvloeiing van samenvloeiing 2 en subbasin 4.  
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Figuur 28: Schematische HEC-HMS-voorstelling van het stroombekken Baie des Nippes, Haïti. 

6.2.3.1.2 Gegevens over de ondergrond 

Naast de schematisch voorstelling van het stroombekken vereiste het model extra gegevens met betrek-

king tot de eigenschappen van de ondergrond, die voor het data-arme onderzoeksgebied niet beschikbaar 

waren. In HEC-HMS was het, met behulp van verschillende vooraf ingestelde berekeningsmethoden, 

mogelijk om correcte stroomverliezen voor de desbetreffende ondergrond in te schatten. De parameters 

werden voornamelijk bepaald met behulp van de van de HEC-HMS-handleiding en verschillende tuto-

rials.  

De gronddata, die per subbasin diende ingevoerd te worden, werd wegens het ontbreken van specifieke 

informatie voor alle subbasins gelijk genomen. De knooppunten werden niet voorzien van extra data, 

aangezien deze enkel een schakel vormden tussen de overige onderdelen van het model. De parameters 

met betrekking tot de gronddata, ingegeven in HEC-HMS, worden weergegeven in Figuur 29. 

 

Figuur 29: instellingen van de verschillende grondparameters in HEC-HMS. 

Canopy method 

De canopy method stelt de plantengroei in de verschillende subbasins voor. De aanwezigheid van 

planten zal het vochtgehalte in de grond en het stromingsdebiet van de overstroming beïnvloeden.  

Planten vangen voor een deel de regen op om later terug te laten verdampen, daardoor komt minder 

neerslag rechtstreeks in de bodem. Dit heeft als gevolg dat de bodem minder vlug verzadigd. De ca-

nopy method was optioneel en kon pas gebruikt worden indien voldoende informatie over de 

plantengroei beschikbaar was (Hydrologic Engineering Center, 2017). Deze informatie was niet voor-

handen zodat geopteerd werd de canopy method niet te gebruiken.  
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Surface method 

De surface method bepaalt de feitelijke eigenschappen van de ondergrond en diens specifieke capaci-

teit om de neerslag te stockeren. Zo kan gesteld worden dat een ondergrond die bestaat uit gesteenten, 

een opslagcapaciteit heeft van 0 mm neerslag. Daartegenover staat dat zandgrond een grote opslagca-

paciteit heeft. Stel dat het de voorgaande periode veel geregend heeft, is de bodem door de 

overvloedige regenval reeds verzadigd. Indien in de voorgaande periode geen neerslag viel, zal de bo-

dem volledig droog zijn. Het instellen van deze methode was optioneel, maar werd voor de simulatie 

wel gedaan.  

Er werd gekozen voor de simple surface-methode, die een vereenvoudiging van de werkelijkheid 

voorstelt. Deze methode stelt dat alle regenval wordt opgenomen door de bodem tot deze volledig ver-

zadigd is. Indien de bodem nog niet volledig verzadigd is, zal geen oppervlaktestroming aanwezig 

zijn. Dit is een sterke vereenvoudiging, aangezien in de werkelijkheid de indringing van het regenwa-

ter in de bodem tijd vraagt. Bij hevige regenval is de bodem niet in staat het water allemaal op te 

nemen en zal dus wel degelijk reeds een oppervlaktestroming optreden. Wegens het ontbreken van 

verdere specificaties, viel de keuze van deze methode te verdedigen. (Sok & Oeurng, 2016) 

De opslagcapaciteit van de bodem was voor het studiegebied niet gekend. Uit literatuur bleek dat 

waarden van de opslagcapaciteit voor gemiddelde infiltratie kan variëren tussen de 15 mm en de 40 

mm neerslag  (Natural Resources Management and Environment Department, 2017). Wegens het ont-

breken van extra informatie werd een infiltratiewaarde van 30 mm gekozen. Voor het gehele 

evenement werd een totale regenval van 420 mm gemeten, wat veel meer is dan de verzadigde neer-

slag van 30 mm. De keuze van een andere infiltratiewaarde (bijvoorbeeld 20 mm of 40 mm) zou 

hierbij slechts een heel beperkte impact hebben gehad. De dagen voor orkaan Matthew verliepen zo 

goed als droog waardoor de ondergrond volledig uitgedroogd was bij aanvang van het evenement.  

Loss method 

Voor ieder subbasin werd de stroming berekend aan de hand van regenval, infiltratie en verschillende 

ondergrondse waterhuishoudingsprocessen. Deze parameters werden samengebracht onder de vorm 

van de verliesmethode (loss method). De verliesmethode is gebaseerd op het behoud van massa, daar-

bij kan gedefinieerd worden dat het verschil tussen het inkomende debiet (de feitelijke neerslag) en de 

verliesstromen gelijk is aan het uitgaande stromingsdebiet. 

Uit de handleiding van HEC-HMS bleek dat de SCS Curve Number-method de beste methode was om 

alle verliezen samen in rekening te brengen. SCS staat hierbij voor Soil Conservation Service, een toe-

passing opgesteld door de USDA. Deze methode is in staat om, aan de hand van de hoeveelheid 

neerslag en de totale infiltratieverliezen, het uitgaande stromingsdebiet te bepalen. Daarbij berekent 
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het programma de infiltratie in de bodem (en bijhorende debieten) door het totale verliesvolume itera-

tief te berekenen (Hydrologic Engineering Center, 2017). Deze methode is wegens zijn efficiëntie de 

vaakst gebruikte methode om de uitstroomdebieten van een historisch evenement te bepalen. 

De SCS-curves werden op empirische wijze bepaald door de USDA en zijn een benaderde voorstel-

ling van de grondsamenstelling en het landgebruik van een onderzoeksgebied. Hierbij moet een 

procentueel onderscheid gemaakt worden tussen doordringbare oppervlaktes en ondoordringbare op-

pervlaktes. Voor ondoordringbare oppervlaktes, bijvoorbeeld verharding, worden geen verliezen door 

infiltratie in rekening gebracht. In deze studie is er weinig tot geen verharding, waardoor de ondoor-

dringbare oppervlakte werd verwaarloosd. Het onderzoeksgebied bestaat voornamelijk uit grasvelden 

met hier en daar enkele bomen. Een dichtbegroeid bosgebied, of dergelijk, was niet aan de orde. Uit de 

literatuur (Bozza, et al., 2016) en uit documentatie (NJCDEA, 2017) bleek dat een curvewaarde van 

75 voor dit onderzoeksgebied een correcte weergave was van de realiteit. 

Tabel 3: Voorbeeld Runoff Curve-waarden opgesteld door de USDA. (NJCDEA, 2017) 

 

 Transform method 

De transform method vormt samen met de loss method één geheel. Beiden werden met de kennis van 

de SCS-methode door USDA ontwikkeld. Met loss method werd de totale infiltratie berekend, terwijl 

het uitstroomdebiet werd bepaald aan de hand van de transform method, zijnde de SCS Unit Hydro-

graph, die gebaseerd is op dezelfde theorie als de loss method. Eventuele aanpassingen, in functie van 

bijvoorbeeld vertraagde afvoeren, konden worden ingesteld maar waren hier niet aan de orde. 

(Hydrologic Engineering Center, 2017) 

6.2.3.2 Regenvaldata 

Na het definiëren van het conceptuele bekkenmodel kon de regenvaldata verwerkt worden. De verza-

melde regenvaldata, die de regenval per 3 uur in millimeter weergeeft in Tabel 2 op pagina 45, moest 
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handmatig in HEC-HMS worden ingegeven. Indien op verschillende locaties regenvaldata werd geme-

ten, kon deze opsplitsing hier gemaakt worden. Zoals reeds besproken werd de regenvaldata slechts 

waargenomen vanop één locatie zodat de regenvaldata met 1 hyetogram grafisch kon worden voorge-

steld, zoals weergegeven in de grafiek in Figuur 30. 

 

Figuur 30: Hyetogram opgesteld door HEC-HMS van de neerslag, weergegeven in mm/h tijdens orkaan Matthew voor het 
onderzoeksgebied. 

6.2.3.3 Meteorologisch model 

Eens de regenvaldata en het bekkenmodel bepaald waren, dienden deze aan elkaar gekoppeld te worden. 

De regenvaldata varieerde enkel in functie van de tijd, niet in functie van de locatie, zodat van één 

hyetogram (‘RegenvalData’ genaamd) kon worden uitgegaan. Hierdoor diende ook slechts 1 meteoro-

logisch model te worden opgesteld. Dit wordt weergegeven in Tabel 4. 

Tabel 4: Instellen van het meteorologisch model in HEC-HMS. 

 

6.2.3.4 Bepalen evenement 

Als laatste stap van de voorafgaande instellingen moest de duur van het evenement worden ingesteld. 

In deze casestudie startte het evenement bij het begin van de regenvaldata op 2 oktober 2016, om 00u00. 

Het einde van de regenvaldata betekende ook het einde van het evenement, zijnde 8 oktober 2016, om 

00u00. De resultaten voor de uitstroomdebieten werden per uur berekend. Na het instellen van dit eve-

nement was het HEC-HMS-model klaar om gegenereerd te worden.  

6.2.3.5 Resultaten van de HEC- HMS-simulatie 

Als resultaat van de HEC-HMS-simulatie werd, voor het overstromingsbekken Baie des Nippes, aan de 

hand van het hyetogram per subbasin het uitstroomdebiet bepaald. Voor een junction was de output de 
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som van de twee inkomende debieten. Onderstaande paragraaf geeft een overzicht van de verschillende 

debieten. Daarbij valt op te merken dat HEC-HMS vooral bedoeld is als een berekeningsprogramma en 

niet bestemd is voor het visualiseren van de resultaten. De resultaten weergegeven in Figuur 31 en Fi-

guur 32 worden hieronder besproken. 

  

  

  

Figuur 31: grafisch overzicht van alle uitstroomdebieten voor de deelgebieden aan de hand van de HEC-HMS-berekening 
met telkens het hyetogram voor de deelgebieden en de verschillende stromingscurves. 
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Figuur 32: Het totale stromingsdebiet voor de onderzoeksrivier, bekomen uit de HEC-HMS-simulatie. 

Overzicht van de resultaten: 

- Figuur 31a : links boven: uitstroomdebiet van deelgebied Rivière des Pins; 

- Figuur 31b : rechts boven: uitstroomdebiet van deelgebied Rivière Amaud; 

- Figuur 31c : links midden: samengesteld uitstroomdebiet in samenvloeiing 1; 

- Figuur 31d : rechts midden: uitstroomdebiet van deelgebied Rivière Serpente; 

- Figuur 31e : links onder: samengesteld uitstroomdebiet in samenvloeiing 2; 

- Figuur 31f : rechts onder: uitstroomdebiet van deelgebied Grand-Rivière-des-Nippes; 

- Figuur 32 : totale uitstroomdebieten voor het onderzoeksgebied Baie des Nippes. 

Figuur 31 toont het totale uitstroomdebiet voor ieder deelgebied (a, b, d & f). Per deelgebied wordt het 

hyetogram met de gevallen neerslag per uur weergegeven, dat voor het hele stroombekken constant is. 

De rode aanduiding geeft hierbij de hoeveelheid neerslag aan die door de grond geadsorbeerd werd. 

Deze diagrammen tonen duidelijk dat de verzadiging van de bodem pas halverwege 4 oktober optrad. 

Vanaf dit moment ontstond een uitstroomdebiet, zoals weergegeven in de curves. 

