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Samenvatting 

De komende decennia verwachten we belangrijke verschuivingen in het klimaat in Vlaanderen. 

De temperatuur zal stijgen, de winters worden natter en de zomers droger. Enkele extreme 

weersfenomenen zoals hittegolven, langdurige droogteperiodes, overstromingen en stormen 

zullen sterk toenemen. 

Dergelijke wijzigingen in het klimaat hebben een impact op de halfnatuurlijke vegetatie. Voor 

het graslandenlandschap als geheel verwachten geen dramatische impact op de meest 

dominante structuren: een graslandvegetatie is typisch beter aangepast aan een klimaat met 

een droog, warm seizoen. Het toekomstige klimaat zal dus dichter aanleunen bij de natuurlijke 

klimaatenveloppe van graslanden. 

Toch verwachten we dat de huidige samenstelling en structuur van graslanden onder druk 

komt te staan. 

- Graslandenvegetaties zullen logischerwijze evolueren naar ‘verwante’ vegetaties die 

typisch voorkomen op iets drogere standplaatsen. 

- Op vlak van graslandstructuur verwachten we een verschuiving naar vegetaties met  

een hogere bedekking van grassen,  

een hogere bedekking van diepwortelende, meerjarige soorten en/of 

een hogere bedekking van éénjarigen voor standplaatsen met zeer diep 

wegzakkende watertafels. 

- Graslandvegetaties die goed bestand zijn tegen overstromingen, zoals 
zilverschoongraslanden, zullen wellicht toenemen. 

- Graslanden zullen vooral in het voorjaar en najaar een hogere productie kennen, 

terwijl in de zomer de productie eerder zal dalen. 

Houtige kleine landschapselementen in het graslandenlandschap zijn gevoeliger voor 

klimaatwijziging, vooral voor droogte en stormen. We verwachten dat de meest gevoelige 

soorten zullen verdwijnen uit het graslandenlandschap, terwijl aangepaste soorten frequenter 

zullen verschijnen. 

Een klimaatadaptief natuurbeheer moet volgens ons op de eerst plaats inzetten op het 

milderen van de actueel heersende drukken. 

- Verlies en fragmentatie van natuurlijke biotopen is een zeer relevante druk in een 
Vlaamse context. Halfnatuurlijke graslanden zijn bijzonder versnippert. Vergroten en 

verbinden vormt wellicht de meest duurzame buffer tegen de gevolgen van 

klimaatverandering, omdat dit zowel lokale populaties versterkt als 

klimaatgerelateerde bewegingen van soorten mogelijk maakt. 

- De meest relevante klimaatfactoren voor graslandvegetaties, nl. langdurige droogtes 

en overstroming, zijn sterk gelinkt aan een verstoorde waterhuishouding waarbij het 

water nu te snel wordt afgevoerd. Een degelijke aanpak van de waterhuishouding is 

cruciaal in een klimaatadaptief natuurbeheer, zelfs al kan de beheerder daar zelf 

weinig aan doen. Daarbij is het cruciaal in te zetten op het drie- of vijftrapsprincipe 
van het integraal waterbeheer (water besparen, vasthouden, bergen, aanpassen en 

afvoeren). 

- Het aanpakken van andere heersende drukken is uiteraard ook relevant, omdat die 

drukken de impact van klimaatdruk op soorten vaak versterken. 
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Naast de oorzaak van de verhoogde kwetsbaarheid weg te werken, kunnen er ook op kleinere 

schaal aanpassingen doorgevoerd waardoor de klimaatkwetsbaarheid van gebieden verkleint. 

Door drie aspecten van het graslandbeheer aan te passen, kan een deel van de klimaatdruk 

opgevangen worden. 

- Maaibeheer moet vooral flexibeler worden doorgevoerd om rekening te houden 

met het tragere weersysteem. De beheerder focust daarbij best niet langer op 

maaidata, maar op de fenologie van graslanden en doelsoorten. De eerste 

maaibeurt zal meestal vroeger moeten gebeuren, de laatste later op het jaar. Om 
risico’s van extreme weersomstandigheden op zowel hoge vegetatie als pas 

gemaaide graslanden te verminderen, wordt best overgegaan naar een systeem van 

gefaseerd maaien. Een sinusbeheer lijkt daarbij veelbelovend, maar is wel 

complexer te organiseren. 

- Ook bij begrazing zal de flexibiliteit met de grazers moeten verhogen. Er moet 

rekening gehouden worden met de kans dat de grazers tijdelijk zullen moeten 

uitwijken bij extreme droogte of overstromingen. Begrazing zal eerder op het 

seizoen kunnen starten en kan vaak langer in het najaar doorgaan. Er is extra 

aandacht nodig voor het welzijn van de dieren. Denk aan schaduw, voldoende 

water, toxische algenbloei, nieuw opduikende ziektes,… 
- Het beheer van houtige kleine landschapselementen (KLE’s) moet herbekeken 

worden, zowel vanuit het de impact van het klimaat op de KLE’s als de impact van 

KLE’s op het microklimaat. Stormschade- of droogtegevoelige soorten krijgen het 

ongetwijfeld lastig en worden best gemeden als aan te planten boomsoort. Houtige 

elementen zorgen voor schaduw en aanrijking met organisch materiaal, waardoor ze 

lokaal kunnen bufferen tegen hitte en droogte. Het aanleggen van KLE’s met 

aangepaste soorten wordt daarom naar voor geschoven als relevante, kleinschalige 

klimaatadaptieve maatregel, zo lang dit compatibel is met cultuurhistorische 

waarden en doelsoorten van open habitats. 
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Leeswijzer 

De opbouw van het rapport volgt de principes van de adaptieve beheercyclus, met een focus 

op klimaatadaptief beheer.  

