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Quasi geen netto jaarlijkse 
verandering in neerslag, maar 
wel een ernstige afname van 
neerslag in de zomer 
(-10 tot -20%).

KLIMAATVERANDERING

Source: EU strategy on adaptation to climate change

Op jaarbasis ZOMER

Klimaatprognoses wijzen op droger en warmer wordende zomers met meer extreme en 
geconcentreerde neerslaggebeurtenissen (zomerstormen).



“De zomer van 18 'kan een voorproefje zijn van wat het nieuwe normaal wordt”



“De zomer van 18 'kan een voorproefje zijn van wat het nieuwe normaal wordt”



Maar ook natte jaren perioden zullen extremer worden





Ecosystem Based Adaptation 

Maatregelen die gericht zijn op het verhogen 
van retentie en infiltratie op landschapsniveau 
door ecosystemen te herstellen en natuurlijke 

processen te versterken.



Concept

Beter gebruik maken van de perioden met 
neerslagoverschot om perioden met 
neerslagtekorten te overbruggen. 

Herstel van de hydrologische veerkracht
Geografische focus voor veerkracht op bovenstroomse gebieden

NEERSLAG ZOMER
- 9 % -42 %

NEERSLAG WINTER
- 2 % tot +35 %

KLIMAATVERANDERING



Verhoogde gevoeligheid voor 
meteorologische extremen

Indicatoren oorzaken?
• Verlies aan infiltratie?
• Verlies aan retentie?

Overschotten op de winterwaterbalans 
gebruiken om tekorten in de 

zomerwaterbalans op te vangen!



http://www.ecosysteemdiensten.be/cms/indicator/13_2_3

Interceptie en bodemafdichting

Ongeveer 4.3 % van de potentiele infiltratie 
wordt niet benut (56 miljoen m³)

13% van de voorraad ondiep bodemwater* 
wordt voortijdig afgevoerd (118 miljoen m³) 

Kunstmatige drainage

*Volume bodemwater tot op 1 meter onder maaiveld

Verlies in m³/are

Verlies in m³/ha

http://www.ecosysteemdiensten.be/cms/indicator/13_2_3


• Tal van toponiemen geven aan waar het vroeger ooit moerasland 
was.

– Toponiemen met “dijk”, “goor” (veengebied), “ven” (vennen), “ham” 
(omarmd door meander), “wad” (doorwaadbare plaatsen) en alle 
“gebroektes” (moerasbossen) duiden op natte gebieden

• Deze – vaak tijdelijke – moerassen lieten toe om het water 
vertraagd te infiltreren in diepere lagen.

– Stonden vaak blank tot eind maart...

Waterretentie?



Mapping wetland loss and restoration potential in Flanders (Belgium): an ecosystem service perspective. By Kris Decleer, Jan Wouters, Sander Jacobs, Jan Staes, Toon 
Spanhove, Patrick Meire, Rudy van Diggelen. Special Feature in Ecology and Society: Ecological Restoration, Ecosystem Services, and Land Use. (In press)

Modelling hydrological effects of wetland restoration: a differentiated view By: Staes, J.; Rubarenzya, M. H.; Meire, P.; et al. WATER SCIENCE AND 
TECHNOLOGY Volume: 59 Issue: 3 Pages: 433-441 Published: 2009

In Vlaanderen zijn 75% van alle wetlands verdwenen

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=10&SID=Y2BKAqNU4f1t6AnpoNx&page=1&doc=15






Wetland categories HISTORICAL 
(~1950’s) % ACTUAL 

(~2005) %
loss

deep water 2.329 0.96% 6.824 293% -4.495
shallow water (oligo-mesotrophic & eutrophic) 5.215 2.14% 11.266 216% -6.051

temporary wet soil (meso-eutrophic) - total 143.579 58.96% 41.065 29% 102.514
temporary wet soil (oligotrophic) - total 32.754 13.45% 1.892 6% 30.862

permanently wet soil (meso-eutrophic) - total 51.307 21.07% 5.378 10% 45.929
permanently wet soil (oligotrophic) - total 5.286 2.17% 795 15% 4.491

tidal marsh - total 3.066 1.26% 669 22% 2.397

total wetland area 243.535 1 67.889 100%

• Onze hypothese is dat vooral tijdelijke moerassen (vennen, bronmoerassen) een 
belangrijke rol spelen in het reguleren van hydrologie (bufferen &infiltreren van 
neerslagoverschot).