Figuur 31 (c & e) geeft de gecumuleerde uitstroomdebieten (in m3/sec) weer. Aangezien de gegevens 

van de ondergrond en de regenval voor alle deelgebieden dezelfde waren, zijn alle voorgestelde grafie-

ken gelijkvormig. De debieten verschillen per deelgebied enkel in kwantiteit en dit in functie van hun 

oppervlakte. Daarbij is het logisch dat dichter bij de monding de debieten groter zijn. Uit deze analyse 

blijkt dat voor het onderzoeksgebied een maximaal uitstroomdebiet van 1928,3 m3/s werd behaald op 5 

oktober 2016, om 2u00. De hele tabel met alle uitstroomdebieten, welke te vinden is in Bijlage 1, werd 

geëxporteerd om later in te voeren in het HEC-RAS-model. 
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6.2.4 Instellingen flowdata in HEC-RAS 

6.2.4.1 Type flowdata 

HEC-RAS definieert drie types flowdata namelijk de steady flow data, quasi unsteady flowdata en de 

unsteady flowdata. De steady flowdata houdt rekening met een constant stromingsdebiet gedurende de 

tijd. De quasi unsteady flowdata wordt gekenmerkt door een constant stromingsdebiet gedurende een 

gekende, langdurige tijdsperiode (bijvoorbeeld 1 dag). Het aantal debietveranderingen gedurende het 

evenement zijn daardoor beperkt. Als laatste is er de unsteady flowdata die constant veranderlijk is 

gedurende de tijd. 

Uit de literatuur (zie Figuur 14) bleek dat het mogelijk was om met een steady flow-analyse een aan-

vaardbaar resultaat te behalen (Bozza, et al., 2016). In dat geval was het resultaat en de bijhorende 

nauwkeurigheid echter sterk afhankelijk van de correctheid van de Mannings-coëfficiënt. Bij een 

unsteady flow-analyse was de spreiding van de resultaten bij verschillende Mannings-coëfficiënten be-

perkter. De nauwkeurigheid van het model kon iets makkelijker gehaald worden. Het simuleren van een 

unsteady flow-analyse is door de extra verwerking van de data meer werk, waardoor dikwijls geopteerd 

wordt om een steady flow-analyse uit te voeren. In deze casestudie was de flowdata (door de HEC-

HMS-simulatie) een bekende factor en de Mannings-coëfficiënt, die gekalibreerd moest worden, een 

onbekende factor zodus werd geopteerd om een unsteady flow-analyse uit te voeren. 

6.2.4.2 Boven –en ondergrensconditie van de rivier 

De unsteady flowdata werd beschreven aan de hand van een bovengrensconditie (geldend voor de bo-

venstroom) en een ondergrensconditie (geldend voor de benedenstroom). Indien nodig konden tussenin 

extra grenscondities, die veranderingen aan de rivier definiëren, worden toegevoegd. Deze veranderin-

gen waren niet van toepassing op het onderzoeksgebied waardoor het voldoende was om enkel de boven 

-en ondergrensconditie te benoemen.  

Voor de bovengrensconditie werd gebruik gemaakt van het flow hydrograph, weergegeven in Figuur 

32. Dit zijn de debieten die bekomen werden uit de HEC-HMS-simulatie (zie Bijlage 1). Daarbij gold 

dat hoe kleiner het tijdsinterval tussen de verschillende debieten was, des te nauwkeuriger het gesimu-

leerde resultaat in HEC-RAS was. Er werd geopteerd om een tijdsinterval van 20 minuten te gebruiken, 

wat 433 waarden opleverde gedurende het hele evenement. 

De ondergrens werd als normal depth gedefinieerd. Dit is de meest gebruikte ondergrensconditie, zowel 

voor steady als unsteady flow-berekeningen (Hydrologic Engineering Center, 2016). Hierbij wordt ver-

ondersteld dat de rivier onder een uniforme stroom de ondergrens bereikt. Normal depth kan 

gedefinieerd worden als de helling van de energetische lijn van het wateroppervlak die nodig is voor het 

oplossen van de evenwichtsvergelijking in HEC-RAS.  
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Voor deze casestudie was het, wegens de complexheid van het model, onmogelijk om de energetische 

lijn te bepalen. HEC-RAS-modellen hebben vaak te kampen met een grote complexiteit, zowel in hoog-

temodel als in grondvlak vlak, waardoor het in de meeste gevallen onmogelijk is de energetische lijn 

manueel uit te rekenen. Echter is, bij uniforme stromingsomstandigheden, de energetische lijn gelijk aan 

de bodemhelling van de rivier. Deze veronderstelling wordt algemeen aangenomen bij het simuleren 

van een HEC-RAS-model zodat gesteld kan worden dat de normal depth-waarde hieraan gelijk is. (Goo-

dell, 2010) 

De helling van de Grand-Rivière-des-Nippes kon bepaald worden aan de hand van het verschil in hoogte 

van het totale onderzoeksgebied. Uit de geometriedata bleek dat de bovenstroom een niveau van 13,33 

meter had, dat over 4883 meter herleid werd tot zeeniveau. Dit leverde een relatief kleine helling op van 

gemiddeld 0,27% of 0,0027 m/m als normal depth-waarde. Deze kleine helling was goed omdat HEC-

RAS slechts in staat is om modellen met een beperkte helling te simuleren. Bij aanwezigheid van te 

grote hellingen kon instabiliteit van het model optreden (Ullah, et al., 2016; Goodell, 2010). 

Met het ingeven van de boven -en ondergrenscondities waren alle parameters met betrekking tot de 

flow-data ingevoerd. 
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6.3 Bepalen van de geometriedata met behulp van HEC-geoRAS 

De simulatie in HEC-RAS kon zowel gebeuren aan de hand van een 1D-model als een 2D-model. Het 

spreekt voor zich dat het opmaken van een 1D -en 2D-geometriemodel verschillend is. Het 2D-model 

maakt gebruik van het hele terreinmodel, terwijl een 1D-simulatie enkel gebruik maakt van gegene-

reerde dwarsdoorsneden. Uit 3.4.1.1 van de literatuurstudie bleek dat het simuleren van een 1D-model 

niet noodzakelijker onnauwkeuriger is. Hierbij komt dat een 2D-simulatie meer rekencapaciteit en de 

daarmee gepaarde rekentijd nodig heeft. Aan de hand van deze bevindingen werd reeds beslist om een 

1D-simulatiemodel op te stellen. (Horritt & Bates, 2002; Alho & Aaltonen, 2007; Dimitriadis, et al., 

2016)   

Als eerste stap werd de inputdata in ArcMap voorbereid. Vervolgens dienden alle geometrie-gegevens 

gemodelleerd te worden met behulp van de HEC-geoRAS-software, waarna de rest van de geometrie-

data in HEC-RAS vervolledigd kon worden.  

6.3.1 Voorbereiden van de geometriegegevens  

Voor het modelleren van de geometriedata in HEC-geoRAS waren in hoofdzaak twee elementen nood-

zakelijk, namelijk het SRTM30-model en pre-eventbeelden. Deze begindata werd reeds besproken in 

punt 5.2. 

6.3.1.1 Aanpassen referentiestelsel 

Alle begindata diende in hetzelfde coördinatensysteem te staan, zodat deze met elkaar compatibel wa-

ren. Bij aanvang van de verwerking was alle data gegeorefereerd volgens het geografisch 

coördinatensysteem GCS_WGS_1984. De afstanden in dit coördinatensysteem worden echter niet 

weergegeven in meter maar in booglengten (graden). Om de afstanden weer te geven in meter werd de 

data geprojecteerd naar WGS_1984_UTM_Zone_18N, die voor dit onderzoeksgebied van toepassing 

was. (Spatial Reference, 2017) De projectie van de rasterfiles gebeurde met behulp van ArcMap. 

 

Figuur 33: links: de kenmerken van de WGS84-projectie ; rechts: de kenmerken van de UTM 18N-projectie, volgens de 
ArcGIS-instellingen. 
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In Figuur 33 worden de kenmerken van een SRTM30 voor beide projecties weergegeven. De rasterin-

formatie vertoont hierbij duidelijk een verschillende lengte-eenheid. De celgrootte van de WGS84-

projectie bedraagt voor het onderzoeksgebied ‘0,000278° x 0,000278°’. Bij het omzetten naar een ander 

projectiesysteem (bijvoorbeeld UTM 18N), bleef de celgrootte even groot. Deze werd nu echter weer-

gegeven in meter, namelijk ‘30,28m x 30,28m’. Voor beide projectiesystemen wordt nog extra 

informatie weergegeven met betrekking tot de spatiale referentie.  

6.3.1.2 Aanmaken van een TIN-bestand 

DSM’s werden geleverd in een rasterformaat en konden niet rechtstreeks gekoppeld worden aan een 

HEC-geoRAS-model. De rasterfiles dienden eerst te worden omgezet naar een TIN-model.  

Een Triangular Irregular Network, afgekort een TIN, is een vectorgebaseerde voorstelling van het be-

schikbare terrein dat wordt opgebouwd uit driehoeken tussen de punten van een rasterfile. Het model 

bestaat uit een onregelmatig aantal lijnen en knooppunten met driedimensionale coördinaten (x,y,z). 

Deze coördinaten zitten reeds vervat in de originele rasterfile. In het TIN-model zullen de gevormde 

driehoeken elkaar nooit overlappen waarbij alle knooppunten over het netwerk variabel verspreid zijn. 

(Esri’s ArcGIS, 2017) De grootte van de resolutie van de TIN is afhankelijk van het gewenste doeleinde. 

Grote vlakke terreinen kunnen gebruik maken van een TIN met lage resolutie terwijl terreinen met veel 

reliëf gebruik moeten maken van een gedetailleerd model. Voor deze casestudie was de resolutie beperkt 

tot deze van het hoogtemodel, hierbij werd gestreefd dat door het aanmaken van de TIN niet aan nauw-

keurigheid werd ingeboet. 

Het creëren van een TIN kon enkel gebeuren voor data die geplaatst is in een projectiesysteem met 

lineaire lengte-eenheid. Vandaar werden alle bestanden reeds geprojecteerd volgens UTM 18N. Daarbij 

diende rekening gehouden te worden met het belang van de opgegeven Z-tolerantie. Deze tolerantie 

geeft het maximale verschil aan tussen het gecreëerde TIN-model en het DSM-model. Voor een heu-

velachtig terrein geldt dat hoe kleiner het verschil tussen beide modellen dient te zijn, des te fijner de 

mesh zal zijn.  

Figuur 34 geeft een voorbeeld van de gecreëerde TIN voor het onderzoeksgebied. Figuur 35 geeft voor 

een willekeurige positie op het terrein het dwarsprofiel weer van het SRTM30-model en het TIN-model. 

Hierin valt op te merken dat, door het correct instellen van de Z-tolerantie, niet aan nauwkeurigheid 

werd ingeboet. Dit werd op verschillende plaatsen steekproefsgewijs gecontroleerd en bevestigd.  
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Figuur 34: Voorbeeld van een TIN voor het onderzoeksgebied. Links toont een globaal overzichtsbeeld, rechts zijn de gege-
nereerde driehoeken zichtbaar. 

 

 

Figuur 35: Voorstelling van het verschil bij een willekeurige dwarsdoorsnede van het SRTM30-model en het gesimuleerde 
TIN-model 

6.3.2 Modelleren in HEC-geoRAS 

Het feitelijk modelleren van de geometriedata gebeurde aan de hand van de HEC-geoRAS-software. De 

pre-eventfoto’s werden geïmporteerd en ook hier geprojecteerd volgens het UTM 18N-projectiesys-

teem. Aan de hand van deze foto’s was het mogelijk om de geometrie-eigenschappen van de rivier 

visueel waar te nemen. In het geval van een DEM met kleine resolutie, kon de rivier ook op de DEM 

waarneembaar zijn. Een DSM met een spatiale resolutie van 30 meter was echter te weinig gedetailleerd 

om deze precies te kunnen detecteren.  

