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Met een kustvlakte w aar m eer dan 85% lager lig t dan 5m TAW is België één
van de meest kwetsbare landen in Europa op het gebied van
zeespiegelstijging en overstrom ingen (EEA, 2006). Het grootste deel van de
kustzone lig t ongeveer 2 m eter onder h e t peil van een gem iddelde ja a rlijk s e
storm (Verwaest et al., 2005). Door de stijging van de zeespiegel en de
toenam e van het aantal zware storm en ten gevolge van
klim aatsveranderingen nemen de risico's op overstrom ingen in de Belgische
kustzone aanzienlijk toe. In het kader van het p ro je ct CLIMAR worden de
m ogelijke secundaire gevolgen van deze prim aire effecten geïdentificeerd en
gekwantificeerd, zowel op ecologisch ais op soclaal-economisch gebied.
De belangrijkste secundaire gevolgen van overstrom ingen zijn het aantal
slachtoffers door verdrinking en m onetaire schade aan gebouwen en
infrastructuur. Daarnaast zijn er nog andere directe en indirecte gevolgen
zoals het verlies van kustspecifieke habitats en biodiversiteit door de
toenam e van de erosie, tijd e lijk e Im p ro d uctivite it en werkloosheid in
overstroom de gebieden. Het kw antificeren van de belangrijkste gevolgen
gebeurt door middel van risicoberekeningen. Zowel de to tale schade, het
aantal slachtoffers ais de om vang van overstrom ingen kunnen voor
verschillende scenario's van klim aatsom standigheden geschat worden. In een
eerste benadering worden de risico's berekend vo o r een extrem e storm
onder huidige condities van zeeniveau en golfklim aat. Deze storm kom t
overeen m et een storm vloedpeil van + 8 m TAW te Oostende. Een set van
verschillende num erieke modellen w o rd t daarvoor toegepast: een model voor
het berekenen van de to tale erosie van strand en duin in de loop van de
storm , een model voor het berekenen van de bresgroei in horizontale en
verticale zin, een model voor het schatten van de w aterdiepte, stijgsnelheid
en stroom snelheid van de overstrom ing in de kustvlakte en tenslotte een
model voor h e t berekenen van het aantal slachtoffers en de to tale schade.
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