• Deze vele, relatief kleine natte zones zijn grotendeels uit het landschap verdwenen 
door nivellering en drainage.



Bronbeek
systemen

Bovenstroomse
valleisystemen

Benedenstroomse
valleisystemen Estuariene

systemen
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Bovenstroomse systemen met 
tijdelijke hoge grondwaterstanden

A

Slecht gedraineerde, “waterzieke” 
gronden

Grondwater fluctueert sterk 
Ondiep in voorjaar, diep in najaar

Aangepassing van (Fan & Miguez-Macho, 2011)

Grotendeels verloren 
gegaan
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Bronbeek
systemen

Bovenstroomse
valleisystemen

Benedenstroomse
valleisystemen Estuariene

systemen

Aanleggen van drainage grachten

Verlagen van voorjaars 
grondwaterstand

Bovenstroomse systemen met 
tijdelijke hoge grondwaterstanden

Aangepassing van (Fan & Miguez-Macho, 2011)

Waar liggen deze zones 
en is herstel mogelijk?



Ruimtelijke prioriteiten voor herstel van infiltratie en 
retentie 



Verhoogde gevoeligheid voor 
meteorologische extremen

Indicatoren oorzaken?
• Verlies aan infiltratie?
• Verlies aan retentie?

Overschotten op de winterwaterbalans 
gebruiken om tekorten in de 

zomerwaterbalans op te vangen!

Wat waar herstellen?
• Infiltratie of hemelwateropslag
• Waterretentie
• Uitgestelde infiltratie



Verhoogde gevoeligheid voor 
meteorologische extremen

Indicatoren oorzaken?
• Verlies aan infiltratie?
• Verlies aan retentie?

Overschotten op de winterwaterbalans 
gebruiken om tekorten in de 

zomerwaterbalans op te vangen!

Maatregelen/ingrepen zijn niet 
overal even nuttig!

Op basis van fysisch systeem 
kunnen we  identificeren waar 

welke maatregel het meest 
effectief is! 
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Brongerichte 
Maatregelen



Relatieve positie in het landschap 
op lokaal schaalniveau 
(250 – 1000 m) 

Kleinschalig (< 1 km) Lokale depressies in het 
landschap, waar het water zich 
ophoopt na een natte periode.

Groen-blauwe zones

• Snelle reactie van 
waterpeilen op 
neerslagoverschot

• Nat tijdens voorjaar
• Water trekt langzaam weg 

in het groeiseizoen
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STROMINGSPATRONEN BINNEN EEN STRAAL VAN 200 METER 
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Grootschalig (2 -10 km)

De lager gelegen gebieden op 
schaal van een stroombekken.

Hier komt grondwater ophoog 
dat jaren geleden en 
kilometers verderop in de 
bodem is gesijpeld.

Relatieve positie in het landschap op 
bovenlokaal schaalniveau (2-10km)

B
B
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STROMINGSPATRONEN BINNEN EEN STRAAL VAN 1 KILOMETER 



Deze animatie toont in hoe water zich verzamelt in landschapsdepressies 
en zich vervolgens langzaam verplaatst naar lager gelegen gebied. 

Grachten en waterlopen versnellen dit proces. 