In het eerste hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste structuren, processen en diensten van 

het graslandenlandschap. Deze kunnen beschouwd worden als de beheerdoelen voor dit 

landschapstype. Het tweede hoofdstuk beschrijft de invloed van klimaatwijziging op deze 

‘doelen’. Beide hoofdstukken geven de nodige achtergrond om de klimaatadaptieve 

beheermaatregelen beter te kunnen kaderen.  

Het derde en vierde hoofdstuk vormt de kern van dit rapport. Het derde hoofdstuk duidt eerst 

de algemene principes van een klimaatadaptief beheer, gevolgd door een werkwijzen om de 
lokale adaptatieprioriteiten te bepalen. In het vierde hoofdstuk staan de beheermaatregelen 

beschreven, met een handig overzicht van de beheermaatregelen in de afzonderlijke 

‘beheermaatregelentabel’. 

Effectmonitoring maakt een wezenlijk onderdeel uit van adaptief beheer, maar dit luik 

behandelen we zeer bondig in hoofdstuk vijf. 

Tot slot worden in het zesde hoofdstuk alle stappen uit de beheercyclus bij wijze van 

voorbeeld van de methode toegepast op een graslandperceel in de Laanvallei.  
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INLEIDING  

0.1 KLIMAATBESTENDIGE ECOSYSTEMEN DOOR 

KLIMAATMITIGATIE EN –ADAPTATE 

De aarde warmt op, met zware gevolgen voor soorten, ecosystemen en de mensheid. 

Het vijfde syntheserapport van het toonaangevende Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC 2014) concludeert dat de voorbije drie decennia de warmste waren sinds het 

begin van de metingen. De oorzaak van dit alles wordt met uitermate hoge zekerheid 

toegeschreven aan menselijke factoren, in het bijzonder de toegenomen uitstoot van 
broeikasgassen zoals koolstofdioxide, methaan en stikstofoxides als gevolg van economische 

vooruitgang en de groei van de wereldbevolking. De atmosferische concentraties CO2 zijn de 

hoogste in 800.000 jaar. 

De gevolgen zijn enorm: de temperatuur van de atmosfeer en oceanen neemt hierdoor toe. De 

sneeuwkappen smelten aan ongezien tempo waardoor de zeespiegel stijgt. Oceanen verzuren. 

Een aantal extreme fenomenen zoals hittegolven, extreem lange droge periodes, hoge 

zeespiegels en felle regenbuien zitten in meerdere regio’s in stijgende lijn. 

Het voortbestaan van heel wat soorten en ecosystemen komt hierdoor in het gedrang. Ook 

voor de mensheid zijn er ernstige bedreigingen door deze klimaatverandering zowel 
rechtstreeks door onder andere weersextremen als onrechtstreeks door onder andere 

instabiliteit van ecosystemen. 

Internationaal werd afgesproken om de opwarming onder de drempel van 2°C ten opzichte 

van het pre-industriële tijdperk (< 1750) te houden via het inperken van onze uitstoot aan 

broeikasgassen (UN 2015, Paris Agreement). Uit onderzoek blijkt namelijk dat een stijging 

hoger dan 2 graden rampzalige gevolgen zal hebben voor mens, dier en natuur (UN 2015, Paris 

Agreement). Als we echter naar de huidige evolutie kijken van de uitstoot van de 

broeikasgassen, zien we dat deze trend nog niet ingezet is.  

Zowel globaal als in Vlaanderen (Figuur 1) neemt de uitstoot niet snel genoeg af. Afhankelijk 

van het scenario ligt de verwachte verandering in gemiddelde temperatuur in België tussen de 

0,7°C en 5,0°C tegen het einde van de eeuw (KMI, 2020). 

Voor deze studie werd geopteerd voor het hoge impact scenario, omdat dit het best 

overeenkomt met de meest recente voorspellingen (Van Der Aa at al. 2015). Dit betreft een 

’business-as-usual’-scenario inzake wereldwijde uitstoot en concentraties aan broeikasgassen, 

waarbij het huidige uitstootpad blijft aangehouden en de mens er niet in slaagt de komende 

decennia de weg naar een mondiale, koolstofarme economie in te slaan.  

Het feit dat er onzekerheid bestaat over de aard en ernst van de impact klimaatverandering op 

ecosystemen wordt niet gezien als een reden om maatregelen uit te stellen. We gingen uit van 

het voorzichtigheidsbeginsel (WCED 1987, Brundtland rapport) waarbij de kans op serieuze of 

onomkeerbare schade voldoende aanleiding is om nu al maatregelen te nemen. 



 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.vlaanderen.be/inbo  Pagina 11 van 119 

 

Figuur 1 De linkerfiguur toont de evolutie in de mondiale uitstoot van broeikasgassen tot 2010. Op de 

figuur is nog geen daling van de uitstoot te zien. (IPCC 2014). De rechterfiguur toont de 

evolutie in de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen tot 2018. Op de figuur is een 

stagnatie te zien in de uitstoot. (VMM 2020a) 

Er moeten dus extra en drastische maatregelen genomen worden als we de vooropgestelde 

doelen willen behalen. Die maatregelen focussen zich op twee strategieën: 

1. Enerzijds zijn er mitigatiemaatregelen. Mitigatie verwijst naar maatregelen die gericht 

zijn op het reduceren van atmosferische concentraties van broeikasgassen. 