Voor het modelleren van het 1D-model in HEC-geoRAS was de as van de rivier en de dwarsdoorsneden 

verplicht op te geven. Onder andere de stroomlijnen en oevers van de rivier waren optioneel aan te 

duiden. Deze vier parameters werden, rekening houdend met de verschillende tekenconventies, voor het 

onderzoeksgebied bepaald. Het HEC-geoRAS-model werd opgesteld met behulp van de beschikbare 

handleidingen. (Hydrologic Engineering Center, 2017)  

As van de rivier: Alle rivieren die in het model werden opgenomen, zitten vervat in deze layer, voor 

deze casestudie werd slechts één rivier bekeken. Het opstellen van de centerlijn gebeurde 

stroomafwaarts. Het hele model werd georiënteerd volgens de as van de rivier.  
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Dwarsdoorsneden: De plaats, positie en lengte van alle dwarsdoorsneden werden samen in één layer 

opgenomen. Daarbij moest getracht worden dat de dwarsdoorsneden de as van de rivier loodrecht 

snijden. De getekende snijlijnen bepaalden de locatie op het grondplan, terwijl de hoogte afhankelijk 

was van de gecreëerde TIN. Het was noodzakelijk om de dwarsdoorsneden van linkeroever naar 

rechteroever te oriënteren, en dit stroomafwaarts bekeken. De dwarsdoorsneden mochten elkaar nooit 

kruisen en ze mocht slechts één keer de rivier kruisen. Dit was noodzakelijk om aan de 1D-

stromingsbehoefte te voldoen. (Hydrologic Engineering Center, 2017) 

De positie en de afstanden tussen de verschillende dwarsdoorsneden waren vrij te bepalen. Het spreekt 

voor zich dat hoe dichter de dwarsdoorsneden bij elkaar liggen, des te nauwkeuriger de modellering 

ging zijn. Daarbij diende een afstand gekozen te worden waarbij voor het model een balans werd vonden 

tussen nauwkeurigheid en efficiëntie. 

Stroomlijnen van de rivier: De stroomlijnen van de rivier werden bepaald ter oriëntatie van de 

dwarsdoorsneden. Er werden drie stroomlijnen opgelegd. Eén stroomlijn voor de linkeroever, een 

tweede stroomlijn voor de rechteroever en een derde stroomlijn werd gedefinieerd als as van de rivier. 

Door het bepalen van drie tussenafstanden, tussen twee dwarsdoorsneden, was de onderlinge positie 

eenduidig bepaald. De stroomlijnen werden stroomafwaarts bepaald en mochten iedere dwarsdoorsnede 

slechts één keer kruisen. 

Oevers van de rivier: De linker -en rechteroever snijden elke dwarsdoorsnede slechts in één punt en 

bepaalden samen de breedte van de rivier. De positie van de oevers (bankpoints, met coördinaten in x, 

y en z) werden hiermee vastgelegd. Voor het bepalen van de oevers was geen tekenconventie opgelegd 

omdat de as van de rivier en de dwarsdoorsneden reeds de oriëntatie van het model hadden bepaald.   

Het HEC-geoRAS-model wordt weergegeven in Figuur 36. Alle opgestelde layers dienden vervolgens 

gekoppeld te worden aan de ontworpen TIN van het corresponderend hoogtemodel. Vervolgens was het 

hele model klaar om geëxporteerd te worden naar een GIS2RAS-file. 
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Figuur 36: Voorstelling geometriedata voor de eerste simulatie van het onderzoeksgebied Baie des Nippes, aangemaakt in 
HEC-geoRAS. 
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6.3.3 Instellingen geometriedata in HEC-RAS 

6.3.3.1 Aanmaken terreinmodel HEC-RAS 

De eerste stap bij het verwerken van de geometriedata in HEC-RAS was het aanmaken van een terrein 

met behulp van de RAS-mapper. De RAS-mapper is een functie in de HEC-RAS-software die de ge-

bruiker helpt bij het analyseren van de bekomen resultaten. Enerzijds is het mogelijk om met RAS-

mapper op een eenvoudige manier de resultaten te visualiseren. Anderzijds is het door het gelinkte 

hoogtemodel mogelijk om extra berekeningen uit te voeren. (Hydrologic Engineering Center, 2017) 

Met behulp van het terrein konden extra hydraulische eigenschappen worden berekend. Deze eigen-

schappen bevatten onder andere het niveau van het wateroppervlak, de stromingsvolumes, extra 

dwarsprofielen, … Met dit model konden overstromingskaarten en de corresponderende dieptes worden 

opgesteld. Om deze zaken te kunnen verkrijgen, werd het reeds aangemaakte TIN-bestand (beschreven 

in 6.3.1.2) in de RAS-mapper ingeladen. Mocht het enkel de bedoeling zijn om de resultaten te visuali-

seren dan kon eventueel ook een ‘tiff’-bestand, onder de vorm van een luchtfoto, gebruikt worden. 

Eens het terreinmodel was aangemaakt, kon dit samen met het geïmporteerde HEC-geoRAS-model, 

gevisualiseerd worden in de geometriedata. Dit wordt weergegeven in Figuur 37. Daarbij stemmen de 

kleuren overeen met het corresponderende HEC-geoRAS-model. De opgegeven afstanden stellen de 

gemodelleerde afstand tot de monding voor. De rode punten geven de bankpoints weer. 

 

Figuur 37: voorstelling van de geometriedata ingeladen in  het HEC-RAS, met aanduiding van de positie van de dwarsdoor-
snedes tot de monding en de bankpoints (rode punten). 
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6.3.3.2 Instellen van de Mannings-ruwheidscoëfficiënt 

Iedere dwarsdoorsnede werd gekenmerkt door zijn Mannings-ruwheidscoëfficiënten, die konden ver-

schillen afhankelijk van de locatie in het onderzoeksgebied. Mogelijke waarden (in grootorde) voor deze 

coëfficiënten worden beschreven in de HEC-RAS-handleiding, waarvan een voorbeeld wordt weerge-

geven in Tabel 5 op pagina 62. De waarden uit deze tabel werden, wegens het ontbreken van de 

werkelijke coëfficiënten, als richtwaarden gebruikt. Afhankelijk van de kalibratie konden deze vervol-

gens worden bijgesteld.  

Er was zo goed als geen informatie beschikbaar over de vegetatie van het onderzoeksgebied. Figuur 38 

toont een zeldzame foto met betrekking tot vegetatie voor Baie de Nippes en was hierbij, in combinatie 

met de satellietbeelden, de enige referentie die kon dienen ter inschatting van de Mannings-coëfficiënt.  

 

Figuur 38: Algemene foto met zicht op de vegetatie van Baie de Nippes. Hierop is de brushland-vegetatie duidelijk zichtbaar. 
(Anse à Veau Worldpress, 2012) 

De HEC-RAS-software had per dwarsdoorsnede drie coëfficiënten nodig, respectievelijk voor de rivier, 

de linker -en de rechteroever. Voor de rivier werd in eerste instantie uitgegaan van een redelijk continue 

stroming (zie ook de eigenschappen van de grenscondities in het geometriemodel). Echter, door het 

ruwe karakter van het landschap van Haïti, kon verondersteld worden dat een groot aantal stenen en 

beplanting in de rivier aanwezig zijn. Voor deze beschrijving kwam een Mannings-coëfficiënt van 0,035 

overeen. Daarnaast toont Figuur 38, in combinatie met de beschikbare satellietfoto’s, duidelijk dat de 

overstromingsvlaktes redelijk vrij van beplanting zijn. Deze vegetatie kon gedefinieerd worden als 

scrubland. Hieronder worden struikgewassen verstaan, waarbij verspreid ook kleine bomen aanwezig 

zijn. (Smith, 2017) Uit de tabel beek dat voor verspreide struiken met grote aanwezigheid van grassen, 

een Mannings-coëfficiënt van 0,050 kon worden bepaald. Deze twee waarden, 0,035 voor de rivier en 

0,050 voor beide oevers, werden voor alle dwarsprofielen ingesteld.  

Ter vergelijking: In het onderzoek van de ‘Lower Tapi River’ in India werden voor de rivier Mannings-

coëfficiënten gekalibreerd tussen de 0,025 en de 0,035, afhankelijk van de positie in het onderzoeksge-

bied. Uit de foto’s van deze studie bleken de omstandigheden gelijkaardig als deze van dit 

onderzoeksgebied. Aldus kon een coëfficiënt van 0,035 voor de rivier gezien worden als een goede 
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beginwaarde, waarmee verder gekalibreerd kon worden. Waardes voor de oever werden voor deze stu-

die niet opgegeven. (Timbadiya, Lal Patel, & Porey, 2011)  

Tabel 5: Voorbeeldtabel van richtwaarden voor de Mannings-coëfficiënten voor rivieren en oevers, die gebruikt wordt bij het 
berekenen van stromingen in open kanalen volgens HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center, 2017) 

 

6.3.3.3 Handmatig aanpassen van de dwarsdoorsneden 

Normaal gezien was de Mannings-coëfficiënt de laatste parameter die nodig was voor het instellen van 

het model. Echter, indien naar de dwarsdoorsneden werd gekeken, bleek dat de verkregen profielen niet 

konden stroken met de realiteit. Dit verschil kon niet liggen aan de georeferentie, aangezien alles reeds 

in hetzelfde projectiesysteem werd geplaatst. De oevers en het center van de rivier waren duidelijk zicht-

baar op de satellietfoto’s, waardoor het mogelijk was om visueel de correcte positie te bepalen. Het 

probleem van de onrealistische voorstelling was te wijten aan de beschikbare open source DEM. Uit 

Figuur 12 op pagina 21 blijkt dat een DSM niet enkel het werkelijke oppervlakte meet, maar ook de 

eventuele obstakels. Bij een beperkte resolutie vormt dit een groot probleem. (Geoimage, 2016) 
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Gedurende het vervolg van de studie werden vier willekeurige dwarsdoorsneden met elkaar getoetst. 

Indien deze vier dwarsdoorsneden vergeleken worden met de beschikbare satellietfoto’s, dan kunnen 

onderstaande vaststellingen worden geconstateerd: 

 

Figuur 39: Vergelijking van de originele dwarsdoorsnede en het satellietbeeld op 2213 m van de monding van Baie des Nip-
pes. 

Figuur 39 toont de dwarsdoorsnede met corresponderend satellietbeeld, genomen op 2213 meter vanaf 

de monding. Hierbij kan aan de linkerkant visueel een vlakte worden vastgesteld. Rechts van de rivier 

zijn meerdere bomen te zien. Deze vaststelling kan gelinkt worden aan het dwarsprofiel, namelijk dat 

rechts van de rivier een groter niveauverschil op te merken is dan links. 

 

Figuur 40: Vergelijking van de originele dwarsdoorsnede en het satellietbeeld op 3264 m van de monding van Baie des Nip-
pes. 

Uit de dwarsdoorsnede genomen op 3264 meter vanaf de monding, weergegeven in Figuur 40, blijkt dat 

de bankpoints op de helling aan de rechterkant ligt. Wordt dit vervolgens gekoppeld aan het luchtbeeld, 

dan is het duidelijk te zien dat rechts van de oever veel bomen aanwezig zijn. Links van de oever zijn 

geen bomen op te merken met als gevolg een lager gelegen voorstelling in het dwarsprofiel. 
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Figuur 41: Vergelijking van de originele dwarsdoorsnede en het satellietbeeld op 4256 m van de monding van Baie des Nip-
pes. 

Voor de situatie op 4256 meter van de monding (zie Figuur 41) geldt het omgekeerde van de doorsnede 

op 3264 meter. Hierbij zijn de bomen aan de linkerkant van de oever aanwezig. Dit is duidelijk herken-

baar aan het niveauverschil in de dwarsdoorsnede.  

 

Figuur 42: Vergelijking van de originele dwarsdoorsnede en het satellietbeeld op 4665 m van de monding van Baie des Nip-
pes. 

De laatste dwarsdoorsnede, weergegeven in Figuur 42, is genomen op 4665 meter. Daarbij is, op de 

satellietfoto, duidelijk te zien dat er weinig tot geen bomen in de buurt van de rivier aanwezig zijn (zowel 

linker –als rechteroever). Indien dit wordt teruggekoppeld aan de corresponderende dwarsdoorsnede, 

blijkt dat dit een realistische dwarsdoorsnede te zijn waarbij de rivier zich op het laagste punt van de 

snede bevindt.  

Conclusie: Uit bovenstaande steekproeven blijkt dat het gebruik van een DSM een grote invloed heeft 

op de verkregen dwarsprofielen. De aanwezigheid van bomen of andere obstakels werden meegenomen 

in het TIN-model, waardoor een volledig verkeerd beeld gecreëerd werd betreffende de hoogteligging 

van de rivier. Daarbij was het, door de spatiale resolutie van 30 meter, niet mogelijk om een onderscheid 

te maken tussen het terrein en eventuele obstakels (bijvoorbeeld een boom). Bij een DSM met hoge 
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spatiale resolutie zou het mogelijk zijn deze obstakels handmatig te verwerken tot een DTM. De 

SRTM30 liet dit echter niet toe.  

