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0 Context 

0.1 Toekomstverkenning milieu en natuur 
De Milieuverkenning 2030 (MIRA 2009) en de Natuurverkenning 2030 (NARA 2009) 

beschrijven de toekomst van het leefmilieu en van de natuur in Vlaanderen. Het doel is de 

beleidsmakers en het geïnteresseerde publiek inzicht te geven in te verwachten evoluties van 

het leefmilieu en van de natuur in Vlaanderen, bij bepaalde beleidskeuzes en binnen een 

gegeven sociaal-economische context.  

Dit wetenschappelijk rapport maakt deel uit van een reeks rapporten die de 

wetenschappelijke onderbouwing van MIRA 2009 en NARA 2009 bevatten. 

0.2 Scenario’s 
De Natuurverkenning 2030 beschrijft de mogelijke evolutie van de natuur in Vlaanderen 

tijdens de periode 2005–2030 aan de hand van drie landgebruikscenario’s: 

• In het scenario ‘referentie’ (*R) wordt het beleid uit de periode 2000-2007 ongewijzigd 

voortgezet en worden de voorziene plannen uitgevoerd. 

• Het scenario ‘scheiden’ (*S) verdeelt de open ruimte tussen de gebruiksvormen ervan, 

en groepeert die gebruiksvormen ruimtelijk in homogene clusters (terrestrische 

verkenning). Ontsnippering van waterlopen gebeurt prioritair in functie van soorten van 

Europees belang (aquatische verkenning). 

• In het scenario ‘verweven’ (*V) maakt de zorg voor natuur integraal deel uit van alle 

landgebruiksvormen, en worden de gebruiksvormen van de open ruimte ruimtelijk door 

elkaar verweven (terrestrische verkenning). Ontsnippering van waterlopen richt zich op 

de grotere verbindingen in het waterlopennetwerk (aquatische verkenning). 

Elk landgebruikscenario bestaat uit een pakket beleidsmaatregelen waarvan het gezamenlijk 

effect wordt berekend. Bij de samenstelling van de pakketten wordt gestreefd naar een 

vergelijkbare kostprijs per scenario. Langetermijndoelstellingen van het natuur-, bos- en 

waterbeleid vormen een toetsingskader om de verwachte effecten te beoordelen.  

De drie landgebruikscenario’s in de Natuurverkenning 2030 zijn elk geënt op twee 

milieuscenario’s uit de Milieuverkenning 2030: 

• In het milieuscenario referentie (R*) wordt het beleid uit de periode 2000-2007 

ongewijzigd voortgezet en worden de voorziene plannen uitgevoerd. 

• In het milieuscenario Europa (E*) worden bijkomende inspanningen genomen om tegen 

2020-2030 de Europese milieudoelstellingen te halen. De aquatische verkenning bevat 

twee varianten van het Europascenario, aansluitend op de scenario’s in de ontwerp 

stroomgebiedbeheerplannen. In het scenario Europa 2027 (E27*) wordt een maximale 

set van aanvullende maatregelen uitgevoerd om tegen 2027 de Europese doelstelling te 

halen. In het scenario Europa 2015 (E15*) worden enkel tegen 2015 de meest haalbare 

aanvullende maatregelen uitgevoerd. 

De landgebruiks- en de milieuscenario’s worden uitgetekend binnen éénzelfde sociaal-

economische verkenning. In de terrestrische verkenning worden ook klimaatverkenningen 

verwerkt, afgeleid uit internationale klimaatscenario’s.  

Het voornaamste zichtjaar is 2030. Voor het klimaat worden ook 2050 en 2100 als zichtjaren 

gehanteerd. De aquatische scenario’s focussen op 2015 en 2027, aansluitend op de Europese 

Kaderrichtlijn water. 
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Voor de zes terrestrische scenario’s (figuur 1) en de negen aquatische scenario’s (figuur 2) 

worden de verwachte ontwikkelingen doorgerekend door middel van rekenkundige modellen.  

Sociaal-economische 
verkenning
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Milieukwaliteit
referentie (R*)

Milieukwaliteit
Europa (E*)

Landgebruik
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scheiden (*S)

Landgebruik
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Figuur 1: Een sociaal-economische verkenning, twee milieuscenario’s (gekoppeld aan twee klimaatverkenningen) en en 

drie landgebruikscenario’s worden gecombineerd in zes scenario’s. 
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Figuur 2: Een sociaal-economische verkenning, drie milieuscenario’s en drie rivierontsnipperingsscenario’s worden 

gecombineerd tot negen scenario’s. 

De berekeningen gebeuren in de meeste gevallen gebiedsdekkend op niveau Vlaanderen, 

tenzij de beschikbare gegevens en/of modellen dit niet toelaten. 
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0.3 Scenarioberekeningen en onderlinge samenhang 
De scenario’s werden met gepaste rekenkundige modellen doorgerekend volgens het 

stroomschema in figuur 3. 

De sociaal-economische verkenning en de klimaatverkenningen vormen een onafhankelijke 

input. 

1. Willems P., Deckers P., De Maeyer Ph., De Sutter R., Vanneuville W., Brouwers 

J., Peeters  B. (2009) Klimaatverandering en waterhuishouding. 

Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, NARA 2009, VMM, INBO.R.2009.49, 

www.milieurapport.be, www.nara.be 

2. Demarée G., Baguis P., Debontridder L., Deckmyn A., Pinnock S., Roulin E., 

Willems P., Ntegeka V., Kattenberg A., Bakker A., Bessembinder J., Lenderink G., 

Beersma J. (2009) Eindverslag studieopdracht “Berekening van klimaatscenario’s 

voor Vlaanderen” uitgevoerd door KMI, KNMI, KUL. Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek (INBO), Brussel, INBO.R.2009.48, www.nara.be 

De milieuscenario’s leiden tot verkenningen inzake zowel atmosferische deposities als 

waterkwaliteit. 

3. Schneiders, A., Simoens, I., Belpaire, C. (2009) Waterkwaliteitscriteria opstellen 

voor vissen in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.22, www.nara.be 

4. Wuyts K., Staelens J., De Schrijver A., Verheyen K., Overloop S., Vancraeynest 

L., Hens M. & Wils C. (2009) Overschrijding kritische lasten. Wetenschappelijk 

rapport, mira 2009, nara 2009, VMM, INBO.R.2009.55, www.milieurapport.be, 

www.nara.be 

De landgebruikscenario’s en de milieuscenario’s leiden tot verkenningen inzake landgebruik. 

De gelijkschakeling van de kosten komt aan bod in een afzonderlijk rapport. 

5. Van Reeth (2009) Kosten en beleidsprestaties. Wetenschappelijk rapport, NARA 

2009. INBO.R.2009.19, www.nara.be. 

6. Hens, M., Van Reeth, W. & Dumortier, M. (2009) Scenario’s. Wetenschappelijk 

rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.18, www.nara.be. 

7. Gobin A., Uljee I., Van Esch L., Engelen G., de Kok J., van der Kwast H., Hens M., 

Van Daele T., Peymen J., Van Reeth W., Overloop S., Maes F. (2009) 

Landgebruik in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, NARA 2009, 

VMM, INBO.R.2009.20, www.milieurapport.be, www.nara.be. 

8. Overloop S., Gavilan J., Carels K., Van Gijseghem D., Hens M., Bossuyt M., 

Helming J. (2009) Landbouw.  Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009 & NARA 

2009, VMM, INBO.R.2009.30, www.milieurapport.be, www.nara.be. 

De verkenningen inzake landgebruik worden doorgerekend naar verkenningen inzake 

biotopen en habitats. Deze worden met de verkenningen inzake atmosferische deposities 

geconfronteerd, hetgeen resulteert in verkenningen inzake de druk van atmosferische 

vermestende en verzurende deposities op biotopen. 

9. Van Daele, T. (2009) Biotopen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.23, www.nara.be. 

In een gevalstudie voor de Kleine Nete worden de verkenningen inzake landgebruik ook 

geconfronteerd met de klimaatverkenningen om via hydrologische modellering tot een 

verfijnde verkenning van de habitats te komen. 
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10. Dam J. , Salvadore, E., Van Daele, T. & Batelaan, O. (2009) Case Kleine Nete: 

hydrologie. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.28, 

www.nara.be. 

11. Van Daele, T. (2009) Case Kleine Nete: moerasvegetaties. 

Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.25, www.nara.be. 

De verkenningen inzake biotopen en habitats en de klimaatverkenningen vormen de input 

voor verkenningen inzake terrestrische soorten. 

12. De Bruyn L. & Bauwens, D. (2009) Terrestrische soorten. Wetenschappelijk 

rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.26, www.nara.be. 

Aan de landgebruikscenario’s worden ook scenario’s inzake rivierontsnippering gekoppeld. Zij 

worden vertaald naar verkenningen inzake rivierontsnippering. Samen met de scenario’s 

inzake waterkwaliteit en een typering van het rivierennetwerk, vormen zij de basis voor 

verkenningen inzake aquatische soorten. 

13. Schneiders A., Van Daele, T. & Wils C. (2009) Huetzonering van het 

rivierennetwerk in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.24, www.nara.be. 

14. Stevens, M. & Schneiders, A. (2009) Scenario’s voor het oplossen van 

migratieknelpunten voor vissen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.21, www.nara.be. 

15. Schneiders, A. (2009) Vismodellering. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 

INBO.R.2009.27, www.nara.be. 
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Figuur 3: Stroomschema en samenhang van scenarioberekeningen.  
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1 Inleiding 

De doelstelling van het deelproject ‘Case Kleine Nete’ is te achterhalen hoe de combinatie 

van een veranderend landgebruik en klimaatverandering een invloed kunnen hebben op de 

potenties voor grondwaterafhankelijke vegetaties in valleigebieden. 