2. Naast deze emissiereductie-verplichtingen moeten de partijen van het Kyotoprotocol 

ook maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering te 

verminderen. Dit zijn adaptatiemaatregelen. Adaptatie omvat maatregelen om de 

negatieve effecten van klimaatveranderingen beter op te vangen, zonder de oorzaak 

aan te pakken. 

Klimaatmitigatie en -adaptatie staan niet los van elkaar. Acties die worden ondernomen rond 

klimaatadaptatie hebben vaak een effect op vlak van klimaatmitigatie en vice versa. 

Het ontwerp van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan (2021-2030) stelt doelen en 

maatregelen voor op de sectoren die niet gevat worden door het Europees Systeem van 

Verhandelbare Emissierechten (EU ETS): de gebouwen, transport, landbouw, afval en een klein 

deel van de industrie. Het is immers enkel voor deze sectoren dat de lidstaten zelf 

doelstellingen moeten naleven. De focus ligt op de directe emissies van elke sector. Het 

nieuwe Vlaamse Regeerakkoord bevestigt eveneens het cruciale belang van natuurbeheer in 

dit kader. Men zet daarbij niet alleen in op klimaatmitigatie door duurzaam en zorgvuldig 

landgebruik, de natuur krijgt ook een prioritaire rol in klimaatadaptatie.  

Met klimaatmitigatie en -adaptatie proberen we de risico’s voor biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten, of de kwetsbaarheid van natuur en de samenleving voor en door 
klimaatverandering, te verminderen. Mogelijk biedt het veranderend klimaat ook kansen waar 

we van kunnen profiteren. Het centrale concept is de natuur en haar relatie tot de 

samenleving meer weerbaar te maken.  

Het doel van deze rapportenreeks is concretere en gebruiksvriendelijkere richtlijnen voor het 

boslandschap, graslandschap, landschap van open wateren en moerassen en het 

heidelandschap aan te bieden. In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 

onderzoeken we hoe verschillende landschapstypes meer klimaatbestendig kunnen gemaakt 

worden via klimaatadaptief beheer. 
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Er werd in dit project gekozen voor een opdeling in landschapstypes. De processen en 

structuren, impact van klimaatverandering en de beheermaatregelen zijn immers vaak 

landschapsspecifiek. Uiteraard zijn in de meeste gebieden elementen aanwezig uit 

verschillende landschappen en kunnen klimaatverandering en milieudrukken op sommige van 

die elementen eenzelfde invloed uitoefenen. 

0.2 ADAPTIEVE BEHEERCYCLUS ALS KADER VOOR DIT RAPPORT 

Als we rekening willen houden met klimaatverandering moeten we ons beheer aanpassen. Dit 

wil zeggen dat we een beheerstrategie en beheermaatregelen kiezen die rekening houden met 

klimaat- en milieueffecten. De veranderende klimatologische omstandigheden, de onzekerheid 

daarvan en de onzekerheid van de specifieke effecten op individuen, populaties en 

ecosystemen, vragen om een adaptief beheer (Demey at al. 2015). 

Het rapport bestaat dan ook uit vijf hoofdstukken die overeenstemmen met de vijf ‘stappen’ 

binnen de adaptieve beheercyclus (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

 

 

Figuur 2 Schematische weergave van adaptief beheer onder invloed van klimaatverandering en andere 

milieudrukken (naar Demey et al. 2015) 

1. Definieer doelen  

De eerste stap van de adaptieve beheercyclus bestaat uit het stellen van de doelen. Welke 

biodiversiteitsdoelen en ecosysteemdiensten (ESD) wil je verkrijgen via beheer? In het 
eerste hoofdstuk worden dan ook de belangrijkste ecologische structuren en processen 

die aan de basis liggen van deze biodiversiteitsdoelen en ESD omschreven en opgelijst. 
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2. Evalueer klimaat- en milieueffecten  

De tweede stap beschrijft wat de impact is van klimaatverandering op de ecologische 

structuren, processen en beheerdoelen die daaruit volgen. Het tweede hoofdstuk geeft 

eerst een algemene toelichting bij klimaatverandering en beschrijft dan de verwachte 

impact van klimaatverandering. 

3. Ontwikkel een adaptatiestrategie 

In de derde stap ga je zelf aan de slag. Je ontwikkelt een strategie om de belangrijkste 

structuren en processen zoveel mogelijk te behouden. Dit doe je door rekening te houden 

met landschapsspecifieke klimaateffecten. 

Het bepalen van de strategie bestaat uit 2 delen: 

- Algemene principes voor adaptief beheer om landschappen weerbaarder te 

maken tegen klimaatverandering, of om effecten te milderen 

- Een werkwijze en tool om na te gaan hoe kwetsbaar/veerkrachtig je gebied is 

voor klimaatverandering. Met de tool kan je een gebiedsanalyse uitvoeren door 

een aantal criteria voor klimaatkwetsbaarheid/veerkracht te scoren. Hierdoor 

wordt duidelijk wat de lokale adaptatieprioriteiten kunnen zijn. 