Gevolg: Zonder aanpassingen van de dwarsprofielen was het onmogelijk om een werkend model te 

creëren. Hiervoor moesten de bankpoints verplaatst worden, zodat deze niet meer op dezelfde helling 

lagen. Iedere dwarsdoorsnede werd handmatig aangepast waar nodig. De gewijzigde dwarsprofielen op 

bovenvermelde locaties zijn weergegeven in Figuur 43.  

Bij de dwarsprofielen werd steeds gezorgd dat de aanpassingen zo realistisch mogelijk werden uitge-

voerd. De laagste oever had de meeste kans om overeen te komen met de realiteit en werd hierdoor 

steeds als referentie genomen. Maar het was onwaarschijnlijk dat het terrein, direct naast de rivier, steil 

naar beneden ging. Dit strookt met de wetten van de fysica welke definiëren dat water steeds naar de 

laagste plaats van het terrein zal stromen. Met deze gedachte kon, bijvoorbeeld, het profiel op 4256 

meter (links onderaan) worden aangepast, zodat de rivier daar op het laagste punt van het dwarsprofiel 

stroomde. De overige dwarsmodellen werden op analoge wijze handmatig aangepast. 

 

Figuur 43: Voorafgaande aanpassing van de  dwarsdoorsneden op 2213 m, 3264 m, 4256 m en 4665 m van de monding in 
functie van de positie van de bankpoints. 
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6.4 Simulatie + stabilisatie van het HEC-RAS-model 

Eens alle aanpassingen aan het model werden uitgevoerd, kon de eerste HEC-RAS-simulatie worden 

uitgevoerd. De duur van het overstromingsevenement werd gespecifieerd van 2 oktober 00u00 tot 8 

oktober 00u00. Daarbij was het interval tussen twee opeenvolgende simulaties uitermate van belang. De 

flowdata werd in HEC-HMS reeds berekend om de 20 minuten. Mocht het interval tussen verschillende 

simulaties groter zijn, bijvoorbeeld 1 uur (een simulatie om 00h00, 1u00, 2u00, …), zou de simulatietijd 

sterk dalen (er moesten minder evenementen uitgerekend worden) maar door het nemen van grotere 

tijdsintervallen steeg de kans tot het verkrijgen van een onstabiel systeem, met daar bijhorend foutief 

resultaat. (Brunner, 2014) Met deze gedachte werd voor de eerste simulatie het simulatie-interval gelijk 

genomen aan de intervallen van de flowdata, namelijk 20 minuten.  

6.4.1 Resultaat van de eerste simulatie 

Ondanks dat het HEC-RAS-model de hele simulatie doorliep, werd een melding weergegeven dat het 

systeem onstabiel was met onbruikbare resultaten als gevolg. Figuur 44 en Tabel 6 geven het resultaat 

van de eerste simulatie weer. Hieruit bleek dat het verkregen waterniveau onmogelijke waarden aannam 

ten gevolge het onstabiele systeem. Er dienden maatregelen getroffen te worden voor het creëren van 

een stabiel model (Goodell, 2017). 

 

Figuur 44: langsdoorsnede van de rivier na een eerste simulatie in HEC-RAS met zichtbaar extreme pieken. 

Tabel 6: Resultaat van de eerste simulatie voorgesteld aan de hand van verschillende dwarsprofielen. Weergave van het wa-
terniveau t.o.v. zeeniveau en de gemeten overstromingsdiepte (verschil tussen niveau dwarsprofiel en waterniveau). 
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Een onstabiel model is een model waarbij een groot aantal ‘fouten’ optreden. De onstabiliteit neemt toe 

naarmate het resultaat onproportionele waarden aanneemt. Daarbij worden de fouten zo groot dat de 

berekeningen niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het ontwikkelen van een stabiel model is volgens 

de HEC-RAS-handleiding het vaakst voorkomend probleem wanneer gewerkt wordt met een unsteady 

flow-model met enige complexiteit. (Hydrologic Engineering Center, 2016) Daarbij is, volgens een 

HEC-RAS-rapport opgesteld door Brunner, het oplossen van dergelijke overstromingsmodellen het 

moeilijkste unsteady flow-probleem om te modelleren. (Brunner, 2014) 

6.4.2 Theoretische achtergrond van unsteady flow-analyse 

De stroming in een open kanaal is gebaseerd op twee principes van de behoudswetten, namelijk het 

principe van behoud van massa en de wet van behoud van impuls. Figuur 45 toont de grafische voor-

stelling van de theoretische achtergrond van de unsteady flow-berekening. (Stratigaki, Van Oyen, & 

Kortenhaus, 2014) 

 

Figuur 45: Voorstelling van de theoretische achtergrond van de unsteady flowberekeningen (Stratigaki, Van Oyen, & 
Kortenhaus, 2014) 

Daarbij is Q(x,t) [m3/s] de stroming (flow) en AT [m2] het totale stromingsoppervlak (flow area) dat kan 

gezien worden als de som van alle deeloppervlakten van de stromingsdoorsnede.  

Wet van behoud van massa (Stratigaki, Van Oyen, & Kortenhaus, 2014) 

De wet van behoud van massa, voor een bepaald volume, bepaalt dat de netto-stroomsnelheid in dit 

volume gelijk is aan het verschil in stroomsnelheid tussen de instroom en uitstroom, waarbij: 

- instroomsnelheid:     𝑄J3K7LMMN = 	𝑄 −	6:
6;
	∆;
Q

 (7) 

- uitstroomsnelheid:     𝑄RJ7K7LMMN = 	𝑄 +	6:
6;
	∆;
Q

 (8) 

- de bewegingssnelheid in het stromingsoppervlak:   6/S
67
	∆𝑥  (9) 
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Wordt hierbij van uitgegaan dat Dx [m], de afstand tussen in -en uitstroom, klein is, dan blijkt na ver-

eenvoudiging dat de verandering van massa in dit volume kan uitgedrukt worden als onderstaande 

continuïteitsvergelijking : 

    6/S
67
+ 	6:

6;
− 	𝑞< = 0         (10) 

Daarbij staat 6/S
67

 voor de verandering van stromingsoppervlakte in de tijd, 6:
6;

 verandering van debiet 

afhankelijk van de positie, en is q1 de laterale instroomsnelheid per lengte-eenheid [m/s m-1] 

De wet van behoud van impuls (Stratigaki, Van Oyen, & Kortenhaus, 2014) 

De tweede wet van Newton kan worden gedefinieerd als de wet van behoud van impuls, welke kan 

worden weergegeven als:  𝐹; = 	
WX
W7

      (11) 

De wet van behoud van impuls voor het bepaalde volume kan gezien worden als de netto stroomsnelheid 

die het volume binnentreedt, plus de som van alle externe krachten die op het volume inwerken. Deze 

componenten zijn gelijk aan de veranderingen van de energie in dit systeem. Of in formulevorm weer-

gegeven als: 

6:
67
+ 	6	(Y:)

6;
+ 𝑔𝐴	 6B

6;
+ 	𝑆C = 	0   (12) 

Daarbij is g de zwaartekracht [m/s2], Sf de hellingsgraad van de rivierbedding [m/m] en V de stroom-

snelheid [m/s]. 

Aan de hand van deze energievergelijking van impuls (12) kan de unsteady flow-analyse per dwarsdoor-

snede op een eindige elementenmethode door HEC-RAS worden uitgevoerd. Indien deze vergelijking 

te veel onnauwkeurigheden (fouten) bevat om een aanvaardbaar resultaat te bekomen, wordt een onsta-

biel systeem verkregen. (Brunner, 2014) 

6.4.3 Aanpassingen ter stabilisatie van het model 

De oorzaken van het onstabiel systeem konden van verscheidene factoren afhangen. Voordat het sys-

teem kon gestabiliseerd worden, moesten eerst de oorzaken van het onstabiel systeem geweten zijn. 

Voorbeelden van deze oorzaken worden in verschillende HEC-RAS-documenten verzameld. (Brunner, 

2014; Goodell, 2010; Hydrologic Engineering Center, 2016)  

In deze paragrafen worden de oorzaken beschreven voor een algemeen HEC-RAS-model. Vervolgens 

wordt de stabilisatie specifiek toegepast voor deze casestudie. 

6.4.3.1 Mogelijke oorzaken van een onstabiel systeem 

De oorzaken van een onstabiel systeem zijn te wijten aan de energievergelijking van impuls (12) tussen 

twee opeenvolgende dwarsdoorsneden van de rivier. Naast de energieverliezen met betrekking tot de 

wrijving (aan de hand van de Mannings-coëfficiënten) is de verandering van de doorsnede van twee 
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opeenvolgende dwarsprofielen een belangrijke oorzaak van eventuele energieverliezen. Deze verande-

ring kan een vernauwing of verbreding van de rivier zijn. Een ander voorbeeld is de aanwezigheid van 

meanders. (Stratigaki, Van Oyen, & Kortenhaus, 2014) Meanders, zoals weergegeven in Figuur 46, zijn 

lussen in de loop van een rivier. Deze hebben als gevolg dat de dwarsdoorsneden niet goed op elkaar 

aansluiten. Deze meanders kunnen heel plaatselijk zijn, maar kunnen evenzeer over een grote afstand 

van de rivier plaatsvinden. 

 

Figuur 46: voorbeeld van een meander in een rivier (PhysicalGeography.com, 2017) 

A. Afstand van de dwarsdoorsneden 

Een eerste mogelijke oorzaak voor de onstabiliteit is te vinden bij de tussenafstanden van de verschil-

lende dwarsdoorsneden. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen mogelijks te weinig 

dwarsdoorsneden (te ver van elkaar) of te veel dwarsdoorsneden (te dicht bij elkaar).  

Indien bij een unsteady flow-model te weinig dwarsdoorsneden zijn, kan het verschil tussen energetische 

waarden in de twee doorsneden te groot worden. Dit komt voornamelijk voor indien het verschil tussen 

twee opeenvolgende overstromingsdoorsneden te groot is. Bijvoorbeeld, indien bij de eerste dwarsdoor-

snede de rivier breed is, en bij de opeenvolgende doorsnede heel smal, kan een groot energetisch verschil 

optreden (door het groot verschil in stromingsoppervlak). Bij een te groot verschil kan HEC-RAS dit 

mogelijks niet verwerken met als gevolg een onstabiel systeem. Een tweede mogelijk probleem bij te 

weinig dwarsdoorsneden treedt op bij kleine stromingsdebieten. Indien de doorsneden te ver van elkaar 

liggen, kunnen de tussenliggende verliezen zo groot zijn dat het model droog komt te staan. Een droog-

staand model kan door HEC-RAS niet verwerkt worden. Met behulp van HEC-RAS kunnen door 

interpolatie extra dwarsdoorsneden aangemaakt worden. (Brunner, 2014) 

De maximale afstand tussen twee dwarsprofielen wordt bepaald aan de hand van de vergelijking van 

Samuals, welke kan worden weergegeven als (Samuals, 1989): 

Δ𝑥	 ≤ 	 \,<]	^
_`

      (13) 

Hierbij is Dx [m]  de tussenafstand tussen twee dwarsprofielen, D [m] de diepte van de rivier en S0 

[m/m] de helling van de rivierbedding tussen twee dwarsdoorsneden. In deze casestudie was de gemid-

delde helling voor het hele overstromingsmodel 0,27% (0,0027m/m). Deze helling werd reeds bepaald 

bij het ingeven van de normal depth-waarde. Onderwaterdata was niet beschikbaar, zodat de diepte van 
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de rivier (D) niet bepaald kon worden. Indien de rivier 2 meter diep is, dan was de maximale tussenaf-

stand tussen twee doorsneden 111 meter. Bij een diepte van 1 meter was de maximale tussenafstand 

slechts 56 meter. Bij het niet respecteren van deze tussenafstanden kon instabiliteit optreden.  

