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Geo-informatie in FLIWAS
Doel van FLIWAS
Het FLood Information and WArning System (FLIWAS) is een nieuw, geavanceerd
informatie- en waarschuwingssysteem voor hoogwatermanagement.
Het doel van FLIWAS is de informatievoorziening tijdens een hoogwatersituatie
beheersbaar te maken en te houden. De juiste informatie dient snel, helder en
betrouwbaar voor, tijdens en na een hoogwatersituatie beschikbaar te zijn. Doelgroepen
zijn aan de ene kant de waterbeheerders als professionele gebruikers, aan de andere
kant het brede publiek en de media.
FLIWAS is een internet applicatie. Voor waterbeheerders is het een instrument om
hoogwater zo goed mogelijk te beheersen, te bestrijden en te monitoren. Bestuurders en
functionarissen in de rampenbestrijding kunnen met behulp van FLIWAS tijdig goed
gefundeerde beslissingen nemen over noodmaatregelen bij dreigend hoogwater. Voor alle
gebruikers geldt dat zij via FLIWAS inzicht krijgen in de voorspellingen, de actuele
situatie kunnen bekijken en de uitvoering van de maatregelen kunnen initiëren en
monitoren. FLIWAS ondersteunt daarnaast tijdens crisissituaties de communicatie met
het publiek en de media, zodat ook zij van de juiste informatie worden voorzien.

Gebruik van geo-informatie
Bijna alle informatie betreffende dreigend hoogwater heeft geografische eigenschappen.
Een waterstand wordt bijvoorbeeld op een bepaalde plaats in een rivier gemeten. Bij
specifieke dijkvakken kan bij hoogwater verzadiging van het dijklichaam optreden, een
mobiele kering moet opgebouwd worden op de plaats waar hoogwater dreigt, op een
locatie kan kwel optreden, of ten gevolge van zwakke plekken wordt een polder bedreigd
door overstroming. Dit is allemaal belangrijke informatie die nodig is om de juiste
maatregelen op de juiste plaats en het juiste tijdstip te treffen. Voor
hulpverleningsdiensten is het belangrijk om te weten welke wegen toegankelijk zijn en in
welke gebieden de meest acute hulp verleend moet worden. Alle informatie in het
systeem en alle acties voortvloeiend uit waarschuwingen zijn bepaald door de geo
informatie.
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FLIWAS legt informatie vast en ontsluit deze via een geografisch georiënteerde
webinterface. De informatie kan worden gecommuniceerd met externe betrokkenen en
gebruikers. Zo kan iedere waterbeheerder in GIS kaarten aangegeven wat het door
overstroming bedreigde gebied is. Kleurverschillen geven bijvoorbeeld de verwachte
waterdiepte in overstroomd gebied aan. Het kaartmateriaal helpt de situatie inzichtelijk
te maken. Ook zijn filmpjes met het verloop van een overstroming beschikbaar.

Onder operationele omstandigheden kan geo-informatie in FLIWAS gemakkelijk door
betrokken aangrenzende waterschappen en veiligheidsregio’s uitgewisseld worden, zodat
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betreffende organisaties hun maatregelen op dezelfde informatie kunnen baseren en
kunnen reageren op elkaars handelen.
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