In het deelproject ‘landgebruik’ van de natuurverkenning 2030 werden zes scenario’s met 

een verkenning van het toekomstige landgebruik in Vlaanderen uitgewerkt. De modellering 

omvat de periode van 2005 tot 2030. Ondanks de relatief korte periode zijn er toch 

aanzienlijke verschuivingen in het landgebruik te verwachten (Gobin et al., 2009). Het 

deelproject ‘klimaat’ heeft een aantal scenario’s afgebakend met mogelijke veranderingen in 

het klimaat in Vlaanderen. Op basis van de resultaten van deze twee studies werd in het 

deelproject ‘Case Kleine Nete: hydrologie’ berekend welke impact de verschillende 

combinaties van deze scenario’s zouden kunnen hebben op de waterhuishouding (Dams et 

al., 2009). In het deelproject ‘Case Kleine Nete: moerasvegetaties’ werd gekeken naar de 

gevolgen die deze veranderingen teweeg kunnen brengen voor een aantal 

grondwaterafhankelijke vegetaties. De methode en de resultaten van dit laatste deelproject 

zijn weergegeven in voorliggend rapport. 

De wisselwerking tussen bodem, water en klimaat en vegetatie is zeer complex Het 

voorkomen van specifieke vegetaties wordt bepaald door een groot aantal factoren zoals het 

type bodem, de waterhuishouding, expositie, het beheer, aanwezige zaadbank enz… In deze 

studie wordt gekeken naar de potenties voor een aantal vegetatietypes in een veranderende 

omgeving. Voor het bepalen van de potenties wordt rekening gehouden met enkele 

belangrijke standplaatsfactoren zoals bodemtype, grondwaterstand, voedselrijkdom en 

zuurgraad. 

De waterhuishouding speelt hierin een sleutelrol. Om de effecten van klimaatverandering op 

de waterhuishouding na te gaan, werden verschillende rekenmodellen gebuikt. Een 

dergelijke modelketen vereist veel gegevens, die niet allemaal voor heel Vlaanderen 

beschikbaar zijn. Daarom is ervoor gekozen een gevalstudie uit te werken voor het 

stroomgebied van de Kleine Nete. Het stroomgebied van de Kleine Nete is groot genoeg om 

de trends van de landgebruiksscenario’s representatief te tonen en er zijn een aantal 

valleisystemen met grondwaterafhankelijke vegetaties aanwezig. De van nature arme 

zandbodems zijn ook gevoelig voor milieueffecten zoals verdroging, verzuring en vermesting. 

Deze studie neemt lang niet alle elementen van verandering in rekening. Er zijn heel wat 

andere factoren die een grote invloed uitoefenen op de potenties op standplaatsniveau. Zo 

zijn er veranderingen in overstromingen te verwachten met impact op, 

overstromingsfrequentie, duur, diepte en de waterkwaliteit. Verandering in atmosferische 

depositie, het maai- of graasbeheer, de aanwezigheid van bronpopulaties van de 

kernmerkende sleutelsoorten en de kiemingsmogelijkheden bepalen of een vegetatietype al 

dan niet kan voorkomen. Er zijn ook fysiologische effecten door klimaatsverandering en de 

impact op plantinteracties (verandering in concurrentie gevoeligheid etc...). Een aanpassing 

van het waterpeilbeheer werd niet in rekening gebracht. Nochtans kan dit in een groot effect 

hebben op de waterpeilen en de omvang van kwelgebieden in valleigebieden. (Huybrechts, 

2008). De effecten van deze factoren komen in deze studie dus niet aan bod. 
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2 Methode 

2.1 Algemeen overzicht 
Om de effecten van verandering in landgebruik en klimaat op de potenties voor 

grondwaterafhankelijke vegetaties te kunnen inschatten werden meerdere reeds bestaande 

rekenmodellen aan elkaar gekoppeld. Figuur 4 geeft met een gedetailleerd stroomdiagram 

weer hoe het geheel aan processen en variabelen aan elkaar worden gekoppeld. 

De processen van de drie bovenste kaders van het schema (deelproject klimaat, deelproject 

landgebruik en deelproject hydrologie) worden uitgebreid beschreven in de respectievelijke 

achtergrondrapporten. In dit rapport worden de processen en resultaten van het deelproject 

vegetatie besproken (onderste kader van het schema). 

De verwachtingen met betrekking tot het klimaat worden behandeld in het deelproject 

klimaat (Demarée et al., 2008). In het kader van dit project werden voor drie tijdhorizons 

(2030, 2050 en 2100) en drie verschillende klimaatscenario’s (nat, gematigd en droog) 

toekomstige tijdreeksen voor neerslag, temperatuur en potentiële verdamping gegenereerd. 

De modellering van het toekomstig landgebruik werd uitgevoerd in het deelproject 

landgebruik (Gobin et al., 2009). Er werden 6 verschillende landgebruikscenario’s 

ontwikkeld. Samen met het huidige landgebruik (2005) levert dit 7 landgebruikskaarten. 

De outputvariabelen ‘potentiële evapotranspiratie’ en ‘neerslag’ van het klimaatproject en 

het landgebruik worden gebruikt om te berekenen hoeveel van de totale neerslag infiltreert 

naar de grondwatertafel. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het model Wetspa (Wang, 

1996). De infiltratie naar het grondwater is een belangrijke inputvariabele voor de 

grondwatermodellering met het model Modflow (Hill, 2000). De grondwaterstand wordt ook 

beïnvloed door diepte waarop het grondwater wordt gedraineerd. Aan elke 

landgebruiksklasse werd daarom een specifieke drainagediepte toegekend. De toepassing 

van Wetspa en de daaropvolgende grondwatermodellering met Modflow worden uitgebreid 

beschreven in het rapport van het deelproject Case Kleine Nete hydrologie (Dams et al., 

2009). De belangrijkste outputvariabelen van het grondwatermodel voor de bepaling van de 

standplaatsfactoren zijn de kwelintensiteit en de tijdreeksen met grondwaterstanden. Voor 

de toepassing in het eco-hydrologische model NICHE Vlaanderen worden de dynamische 

grondwaterstanden over een periode van dertig jaar met een tijdstap van twee weken 

verwerkt tot drie variabelen die de dynamiek van de grondwaterstand karakteriseren, de 

zogenaamd GxG’s: de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddelde laagste 

grondwaterstand (GLG) en de voorjaarsgrondwaterstand (GVG) (zie ook § 2.5.2.2) . 

De kwelintensiteit, de grondwaterstandkarakteristieken (GxG’s), het overstromingsregime, 

mestgift, bodemtype, mineraalrijkdom van het grondwater en atmosferische 

stikstofdeposities worden in NICHE samengebracht voor de berekening van de 

standplaatsfactoren. Op basis van de berekende standplaatsfactoren bepaalt NICHE welke 

vegetaties er potentieel kunnen voorkomen. 

De door NICHE berekende potenties zijn niet altijd in overeenstemming met het landgebruik 

zoals berekend door het landgebruiksmodel. Zo kan op een bepaalde locatie een potentie 

voor glanshaver verbond worden berekend, maar wanneer het landgebruik op die locatie 

‘productie akkerland’ is, dan kan het daar onmogelijk voorkomen. Om zowel voor klimaat als 

landgebruik een consistent scenario op te bouwen wordt na de berekening met NICHE een 

overlay gemaakt met de output van het landgebruiksmodel waarbij alleen de berekende 

vegetaties overblijven daar waar ze in overeenstemming zijn met het landgebruik op die 

locatie. 
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Figuur 4 geeft steeds tussen haakjes de aard van de variabele weer. Een groot deel van de 

variabelen is ruimtelijk gedistribueerd (R). De hydrologische variabelen zoals neerslag en 

infiltratie zijn tijdsafhankelijk (T), maar worden uiteindelijk verwerkt tot  slechts één waarde 

per scenario (S). 

 

Figuur 4: methodiek (R = Ruimtelijk gedistribueerd; T = Temporeel dynamisch; S = Scenario afhankelijk). De 

rechthoekige blokken geven de gegevensbronnen weer. De blokken met afgeronde hoeken zijn (reken)processen. 
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2.2 Studiegebied Kleine Nete 
Het stroomgebied van de Kleine Nete (Figuur 5) ligt in het oosten van de provincie 

Antwerpen en maakt deel uit van het stroomgebied van de Schelde. Het stroomgebied vormt 

een depressie begrensd door de Noorderkempen in het noorden, het Kempisch plateau en de 

waterscheiding met het Maasbekken in het oosten en de waterscheiding met de Grote Nete 

in het zuiden. De Kleine Nete stroomt via Kasterlee en Herentals en komt samen met de 

Grote Nete ter hoogte van Lier waar ze verder stroomafwaarts de Beneden-Nete vormen. De 

Beneden-Nete mondt uit in de Rupel, die op zijn beurt uitmondt in de Schelde ter hoogte van 

Rupelmonde. Het stroomgebied beslaat ongeveer 573 km². Een belangrijk zijrivier van de 

Kleine Nete is de Aa die ruim één derde van het stroomgebied omvat. Kenmerkend is de 

lange smalle droge heuvelrug die van Kasterlee tot Herentals de waterscheiding tussen de Aa 

en de Kleine Nete vormt. Het stroomgebied omvat enkele natuurgebieden met 

valleisystemen zoals het Olens Broek - Langendonk, de Zegge, De Liereman, Tikkebroeken 

en Visbeek-Kindernauw. 