Aan de andere kant kunnen ook te veel dwarsdoorsneden gemaakt zijn (een te kleine Dx), waardoor de 

termen, die in de energievergelijking (12) naar Dx worden afgeleid, overschat worden. Dit heeft als 

gevolg dat door een plotse veranderingen in de onderlinge dwarsprofielen, bijvoorbeeld een plotse ver-

andering van het waterniveau bij een dam of ander obstakel, grote vloedgolven ontstaan. (Goodell, 2017) 

Deze sterke toename, op heel korte afstand, kan bij het HEC-RAS-model een grote instabiliteit veroor-

zaken. De minimale afstand is niet eenduidig te bepalen maar hangt af van de complexiteit van het 

model. De minimale afstand voor sterk veranderlijke dwarsprofielen bedraagt 50 feet (ongeveer 15 me-

ter). Voor weinig veranderlijke dwarsprofielen kan de minimale afstand vergroot worden tot maximaal 

100 feet (ongeveer 30 meter). (Brunner, 2014)  

B. Berekende tijdsintervallen 

Een correcte energievergelijking, en daarbij horend stabiel model, is afhankelijk van de verschillende 

tijdsstappen Dt  in de simulatie. Indien de wijziging van flowdata in de doorsnede sneller verandert dan 

de tijdsstap Dt, kan de vergelijking onstabiel worden. Daarbij moet Dt verlaagd  worden. Indien de tijds-

stap veel kleiner is dan de ingevoerde flowdata kunnen vloedgolven gaan oscilleren waarbij een model 

(en bijhorende resultaten) gecreëerd wordt die niet met de werkelijkheid strookt. In het slechtste geval 

kan het systeem onstabiel worden. De grootte van het tijdsinterval is afhankelijk van de stroomsnelheid 

(flowdata) en de afstand tussen de verschillende dwarsprofielen (Dx). (Brunner, 2014) 

C. Verkeerde Mannings-coëfficiënten  

Ook verkeerde Mannings-coëfficiënten kunnen leiden tot het ontstaan van een instabiel model. Te lage 

Mannings-waarden zullen ondiepere overstromingsdieptes, alsook hogere stroomsnelheden met moge-

lijks zelfs superkritische stromingen tot gevolg hebben. Deze superkritische stroming, een situatie 

waarbij de stroomsnelheid groter is dan de snelheid van de golf, zorgen voor een onstabiel systeem. Bij 

overschatting van de Mannings-coëfficiënt wordt meer hydrografische demping in rekening gebracht, 

waardoor een onrealistisch resultaat wordt bekomen. Door gebruik te maken van de waarden, weerge-

geven in Tabel 5 op pagina 62, kan het ontstaan van dergelijke problemen vermeden worden. (Brunner, 

2014; Goodell, 2010) 

D. Pieken in het lengteprofiel 

Grote pieken in het lengteprofiel veroorzaken een onstabiel systeem. Dit probleem kan gelinkt worden 

aan de afstand tussen de verschillende dwarsprofielen. De energievergelijking (12) is, door een te groot 

hoogteverschil op korte tijd, niet oplosbaar met als gevolg een onstabiel resultaat. Figuur 47 toont het 

lengteprofiel van de rivier van de eerste simulatie waarbij mogelijke problemen omcirkeld zijn. Deze 
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pieken (bijvoorbeeld een plotse stijging van het waterniveau 8 meter stroomafwaarts) stroken uiteraard 

met de realiteit, maar waren een gevolg van de gebruikte DSM. Deze pieken moesten handmatig worden 

weggewerkt, aangezien HEC-RAS niet in staat is om deze plotse extreme energieveranderingen te ver-

werken. 

 

Figuur 47: Weergave conflicten in lengteprofiel van onderzoeksrivier 

E. Het ontbreken van de onderwaterdata 

Bij het opstellen van een representatief model, gebaseerd op open kanaalstromingen, is het noodzakelijk 

om over onderwaterdata te beschikken. Deze data beschrijft de rivierbedding en het bijhorende profiel 

van diens oevers. Indien deze onderwaterdata niet beschikbaar is, blijkt HEC-RAS over te weinig para-

meters te beschikken om de gevraagde vergelijking op te lossen. De gebruiker dient een inschatting te 

maken aan de hand van beschikbare waterpeilen om zo een standaarddoorsnede voor de gehele rivier te 

creëren. (Hydrologic Engineering Center, 2016; Goodell, 2017) 

Het gebruikte SRTM30-model beschikt niet over onderwaterdata. Dit vormde een groot probleem voor 

de werking van het opgestelde model. Daarnaast was geen enkele informatie ter beschikking, met be-

trekking tot de waterdiepte van de rivier, met als gevolg dat het onmogelijk was om een representatieve 

inschatting te maken van de ondergrondse dwarsdoorsnede van de rivier. Er moest gezocht worden naar 

een methode om zonder onderwaterdata een stabiel HEC-RAS-model te creëren.  

6.4.3.2 Stabiliseren van het HEC-RAS-model 

De weinig beschikbare data voor het onderzoeksgebied leek in deze casestudie de hoofdoorzaak van het 

onstabiele systeem. De uitgevoerde aanpassingen, die moesten leiden tot een stabiel HEC-RAS-model, 

worden in dit hoofdstuk besproken. Daarbij werd deels van de werkelijkheid afgestapt omdat in eerste 

instantie werd getracht een werkend model te verkrijgen. In het vervolg van deze casestudie zullen de 

gevolgen van de gemaakte keuzes duidelijk worden. 

A. Berekende tijdsintervallen 

Bij het uitvoeren van de eerste simulatie werd uitgegaan van een tijdsinterval van 20 minuten (hetzelfde 

interval als de flowdata). Deze waarde bleek veel te groot te zijn (Goodell, 2017). Ter stabilisatie van 

het systeem werd om de 30 seconden nieuw model gegenereerd. 

 



  Onderzoek en resultaten 

 72 

B. Verwijderen van pieken in het hoogtemodel 

In eerste instantie konden de extreme pieken uit het hoogtemodel worden weggewerkt. Pieken die mo-

gelijks voor problemen konden zorgen, werden reeds omcirkeld in Figuur 47. Deze konden in het model 

handmatig verwijderd worden door de corresponderende dwarsdoorsneden te verwijderen. Hierbij werd 

uitgegaan van de originele gemodelleerde data uit HEC-geoRAS, niet van de data waarvan de bank-

points reeds werden aangepast (zoals in 6.3.3.3 op pagina 62). Figuur 48 toont hierbij het aangepaste 

hoogtemodel waarbij op zeven verschillende plaatsen één of meerdere dwarsprofielen werden verwij-

derd. Beperkte hoogteverschillen vielen uiteraard niet te vermeiden, maar de extreme hoogteverschillen 

werden hierbij reeds uitgesloten. Daarbij was een compromis tussen de realiteit en een aanvaardbaar 

model noodzakelijk. Door het verwijderen van de pieken ging veel originele, maar foutieve data verloren 

en vergrootte de afstand tussen de dwarsdoorsneden. Dit laatste probleem werd in een later stadium door 

interpolatie aangepakt. 

 

Figuur 48: Aangepast lengteprofiel, waarbij de rode aanduidingen de verwijderde dwarsprofielen voorstellen. 

C. Ontbreken van de onderwaterdata 

Wegens het ontbreken van de onderwaterdata dienden de bankpoints op een andere manier bekeken te 

worden. In eerste instantie werden deze gezien als de oevers van de rivier, die visueel waar te nemen 

waren aan de hand van beschikbare satellietfoto’s. Daarbij werden de dwarsprofielen aangepast zodat 

deze geometrisch correct waren (namelijk daar waar het water op het laagste punt staat). De resultaten 

van deze aanpassingen zijn terug te vinden in Figuur 43 op 65.  

De luchtfoto’s zijn betrouwbaarder qua data in vergelijking met de beschikbare hoogtemodellen. Echter, 

wegens het ontbreken van de onderwaterdata, werd van deze veronderstelling afgestapt aangezien het 

in deze fase van de studie de bedoeling was om een stabiel model te verkrijgen. Vandaar werden de 

bankpoints niet meer gezien als oevers van de rivier. Er kon gedefinieerd worden dat de stroming in het 

open kanaal, tussen twee aangeduide bankpoints, zijn maximale waarde kent. Hierbij kwam het erop 
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neer dat het laagste punt van de dwarsdoorsnede steeds binnen de bankpoints lag. De handmatige aan-

passingen van deze bankpoints uit de vier typedwarsdoorsneden worden weergegeven in Figuur 49. De 

overige dwarsdoorsneden werden op dezelfde methode aangepast.  

 

Figuur 49: Tweede aanpassing aan de dwarsdoorsnedes: verandering van de bankpoints op visuele wijze wegens ontbreken 
onderwaterdata op 2213 m, 3264 m, 4256 m en 4665 m van de monding. 

Door deze gemaakte veronderstelling, en bijhorende aanpassing, veranderde op sommige plaatsen de 

positie van de rivier. Op dwarsdoorsnede 3264 meter en 4256 meter is dit duidelijk zichtbaar. Daarbij 

lag, voor de doorsnede op 3264 meter, de rivier bij simulatie op het rechtertalud. Na aanpassing van de 

bankpoints was de as van de rivier naar links verschoven. Het omgekeerde gold voor de as van de rivier 

van 4256 meter waar de as in eerste instantie op de linkertalud lag. Na aanpassingen van de bankpoints 

is deze naar rechts verschoven. Voor de overige twee dwarsdoorsneden (2213 meter en 4465 meter) 

bleef de as van de rivier zo goed als op dezelfde plaats. 

D. Interpolatie van de dwarsdoorsneden 

De tussenafstand van de dwarsdoorsneden bij de eerste simulatie werd op een visuele manier bepaald, 

rekening houdend met de geometrische eigenschappen van de rivier. De afstanden varieerden hierbij 

tussen de 80 en de 125 meter. Door het verwijderen van verschillende dwarsprofielen, ten gevolge de 

grote pieken in lengteprofiel, werd deze tussenafstand op verschillende plaatsen nog groter. Dit is waar 

te nemen op het lengteprofiel in Figuur 48 (omcirkelde delen).  
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Uit de formule van Samuals (zie 6.4.3.1) bleek dat de maximale afstand tussen verschillende dwarspro-

fielen afhankelijk was geometrische eigenschappen de van de rivier (diepte, helling, veranderingen in 

de dwarsprofielen). Voor dit onderzoek werd de waarde ingeschat tussen de 56 en de 111 meter. Het 

interpoleren van de dwarsdoorsneden met een tussenafstand kleiner dan de spatiale resolutie van het 

hoogtemodel, droeg niet bij tot een beter model waardoor de maximale afstand tussen de verschillende 

dwarsprofielen bepaald werd op 30 meter. HEC-RAS interpoleerde de dwarsdoorsneden automatisch. 

Figuur 50 geeft de interpolatie van vier dwarsdoorsneden weer. Daarbij worden dezelfde vier dwars-

doorsneden vergeleken. De groene lijnen duiden hierbij de bankpoints en de uiterste punten van de 

dwarsprofielen aan. De rode lijnen verbinden de as van de rivier met elkaar.  

 

Figuur 50: Voorbeelden van de verschillende interpolaties van de dwarsdoorsneden op 2213 m, 3264 m, 4256 m en 4665 m 
van de monding. 

Uit de verschillende interpolaties van de dwarsprofielen konden volgende vaststellingen gemaakt wor-

den:  

- Dwarsdoorsnede 1: De dwarsdoorsnede op 2213 m van de monding en zijn opeenvolgende 

dwarsdoorsnede op 2128 m (stroomafwaarts bekeken) hadden een onderlinge tussenafstand van 

84 m. Door het instellen van een maximale tussenafstand van 30 m, werden twee extra dwars-

doorsneden aangemaakt.  
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- Dwarsdoorsnede 2: De afstand tussen de dwarsdoorsnede op 3264 m van de monding en zijn 

opeenvolgende dwarsdoorsnede op 2836 m bedroeg, wegens het verwijderen van enkele tus-

senliggende dwarsdoorsneden, 428 m. Door het instellen van een maximale tussenafstand van 

30 m, werden voor deze situatie veertien nieuwe dwarsdoorsneden geïnterpoleerd.  