Via de adaptatieprioriteiten, kom je terecht bij een reeks van maatregelen waaruit je de 

meest geschikte kan kiezen voor je gebied.  

4. Implementeer adaptatief beheer 

Eenmaal de te volgen strategie duidelijk is, kan je adaptieve maatregelen toepassen om 

het gebied klimaatrobuuster maken. 

We bieden hulpmiddelen aan voor het implementeren van adaptatiebeheer: 

- Databank klimaatadaptieve beheermaatregelen. Elke maatregel is gekoppeld 

aan de effecten van klimaatverandering die ze milderen (H2), adaptieve 

beheerprincipes (3.1) en veerkrachtcriteria (3.2). We voorzien ook een kolom 

met een link naar de standaardwerken waarin de beheermaatregel wordt 

besproken.  

- Handvaten. Voor een aantal (groepen) van de beheermaatregelen hebben we 
handvaten-fiches ontwikkeld in aparte hoofdstukjes. Hierin wordt meer 

informatie aangeboden over de wisselwerking met klimaatverandering. 

- Technische fiches. Het gaat om enkele fiches van beheermaatregelen (en hun 

klimaatadaptieve werking) die niet beschreven staan in standaardwerken voor 

beheerders. De technische fiches worden via Ecopedia aangeboden. Je komt op 

de juiste pagina terecht door te klikken op de hyperlinks voorzien bij de 

maatregelen. Voor het graslandenlandschap zijn de meeste maatregelen ook 

zonder uitgebreide fiche duidelijk. 

 

5.  Monitor effectiviteit  

Beheermaatregelen zijn pas effectief wanneer de gestelde doelen worden bereikt. Deze 

stap 5 van de adaptieve beheercyclus behandelen we niet uitgebreid, maar is erg 

belangrijk. Wanneer doelen niet bereikt worden, moeten beheermaatregelen immers 

aangepast of veranderd worden. Indien dit geen optie is, moet onderzocht worden 
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waarom de doelstellingen met deze maatregelen niet kunnen bereikt worden. Kan de 

oorzaak hiervan worden weggenomen? Eventueel kan overwogen worden om de 

beheerdoelen zelf bij te stellen. 

 

Binnen dit rapport hebben we voor elk landschapstype een casus uitgewerkt waarbij we stap 1 

tot en met stap 4 van dit rapport doorlopen. De casussen demonstreren hoe je zelf aan de slag 

kan gaan met de hulpmiddelen uit dit rapport. 
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1 STAP 1: DOELEN VOOR GRASLANDEN: SYNTHESE VAN 

STRUCTUREN, PROCESSEN EN DIENSTEN VAN 

GRASLANDEN 

Klimaatverandering zal een grote impact hebben op soorten, gemeenschappen en 

ecosystemen. In deze eerste stap wensen we een overzicht te geven van de structuren en –

processen die belangrijk zijn in graslanden en de ecosysteemdiensten of natuurvoordelen die 

deze structuren en processen leveren. Deze synthese vormt de basis om in latere stappen een 

gefundeerde selectie te maken van de elementen waarop moet worden ingezet bij een 

klimaatadaptief natuurbeheer. 

We bakenen eerst het graslandenlandschap af. De voornaamste ecologische structuren en -

processen in dit landschapstype worden vervolgens beschreven. Tenslotte bespreken we hier 
kort de ecosysteemdiensten die daaruit voortvloeien. Een uitgebreide toelichting bij de 

ecosysteemdiensten van graslanden vind je in bijlage 2 bij dit rapport. 

 

1.1 BESCHRIJVING EN GEOGRAFISCHE VERSPREIDING VAN HET 

GRASLANDENLANDSCHAP 

Voor dit landschapstype focussen we op landschappen waarin soortenrijke graslanden 

domineren. Afhankelijk van de streek worden deze graslanden al dan niet afgewisseld met 

kleine landschapselementen zoals veldbosjes, bomenrijen, houtkanten, sloten en 

veedrinkpoelen. Landschappen die vrijwel uitsluitend bestaan uit soortenarme graslanden in 

intensief landbouwgebruik vallen buiten de scope van dit rapport. 

Van nature kwamen wellicht geen uitgestrekte graslanden voor in Vlaanderen. Voor het 

grootste deel van Vlaanderen zijn bossen de climaxvegetaties. Ongetwijfeld onderhielden 

grote grazers in die bossen open plekken met grazige vegetaties (Vera 2000), maar er bestaat 

geen consensus over hoe uitgestrekt en wijdverbreid dergelijke open plekken waren (Bunzel-

Drüke et al. 2001). De meeste graslandcomplexen ontstonden pas na de neolithische revolutie 

(overgang van nomadische jager-verzamelaar naar sedentaire landbouwer) en de latere 

verdere ontwikkeling van het landbouwsysteem. Daarbij zorgden hogere dichtheden van 

gedomesticeerd vee voor een grote begrazingsdruk op de vegetaties rond de woonkernen, 

waardoor houtige begroeiing benadeeld werd ten opzichte van kruiden en grasachtigen. Bij de 

verdere intensivering van landbouw steeg de behoefte aan bewaarbare voedergewassen. 
Vanaf dan werden graslanden ook gebruikt als hooilanden. Vooral de graslanden in vochtigere 

valleigebieden waren in vroegere landbouwsystemen erg belangrijk omwille van hun hoge 

productiviteit en vanwege efficiënte nutriëntenrecyclage en nutriëntenaanvoer via het water. 