Topografische analyse infiltratie-kwel patronen

Grootschalig (2 -10 km)Combineren van verschillende 
ruimtelijke (temporele) schaalniveau’s

Kleinschalig nat
&

Grootschalig droog

Kleinschalig nat
&

Grootschalig nat

Kleinschalig droog
&

Grootschalig droog

Kleinschalig  droog
&

Grootschalig nat

Tijdelijk nat in 
droog gebied

Permanent droog

Permanent nat

Tijdelijk droog in 
nat gebied

Kleinschalig (< 2 km) 

http://www.ecosysteemdiensten.be/cms/indicator/bl_tpi

http://www.ecosysteemdiensten.be/cms/indicator/bl_tpi


Retentie voor uitgestelde infiltratie (ondiepe GHG, diepe GLG)
Grondwaterconservering (ondiepe GHG, ondiepe GLG)
Directe infiltratie (diepe GHG, diepe GLG)



Retentie voor uitgestelde infiltratie (ondiepe GHG, diepe GLG)
Grondwaterconservering (ondiepe GHG, ondiepe GLG)
Directe infiltratie (diepe GHG, diepe GLG)

Gele zones:  

++++ Zet dennenbos om in voedselarme 
graslanden en heide

+++ Converteer naar loofbos
++ Converteer naar gemengd bos

+ Toepassen van bosbeheer (uitdunnen)

+++ Remediëren bodemcompactie op 
landbouwgrond

++++ Installeer infiltratievijvers (WADI’s) 
voor verharde oppervlakken

Hoger gelegen, permanent droge zones:  
=> Van nature hoge infiltratiecapaciteit (diepe grondwatertafel)



Retentie voor uitgestelde infiltratie (ondiepe GHG, diepe GLG)
Grondwaterconservering (ondiepe GHG, ondiepe GLG)
Directe infiltratie (diepe GHG, diepe GLG)

Groene zones:

++++ Herstel tijdelijke wetlands door 
drainagegrachten te verwijderen

+++ Herstel vochtige graslanden (beperkte 
afwatering door ondiepe sloten)

++ Actief peilbeheer in landbouwgebied
++ Installeer infiltratievijvers op de 

drainage-infrastructuur
++ schotten plaatsen op baangrachten

Lokale depressies in bovenstrooms gebied:  
Grondwaterniveaus stijgen snel tijdens natte periodes, maar dalen ook snel tijdens droge periodes. Infiltratie-snelheid 
vaak beperkt door een ondiepe, semi-permeabele laag.
=> Uitgestelde infiltratie mogelijk door verminderde drainage (retentie) 



Retentie voor uitgestelde infiltratie (ondiepe GHG, diepe GLG)
Grondwaterconservering (ondiepe GHG, ondiepe GLG)
Directe infiltratie (diepe GHG, diepe GLG)

Blauwe zones: permanente retentie

++++ Omzetten naar moerasgebied -
maximale opslagcapaciteit

+++ Herstel vochtig grasland (beperkte 
afwatering door ondiepe sloten)

++ Verlaag de drainagebasis actief tijdens 
de winter en perioden met beperkte 
bodembewerking (actief peilbeheer)

Moerasgebieden met permanente kweldruk
Grondwaterpeilen permanent hoog (zonder drainage tenminste).
=> Geen infiltratie mogelijk, maar kwelwater zoveel mogelijk vasthouden voor 
sponsfunctie veenbodems.



Hefbomen voor de implementatie van maatregelen

Implementatie?
• Beloon landeigenaren voor het 

verbeteren van waterinfiltratie 
en retentiecapaciteit

• Ontwikkel een 
klimaatadaptatiefonds om dat te 
financieren

Overschotten op de winterwaterbalans 
gebruiken om tekorten in de 

zomerwaterbalans op te vangen!