- Dwarsdoorsnede 3: De afstand tussen dwarsdoorsnede op 4256 m van de monding en zijn op-

eenvolgende dwarsdoorsnede op 4017 me hadden een onderlinge tussenafstand van 239 m. Ook 

hier werd reeds 1 dwarsprofiel verwijderd. Dit heeft als gevolg dat zeven extra snedes werden 

aangemaakt.  

- Dwarsdoorsnede 4: Bij de laatste dwarsdoorsnede werd de snede op 4665 m van de monding 

vergeleken met de snede op 4552 m van de monding. Voor een tussenafstand van 113 m werden 

drie extra snedes aangemaakt. 

In totaal werden 138 nieuwe dwarsdoorsneden bekomen waardoor een vloeiender model werd bekomen 

dat moest leiden tot een stabieler systeem. Figuur 51 toont hierbij een voorstelling van het geometrie-

model voor en na de interpolatie. De donkergroene dwarsdoorsneden zijn de oorspronkelijke 

dwarsdoorsneden welke onveranderd bleven. De lichtgroene dwarsdoorsneden zijn de geïnterpoleerde 

snedes. 

 

Figuur 51: Voorstelling van het geometriemodel in HEC-RAS voor en na de interpolatie van de dwarsdoorsneden. Waarbij 
de donkergroene lijnen de originele dwarsdoorsneden voorstellen. De lichtgroene zijn de geïnterpoleerde dwarsdoorsneden. 
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Na aanpassing van het lengteprofiel (namelijk het verwijderen van de dwarsdoorsneden), het veranderen 

van de positie van de bankpoints en het interpoleren van de onderlinge dwarsprofielen was het model 

klaar om een tweede simulatie uit te voeren. In 6.4.4. wordt het resultaat van deze simulatie besproken. 

6.4.4 Simulatie van het aangepast model 

Ondanks dat de tweede simulatie volledig doorlopen werd, trad een melding van verschillende fouten 

op. Net zoals in de eerste simulatie waren in het model te veel onoplosbare vergelijkingen waardoor de 

software geen correct resultaat kon berekenen, met onstabiliteit als gevolg. De foutmelding, die wordt 

weergegeven in Figuur 52, gaf de verschillende locaties aan waar het systeem onstabiel werd. De maxi-

male error werd op 4 oktober verkregen, wat slechts het begin was van de hevige regenval.  

 

Figuur 52: Verkregen foutmelding na het uitvoeren van de tweede simulatie van het HEC-RAS-model nog steeds onstabiel 
werd. 

Ondanks deze foutmelding werd toch een resultaat bekomen, waarvan het lengteprofiel wordt weerge-

geven in Figuur 53. Hierin is duidelijk te zien dat de bekomen waterniveaus nog steeds onmogelijke 

hoogtes aannemen. Figuur 54, een voorstelling van de dwarsdoorsnedes na simulatie, bevestigt dat de 

berekende waarden onmogelijk de werkelijkheid kunnen voorstellen. 

 

Figuur 53: Resultaat van de tweede simulatie aan de hand van het langsprofiel van de onderzoeksrivier. 

 



  Onderzoek en resultaten 

 77 

 

Figuur 54: Resultaat van de tweede, onstabiele, simulatie a.d.h.v. de dwarsdoorsneden op 2213 m, 3264 m, 4256 m en 
4665m van de monding. 

Tabel 7 vergelijkt de waarden tussen simulatie 1 en 2. Hierbij is vast te stellen dat de tweede simulatie 

veel lagere waterniveaus weergeeft dan de eerste simulatie, waaruit blijkt dat de uitgevoerde aanpassin-

gen ter stabilisatie wel degelijk een effect hadden op het resultaat. Echter, om een volledig stabiel model 

te verkrijgen, was het noodzakelijk om extra vereenvoudigingen uit te voeren.  

Tabel 7: Resultaat van de 2 simulaties voorgesteld aan de hand van verschillende dwarsprofielen. Weergave van het waterni-
veau t.o.v. zeeniveau en de gemeten overstromingsdiepte (verschil tussen niveau dwarsprofiel en waterniveau). 
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6.5 Simulatie van een fictief HEC-RAS-model 

Uit de eerste twee simulaties blijkt dat het niet mogelijk is om met de reeds uitgevoerde aanpassingen 

het HEC-RAS-model stabiel te krijgen. Om dit toch nog te verwezenlijken, moet meer van de realiteit 

afgeweken worden, met als gevolg dat de gesimuleerde overstromingsdieptes sterk gaan verschillen van 

de werkelijke overstromingsdieptes. 

De vraag kan echter gesteld worden of de instabiliteit van het model enkel te wijten is aan de tekortko-

mingen van de beschikbare data. Vandaar werd in dit hoofdstuk van de realiteit afgestapt. Een 

vereenvoudigd geometriemodel werd opgesteld, dat voldoet aan de eisen van een stabiel model zonder 

rekening te houden met de werkelijkheid en de nauwkeurigheid ervan. Door het maken van een fictieve 

simulatie kon worden aangetoond dat het probleem wel degelijk aan de data ligt en niet aan de opge-

stelde methode. 

6.5.1 Fictieve flowdata 

De flowdata die gebruikt werd voor de derde simulatie verschilt niet met de flowdata van de eerder 

uitgevoerde simulaties. Daarbij werd de onderste grensconditie ingesteld als normal depth met een ge-

middelde helling van 0,0027% voor de rivierbedding. Als bovenste grensconditie werd het bekomen 

run-off-model, resulterend uit de HEC-HMS-berekeningen, ingesteld. Een gedetailleerde specificering 

is terug te vinden in punt 6.2.4. 

6.5.2 Fictieve geometriedata 

6.5.2.1 Modelleren in HEC-geoRAS 

Voor het opstellen van de fictieve geometriedata werd van een volledig nieuw model uitgegaan waar-

door het modelleren terug begon met het verzamelen van de data in HEC-geoRAS. Ook hier werd terug 

gebruik gemaakt van het SRTM30-hoogtemodel, aangezien uit hoofdstuk 6.1 bleek dat dit het meest 

accurate model was voor dit onderzoek. De stroomlijnen en de as van de rivier werden ingetekend vol-

gens de opgelegde tekenconventies. De oevers van de rivier (banklines) werden niet meer in het model 

opgenomen omdat deze handmatig werden bepaald, analoog volgens de tweede simulatie. Als laatste 

werd een nieuwe reeks dwarsdoorsneden gecreëerd, die elkaar in geen geval elkaar mochten kruisen. In 

Figuur 55 wordt het fictieve geometriemodel weergegeven dat geëxporteerd werd naar HEC-RAS. 
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Figuur 55: Voorstelling fictief geometriemodel in HEC-geoRAS 

6.5.2.2 Vereenvoudigen in HEC-RAS 

Eens het geometriemodel was ingelezen in HEC-RAS, dienden verschillende vereenvoudigingen te ge-

beuren ter stabilisatie van het model. De aangewende aanpassingen omvatten dezelfde soort 

vereenvoudigingen als bij de eerste simulaties, alleen werden deze nu nog verder doorgevoerd. Ze had-

den betrekking op het lengteprofiel, de bankpoints, de interpolatie tussen de verschillende snedes en het 

instellen van de simulatie-intervallen.  

A. Lengteprofiel 

Het lengteprofiel werd handmatig aangepast. Daarbij werd gezorgd dat de bedding van de rivier stroom-

afwaarts enkel in dalende lijn verliep. Dit gebeurde door het verwijderen van alle dwarsprofielen die 

extreme waarden lieten optekenen in het lengteprofiel (zowel grote pieken als grote dalen). Door het 

verwijderen van deze extremen ontstonden grote afstanden tussen de resterende dwarsprofielen. Tussen 

3000 m en 4500 m bleef slechts één dwarsprofiel over, waardoor heel veel informatie verloren ging. 

Figuur 56 toont het lengteprofiel voor en na de vereenvoudiging. Daarbij bleven slechts 15 van de 30 

aangemaakte dwarsdoorsneden behouden. 



  Onderzoek en resultaten 

 80 

 

Figuur 56: Aanpassingen in het lengteprofiel voor het creëren van een stabiel model. Hierin worden alle extreme waarden 
gefilterd zodat een dalend profiel ontstaat (richting de monding). 

B. Instellen van de Mannings-coëfficiënten en de ‘bankpoints’ 

De waarde van de Mannings-coëfficiënten werden behouden. Dit kwam neer op een coëfficiënt van 

0,035 voor de rivierbedding en 0,050 voor de oevers. Deze waarden golden voor alle dwarsprofielen. 

In paragraaf 6.3.3.3 werden de problemen tussen de bankpoints en het hoogtemodel reeds uitvoerig 

besproken. Uit deze bespreking bleek dat, door de matige betrouwbaarheid van het SRTM-model, het 

vooraf instellen van de bankpoints niet resulteerde in een correcte weergave in HEC-RAS. Daarom 

werden de bankpoints voor deze simulatie direct handmatig ingesteld. Deze punten vertegenwoordigden 

niet de feitelijke oever, maar wel de punten waartussen de snelheid van de rivier maximaal is en waar-

tussen de rivier altijd zal stromen. Door deze bankpoint aan te geven, werden de onderwatergegevens 

gedefinieerd. (Goodell, 2010) Figuur 57 toont een voorbeeld van twee willekeurig aangepaste dwars-

doorsneden. Door het verwijderen van verscheidene dwarsdoorsneden en het visueel instellen van de 

bankpoints werd de horizontale positie van de rivier in het geometriemodel verschoven ten opzichte van 

de realiteit. 

 

Figuur 57: Instellen Mannings-coëfficiënt en bankpoints op een visuele manier, voor 2 willekeurige dwarsdoorsneden van 
het model (op 1457m en 4482m van de monding). 
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C. Interpolatie van de dwarsprofielen 

Het aangepaste lengteprofiel in Figuur 56 toont de grote tussenafstanden tussen de resterende dwarspro-

fielen. Er werd reeds aangehaald dat een minimale en maximale tussenafstand moet worden 

gerespecteerd, zodat de kans op een stabiel model vergroot (zie 6.4.3.1). Figuur 58 toont het model de 

interpolatie die, net als in de tweede simulatie, werd uitgevoerd met een maximale tussenafstand van de 

30 meter. Daarbij is aan de hand van de bankpoints de fictieve stroming van de rivier zichtbaar. Het is 

duidelijk te zien dat de werkelijke positie van de rivier sterk verschillend is met deze van de fictief 

gesimuleerde stroming. 

 

Figuur 58: Voorstelling van het definitief geometriemodel van het fictieve HEC-RAS-model. Hierbij stelt de blauwe lijn de 
oorspronkelijke rivier voor, de rode punten zijn de aangemaakte bankpoints de groene lijnen aangemaakte dwarsdoorsneden 

van het model. 

D. Intervaltijden 

Na het interpoleren van alle dwarsdoorsneden stond het derde geometriemodel volledig op punt. Het 

rekenmodel werd analoog als de tweede simulatie, met een tijdstap van 30 seconden, gesimuleerd. Dit 

hield in dat voor elke 30 seconden van het evenement een evenwichtstoestand werd berekend. Dergelijk 

tijdsinterval was nodig om een stabiel systeem te verzekeren. 
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6.5.3 Resultaten van de fictieve simulatie 

6.5.3.1 Algemeen 

De nodige aanpassingen hebben ertoe geleid dat een volledig stabiel model verkregen werd. De simu-

latie verliep niet feilloos met als gevolg verscheidene errors. Algemeen doen deze errors zich voor 

omdat HEC-RAS gebaseerd is op de eindige elementenmethode. Hierbij worden de berekeningen per 

tijdsinterval op een iteratieve wijze herhaald tot een evenwichtstoestand wordt bekomen. Een standaard-

instelling in HEC-RAS beperkt het aantal iteraties per tijdsinterval tot 20 herhalingen. Indien de 

berekende waarde na 20 iteraties zich niet in een evenwichtstoestand bevindt, maar wel dicht genoeg, 

wordt overgegaan naar het volgende tijdsinterval met vermelding van een error. Indien de evenwichts-

toestand niet wordt benaderd, wordt een onstabiel model bekomen. (Brunner, 2014) 

Bij de derde simulatie bleef de grootorde van errors beperkt, waardoor het systeem niet onstabiel werd. 