Tot de periode 1950 - 1975 werden de meeste graslanden gekenmerkt door het voorkomen 

van diverse grasachtigen en kruiden die aangepast zijn aan de plaatselijke abiotische 

omstandigheden. De belangrijkste graslandtypes in relatie tot abiotiek bespreken we onder 

hoofdstuk 1.2.1. . De intensivering van de graslanduitbating (frequent maaien en hoge input 

van voedingsstoffen) zorgde voor een steeds dominantere positie van Italiaans en Engels 

raaigras in deze graslanden. Mogelijk zal in het raaigras in de toekomst terrein verliezen en zal 
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het droogteresistentere rietzwenkgras meer naar voor treden, maar die intensief beheerde 

graslanden blijven arm aan soorten. Van nature voorkomende grassen en kruiden worden 

steeds meer weggeconcurreerd of verdwenen door het toedienen van herbiciden. 

De laatste decennia neemt het landbouwkundig belang van graslanden af door het 

overschakelen naar maïs als belangrijkste voedergewas en door de tendens om koeien langer 

op stal te zetten. De oppervlakte historisch permanent grasland neemt af. Soortenrijke 

halfnatuurlijke graslanden zijn vrijwel uitsluitend behouden gebleven in natuurgebieden of 

onder beheerovereenkomsten. Relicten van die vegetaties komen nog voor als smalle 

lijnvormige elementen in bermen en dijken. 

In Vlaanderen ligt ongeveer 300 000 à 380 000 hectare graslandvegetaties, verspreid over alle 

delen van Vlaanderen (zie Tabel 1, Figuur 3). Het grootste deel hiervan is echter soortenarm. 

Figuur 3 geeft de verspreiding van de soortenrijke en/of biologisch (zeer) waardevolle 

graslanden weer. Grote concentraties aan waardevolle graslanden liggen in de kustpolders, de 

Vlaamse Ardennen en de Zuiderkempen en de overgang van Kempen naar Haspengouw. Ook 

de riviervalleien vormen hotspots voor waardevolle graslanden. 

 

 

Figuur 3 Verspreiding van graslanden in Vlaanderen op basis van de Biologische waarderingskaart. De 

bovenste kaart geeft alle graslanden weer, inclusief soortenarme en tijdelijke graslanden. 

De onderste kaart toont enkel de soortenrijke en/of biologisch (zeer) waardevolle 

graslandvegetaties. Merk op dat vooral in de onderste kaart er een artefact zichtbaar is 

omwille van verschillen in detailgraad van de karteringen tussen verschillende kaartbladen 

(De Saeger et al. 2018). 
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1.2 ECOLOGISCHE STRUCTUUR EN SAMENSTELLING 

Graslanden vertonen een relatief eenvoudige structuur, met een laagblijvende, weinig 

verticaal gelaagde vegetatie, gedomineerd door grasachtigen, kruiden en mossen. Ze hebben 

in het voorjaar of zomer een bloemenrijk aspect. 

Afhankelijk van de abiotische omstandigheden en het gevoerde beheer, zal de abundantie van 

de verschillende plantensoorten en microstructuur wijzigen. Frequent gebruikte 

beoordelingscriteria om de ontwikkelingsgraad van graslanden te bepalen zijn de 
bedekkingsgraad van (schijn)grassen, kruiden en mossen, de onderlinge verhoudingen tussen 

hoge, middelhoge en lage grassen, de aanwezigheid van open plekken en het voorkomen van 

éénjarigen. De aanwezigheid van bomen, struiken of bramen in de grasmat is een erg relevant 

structuurkenmerk onder begrazing, waar een te lage begrazingsdruk zal leiden tot verruiging, 

verstruweling en uiteindelijk spontane verbossing. Ook minder gewenste soorten zoals 

ruderalen, nitrofielen en hoogproductieve (gras)soorten kunnen frequent optreden bij een 

ongepast beheer of bij omvorming vanuit andere vegetaties (Oosterlynck et al. 2020). 

Op basis van de dominante soorten, verhoudingen tussen productieve en minder productieve 

grassen en de aanwezigheid van specifieke soorten kunnen graslanden ingedeeld worden in 

zogenaamde graslandfasen. Het concept van graslandfasen vormt een relatief eenvoudig kader 
waarmee het graslandbeheer (en in het bijzonder het tijdstip en frequentie van het maaien) 

kan worden opgesteld in functie van het ontwikkelen van botanisch waardevolle graslanden. In 

hoofdstuk 1.2.2 gaan we dieper in op de verschillende graslandfasen. 

Naast bovengenoemde structuurkenmerken is de specifieke soortensamenstelling van 

graslanden erg relevant voor het beheer. Graslanden in intensief landbouwgebruik zijn vaak 

uniformer, waarin veel natuurlijke gradiënten verdwenen zijn door scheuren, nivelleren 

drainage en bemesting. De resterende variatie in abiotiek weerspiegelt zich nog amper in de 

soortensamenstelling. De meeste halfnatuurlijke graslanden daarentegen zijn erg soortenrijk. 