Een project in Zuid-Engeland dat op basis 
van dergelijke principes maatregelen 

implementeert om de waterkwaliteit te 
verbeteren

Om dit uit te werken, baseren we 
ons op de ervaringen van 
“Upstream Thinking” (UK)



Onderzoek naar innovatieve financieringsmechanismen 
voor kleinschalige ingrepen op privéterrein Payment for 

Ecosystem Services



Waterkwaliteit

Waterkwantiteit

Other Ecosystem 
Services

Private baten

Private baten

http://www.gov.uk/government/publications/payments-for-ecosystem-services-pes-best-practice-guide

Andere 
ecosysteem

diensten

Meetbare baten

Mono-
functioneel

beheer

Beheer in 
functie van 

ecosysteemdiensten

Theoretisch maximale 
vergoeding – gebaseerd 
op alle mogelijke baten 
voor de maatschappij  

Minimale vergoeding -
enkel inkomstenverliezen

Worden vergoed

http://www.gov.uk/government/publications/payments-for-ecosystem-services-pes-best-practice-guide


Ecosysteemdiensten als hefboom

• Milieu - ecologische maatregelen hebben meestal voordelen op 
meerdere beleidsdomeinen (bv agro - milieumaatregelen ) 

• Met deze " bijwerkingen " wordt geen rekening gehouden in de 
bestaande procedures

• Wat dus leidt tot de selectie van de meer technische maatregelen
• Maar dan blijven er een hoop kansen liggen om met relatief weinig 

middelen véél maatschappelijke baten te genereren 

Daarom maatschappelijke baten expliciet maken en gebruiken als hefboom voor implementatie

48



Focus van PROWATER ligt op de water gerelateerde baten



Strategische dimensie van het 
versterken van grondwateraanvulling

• Droogteschade landbouw

• Maatschappelijk belang 
van grondwater als 
strategische reserve

• Impact droogte op 
biodiversiteit

Economische  
impact

Ecologische 
impact 

waterwinning

Van conflict naar 
samenwerking?

Investeren in bovenstroomse
blauwe netwerken

Investeren in veerkracht van  
benedenstroomse
blauwe netwerken

=

Grondwaterheffingen terug investeren in 
de ecosystemen die het water leveren?



Winningen uit (semi) freatische grondwaterlagen

Vergund volume (m³/year) Relatieve winningsdruk (% inf/jaar)

Berekening:
Som vergund jaardebiet binnen venster van 10 km* 10 km ten opzichte van de totale infiltratie binnen datzelfde venster. 

http://www.ecosysteemdiensten.be/cms/indicator/04_6_1

http://www.ecosysteemdiensten.be/cms/indicator/04_6_1


Winning uit freatische grondwaterlagen

O.b.v. vergund jaardebiet – maar ook tal van illegale winningen die niet in rekening gebracht zijn

Onttrekkingsgraad op niveau van deelbekken: 
% van de totale jaarlijkse infiltratie dat terug opgepompt wordt



Grondwaterheffingen (gedeeltelijk) terug investeren in de 
ecosystemen die het water leveren? (approx. 22 mio €).

O.b.v. vergund jaardebiet – maar ook tal van illegale winningen die niet in rekening gebracht zijn

Onttrekkingsgraad op niveau van deelbekken: 
% van de totale jaarlijkse infiltratie dat terug opgepompt wordt

Verdeelsleutel voor de financiering van maatregelen inzake retentie 
(vernatten) en infiltratie (ontharden)?



Maar ook vele andere ecosysteemdiensten worden mogelijk 
versterkt

CO-BENEFITS



Eindpunt....

• Voorstellen formuleren voor de oprichting van een systeem waarbij 
landeigenaren/beheerders vergoed kunnen worden voor het nemen van 
klimaatadaptatiemaatregelen die grondwateraanvulling versterken (en andere 
ecosysteemdiensten)

• Het ontwikkelen van een instrument/tool om de effectiviteit te beoordelen (het 
begroten van de gerealiseerde maatschappelijke baten)

• Een visie op de concrete realisatie van een “Ecoysteem Gebaseerd” 
klimaatadaptatieplan voor de Antwerpse Kempen (als voorbeeld-case voor 
Vlaanderen)
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