 

Figuur 5: Overzichtsfiguur studiegebied Kleine Nete 
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2.3 Scenario’s 

2.3.1 Klimaatscenario’s 

Klimaat heeft een zeer sterke invloed op de vegetaties (Thuiller et al., 2008). De vegetaties 

die nu voorkomen zijn o.a. het resultaat van de klimatologische omstandigheden in het 

verleden met jaarlijks grote verschillen van natte of droge zomers tot koude of warme 

winters. Maar wanneer de klimatologische omstandigheden wijzigen zijn er verschuivingen 

van het potentieel leefbaar gebied te verwachten. Voor bepaalde vegetatietypen de condities 

verbeteren, terwijl voor andere vegetatietypen de geschikte oppervlakte zal afnemen.  

In opdracht van het INBO werd door een consortium van KMI, KNMI en KULeuven een studie 

uitgevoerd naar realistische klimaatscenario’s voor Vlaanderen (Demarée, 2008). In deze 

studie werden verschillende methodes om tot klimaatscenario’s te komen met elkaar 

vergeleken. Uiteindelijk werden voor 25 locaties in Vlaanderen mogelijke toekomstige 

klimaatreeksen gegenereerd voor neerslag, temperatuur en potentiële evapotranspiratie. 

Voor deze gevalstudie werd geopteerd voor de benadering die door KULeuven werd 

gehanteerd in de hydrologische studie CCI-HYDR. Hierbij werden voor elke tijdshorizont een 

hoog (‘nat’), een laag (‘droog’) en een middenscenario opgesteld. Bij het nat scenario is er 

meer neerslag met grotere kansen op overstromingen. Bij het laag scenario is de toename in 

neerslag beperkter en is er een groter risico op langdurige periodes van droogte in de zomer. 

Het ‘nat’, het ‘droog’ en het ‘gematigd’ klimaatscenario die er naar voor geschoven worden, 

zijn zodanig gekozen dat ze binnen de huidige onzekerheden doorheen het jaar een fysisch 

consistent geheel vormen. Ze geven de uiteenlopende verwachtingen weer met elk hun 

eigen impact op de waterhuishouding. Het is echter onmogelijk om aan te geven welke van 

deze scenario’s het meest waarschijnlijke is. 

In deze studie wordt enkel gebruik van de meest extreme scenario’s, namelijk het ‘nat’ en 

het ‘droog’ klimaatscenario. Bij het ‘nat’ klimaatscenario neemt de neerslag sterk toe in de 

winter (Figuur 6). Bij het ‘droog’ klimaatscenario is er vooral een sterke afname van de 

neerslag in de zomerperiode. De potentiële verdamping neemt in het nat klimaatscenario 

sterk toe in de zomer (Figuur 7). Bij het droog klimaatscenario is de verdamping iets lager in 

de eerste helft van het jaar en iets hoger in de tweede jaarhelft. 

Voor twee zichtjaren 2030 en 2050 werden het droog en het nat scenario doorgerekend voor 

vijf weerstations in het stroomgebied van de Kleine Nete (Dams et al., 2009). 
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Figuur 6: Overzicht van verandering in neerslag per maand voor de klimaatscenario’s nat (hoog), en droog (laag) met 

een tijdshorizon 2030 en 2100. 
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Figuur 7: Overzicht van de verandering in potentiële verdamping (Eto) per maand bij de klimaatscenario’s nat (hoog) en 

droog (laag) met een tijdshorizon 2100. 

 

2.3.2 Scenario’s voor het landgebruik 

Het RuimteModel Vlaanderen (Gobin at al., 2009) evalueert de vraag naar ruimte voor 

verschillende landgebruiksklassen en wijzigt het ruimtegebruik in functie van een aantal 

beslisregels, geschiktheid en ruimtelijke interacties tussen landgebruiken. Het omvat een 

twintigtal landgebruiksklassen. Naast enkele harde landgebruiken waaronder bewoning en 

industrie werden negen klassen met een natuurfunctie gedefinieerd. De landgebruiksklassen 

werden gegroepeerd in meer algemene categorieën zoals ‘groene ruimte’, ‘open ruimte’ en 

‘versteende ruimte’ (Tabel 1). 
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Tabel 1: Groepering van landgebruikklassen in het RuimteModel Vlaanderen. 
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Industrie
Zeehaven
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Grasland met natuurbeheer
Productiegrasland met natuur- en milieudoelen
Productiegrasland
Akker met natuurdoelen
Akker met milieudoelen
Akker 
Bos met natuurbeheer
Bos met bosbeheer
Moeras met natuurbeheer
Heide met natuurbeheer
Kustduin met natuurbeheer
Slik en schorre
Recreatie- en sportterrein
Park
Militaire voorziening
Infrastructuur
Water  

 

Het ruimtemodel rekent met tijdstappen van één jaar voor de periode 2005 en 2030. In dit 

project werd alleen gewerkt met de uitgangsituatie (2005) en de eindsituatie (2030). Er 

werden zes scenario’s met het ruimtemodel doorgerekend (een combinatie van twee MIRA-S 

en drie NARA-S scenario's). De scenario’s worden in het kort beschreven in hoofdstuk 0 

Context. De uitgebreide beschrijving van de scenario’s is weergegeven in Hens et al. (2009). 

De werking en de resultaten van de ruimtemodellering worden in detail weergegeven in 

Gobin et al. (2009). 

De ruimtemodellering werd uitgevoerd voor heel Vlaanderen. Figuur 8 geeft aan in welke 

mate er verschillen zijn tussen de veranderingen in het landgebruik in Vlaanderen, het 

stroomgebied van de Kleine Nete en de valleien in dit stroomgebied. De veranderingen van 

het landgebruik tussen 2005 en 2030 blijven beperkt tot enkele procenten toename en 

afname. De verschillen tussen Vlaanderen en het stroomgebied Kleine Nete zijn vrij beperkt. 

De ‘groene ruimte’ neemt op schaal Vlaanderen iets sneller toe dan in het stroomgebied, ten 

nadele van de oppervlakte met natuurbeheer. De toename versteende oppervlakte is ook 

iets hoger in het stroomgebied. Globaal zijn de trends dezelfde en zijn de verschuivingen 

vergelijkbaar met die in heel Vlaanderen. Er zijn wel enkele opvallende verschillen met de 

trends van het landgebruik in de vallei. Het aandeel aan ‘groene ruimte’ neemt er veel 

sterker toe dan gemiddeld in Vlaanderen. Ook de oppervlakte met natuurbeheer en de 
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oppervlakte bos stijgt sneller dan gemiddeld in Vlaanderen. De oppervlakte versteende 

ruimte neemt er minder snel toe en de oppervlakte beroepslandbouw daalt er sterker dan in 

geheel Vlaanderen. Deze verschillen zijn logisch te verklaren: het RuimteModel Vlaanderen 

houdt immers rekening met geschiktheden. De natte gronden in de valleibodem zijn minder 

geschikt voor bebouwing of akkerteelt. Natuurcategorieën nemen daarom makkelijker deze 

zones in. 

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de scenario’s. De oppervlakte ‘groene ruimte’ neemt bij 

alle scenario’s het meeste toe in de vallei. De toename is het grootst in het scenario 

‘verweven’, in hoofdzaak omdat de oppervlakten ‘akker met natuurdoelen’ .en ‘grasland met 

milieu- en natuurdoelen’ hier sterk wordt opgetrokken. Het scenario ‘scheiden’ leidt tot de 

grootste verschillen tussen de trends in de vallei en die op schaal Vlaanderen. In het scenario 

‘verweven’ en het Europa-scenario zijn de verschillen beperkter (Figuur 9). 

De categorie ‘groene ruimte’ bevat ook de landgebruiksklassen ‘akker met natuurdoelen’ en 

‘grasland met miliieu- en natuurdoelen’. Deze landgebruiksklassen zijn niet geschikt voor de 

ontwikkeling van de vegetatietypen die bij de ecohydrologische modellering (NICHE) worden 

doorgerekend (zie hoofdstuk 2.5.1). Verder in dit rapport wordt daarom enkel gewerkt met 

de categorie ‘groene ruimte’ zonder de landbouwcategorieën. Voor de scenario’s geeft dit 

een iets ander beeld (Figuur 10). In plaats van het scenario ‘verweven’ is de toename nu het 

grootst voor het scenario ‘scheiden’. 

Niet alleen beïnvloedt het landgebruik de beschikbare oppervlakte, het speelt ook een 

belangrijke rol in de waterhuishouding. Enerzijds is de verhouding tussen infiltratie, 

oppervlakkige afvoer en verdamping sterk afhankelijk van het landgebruik. Anderzijds 

worden bijvoorbeeld akkers en woonzones gedraineerd, waardoor de grondwaterstand in de 

omliggende percelen lager is en dus minder geschikt voor grondwaterafhankelijke 

vegetaties. De grondwatermodellering houdt hiermee rekening door aan elke 

landgebruiksklasse een aangepaste drainagediepte toe te kennen (Dams et al., 2009). 