Halfnatuurlijke graslandvegetaties worden sterk beïnvloed door de abiotische 

omstandigheden. De soortensamenstelling kan op kleine schaal aanzienlijk variëren naargelang 
verschillen in vocht, voedselrijkdom, bodemsamenstelling,… In hoofdstuk 1.2.1 beschrijven we 

de meest voorkomende graslandvegetaties. We gebruiken hiervoor het kader van de 

natuurstreefdoelen uit de natuurbeheerplannen (Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 

2017). De indeling is op haar beurt gestoeld op de BWK-typologie (Vriens et al 2010, De Saeger 

& Wouters 2018) en de Natura 2000 habitattypes (Decleer et al. 2007).  

Naast kenmerken van de graslandenvegetatie zelf, zijn kleine landschapselementen 

structuurbepalend in het graslandenlandschap. Zo bestaan poldergraslanden grotendeels uit 

uitgestrekte boomloze vlaktes die doorspekt zijn van microreliëf en grachten, terwijl op 

hellingen en in sommige valleien de graslanden net wel afgewisseld worden met bomenrijen, 
houtkanten en zelfs kleine veldbosjes. Antrop et al. (2002) onderscheiden 123 traditionele 

landschappen voor Vlaanderen. Dit aantal alleen al geeft een idee van de diversiteit op 

landschapsschaal. Traditionele landschappen worden getypeerd aan de hand van kenmerken 

van de structuurdragende matrix, de zichtbare open ruimte, de impact van bebouwing en de 

betekenis van kleine landschapselementen. De aanwezigheid van natuurlijke elementen 

vormen één van de relevante kenmerken in deze traditionele landschappen. In veel gevallen 

zijn de traditionele landschappen gelinkt aan de ontginningshistoriek, wat op haar beurt 

gelinkt is aan bodemkenmerken. In de context van graslanden lijsten we hier wel ook enkele 

(groepen) van traditionele landschappen op met nog veel halfnatuurlijke graslanden. 
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- kustpolders, met vaak uitgestrekte vlaktes, grote percelen en ontbrekende of weinig 

dichte lineaire begroeiing; smalle, kronkelende wegen en talrijke sloten 

- riviervalleien, zowel kleine rivieren (bv. Oude Kale, Mandelbeek) als delen van 

grotere rivieren (bv. Scheldevallei tussen Gent en Doornik, Scheldevallei 

stroomafwaarts Gent, Schelde-estuarium met brakwater, Demervallei, Dijlevallei). 

Deze worden getypeerd door het al dan niet voorkomen van knotwilgenrijen, 

natuurlijke broekbosjes, populierenaanplanten,…  

- Vlaamse Ardennen en Zwalmstreek met het sterk versneden reliëf met heel wat 
micro-elementen (holle wegen, structurele taluds, bronamfitheaters,...) met op de 

hellingen een afwisseling van weilanden en grotere boscomplexen. 

- Haspengouw, Voerstreek en Hageland, met kenmerkende parallelle structuur van 

(beboste) ruggen en valleien. Lineair groen (hagen en houtkanten) vormt een 

versterking van topografie (valleien en taluds). 

1.2.1 Graslandvegetatietypes 

In dit deel willen we een beeld schetsen van de verscheidenheid aan graslandvegetatietypes. 

Sommige types zijn gevoeliger aan klimaatverandering dan anderen, waardoor het relevant is 

ze hier kort beschrijven. We streven hier niet naar een volledige beschrijving van alle 

graslandtypes die in Vlaanderen te vinden zijn. Daarvoor verwijzen we naar Zwaenepoel et al. 

(2002) en Vriens et al. (2010).  

Poldergrasland met zilte elementen of zilte grasland (BWK: da, eventueel in complex met hpr, 

hpr*, Habitattype 1310 of 1330) zijn zeer zeldzame vegetaties die, zoals hun naam suggereert, 

gelegen zijn in de kust- en Scheldepolders op plaatsen met zilt of brak grondwater. De 

poldergraslanden vertonen heel vaak een uitgesproken microreliëf, enerzijds het gevolg van 
het inklinken van de veenlagen in bodem, anderzijds het gevolg van de aanwezigheid van de 

talrijke grachten, die er vaak in een erg grillig en onregelmatig patroon voorkomen. De zilte 

elementen komen heel vaak enkel langs deze grachten en kreken voor. Poldergraslanden 

worden typisch begraasd. De trapgaten van het vee vormt langsheen de grachten en depressie 

bijkomende microsites. In de sloten ontwikkelen zich vaak rietkragen. 

Droog duingrasland van kalkrijk en/of ontkalkte duinen (BWK: hd en had, Habitat 2130) zijn erg 

soortenrijke, maar zeer zeldzame vegetaties. Ze maken integraal deel uit van het 

duinenlandschap en worden uitgebreider besproken door Raman et al. (2021). 

Struisgrasland (BWK: ha, habitat 6230, rbbha of gh) is een vrij zeldzaam vegetatietype van 

droge, zure zandgronden, met een zwaartepunt in de Kempen en enkele drogere zandgronden 
in de Vlaamse zandstreek. Struisgraslanden zijn voornamelijk weinig productieve, laag 

blijvende vegetaties, vaak met een vrij groot aandeel aan rozetplanten (gewoon biggenkruid, 

smalle weegbree, muizenoor) en soorten met liggende stengels (gewoon struisgras, tormentil, 

liggend walstro, liggend hertshooi). Verzuring kan leiden tot een verarming waarbij vrijwel 

enkel nog gewoon struisgras voorkomt. 

