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UrbanFlood

UrbanFlood
UrbanFlood* onderzoekt het gebruik van sensoren in waterkeringen voor online early warning systemen en
real-time calamiteitenbeheer. Ook is er aandacht voor mogelijke verbeteringen van het regulier
waterkeringbeheer en de inspectie van waterkeringen. Veilige dijken: niet alleen zwaarder en sterker maar ook
slimmer.
* een project dat financieel wordt ondersteund onder het EU Zevende Kader Programma,
Thema ICT‐2009.6.4a. ICT for Environmental Services and Climate Change Adaption.
Grant agreement no. 248767 Project van 1 december 2009 tot 30 november 2012

Wat is
UrbanFlood?
Early warning systemen (EWS) kunnen een
cruciale rol spelen in het verlagen van het
overstromingsrisico door het vroegtijdig opsporen,
aangeven en voorspellen van zwakke plekken en
mogelijke doorbraken, en door real-time
informatie over de actuele conditie van de dijk te
geven tijdens een hoogwater crisis.
UrbanFlood onderzoekt en demonstreert de
haalbaarheid van het op afstand monitoren van
dijken en overstromingen, vanuit nabijgelegen
locaties maar ook vanuit andere landen en zelfs
continenten, door gebruik te maken van robuuste
en veilige technologieën op het WorldWide Web.
Dit gebeurt door installatie van sensorsystemen in
testdijken en het analyseren van de resulterende
gegevens op twee manieren: 1) door de gegevens
met relevante geofysische modellen te bewerken
en te bepalen wat de actuele dijksterkte voor
verschillende faalmechanismen is, en 2) door de
gegevens met kunstmatige intelligentie software
te analyseren om zo anomalieën in de
gegevensstromen te detecteren; deze kunnen
wijzen op een mogelijk probleem.

Testdijken zijn ondertussen gerealiseerd in
Amsterdam (NL), Boston (UK) en Rees (D).
De systeemcomponenten die de sensorgegevens
ontvangen, opslaan en bewerken en de
visualisatiemodules zijn gekoppeld met behulp van
Internet technologie. UrbanFlood maakt gebruik
van multi-touch interfaces die kunnen worden
gebruikt door (crisis)teams van water management
experts; demonstratieversies van het systeem zijn
geplaatst in Londen, Boston, Amersfoort en SintPetersburg.
UrbanFlood combineert de kennis van zes partners
uit vier landen, ieder een toonaangevende
organisatie binnen het eigen specifieke vakgebied.
Voor meer details kunt u de UrbanFlood website
bezoeken: www.urbanflood.eu, of contact
opnemen met de project coordinator:
robert.meijer@tno.nl