 

Figuur 8: Toe- en afname van de landgebruiksklassen in Vlaanderen, het stroomgebied van de Kleine Nete en de vallei 

tussen 2005 en 2030 voor het referentiescenario. (groene ruimte = alle bossen, parken, heide, moeras, kustduin, slik en 

schor). 
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Figuur 9: Toename van de groene ruimte in Vlaanderen, het stroomgebied en de vallei van de Kleine Nete in de 

verschillende scenario’s. 
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Figuur 10: Toename van de groene ruimte zonder de categorie ‘productiegrasland met milieu- en natuurdoelen’ in 

Vlaanderen, het stroomgebied en de vallei van de Kleine Nete in de verschillende scenario’s. 
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2.3.3 Scenario-combinaties 

De combinatie van zeven klimaatscenario’s en zeven landgebruikscenario’s levert 49 

mogelijke combinaties. Door de lange rekentijd en de grote hoeveelheid data was het niet 

mogelijk al deze combinaties door te rekenen. Er werden een beperkt aantal combinaties 
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geselecteerd die maximaal de gezamenlijke en individuele effecten kunnen duiden. De 

vijftien scenariocombinaties die werden doorgerekend staan aangegeven in Tabel 2. Deze 

scenariocombinaties worden in dit rapport verder als volgt aangeduid: 

LLLL_CDDDDE 

• LLLL = scenario voor landgebruik (RR05, RR30, ...) 

• DDDD = zichtjaar klimaatscenario (2005, 2030 of 2100) 

• E = klimaatscenario (X = huidig klimaat, L = laag (droog) scenario; H = 

hoog (nat) scenario. 

Tabel 2: Combinaties klimaat- en landgebruikscenario’s. De vetgedrukte vakjes geven de scenariocombinaties weer die 

werden doorgerekend. 

 2030 2100 

Landgebrui

k 

Huidig 

klimaat Droog Nat Droog Nat 

RR05 RR05_C2005

X 

 RR05_C2030H RR05_C2100L RR05_C2100H 

RR30 RR30_C2005

X 

RR30_C2030L

0 

RR30_C2030H

H 

RR30_C2100L

L 

RR30_C2100H

H RS30 RS30_C2005X  RS30_C2030H   

RV30 RV30_C2005

X 

 RV30_C2030H   

ER30      

ES30      

EV30 EV30_C2005X     

 

 

2.4 Impact van landgebruik en klimaat op de 
waterhuishouding in het stroomgebied van de Kleine Nete 

De klimaat- en landgebruikscenario’s werden doorgerekend met het infiltratie- en 

grondwatermodel. Het ‘nat’ klimaatscenario berekent een groter netto neerslagoverschot. 

Voor de waterhuishouding betekent dit een vernatting met hogere jaargemiddelde 

grondwaterstanden en een uitbreiding van de kwelzones (Tabel 3). In het droog 

klimaatscenario is het netto neerslagoverschot vrijwel gelijk aan het huidige 

neerslagoverschot. In het zichtjaar 2030 brengt de lagere verdamping in het voorjaar een 

lichte toename aan kwelzones en iets hogere grondwaterstanden. Voor het zichtjaar 2100 

zijn de verschillen met de huidige situatie uiterst gering. De verschillen tussen de scenario’s 

nemen tussen de zichtjaren 2030 en 2100 toe. Daar waar het nat klimaatscenario duidelijk 

tot vernatting leidt, blijken de veranderingen in neerslag en potentiële verdamping in het 

droog klimaatscenario elkaar op te heffen, waardoor de netto impact vrij beperkt is. Figuur 

11 geeft de verandering van gemiddelde hoogste grondwaterstand weer, ingedeeld volgens 

grondwaterstandklassen. 
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Tabel 3:  Effecten van klimaatverandering met zichtjaren 2030 en 2100 voor het referentiescenario voor landgebruik 

(RR30) op de waterhuishouding in oppervlakte kwelgebied en ondiep grondwater. 

 Zichtjaar 2030 Zichtjaar 2100 
 Hoog Laag Hoog Laag 
Kwelzones +27% +7% +44% 0% 
GHG < 1m +15% +4% +23% 0% 
GLG < 1m +11% +5% +14% +1% 
(GHG = gemiddelde hoogste grondwaterstand, GLG = gemiddelde laagste grondwaterstand) 
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Figuur 11: Procentuele verandering in areaal van vijf diepteklassen voor gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 

(cm) 

 

2.5 Hydro-ecologische modellering 

2.5.1 NICHE 

NICHE (Nature Impact Assessment of Changes in Hydro-Ecological Systems) is een Hydro-

ecologisch vegetatiemodel dat werd ontwikkeld door Kiwa Water Research in Nederland. Het 

model is gebaseerd op standplaatsfactoren die voor de soortensamenstelling van vegetaties 

bepalend zijn. Op grond van het berekende abiotische milieu bepaalt NICHE de mogelijke 

ontwikkeling van de grondwaterafhankelijke vegetatie. 

Voor de Vlaamse versie van NICHE werden enkele elementen aangepast om de 

toepasbaarheid in Vlaanderen te verhogen. De Belgische bodemkaart werd vertaald naar de 

NICHE ecologische bodemcodes. Er werd een Vlaamse dataset met referentiegegevens 

opgesteld voor de relatie tussen standplaats en vegetatiekarakteristieken. Deze dataset 

bevat ongeveer 1000 referentiepunten. Ook enkele beslisregels die de basis vormen voor de 

berekening van de standplaatsfactoren werden aangepast (Callebaut et al., 2007). 

NICHE Vlaanderen doet een uitspraak over de potenties voor 28 grondwaterafhankelijke 

vegetatietypen (Tabel bijlage I): ruigtes, bossen, graslanden en heides. Met NICHE 

Vlaanderen wordt nagegaan of bepaalde vegetatietypes kunnen voorkomen in een goed 
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ontwikkelde vorm. Verstoorde types worden zoveel mogelijk geweerd. Wanneer NICHE 

Vlaanderen aangeeft dat een bepaald vegetatietype niet kan voorkomen is het niet 

uitgesloten dat het type in één of andere verstoorde, verarmde vorm toch aanwezig is. Het 

betreft dus vooral stabiele, ongestoorde vegetatietypes, maar ook enkele 

rompgemeenschappen zijn opgenomen Over het algemeen worden de vegetatietypes in het 

model behandeld op het niveau van verbond, hoewel een aantal associaties in de 

vegetatielijst zijn opgenomen. Er zijn doorgaans te weinig gegevens om systematisch op 

associatieniveau uitspraken te doen (Huybrechts, 2008). 

NICHE geeft enkel potenties aan. Er wordt geen ‘kans op voorkomen’ berekend, evenmin 

wordt er rekening gehouden met biotische processen zoals kolonisatie, migratie, kieming en 

dergelijke meer. De berekeningen in NICHE zijn statisch. Dit betekent dat de berekening van 

de potenties voor bepaalde vegetatietypes geen rekening houdt met het voorgaande 

landgebruik, de historische mestgiften of andere milieufactoren die de standplaats in het 

verleden hebben beïnvloed. De resultaten moeten dan ook worden geïnterpreteerd als 

potentiële vegetatietypes op een langere termijn en bij stabiele milieucondities. 

De NICHE rekenmodule heeft 2 opties: wel of geen rekening houden met beheer en wel of 

geen rekening houden met overstroming. Voor dit project werden geen extra restricties 

opgelegd voor het beheer of overstromingsregime. Dit betekent dat de berekende potenties 

gelden voor de som van alle mogelijke vormen van beheer of overstroming. De berekende 

potenties zijn daardoor als maximaal te beschouwen. Het beheer wordt wel in rekening 

genomen na de berekening van NICHE bij de overlay met de landgebruikskaart. Berekende 

potenties voor vegetatietypes die niet overeenkomen met het aanwezige of gemodelleerde 

landgebruik op worden niet weerhouden. 

De berekening in NICHE bestaat uit twee stappen. Eerst worden de vijf standplaatsfactoren 

bepaald op basis van een reeks inputvariabelen (Tabel 4). Voor de standplaatsfactoren 

‘ecologische bodemeenheid’, GLG en GHG is er een één op één relatie. De 

standplaatsfactoren zuurgraad en trofie worden met behulp van een aantal beslisregels 

afgeleid uit meerdere inputvariabelen (aangeduid met een X). In de tweede stap worden de 

vijf standplaatsfactoren afgetoetst aan een tabel met ranges voor deze standplaatsfactoren. 

Deze tabel is gebaseerd op meer dan 1000 opnames van de 28 vegetatietypes. De locaties 

waar alle standplaatsfactoren binnen de ranges voor een bepaald vegetatietype vallen 

worden aangeduid als potentieel geschikt voor dit vegetatietype (waarde 1). Zodra één van 

de vijf standplaatsfactoren buiten de range valt wordt de locatie aangeduid als niet 

potentieel geschikt (waarde 0). 

 

Tabel 4: Standplaatsvariabelen die in rekening worden genomen voor de bepaling van de standplaatsfactoren. 

Inputvariabele Ecologische 

bodemeenheid 

(8 klassen – 

nominaal) 

GLG 

(cm) 

GHG 

 (cm) 

Zuurgraad of 

basenverz.  

(3 klassen – 

ordinaal) 

Trofie 

(5 klassen – 

ordinaal) 

GHG   X  X 

GLG  X  X X 

Kwel    X  

Mineraal    X  

Bodemtype X   X X 

veen    X  
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atm. depositie     X 

mestgift     X 

overstroming    X X 

regenwaterlens    X  

maaibeheer     X 

 

 

2.5.2 Inputvariabelen NICHE 

NICHE maakt gebruik van 13 inputvariabelen. Tabel 5 geeft een overzicht van de gebruikte 

inputvariabelen, op basis van welke brongegevens ze werden ingeschat en of ze al dan niet 

voor elk scenario verschillend zijn. In de volgende paragrafen wordt elke inputvariabele 

afzonderlijk besproken. 