In het verleden werden buntgrasvegetaties en dwerghavervegetaties van (recent gefixeerde) 

binnenlandse stuifduinen of open zandgronden ook tot de struisgraslanden gerekend. Deze 

worden niet als afzonderlijke natuurstreefbeeld in het besluit betreffende de 

natuurbeheerplannen vermeld. Deze laatste vegetaties komen voornamelijk voor in een 

heidelandschap en worden verder behandeld door Thoonen et al. (2021). 

Vochtig schraalland en vochtig heischraal grasland (BWK: hm, hme, hmm, hmo, Habitat 6230 

of 6410) zijn tegenwoordig uitzonderlijk zeldzame vegetaties van onbemeste, vochtige milieus 
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op zwak zure of neutrale gronden met een belangrijk aandeel aan organisch materiaal. Ze zijn 

gebonden aan kalkrijk (hme), eerder neutraal (hmm) of zuur grondwater (hmo) grondwater. In 

het verleden was dit wellicht een vrij algemeen vegetatietype op de overgang tussen natte 

valleien en drogere kouters, nu zijn er – zeker van de varianten met basenrijk grondwater – 

slechts een handvol relicten over. 

Droog heischraal grasland (BWK: hn, Habitat 6230) in een uiterst zeldzaam vegetatietype van 

de Kempen of zandige koppen in de leemstreek. Het betreft vaak laagblijvende en erg droge 

graslanden, waarin ook typische heidesoorten (struikhei, pilzegge, bochtige smele…) aanwezig 

zijn. 

Mesofiel hooiland (BWK: hu, 6510 of gh) is een vrij zeldzame vegetatie met een ruime 

verspreiding in Vlaanderen. Voor heel wat streken is dit de typische vegetatie van bermen en 

dijken, met bv. margriet en knoopkruid. Op de Kempische zandgronden is dit vegetatietype 

nog zeldzamer. Mesofiele hooilanden vertonen typisch een vrij hoge vegetatie. Zeker in de 

vochtige varianten met vrij veel hoge schermbloemigen zoals fluitenkruid en gewone 

berenklauw bereikt de vegetatie gemakkelijk een meter en meer. 

Dotterbloemgrasland (BWK: hc, rbbhc) is een vrij zeldzame vegetatietype van vochtige, matig 

voedselrijke standplaatsen. Ze komen typisch voor op plaatsen met veel uittredende kwel 

(type met dotterbloem, bosbies…), zowel op hellingen als langs greppeltjes in valleigebieden. 
Dotterbloemgraslanden kunnen ook voorkomen in vlakke riviervalleien zonder uitgesproken 

kweldruk waar het grondwater zelden diep wegzakt (type met trosdravik, lidrus, vaak in 

overgang naar vossenstaartgraslanden). 

Soortenrijk permanten graslanden (BWK: hp* of hpr*, rbbzil, rbbvos, rbbkam of gh) is een 

verzamelgroep van (matig) waardevolle graslanden. Vaak zijn het romp- of 

derivaatgemeenschappen van hogervermelde vegetatietypes waarin door een te intensief 

gebruik de meest typische kensoorten verdwenen zijn of andere soorten (Engels raaigras, ruw 

beemdgras…) werd ingezaaid. De kruiden die in dergelijke graslanden overblijven zijn vaak 

soorten van eerder voedselrijke milieus, zoals veldzuring, scherpe boterbloem, rode klaver,… 

Soortenrijke permanente graslanden (sensu BWK, hp*) omvatten echter ook een aantal 

vegetatietypes die fytosociologisch goed gekend zijn:  

- Zilverschoongraslanden (rbbzil) komen typisch voor in erg natte, begraasde 

situaties of op plekken met langdurige overstromingen, vaak tot laat in het 

voorjaar. Zilverschoongraslanden komen daarom typisch voor in depressies. Het 

zijn vaak vrij laag blijvende vegetaties (<30cm). 

- Kamgraslanden (rbbkam) ontwikkelen zich normaliter onder begrazingsbeheer, 

waarbij kamgras meestal abundant aanwezig is, samen met vrij algemene soorten 

als gewone brunel, madeliefje, tijmereprijs… De vegetatie blijft vaak vrij laag 

(<50cm). 

- Grote vossenstaartgraslanden (rbbvos of 6510) komen in de typische gevallen voor 
op plekken die ’s winters overstromen of een sterke stijging van het grondwater 

kennen. In het groeiseizoen wordt de bodem wel vrij droog. Het zijn vaak vrij hoge, 

soortenarme vegetaties waarin Grote vossenstaart domineert, maar goed 

ontwikkelde voorbeelden zijn erg soortenrijk, met een rijke mengeling van 

dotterhooiland- en glanshaverhooilandsoorten. 

Grasland gedomineerd door russen (BWK: hj, meestal gh) komen voor op vochtige plaatsen in 

weilanden in natuurbeheer. Heel vaak gaat het over recent vernatte graslanden waar door 

interne eutrofiëring of bodemcompactatie pitrus verscheen. Pitrus wordt gemeden door de 
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meeste grazers, waardoor dit kan gaan domineren onder begrazingsbeheer. De 

pollenstructuur is typerend voor deze graslanden. Daartussen kunnen, afhankelijk van de 

omstandigheden, soorten uit zilverschoongraslanden, dotterhooilanden of natte ruigtes 

aanwezig zijn. 