Uit dit resultaat berekende HEC-RAS de overstromingsdiepte en stroomsnelheid welke konden worden 

opgevraagd via de RAS-Mapper.  

Figuur 59 geeft het lengteprofiel van het overstromingsmodel weer na de simulatie. Daarbij is duidelijk 

te zien dat de overstromingsdieptes aanvaardbare waarden aannemen. Onmogelijke piekwaarden blijven 

uit en het waterniveau is steeds in dalende lijn. Het lengteprofiel toont met een groene stippellijn ook de 

energetische lijn van het model aan. Bij de aanname van de normal depth-waarde werd de energetische 

lijn gelijk genomen met de helling van de rivier. Er kan gesteld worden dat deze aanname correct was, 

aangezien de helling van deze lijn relatief goed de helling van de rivierbedding volgt. 

 

Figuur 59: Resultaat van het fictief overstromingsmodel weergegeven aan de hand van het lengteprofiel met aanduiding van 
de energetische lijn (groene stippellijn). 
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Naast het lengteprofiel kunnen de resultaten van de drie simulaties besproken worden aan de hand van 

een vergelijkende tabel. Tabel 8 toont op zes verschillende plaatsen het waterniveau ten opzichte van 

zeeniveau en de werkelijke overstromingsdiepte. Hierbij is duidelijk dat bij de eerste simulatie, de over-

stromingsdieptes onmogelijke waarden aannamen. Het water steeg hierbij tot 335 meter boven 

zeespiegel. Na het uitvoeren van een eerste reeks aanpassingen werd de waarde reeds gecorrigeerd naar 

een diepte van 11,39 meter. Het stabiel model bekwam echter een waarde van 4,82 meter. Deze tabel 

geeft weer dat het creëren van een stabiel model belangrijk is voor het verkrijgen van een realistisch 

resultaat. De overstromingsdiepte bij de derde simulatie dient echter nog steeds met een korrel zout 

worden genomen wegens de grote vereenvoudigingen en de beperkingen van de beschikbare data. 

Tabel 8: Resultaat van de 3 simulaties voorgesteld aan de hand van verschillende dwarsprofielen. Weergave van het waterni-
veau t.o.v. zeeniveau en de gemeten overstromingsdiepte (verschil tussen niveau dwarsprofiel en waterniveau). 

 

6.5.3.2 De fictieve overstromingskaart 

De resulterende overstromingsdieptes, die voor deze studie het belangrijkste waren, werden geëxpor-

teerd naar een raster dat kon worden ingeladen in ArcMap. Dit werd verwerkt tot een fictieve 

overstromingskaart. 

In de fictieve overstromingskaart, te zien in Figuur 60, worden de maximale overstromingsdieptes voor 

Baie des Nippes voorgesteld voor de overstroming van oktober 2016, ten gevolge van orkaan Matthew. 

Daarbij is stroomopwaarts de vorm van de rivier duidelijk te volgen. Hoe verder stroomafwaarts, hoe 

meer de simulatie afwijkt van de werkelijke overstroming. Daarbij buigt het resultaat van de simulatie 

stroomafwaarts af naar rechts, wegens de aanpassingen van de bankpoints in het geometriemodel. 

Naast de vorm van rivier zijn links en rechts nog twee overstromingsvlakken te detecteren. De overstro-

ming aan de linkeroever is terug te vinden op het post-event beeld onder de vorm van verschillende 

zijtakken. Het is dus niet onlogisch dat, ten gevolge van hevige regenval, deze delen van het gebied 

overstroomd waren. Het rechtse overstromingsvlak, met op verschillende plaatsen grote dieptes, is ech-

ter niet te verklaren op basis van de pre -en post-event beelden en wijzen op onnauwkeurigheden van 

de simulatie. 
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Deze kaart is echter een fictieve kaart en stelt de werkelijke overstroming niet voor. Ze dient enkel om 

aan te tonen dat het mogelijk was om een stabiel model te verkrijgen aan de hand van de besproken 

handelingen in deze studie. 

 
Figuur 60: Voorstelling van de fictieve overstromingskaart voor Baie des Nippes, Haïti. 
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7 Discussie 

7.1 Beoordeling van de simulaties 

7.1.1 Algemeen 

Tabel 9 geeft de verschillende programma-instellingen en aanpassingen weer die nodig waren voor de 

drie uitgevoerde simulaties. Uit het gevoerde onderzoek bleek dat enkel voor de laatste simulatie een 

stabiel model werd verkregen en dit na grote aanpassingen in het lengteprofiel. In dit hoofdstuk worden 

de resultaten en vaststellingen besproken. 

Tabel 9: Vergelijkende tabel met de verschillende aanpassingen per  uitgevoerde simulaties (XS = dwarsdoorsnedes). 

 

7.1.2 Invloed van de aanpassingen op de nauwkeurigheid 

Tijdens het onderzoek waren voor iedere simulatie aanpassingen noodzakelijk wegens de tekortkomin-

gen van de beschikbare data. Het ontbreken van onderwaterdata en het gebruik van een SRTM30-model 

vormden hierbij een probleem. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat zowel de verticale als de horizon-

tale nauwkeurigheid van het model niet gegarandeerd kon worden.  

Het wegwerken van de pieken in het lengteprofiel, van toepassing op de tweede en derde simulatie, 

gebeurde door dwarsprofielen te verwijderen. Door deze te verwijderen gingen geometrische eigen-

schappen van het model, onder de vorm van bijvoorbeeld bochten en meanders, verloren. Dit had 

invloed op enerzijds de horizontale nauwkeurigheid aangezien deze gegevens niet meer in het grondplan 

werden opgenomen. Anderzijds had dit ook invloed op de verticale nauwkeurigheid omdat minder ge-

gevens voor een mindere nauwkeurigheid zorgde. Door het verwijderen van de pieken werden 

aanpassingen uitgevoerd zonder enige kennis van de werkelijkheid waardoor de nauwkeurigheid daalde. 

Door het ontbreken van de onderwaterdata en de eigenschappen van de DEM was de positie van de 

bankpoints onzeker. In eerste instantie werden deze met behulp van de pre-event beelden opgesteld. Ten 

gevolge de DEM, werden de bankpoints bij de eerste simulatie verkeerd op de dwarsprofielen afgebeeld 

waarbij de punten schuin op een helling lagen. De horizontale positie van de bankpoints kon, wegens 
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de betrouwbaarheid van de foto’s, als correct worden beschouwd waardoor de niveaus van de dwars-

profielen werden aangepast. Wegens onwetendheid over de werkelijkheid kon niet gesteld worden dat 

de aangepaste waarde een representatieve waarde was, waardoor de verticale nauwkeurigheid afnam. 

Bij de tweede en de derde simulatie werden de bankpoints niet bepaald aan de hand van de pre-event 

beelden maar op visuele wijze in de dwarsdoorsneden. Hierdoor klopte de werkelijke horizontale positie 

niet meer, met als gevolg dat de horizontale nauwkeurigheid verminderde. Deze veronderstelling had 

echter ook invloed op de verticale nauwkeurigheid, aangezien de werkelijke hoogte van de rivier niet 

gecontroleerd kon worden.  

Door het verwijderen van originele dwarsdoorsnedes in de tweede en derde simulatie, vergrootte de 

afstand tussen de overgebleven dwarsdoorsnedes. Deze afstand werd overbrugd door interpolatie van 

nieuwe dwarsdoorsneden die het werkelijk terrein van het onderzoeksgebied niet voorstelden. Ze vorm-

den slechts een aanname van het model. 

Alle aanpassingen hadden door hun aannames, met bijhorende onzekerheden, zowel invloed op de ho-

rizontale als verticale nauwkeurigheid. Figuur 58 toont de beperkte horizontale nauwkeurigheid van het 

derde geometriemodel. Daarbij vormt de blauwe lijn de oorspronkelijke rivier verkregen uit het pre-

event beeld. Het is duidelijk dat de rivier op verschillende plaatsen buiten de bankpoints treedt. De 

beperking van de verticale nauwkeurigheid voor dit onderzoek is niet visueel weer te geven wegens het 

ontbreken van enige referentie voor dit onderzoeksgebied. 

7.1.3 Resultaat van de eerste en tweede simulatie 

Uit de eerste simulatie bleek dat het model onstabiel werd als gevolg van een groot aantal opgetreden 

fouten in de energievergelijking van HEC-RAS. Het niet verkrijgen van een stabiel model is het vaakst 

voorkomend en moeilijkst oplosbaar probleem bij een unsteady flow-model met enige complexiteit 

(Hydrologic Engineering Center, 2016; Brunner, 2014). Bij het doorvoeren van de verschillende aan-

passingen was het noodzakelijk om een compromis te vinden tussen de realiteit en een aanvaardbaar 

model. 

Na het uitvoeren van de aanpassingen van de tweede simulatie was het model nog steeds onstabiel. Bij 

vergelijking van het resultaat van de eerste en tweede simulatie kon geconcludeerd worden dat de uit-

gevoerde aanpassingen ter stabilisatie van het model wel degelijk een effect hadden. Dit blijkt ook uit 

Tabel 8. Voor de eerste simulatie werden overstromingsdieptes waargenomen van meer dan 300 meter. 

Bij de tweede simulatie werden deze gecorrigeerd naar dieptes met een grootorde van 15 meter. Deze 

verbetering was echter niet voldoende om een stabiel model te verkrijgen.   

De oorzaak van een blijvend onstabiel systeem kon te wijten zijn aan ofwel verkeerde parameterinstel-

lingen in HEC-RAS, ofwel aan tekortkomingen van de inputdata. Door het uitvoeren van een derde 



  Discussie 

 87 

simulatie waarbij wel een stabiel systeem werd gecreëerd, kon worden aangetoond dat het onstabiel 

systeem niet te wijten was aan verkeerde instellingen. 

7.1.4 Resultaat van de derde simulatie 

Tabel 9 toont de noodzakelijke aanpassingen voor het verkrijgen van een stabiel model. Aan de hand 

van de beschreven methodes in dit onderzoek was het mogelijk om een stabiel model te creëren, maar 

wegens de beperkingen van de beschikbare open source data waren deze aanpassingen heel ingrijpend. 

Dit had als gevolg dat de nauwkeurigheid sterk achteruitging waardoor het resultaat van de derde simu-

latie niet meer representatief was voor de historische overstroming. Doordat het mogelijk was om voor 

deze simulatie een stabiel model te verkrijgen, bleek dat het ontbreken van correcte startdata in de eerste 

twee simulaties weldegelijk het probleem was. 

Hoe gedetailleerder en correcter de beschikbare data van het onderzoeksgebied is, des te minder aan-

passingen noodzakelijk zijn om het model stabiel te krijgen, wat de nauwkeurigheid ten goede komt. 

Indien er geschikte data beschikbaar was, waren er minder aanpassingen noodzakelijk waardoor het wel 

mogelijk ging zijn om een representatieve overstroming te bekomen. Dit onderzoek was echter beperkt 

wegens het gebruik van open source data. Commerciële DEM’s, met een grotere spatiale resolutie en 

betere absolute nauwkeurigheid, waren voor dit onderzoeksgebied beter geschikt geweest. Deze hoog-

temodellen zijn echter niet beschikbaar voor academisch onderzoek.  

7.1.5 Bespreking van de fictieve overstromingskaart 

Het niet representatief zijn van de gesimuleerde overstroming valt af te leiden uit de fictieve overstro-

mingskaart, weergegeven in Figuur 60.  

De vorm van de rivier is goed waar te nemen op deze kaart. Daarbij komt de positie van de overstroming 

stroomopwaarts relatief goed overeen met de positie van de werkelijke rivier. Hoe meer stroomafwaarts, 

hoe meer de rivier afwijkt naar rechts. De oorzaak hiervan is het aanpassing van de bankpoints, die een 

invloed hebben op de horizontale nauwkeurigheid van de simulatie. 