Tabel 5: Overzicht van inputvariabelen, hun dimensie, de respectievelijk brongegevens en al dan niet verschil tussen de 

scenario’s. 

Variabele dimensie Brongegevens 
Scenario-
afhankelijk 

GHG Continu Grondwatermodel Ja 

GLG Continu Grondwatermodel Ja 

GVG Continu Grondwatermodel Ja 

Kwel Ordinaal – 3 klassen Grondwatermodel Ja 

Mineraalrijkdom Ordinaal – 2 klassen 
Watina / Databank Ondergrond 
Vlaanderen – meetnet 8 

Nee 

Bodemtype Nominaal – 8 bodemtypen Bodemkaart Nee 

Mestgift Continu Landgebruikskaart Ja 

Overstroming – trofie  NOG/ROG/MOG kaarten Nee 

Overstroming – zuurgraad  NOG/ROG/MOG kaarten Nee 

Overstroming – vegetatie Ordinaal – 3 klassen - - 

Regenwaterlens Ja / Nee - - 

Maaibeheer Ordinaal – 3 klassen - - 

Atmosferische depositie Continu VMM meetnet  Ja 

 

 

2.5.2.1 Bodemtype 

Voor de typering van de bodem werd gebruik gemaakt van de ‘ecologische bodemkaart’, die 

voor heel Vlaanderen werd opgesteld in het kader van het project NICHE Vlaanderen 

(Callebaut, 2007). De digitale Belgische bodemkaart werd gereclasseerd tot een bodemkaart 

met klassen die overeenkomen met de NICHE – bodemcodes (Tabel 6). Deze kaart is niet 

100% gebiedsdekkend. Onder andere bebouwde percelen en militaire gebieden werden niet 

gekarteerd op de bodemkaart. In totaal is voor 21.7 % van de oppervlakte van het 

stroomgebied het bodemtype niet gekend. Voor de bebouwde zones vormt dit geen 

probleem, vermits deze sowieso geen potentie hebben voor het ontwikkelen van de 

vooropgestelde vegetatietypes. Het ontbreken van een bodemcodes voor de militaire 

gebieden leidt mogelijk wel tot een onderschatting van de absolute oppervlakte met 

potenties. De omvang en de ligging van de militaire gebieden is voor alle 
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landgebruikscenario’s hetzelfde. De eventuele onderschatting heeft daardoor weinig effect op 

de resultaten. Bij de interpretatie van de resultaten wordt immers enkel gekeken naar de 

verschillen tussen de scenario’s en niet naar de absolute oppervlakten. 

Figuur 12 geeft de verspreiding van de bodemtypes in het studiegebied weer. Het betreft in 

hoofdzaak humusarme zandgronden en in mindere mate humusrijke zandgronden. Tabel 6 

geeft voor elke bodemcode het respectievelijke oppervlakte-aandeel. 

Tabel 6: Omschrijving van de voorkomende bodemcodes in het studiegebied Kleine Nete en hun procentuele verdeling. 

BodemCode Beschrijving Oppervlakte-aandeel (%) 

K1 Klei 0.11 
V Veen 1.17 
NG Niet gedefinieerd 22.14 
Z1 Humusarm zand 48.63 
Z2 Humusrijk zand 22.70 
ZV Venig zand 1.73 
L1 Leem 1.96 
LV Venige leem 1.57 

 

 

Figuur 12: Bodemkaart met NICHE bodemcodes 
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2.5.2.2 Grondwaterdynamiek 

NICHE maakt gebruik van drie variabelen voor de grondwaterdynamiek: de gemiddelde 

hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) en de 

gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG). 

• GHG = Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de 3 

hoogste grondwaterstanden (HG3) per hydrologisch jaar over tenminste 5 jaar bij 

een beperkte dynamiek en 8 jaar voor een sterke dynamiek. 

• GLG = Gemiddelde Laagste Grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de 3 laagste 

grondwaterstanden (LG3) per hydrologisch jaar over tenminste 5 jaar bij een 

beperkte dynamiek en 8 jaar bij een sterke dynamiek 

• GVG = Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de 3 

tweewekelijkse metingen rondom 1 april (VG3) per hydrologisch jaar over tenminste 

5 jaar 

Deze drie variabelen worden afgeleid uit de resultaten van de dynamische 

grondwatermodellering voor het stroomgebied van de Kleine Nete (Dams et al., 2009). Het 

dynamisch grondwatermodel berekende tweewekelijkse grondwaterstanden gedurende een 

periode van 30 jaar voor elke klimaatscenario. De variabelen voor grondwaterdynamiek 

werden direct afgeleid uit de berekende tijdreeksen. Voor elke scenariocombinatie werden de 

respectievelijke GHG, GLG en GVG berekend. 

 

2.5.2.3 Kwel 

De kwel is een rechtstreekse output van het grondwatermodel. De kwelgebieden zijn die 

locaties waar het grondwater de eerste watervoerende laag verlaat. Uit de tweewekelijkse 

waarden van het grondwatermodel werd een daggemiddelde berekend voor de periode van 

30 jaar. De kwelintensiteit wordt aangegeven in mm/dag en heeft een negatieve waarde 

omdat de uitstroom uit het grondwatersysteem naar boven gericht is. Ook de kwelkaart is 

voor elk scenario verschillend. 
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Figuur 13: Kwelzones in het bekken van de Kleine Nete voor het scenario huidig landgebruik,en en huidig klimaat 

(RR05_C2005X) 

 

2.5.2.4 Regenwaterlenzen 

Regenwaterlenzen ontstaan wanneer de neerslag niet kan worden afgevoerd en gedurende 

langere tijd stagneert. Dit heeft een verzurend effect. Regenwaterlenzen zijn een erg lokaal 

fenomeen en erg moeilijk te bepalen. Voor dit project werden geen regenwaterlenzen 

aangeduid. 

2.5.2.5 Overstromingen 

Overstromingen worden op drie plaatsen in het model in rekening genomen: bij de 

berekening van de trofie, de zuurgraad en de vegetatie. Voor deze studie werd gekozen 

alleen rekening te houden met het eutrofiërende effect van overstromingen. Bij de 

vegetatieberekening worden de vegetatietypes voor beide gevallen weerhouden, dus zowel 

voor het geval overstroming als zonder overstroming. 

Voor de afbakening van de overstromingsgebieden werd gebruik gemaakt van een 

combinatie van de recent overstroomde gebieden en de gemodelleerde 

overstromingsgebieden (Kaart met risicozones voor overstromingen, 2006). Deze kaart is 

dezelfde voor alle scenario’s (Figuur 14). 
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Figuur 14: Afbakening overstromingsgebieden Kleine Nete 

 

2.5.2.6 Atmosferische depositie 

De atmosferische depositie wordt gemeten in het VMM-station Mol/Retie. De gemiddelde 

depositie voor dit station (natte en droge depositie NOx en NHx) voor de jaren 2003, 2005 

en 2007 bedraagt 23.23 kgN/ha.jaar voor gras en 34.25 ha kgN/ha.jaar voor loofbos. 

Vermits de ligging van de bossen en graslanden verschillend is voor elk landgebruikscenario, 

zijn de depositiekaarten voor elk scenario berekend. 

 

2.5.2.7 Mineraalrijkdom 

De mineraalrijkdom van het grondwater heeft in de kwelzones een invloed op de zuurgraad 

van de standplaats. De mineraalrijkdom werd geschat door middel van een ruimtelijke 

interpolatie op basis van conductiviteitsmetingen in natuurgebieden (grondwaterdatabank 

Watina) en meetpunten van het Map meetnet (DOV, meetnet 8 – Map meetnet). De 

geïnterpoleerde kaart werd ingevoerd in NICHE. Hoewel NICHE een invoer in µS/cm vereist, 

onderscheid NICHE slechts twee klassen in mineraalrijkdom, boven of onder 500 µS/cm 

(Figuur 15). 
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Figuur 15: Grenswaarde 500µS/cm voor conductiviteit als indicator voor mineraalrijkdom. 

 

2.5.2.8 Mestgift 

De mestgift is toegekend volgens de waarden in Tabel 7. Voor de natuurcategorieën is de 

mestgift gelijk gesteld aan nul. De kaarten met mestgift zijn voor elk landgebruikscenario 

verschillend. De bemesting bij intensief landgebruik is zo hoog dat voor geen enkel NICHE 

vegetatietype nog potenties worden berekend. De kaart met mestgift heeft een beperkte 

invloed op de eindresultaten omdat bij de overlay met de landgebruikskaart de eventuele 

potenties op productie-akkers en productiegraslanden sowieso niet worden weerhouden (zie 

paragraaf 2.6). 

Tabel 7: Toegekende mestgiften in functie van het landgebruik. (Callebaut et al., 2007). 

Landgebruik Mestgift 

Natuurgebieden (beheerde en onbeheerde natuurcategorieën in 
het landgebruiksmodel) 

0 (geen bemesting) 

Extensief landgebruik (graslanden met natuurdoelen; onbeheerde 
graslanden met biologische waarden) 

75 kg N/ha.jaar 
(extensieve bemestingsdruk) 

Intensief grasland (productie akkers en graslanden) 350 kg N/ha.jaar 
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2.5.3 Keuze vegetatietypen 

Niche berekent in principe potenties voor 28 verschillende vegetatietypen (Tabel 2). Er 

werden slechts een beperkt aantal vegetatietypen geselecteerd. NICHE Vlaanderen werd 

opgesteld voor de verkenning van potenties in natte tot vochtige gebieden waar de 

dynamiek van de grondwaterstand een belangrijke rol speelt bij het al dan niet voorkomen 

van bepaalde vegetatietypen. Een groot deel het studiegebied bevat echter droge 

zandgronden waarvoor NICHE geen potenties kan berekenen. De geschiktheidstabellen van 

NICHE bevatten grenzen voor de ‘natte zijde’, maar niet voor de ‘droge zijde’. De potenties 

voor vegetatietypen die ook op drogere standplaatsen kunnen voorkomen (vb. Berken-

eikenbos) kunnen daardoor met NICHE niet gebiedsdekkend worden berekend. Het areaal 

met potenties voor deze vegetatietypen zou veel te klein worden ingeschat met eveneens 

onrealistische veranderingen voor de verschillende scenario’s. 

Niet alle vegetatietypen zijn strikt grondwaterafhankelijk (vb. Heidetypen). Vermits in dit 

project voornamelijk wordt gekeken naar verschillen in potenties als gevolg van 

veranderingen in de grondwaterhuishouding werden deze typen niet meegerekend. Ook 

vegetatietypen die helemaal niet of slechts uiterst beperkt voorkomen in het studiegebied 

werden niet weerhouden. Er werd uiteindelijk een selectie gemaakt uit de 28 vegetatietypen 

op basis van 3 criteria: 

• Grondwaterafhankelijk 

• Zowel boven als ondergrenzen qua vochtigheid volledig omvatten 

• Voldoende groot areaal in de uitgangsituatie (>100ha) 

Op basis van deze criteria werden 8 van de 28 vegetatietypen geselecteerd (Tabel 8). 

Tabel 8: Vegetatietypen NICHE Vlaanderen en overeenkomstige code 

Verbond Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Selectie 

1 Sphagno-Alnetum Berkenbroekbos  

2 Carici elongatae-Alnetum Mesotroof elzenbroekbos X 

3 Macrophorbio-Alnetum Ruigte elzenbroekbos X 

4 Pruno-Fraxinetum Vogelkers-essenbos  

5 Carpinion betuli Haagbeuken – verbond  

6 Quericion roboris Berken – eikenbos  

7 Caricion gracilis Verbond van scherpe zegge X 

8 Filipendulion Moerasspirea - verbond X 

9 Galio – Alliarion Verbond van Look-zonder-look  

10 RG Phalaris arundinacea 

(Convolvulo-Filipendulion) 
Rompgemeenschap van rietgras  

11 RG Juncus effusus 

(Molinietalia/Lolio-Poentillion) 
Rompgemeenschap van pitrus  

12 Magnocaricion met phragmites Grote zegge vegetatie met riet X 

13 RG Glyceria maxima (Phragmitetea) Rompgemeenschap van Liesgras  

14 Caricion nigrae Verbond van zwarte zegge X 

15 Caricion davallianae Knopbies – verbond / kalkmoeras  

16 Lolio-Potentillion anserinae Zilverschoon – verbond  

17 Junco – Molinion Verbond van biezenknoppen en 

pijpestrootje 
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18 Calthion palustris Dotterbloem – verbond X 

19 Alopecurion pratensis Verbond van grote vossestaart  

20 Arrhenatherion elatioris Glanshaver – verbond  

21 Cynosurion cristati Kamgras – verbond X 

22 Ericion tetralicis Dophei – verbond  

23 Venige heide Venige heide  

24 Oxycocco – ericion Hoogveenmos – verbond  

25 Rynchosporion albae Verbond van veenmos en snavelbies  

26 RG molinion caerulea (oxycocco-

spaghnetea) 

Rompgemeenschap van 

pijpestrootje 

 

27 RG Myrica gale (Oxycocco-

sphagnetea) 

Rompgemeenschap van wilde gagel  

28 Calluno – genistion pilosae Verbond van struikhei en kruipberm  

 

2.6 Overlay met landgebruik 
Niche berekend potenties voor alle locaties waarvoor voldoende gegevens beschikbaar zijn. 

Niet al deze locaties zijn in overeenstemming met het huidige of toekomstige landgebruik 

zoals dit berekend werd met het RuimteModel (Gobin et al., 2009). In de eindresultaten 

worden daarom enkel de potenties weerhouden wanneer ze overeenkomen met het 

landgebruik. 

Tabel 9: Overzicht landgebruiksklassen waarvoor de berekende potenties in de eindresultaten worden weerhouden. 

Code Naam NICHE 

potenties 0 Overig*  

1 Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde X 

2 Niet geregistreerde landbouwgrond  

3 Moeras zonder natuurbeheer X 

4 Heide zonder natuurbeheer X 

5 Kustduin zonder natuurbeheer  

6 Residentiële/commerciële bebouwing  

7 Agrarische bebouwing  

8 Industrie  

9 Zeehaven  

10 Luchthaven  

11 Grasland met natuurbeheer X 

12 ProductieProductiegrasland met natuur- en milieudoelen  

13 Productiegrasland  

14 Akker met natuurdoelen  

15 Akker met milieudoelen  

16 Akker  

17 Bos met natuurbeheer X 

18 Bos met bosbeheer X 

19 Moeras met natuurbeheer X 

20 Heide met natuurbeheer X 

21 Kustduin met natuurbeheer X 
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22 Slik en schorre  

23 Recreatie- en sportterrein  

24 Park  

25 Militaire voorziening  

26 Infrastructuur  

27 Water X 
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3 Resultaten 

3.1 Trofie en Zuurgraad 
De berekening van trofie en zuurgraad is een tussenliggende stap voor het bepalen van de 

standplaatsfactoren. De resultaten voor de berekening van trofie en zuurgraad zijn enkel 

relevant op de die locaties waar NICHE ook daadwerkelijk potenties aangeeft. Figuur 16 

geeft de perimeter weer van de het studiegebied (grijs) en de locaties waar NICHE voor 

minstens één scenario en minstens één vegetatietype, potenties berekend (de NICHE zone – 

bruin). De resultaten voor trofie en zuurgraad worden steeds apart weergegeven voor het 

hele studiegebied en voor deze ‘NICHE zone’. 

 

Figuur 16: Studiegebied (grijs) en begrenzing van de ‘NICHE zone’ (bruin). Deze laatste is het gebied waarvoor NICHE in 

minstens één scenario, één of meerdere vegetatietypes berekent. 

 

3.1.1 Zuurgraad 

NICHE omvat drie zuurklassen: basisch, zwak zuur en zuur. Het blijkt echter dat NICHE voor 

de Kempense zandgronden op teveel locaties ‘basische’ condities berekend. Een extra 

beslisregel die de zuurgraad voor de Kempische zandgronden beperkt tot ‘zwak zuur’ en 

‘zuur’ geeft resultaten die beter overeenkomen met gemeten waarden (VMM, 2008). 

Voor het hele studiegebied (het stroombekken) komen we zo tot een verdeling 87.2% van 

de oppervlakte zuur en 12.8% zwak zuur. Een belangrijk deel van het bekken zijn echter niet 

aan grondwater gebonden. Voor deze gronden kan NICHE geen vegetatie berekenen. 

Wanneer we uitsluitend de zone beschouwen waarbinnen NICHE potenties voor één of 
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meerdere vegetaties berekent, dan bedraagt de verdeling 87.9% zuur en 12.1% zwak zuur 

(Figuur 16). De verschuivingen in de zuurgraad voor de verschillende scenario’s is zeer 

beperkt. Bij alle landgebruiksscenario’s is er een zeer lichte verschuiving van zure naar zwak 

zure condities (0.5 %) ten aanzien van het huidige landgebruik. Bij het droog 

klimaatscenario is de verschuiving van zuur naar zwak zuur iets sterker (tot 1%). Bij het nat 

scenario neemt de oppervlakte aan zure condities toe. Voor alle scenario’s tezamen varieert 

het oppervlakte aandeel voor zure condities tussen 86.8 en 88.9 % en voor zwak zure 

condities tussen 11.1 en 13.2%. 

 

Figuur 17: Berekende zuurgraad bij huidig landgebruik en huidig klimaat (RR05_C2005X). 

 

Figuur 18: Procentueel aandeel zure standplaatscondities bij de verschillende scenario’s. 
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3.1.2 Trofie 

De Kempische gronden zijn gekend voor hun arme en zure gronden. Voor een natuurlijke 

situatie zonder bemesting voor landbouwproductie wordt het merendeel van de NICHE zone 

als oligotroof (45.5 %) en mesotroof (49.3 %) berekend. Meso-eutroof en eutrofe 

standplaatscondities komen in deze situatie zeer weinig voor. Een groot deel van de percelen 

wordt intens bemest om de fertiliteit van de gronden te verhogen. Indien rekening gehouden 

wordt met het landgebruik en op de percelen in landbouwgebruik bemesting wordt 

toegevoegd treden er grote verschuivingen op (Figuur 19). Figuur 20 geeft de ruimtelijke 

verdeling van de trofiegraad met bemesting weer. Er is een verschuiving naar een iets lagere  

trofie, voornamelijk het gevolg van een aanzienlijke afname van de oppervlakte landbouw 

(Figuur 21). Het bijkomend effect van de klimaatscenario’s op de trofie is zeer gering. 

 

Figuur 19: Trofie voor de uitgangsituatie (RR05_C2005X) voor de natuurlijke situatie (zonder bemesting) en rekening 

houdend met het landgebruik (met bemesting). 
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Figuur 20: Berekende trofiegraad bij huidig landgebruik en huidig klimaat (RR05 C2005X) zonder bemesting. 
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Figuur 21: Procentuele toename en afname van de trofie binnen de NICHE zone bij verschillende scenario’s. 