Naast de rivier zijn nog twee opvallende overstromingsvlakken waar te nemen. De grootte (en daarbij 

horende horizontale nauwkeurigheid) is afhankelijk van de beschikbare DEM en het gecalculeerde wa-

terniveau (hoe hoger het waterniveau, des te groter het overstromingsvlak). Het linkse 

overstromingsvlak is op het post-eventbeeld waar te nemen, zei het in beperkte mate. Aan de rechteroe-

ver van de monding zijn ook grote overstromingsvlakken te detecteren. Deze overstroming vertoont op 

verschillende plaatsen grote diepte. Uit de beschikbare satellietfoto’s, zowel pre-event als post-event, 

wijst niets erop dat deze delen tijdens het evenement overstroomd geweest zijn. Dit vlak is te wijten aan 

de aangepaste bankpoints en het verwijderen van initiële doorsnedes, waardoor sterk van de realiteit 

werd afgestapt. 
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Deze kaart toont het resultaat van de derde simulatie, maar dient enkel om aan te tonen dat het mogelijk 

is om een stabiel model te verkrijgen. Wegens de verregaande aanpassingen is het geen weergave van 

de werkelijke overstroming met bijhorende dieptes. 

7.1.6 Kalibratie van de Mannings-coëfficiënt 

Als initieel doel van deze casestudie was het de bedoeling om aan de hand van een HEC-RAS-simulatie 

de Mannings-coëfficiënt te kalibreren. Dit kon gebeuren met het resultaat van de simulatie voor de over-

stroming op van 8 oktober. Met behulp van ArcGIS kon, aan de hand van de post-eventbeelden, 

vergeleken worden hoe goed de gesimuleerde overstroming overeenstemde met de werkelijke overstro-

ming op dat tijdstip. Het bekomen resultaat van de derde simulatie week te veel af van de werkelijkheid, 

waardoor dit geen goede parameter was om de geschikte coëfficiënt te bepalen. Wegens het ontbreken 

van een geschikte vergelijkingsparameter kon de kalibratie niet worden uitgevoerd. 

7.2 Vergelijking onderzoeksgebied met andere onderzoeken 

De tekortkomingen van de data konden omschreven worden als: 

- de beperkte spatiale resolutie van 30 meter; 

- de absolute verticale nauwkeurigheid van het beschikbare hoogtemodel; 

- het ontbreken van onderwatergegevens. 

Uit de literatuurstudie bleek nochtans dat andere onderzoeken, die ook gebruik maken van een open 

source DEM met bijhorende beperkingen, wel aanneembare resultaten uitkwamen. De verschillen met 

dit onderzoek worden hieronder aangehaald. 

De spatiale resolutie van 30 meter van het SRTM-model zorgde in deze studie voor grote pieken in het 

lengteprofiel. Wegens de beperkte breedte van de onderzoeksrivier, op vele plaatsen smaller dan 25 

meter, was de kans reëel dat de hoogtes die corresponderen met de het waterniveau van de rivier niet 

werden weergegeven in het model. De opgenomen waarden konden ook bomen, oevers, … voorstellen, 

met een vertekend beeld in het hoogtemodel tot gevolg. De Balu-rivier in Bangladesh, weergegeven in 

Figuur 61,  en de Yasooj-rivier in India  hebben een minimale breedte van 100 meter (Rahmati, 

Zeinivand, & Besharat, 2014; Masood & Takeuchi, 2010). De Kalpani-rivier in Pakistan, waarvoor een 

simulatie werd uitgevoerd met een ASTER-model, heeft een breedte van ongeveer 250 meter (Ullah, et 

al., 2016). Deze rivieren zijn steeds breder dan de spatiale resolutie van de DEM, waardoor er telkens 

verschillende corresponderende hoogtes van het waterniveau beschikbaar waren. 
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Figuur 61: Voorstelling van de Balu-rivier uit de studie van Masood en Takeuchi, Dhaka, Bangladesh (Ershad, 2007) 

Baie des Nippes is een gebied met heel wat hoogteverschillen. Deze hoogteverschillen zorgen bij een 

lage spatiale resolutie voor grotere onnauwkeurigheden door de weinige punten per oppervlakte. Bij de 

geraadpleegde onderzoeken waren de onderzoeksterreinen veelal vlak. De Kalpani-rivier werd over een 

lengte van 35 km onderzocht waarbij slechts een hoogteverschil van 20 meter was waar te nemen. Het 

artikel vermelde zelfs problemen, wegens het geringe niveauverschil, bij het omzetten van het ASTER-

model naar een TIN-model. (Ullah, et al., 2016) Ook de onderzoeksgebieden in Iran en Bangladesh 

werden gekenmerkt door een vlak terrein. (Masood & Takeuchi, 2010; Rahmati, Zeinivand, & Besharat, 

2014) Het verschil in reliëf had invloed op de nauwkeurigheid van uitgevoerde simulaties. Zo was het 

overstromingsmodel van de Kalpani-rivier, met een beperkt hoogteverschil, tot op 98% nauwkeurig te 

simuleren. (Ullah, et al., 2016) Dit terwijl de nauwkeurigheid van de overstroming voor een heuvelach-

tig terrein in Gonaives, Haïti, verminderde tot 85% (Bozza, et al., 2016). De simulaties van de Yasooj-

rivier en de Balu-rivier werden niet teruggekoppeld naar een historische overstroming, waardoor de 

nauwkeurigheid niet kon gecontroleerd worden.  De voorstelling van de gesimuleerde dieptes waren in 

deze studies beperkt qua intervallen (overstroming al dan niet dieper dan 2,5 meter en 5 meter). 

(Rahmati, Zeinivand, & Besharat, 2014; Masood & Takeuchi, 2010) 

Voor dit onderzoek was weinig tot geen plaatselijke data beschikbaar. Daartegenover was voor ieder 

geraadpleegd onderzoek extra informatie beschikbaar die hielp bij het opstellen van een correct model. 

In alle gevallen waren gegevens met betrekking tot de rivierbedding gekend. Dit kon gaan van enkele 

occasionele dieptes tot werkelijke dwarsprofielen van de onderzoeksrivieren. Deze lieten toe om een 

inschatting te maken van de onderwaterdata. Daarnaast maakte het onderzoek in Gonaives gebruik van 

een beschikbare land use map, waarmee het hoogtemodel handmatig werd aangepast. (Bozza, et al., 

2016) Van de Yasooj-rivier en de Kalpani-rivier waren reeds Mannings-coëfficiënten beschikbaar, 

waardoor voor deze onderzoeken geen kalibratie nodig was om een correct model te verkrijgen. 

(Rahmati, Zeinivand, & Besharat, 2014; Ullah, et al., 2016) 

Uit deze geraadpleegde studies bleek het mogelijk te zijn om met behulp van een open source DEM-

model een relatief correct overstromingsmodel op te stellen. Daarbij dienden echter de geografische 

eigenschappen van het onderzoeksgebied gunstig te zijn. Voor de aangehaalde studies kwam dit erop 

neer dat de rivier verschillende keren breder was dan de spatiale resolutie van de DEM. Daarnaast waren 
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de onderzoeksgebieden keer op keer relatief vlak, wat de nauwkeurigheid ten goede kwam. Andere 

beschikbare gegevens, zoals onderwatergegevens en land use maps, hielpen bij het modelleren van een 

correct overstromingsmodel. 

De kronkelende rivier uit deze casestudie, Grand-Rivière-des-Nippes, is op verschillende plaatsen smal-

ler dan 25 meter, waardoor deze tussen het bereik van de SRTM viel. Daarnaast leidde het heuvelachtig 

gebied en de aanwezige vegetatie aan de rand van de rivier ertoe dat het voor deze casestudie niet mo-

gelijk was om met de beschikbare DEM nauwkeurige overstromingsdieptes te bepalen. Door gebruik te 

maken van een geschiktere DEM, eventueel in combinatie met onderwatergegevens, zou het mogelijk 

zijn om een correct overstromingsmodel op te stellen. 
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8 Besluit 

Deze studie toonde aan dat het op basis van de uiteengezette methode mogelijk was om een stabiel 

overstromingsmodel op te stellen. De nauwkeurigheid was hierbij afhankelijk van de beschikbare data. 

Voor dit academisch onderzoek was enkel open source data beschikbaar. 

Het onderzoeksgebied, Baie des Nippes in Haïti, werd in oktober 2016 getroffen door de hevige regenval 

veroorzaakt door orkaan Matthew. Voor dit evenement werd de overstroming gesimuleerd aan de hand 

van een 1D-model in HEC-RAS. Hiervoor bleek een SRTM30-model het beste open source hoogtemo-

del te zijn, waarbij de spatiale resolutie eerder laag was (30 meter) en de absolute nauwkeurigheid 

beperkt bleek te zijn.  

Het onderzoek bestond uit drie simulaties, waarbij enkel het model van de derde simulatie stabiel was. 

Het resultaat werd bekomen na het doorvoeren van geometrische aanpassingen. De aanpassingen van 

het model waren zo verregaand, dat het niet meer representatief was voor de werkelijkheid. Ze waren 

echter noodzakelijk om het model te stabiliseren. Hieruit kon geconcludeerd worden dat de aangehaalde 

methodes in deze studie kunnen dienstdoen voor het opstellen van een HEC-RAS-model, maar dat de 

beschikbare data te beperkt was om, voor dit onderzoeksgebied, een correcte overstroming met bijho-

rende dieptes te bepalen. Het bekomen resultaat week te ver af van de werkelijke overstroming waardoor 

het resultaat niet gold als een geschikte vergelijkingsparameter voor het kalibreren van de Mannings-

coëfficiënt. Hierdoor was het onmogelijk om de geschikte coëfficiënten te bepalen voor dit onderzoek, 

met gevolg dat de kalibratie niet werd uitgevoerd. 

In andere onderzoeken bleek het wel mogelijk om met behulp van open source DEM’s overstromings-

modellen op te stellen. Deze gebieden werden echter telkens gekenmerkt door een vlak terrein en een 

brede rivier. Daarbij konden deze onderzoeken steeds gebruik maken van plaatselijke gegevens. Voor 

het onderzoeksgebied van de Grand-Rivière-des-Nippes, een heuvelachtig terrein met een smalle rivier, 

bleek het niet mogelijk te zijn om met behulp van een SRTM30 een stabiel overstromingsmodel te 

creëren. De aanpassingen waren te ingrijpend. De beschikbare data en het onderzoeksgebied moeten op 

elkaar worden afgestemd. 

Om voor dit gebied een nauwkeurig model op te kunnen stellen moet een hoogtemodel met een hogere 

spatiale resolutie ter beschikking zijn. De gemeten punten van het hoogtemodel dienen hierbij dichter 

bij elkaar te liggen zodat meerdere punten binnen de breedte van de rivier vallen. Daarbij hoort dat hoe 

correcter de absolute verticale nauwkeurigheid is, des te minder ingrijpend de stabilisatie zal zijn. Een 

DEM met betere eigenschappen is open source niet te verkrijgen. 
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Met de uiteengezette methode is het wel mogelijk om het model te stabiliseren. De nauwkeurigheid is 

hierbij afhankelijk van de beschikbare data en de eigenschappen van het onderzoeksgebied. Is enkel een 

open source DEM beschikbaar, dan is het niet mogelijk om een nauwkeurig overstromingsmodel op te 

stellen voor een smalle rivier in een heuvelachtig terrein. Open source DEM’s zijn enkel geschikt voor 

het modelleren van brede rivieren. Hierbij stijgt de nauwkeurigheid naarmate het onderzoeksterrein 

vlakker is. Daarbij is enige kennis van de onderwaterdata, onder de vorm van enkele waterdieptes, nood-

zakelijk. Aan de hand van de bekomen resultaten, die voldoende dicht bij de werkelijkheid aanleunen, 

moet het vervolgens mogelijk zijn om met behulp van de Jaccard-index geschikte Mannings-coëffici-

enten te bepalen. 
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10 Bijlagen 

10.1 Bijlage 1 – uitstroomdebieten bekomen via HEC-HMS 

Onderstaande tabel verzamelt alle waarden voor het totale uitstroomdebiet bekomen via de HEC-HMS-

simulatie. Deze waarden dienen als inputgegevens voor de HEC-RAS-simulatie 

 



	