 

 

3.2 Vegetaties 

3.2.1 Algemeen 

Figuur 22 toont voor elke scenariocombinatie de berekende potentiële oppervlakte voor het 

totaal van de geselecteerde vegetatietypen (Tabel 8). Dit zijn de watergebonden 

vegetatietypen in het valleigebied. Uitsluitend op basis van het gewijzigde landgebruik neemt 

de oppervlakte met potenties toe met 8 tot 15 % (Tabel 10). Het referentiescenario kent de 

grootste stijging. De laagste toename is voor het scenario ‘verweven’. Het bijkomende effect 

van de klimaatscenario’s is duidelijk groter voor het ‘nat’ klimaatscenario, dan voor het 

‘droog’ klimaatscenario. Tussen 2005 en 2030 is er een toename tot 37 % in het ‘nat’ 

klimaatscenario en 21 % in het ‘droog’ klimaatscenario. Bij dezelfde klimaatscenario’s, maar 

met een zichtjaar 2100 blijkt dat de effecten van het klimaat niet noodzakelijk groter zijn 

dan in 2030. Voor het ‘nat’ klimaatscenario is er een toename tot 49 %, maar voor het 

‘droog’ klimaatscenario is de potentiële oppervlakte bij het klimaatscenario 2100 lager dan 

bij het klimaatscenario voor 2030. 
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Figuur 22: Berekende potentiële oppervlakte van alle geselecteerde vegetatietypen voor de verschillende landgebruiks- 

en klimaatscenario’s. 
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Figuur 23: Procentuele toename van de berekende potentiële oppervlakte van de geselecteerde vegetatietypen voor de 

verschillende landgebruik- en klimaatscenario’s. 

 

3.2.2 Per vegetatietype 

De berekende potentiële oppervlakte verschilt sterk van vegetatietype tot vegetatietype 

(Figuur 24 en Tabel 10). Voor bepaalde vegetatietypen, zoals het verbond van zwarte zegge  

neemt de potentiële oppervlakte bij bepaalde scenariocombinaties sterk toe. Bij andere 

vegetatietypen, zoals bijvoorbeeld grote zeggevegetatie met riet, hebben de scenario’s zeer 

weinig impact op de potentiële oppervlakte. In onderstaande paragrafen worden enkele 

voorbeelden besproken. 
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3.2.2.1 Dotterbloemverbond (Calthion palustris) 

De mogelijkheden voor het dotterbloemverbond nemen bij gewijzigd landgebruik het meeste 

toe onder het referentiescenario en het scenario ‘scheiden’, en iets minder bij het scenario 

‘verweven’ (Tabel 10). De afname van de oppervlakte productiegrasland en de relatief sterke 

nadruk op de ontwikkelingen van graslanden in natuurbeheer in het referentiescenario 

verklaren de toegenomen mogelijkheden. De minder geschikte nattere productiegraslanden 

worden het eerste door de landbouw afgestoten. Deze natte percelen zijn ook minder 

geschikt voor ander landgebruik zoals bebouwing of industrie. Het dotterbloemverbond kan 

daarvan optimaal profiteren. 

Het extra potentieel aan habitat dotterbloemverbond als het gevolg van de 

klimaatverandering tegen 2030 varieert tussen 2 en 11 %. Voor het klimaatscenario met 

zichtjaar 2100 is er weinig verschil, zowel voor het ‘nat’ als voor het ‘droog’ klimaatscenario. 

De maximale potentiële oppervlakte is al bereikt bij de vernatting in het nat klimaatscenario 

in 2030. De bijkomende vernatting voor het nat klimaatscenario met zichtjaar 2100 

veroorzaakt een verschuiving van de potenties op iets hoger gelegen percelen die voordien 

te droog waren. Dit leidt niet tot extra potentiële oppervlakte, omdat een aantal percelen dat 

vroeger wel nog geschikt was voor dotterbloemverbond, in het ‘nat’ klimaatscenario te nat 

worden voor het dotterbloemverbond. 

3.2.2.2 Mesotroof elzenbroekbos (Carici elongatae-Alnetum) 

Bij het mesotroof elzenbroekbos is het patroon min of meer hetzelfde als bij het 

dotterbloemverbond (Tabel 10). De verschillen tussen de landgebruiksscenario’s zijn 

beperkter, maar het effect van het klimaat is iets groter dan bij het dotterbloemverbond. In 

het nat klimaatscenario voor 2030 neemt de potentiële oppervlakte 19 % extra toe ten 

aanzien van het huidig klimaat. 

3.2.2.3 Moerasspireaverbond (Filipendulion) 

Het veranderende landgebruik heeft weinig invloed op de potenties voor het 

moerasspireaverbond (Tabel 10). Er is een lichte toename in het referentiescenario en het 

scenario ‘scheiden’, maar een lichte afname in het scenario ‘verweven’. Ook de impact van 

de klimaatscenario’s is beperkter. Bij het nat klimaatscenario in 2030 neemt de oppervlakte 

ongeveer met 7 % extra toe. Voor het zichtjaar 2100 is er in het droog klimaatscenario geen 

verschil met de huidige situatie. In het nat klimaatscenario is er een extra toename van 

ongeveer 11 %. 

3.2.2.4 Verbond van zwarte zegge (Caricion nigrae) 

De berekende potentiële oppervlakte voor het Verbond van Zwarte zegge neemt bij alle 

landgebruiksscenario’s toe (12 tot 21 %) (Tabel 10). De potentiële oppervlakte neemt ook 

zeer sterk toe bij het nat klimaatscenario. De potentiële oppervlakte neemt 35 tot 68 % toe 

voor het zichtjaar 2030 en zelfs tot 100 % voor het zichtjaar 2100. Het verbond van zwarte 

zegge kan zich op zeer natte locaties handhaven. Een extra uitbreiding van de oppervlakte 

met natte percelen leidt daardoor steeds tot een verdere uitbreiding van de potentiële 

oppervlakte. De toegenomen kwel is meestal zuur. Dit is extra positief voor de potenties van 

het verbond van zwarte zegge. De berekening houdt echter geen rekening met mogelijke 

toekomstige veranderingen van de overstromingsgebieden. Bij een eventuele uitbreiding van 

de overstromingsgebieden zijn de extra potenties veel beperkter. 
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Figuur 24: Potentiële oppervlakte van de geselecteerde vegetatietypen voor de verschillende scenario’s. 

 

Tabel 10: Procentuele toe- en afname van de potentiële oppervlakte voor de verschillende vegetatietypen bij de 

verschillende scenario’s. 

 2030 - Huidig klimaat RR30 + Klimaat 2030  RR30 + Klimaat 2100  

 Referentie  Scheiden  Verweven  nat droog nat droog 

Mesotroof elzenbroek +6 % +6 % +4 % +25 % +11 % +32 % +7 % 

Ruigte Elzenbroekbos +2 % +3 % +1 % +12 % +6 % +16 % +3 % 

Verbond van 
Scherpe Zegge +3 % +3 % 0 % +17 % +7 % +24 % +4 % 

Moerasspirea verbond +3 % +1 % -2 % +10 % +5 % +14 % +2 % 

Grote zegge vegetatie 
met riet +2 % +2 % 0 % +7 % +3 % +9 % +2 % 

Verbond van Zwarte 
zegge +21 % +15 % +12 % +68 % +35 % +100 % +25 % 

Dotterbloemverbond +11 % +9 % +6 % +22 % +13 % +22 % +9 % 

Kamgras verbond +19 % +15 % +12 % +53 % +27 % +70 % +19 % 

Totaal +15 % +11 % +8 % +37 % +21 % +49 % +15 % 

 

 



 

 
www.inbo.be Case Kleine Nete: moerasvegetaties 37

 

4 Conclusies 

De verandering in de waterhuishouding en landgebruik hebben een grote impact op de 

potenties van de beschouwde vegetatietypen. De resultaten worden samengevat 

weergegeven in Tabel 11. Voor alle vegetatietypes samen wordt voor alle scenario’s een 

toename van het potentieel areaal voor grondwaterafhankelijke vegetatietypes berekend, 

met uitzondering van het ‘droog’ klimaatscenario in 2100. 

De verandering in het landgebruik leidt in alle scenario’s tot een groter potentieel areaal. 

Voor de geselecteerde vegetaties samen bedraagt de toename 8 tot 15 %. De toename is 

groter bij het referentiescenario en het scenario ‘scheiden’ dan bij het scenario ‘verweven’. 

Bij de twee eerste scenario’s is er een aanzienlijke daling van de landbouwoppervlakte. De 

vrijgekomen ruimte biedt de mogelijkheid om de vraag naar extra bebouwde zones en 

natuurcategorieën optimaal de lokaliseren. In het scenario ‘verweven’ is de afname van de 

landbouwoppervlakte beperkter, maar de vraag voor uitbreiding van urbaan gebied blijft 

hetzelfde. Hierdoor is de ruimte voor optimale lokalisatie beperkter. Landbouw en bebouwing 

bevindt zich bij dit scenario meer in vochtige valleigronden waardoor de kansen voor  

grondwatergebonden vegetaties in dit scenario beperkter zijn. 

Voor ruigte elzenbroekbos, verbond van scherpe zegge, moerasspirea verbond en grote 

zegge met riet zijn de veranderingen in het potentieel areaal steeds kleiner dan 5%. (voor 

moerasspirea is er zelfs een afname in het scenario ‘verweven’). Deze vegetatietypen hebben 

weinig tot geen potenties op de humusarme en humusrijke zandgronden die in het 

studiegebied het meest frequent voorkomen. De uitbreiding voor deze vegetatietypen wordt 

in belangrijke mate beperkt door de beperkte oppervlakte met geschikte bodemtypen. De 

overige vegetatietypen kunnen wel op de zandgronden voorkomen. Hiervoor zijn de 

potenties voor uitbreiding veel groter (6 tot 21 %). 

Het berekende extra effect van de verandering in het klimaat is voor het ‘nat’ 

klimaatscenario ook tegen 2030 al groter dan de effecten van de verandering in landgebruik 

in diezelfde periode. Ook onder invloed van het ‘droog’ klimaatscenario wordt extra 

potentieel areaal berekend, maar hier is het effect van de verandering in het klimaat kleiner 

dan die van het landgebruik. Bij een verdere verandering van het klimaat (zichtjaar 2100) 

liggen de verschillen tussen het ‘nat’ en het ‘droog’ verder uit elkaar. De berekende impact 

van het ‘nat’ klimaatscenario is veel groter. Het potentieel areaal neemt voor de alle 

vegetatietypen nog verder toe. Bij het ‘droog’ klimaatscenario wordt vrijwel geen impact 

berekend. Het potentieel areaal onder het ‘droog’ klimaatscenario voor 2100 is veel lager 

dan voor het ‘droog’ scenario in 2030. 

De potentiële oppervlakte voor vegetatietypen die zich bij zeer natte standplaatscondities 

kunnen handhaven (bijvoorbeeld het verbond van zwarte zegge), neemt voor bijna elk 

scenario toe. De potentiële oppervlakte voor vegetatietypen die vochtige, maar niet al te 

natte vochtcondities eisen (bijvoorbeeld dotterbloemverbond), neemt veel minder toe. De 

potentiële oppervlakte voor deze laatste breidt op sommige plaatsen uit, maar een groot 

deel gaat ook verloren omwille van te natte condities. Een verdere vernatting leidt tot een 

verschuiving van de locaties, maar niet tot een netto uitbreiding. 
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Tabel 11: Effect van klimaatverandering en verandering in landgebruik op potentiële oppervlakte voor enkele 

vegetatietypen. Samenvattende tabel voor 2030 (0 = < 5 %, + = 5 % – 10 %, ++ =  10 – 20 %, +++ = > 20 %) 

 Landgebruik 2030 Klimaat 2030 Klimaat 2100 
 Referentie Scheiden Verweven Droog Nat Droog Nat 
Mesotroof elzenbroek + + o + ++ o +++ 
Ruigte elzenbroekbos o o o o ++ o ++ 
Verbond van scherpe zegge + + o o ++ o ++ 
Moerasspireaverbond o o o o + o ++ 
Grote zeggevegetatie met riet o o o o + o + 
Verbond van zwarte zegge ++ ++ ++ ++ +++ o +++ 
Dotterbloemverbond ++ + + o ++ o ++ 
Kamgras verbond ++ ++ ++ + +++ o +++ 
Totaal ++ + + + +++ o +++ 
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5 Discussie 

In deze studie wordt getracht de impact van veranderingen in het landgebruik en 

klimaatverandering op de potenties voor grondwaterafhankelijke vegetatietypen in 

valleigebieden in te schatten. De wisselwerking tussen bodem, water en klimaat en vegetatie 

is zeer complex en de gevolgde methode houdt slechts rekening met een beperkte aantal 

processen. De belangrijkste sturende variabelen in deze studie zijn de beschikbare ruimte en 

de hydrologische condities en hun impact op de standplaatsfactoren. Deze zijn zeer 

bepalend, maar niet de enige. Een aantal directe invloeden zoals temperatuur, CO2-

concentratie zijn evenzeer bepalend voor de veranderingen van de vegetatie (Bodegom et 

al., 2009). Deze werden in de studie niet meegenomen. 

De verschillende stappen in de modelketen  en de assumpties gekoppeld aan de scenario’s 

gaan gepaard met grote onzekerheden. In het kader van de natuurverkenning was het niet 

mogelijk de grootte van deze onzekerheden te begroten. Er werd evenmin onderzocht welke 

variabelen nu de grootste onzekerheden genereren. Bijgevolg moet men terughoudend 

blijven bij de interpretatie van de resultaten in absolute zin. Het is ook belangrijk dat bij de 

interpretatie rekening wordt gehouden met de expliciete en impliciete assumpties die aan de 

methodologie en de scenario’s verbonden zijn. Het doel van deze studie is niet de absolute 

omvang van de impact te becijferen. Het doel is de impact van de verschillende 

scenariocombinaties onderlinge te vergelijken. Hoewel het ruimtemodel ruimtelijk expliciet is 

op een schaal van 150 bij 150 meter moeten de resultaten geïnterpreteerd worden op het 

niveau van het gehele studiegebied, namelijk het stroombekken van de Kleine Nete. 

Het is mogelijk dat met de klimaatscenario’s ‘nat’ en ‘droog’ niet het gehele reikwijdte voor 

de impact op het grondwatersysteem wordt beschreven. De klimaatscenario’s zijn 

geselecteerd op basis van hun impact op de oppervlakkige afvoer. Dit geeft niet noodzakelijk 

de volledige reikwijdte voor de impact op het grondwatersysteem weer. Om beter inzicht te 

krijgen op de maximale en minimale impact op het grondwatersysteem zouden alle GCM 

klimaatscenario’s doorgerekend moeten worden voor het grondwater zoals dit met een 

hydrologische model voor het oppervlaktewater werd gedaan (Ntegeka, 2008). 

NICHE Vlaanderen werd reeds verschillende keren toegepast in de regio en bleek vrij goed te 

functioneren (Callebaut, 2007; VMM, 2008). In het kader van deze studie werd geen 

grondige validatie uitgevoerd. Het ontbrak hiervoor aan tijd en informatie over de bestaande 

vegetatie. De berekende potenties voor de huidige situatie (RR05_C2005X) werden wel 

vergeleken met uitkomsten van een ecohydrologische studie in de Kleine Nete (VMM, 2008) 

en met de meest recente kartering van de BWK (Biologische waarderingskaart). 

In de modellering werd wel rekening gehouden met het huidige overstromingsregime, maar 

niet met eventuele veranderingen ervan als gevolg van de klimaatverandering of wijzigingen 

in het landgebruik. Een eventuele toename van overstromingen met nutriëntenrijk water zou 

de potenties voor bepaalde vegetatietypen sterk kunnen beïnvloeden (van Walsum et al., 

2002). De sterke toename van bijvoorbeeld het verbond van zwarte zegge zou allicht minder 

uitgesproken zijn wanneer rekening gehouden wordt met overstromingen. Het verbond van 

zwarte zegge vereist zure en voedselarme condities die bij veelvuldige overstromingen niet 

gehandhaafd kunnen worden. 

Ondanks de beperkingen geeft de benadering toch inzicht over de grote lijnen voor mogelijke 

toekomstige ontwikkelingen. Het laat ook toe de trends te vergelijken bij de verschillende 

scenario’s. De scenario’s voor het landgebruik geven aan dat er opportuniteiten zijn voor de 

watergebonden vegetaties in valleigebieden. Het effect van het klimaat is erg verschillend 

naargelang het klimaatscenario. Algemeen blijkt er wel eerder een positief dan een negatief 

effect voor de potenties van grondwatergebonden vegetaties. 
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Vlaanderen bevindt zich min of meer op een overgangszone in een noord-zuid gradiënt. Ten 

zuiden van Vlaanderen (o.a. in de Somme en Seine rivierbekkens in Noord-Frankrijk) blijkt 

dat de klimaatverandering een verdrogend effect heeft, met een daling van de afvoer in 

zomer en winter en een daling van het aantal overstromingen. Ten noorden van Vlaanderen 

in Nederland, wordt in de winter een toename van het aantal overstromingen verwacht 

(Demarée et al., 2009; Schröter et al., 2005). De toegenomen neerslag leidt er tot een 

grotere aanvulling van het grondwater met hogere grondwaterstand in het voorjaar en 

hogere kwelintensiteiten in de valleien tot gevolg. Dit kan een positief effect hebben op de 

ontwikkeling van grondwaterafhankelijke vegetaties in Nederlandse valleisystemen (van 

Walsum et al., 2002). Door een hogere voorjaarsgrondwaterstand en meer kwel zou het 

areaal natte duinvalleien in Nederland met 20 tot 25 % kunnen toenemen (Witte et al., 

2008). De dynamiek neemt wel toe. In kleine grondwatersystemen met lage intensiteit van 

de kwel zal het grondwater in de zomer dieper wegzakken, is het infiltratiegebied voldoende 

groot, dan kan de kwel de extra verdamping compenseren. Voor Vlaanderen is het nog 

onduidelijk of de toegenomen neerslag in de winter de hogere verdamping in de zomer kan 

compenseren. De dynamiek zal in ieder geval toenemen, maar verder is er grote onzekerheid 

over de effecten van klimaatverandering op ecosystemen. De adaptatiestrategieën dienen 

vooral gericht te zijn op het vergroten van de veerkracht en het herstelvermogen van 

ecosystemen (Vos & Kuiters, 2007). Het is dan ook aangewezen bij het beheer te anticiperen 

op alle verschillende uitkomsten en maatregelen te nemen die zowel verdroging, vernatting 

en overstromingen maximaal kunnen bufferen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn 

het verhogen van de infiltratie in infiltratiegebieden, het vasthouden van water in de 

bovenlopen, herstel van beeksystemen en ruimte voor overstromingsgebieden. Deze 

maatregelen zijn niet nieuw, maar in het licht van klimaatverandering krijgen ze wel een 

extra dimensie. 
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