Zuur laagveen (BWK: ms, 7140, rbbms of gh) is in principe geen graslandvegetatie maar 

behoort tot de moerassen. Het komt voor op natte, mesotrofe systemen met basenarm 

grondwater. Door het regelmatige maaibeheer en het voorkomen op een (voor een 

moerasvegetatie) relatief droge bodem (zeker het type rbbms), heeft het vele structurele 
gelijkenissen met graslanden. Deze drogere varianten bevat vaak soorten als zwarte zegge, 

egelboterbloem, zompzegge, moerasstruisgras, gewone waternavel… 

 

Tabel 1 Oppervlaktes van graslandenbiotopen in Vlaanderen (naar Vriens et al. 2011) 

Graslandtype (BWK-code)   min. opp.  max. opp. 

      (hectare) (hectare) 

Halfnatuurlijke graslanden    

 ha struisgrasland 1900 3500 

 hac buntgrasgrasland (opp. vervat onder ha)   

 hat dwerghavergrasland (opp. vervat onder ha)   

 had droge duingrasland van ontkalkte duinen 80 100 

 hc dotterbloemgrasland 1500 2900 

 hd droge duingrasland van kalkrijke duinen 600 700 

 hf, hfc, hft, hfl moerasspirearuigte 2000 4000 

 hk kalkgrasland 0,5 0,5 

 hm, hmm, hme vochtig schraalgrasland 35 60 

 hmo vochtig heischraal grasland 30 80 

 hn droog heischraal grasland 50 110 

 hu mesofiel grasland 2900 4300 

Soortenrijke permanente graslanden en/of met microrelief   

 hj vochtig grasland gedomineerd door russen 800 1800 

 hp*, hpr* soortenrijk permanent cultuurgrasland 43000 56000 

    rbbkam kamgrasland   

    rbbzil zilverschoongrasland   

    rbbvos grote vossenstaartgrasland   

 hp(r)(*) + da soortenijk permantent cultuurgrasland met zilte elementen 650  

 hpr weilandcomple met veel sloten en/of microreliëf 12000 14000 

Soortenarme graslanden    

 hp soortenarm permanent cultuurgrasland 189000 206000 

 hx zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland 38000 84000 

Verruigde graslanden    

  hr verruigd grasland 7200 11000 
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1.2.2 Graslandfasen 

Bax & Schippers (1998) onderscheiden zes graslandfases in functie van het botanisch beheer 

van graslanden. De opdeling is grotendeels gebaseerd op de abundantie van hoogproductieve 

grassen, de verhoudingen tussen grassen en kruiden en de aanwezigheid van specifieke 

soorten. Deze fases werden door Zwaenepoel (2000) aangepast aan de (West-) Vlaamse 

context. Beide studies geven voor iedere fase enkele vuistregels voor het tijdstip en intensiteit 

van het natuurgericht beheer. Figuur 4 vat de belangrijkste zaken samen. We geven hieronder 

nog een beknopte beschrijving van de graslandfasen, maar voor meer details verwijzen we 

naar voorgenoemde studies.  

 

Figuur 4 Kenmerken van de graslandfasen in de ontwikkeling van botanisch waardevolle graslanden 

volgens Bax en Schipper (1998) en Zwaenepoel (2000). 

 

Fase 0 (raaigrasland) is het meest voorkomende type grasland in intensief landbouwgebruik, 

waarin Engels raaigras typisch meer dan 50% bedekt. Er komen weinige kruiden voor. Vaak zijn 

dit algemene éénjarigen zoals straatgras en vogelmuur. Meerjarige kruiden omvatten 

algemene soorten als witte klaver, kruipende boterbloem en gewone paardenbloem. 

In fase 1 (grassenmix) bestaat het grasland uit verschillende grassoorten. Nog steeds komt 
Engels raaigras frequent voor (maar <50%), aangevuld met algemene soorten als ruw 

beemdgras (vaak dominant), fioringras, veldbeemdgras, gestreepte witbol, kropaar, grote 

vossenstaart en glanshaver. Kruiden zijn grotendeels dezelfde als in fase 0 en komen nog 

steeds beperkt voor in haarden. 

In fase 2 (dominantstadium) domineren gestreepte witbol, glanshaver en/of grote 

vossenstaart (al dan niet samen). Heel wat soorten kruiden kunnen aanwezig zijn, meestal de 

banale soorten uit fase 0 en 1, aangevuld met typische graslandsoorten met brede ecologische 

amplitude qua vocht en bodemtextuur (scherpe boterbloem, madeliefje, veldzuring…). 

Occasioneel komt hier al/nog een zeldzamere soort in voor. In fase 2 bedekken deze kruiden 

steeds minder dan de productieve grassoorten.  
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Vanaf fase 3 (gras-kruidenmix) domineren kruiden boven hoogproductieve grassoorten. 

Grassen komen nog vaak voor, maar omvatten vaak lagere en middelhoge soorten voor zoals 

gewoon reukgras, rood zwenkgras en gewoon struisgras. Naast de algemene kruiden van 

vorige fases (scherpe boterbloem, veldzuring, gewone hoornbloem) komen er nu ook kruiden 

voor die typisch zijn voor de vochttoestand en nutriëntengehalte. 

In fase 4 (bloemrijk grasland) is er een fijne mozaïek van kruiden en grassen. Er zijn nu ook al 

diverse schijngrassen aanwezig. De meeste soorten die er voorkomen zijn typisch voor de 

vochttoestand en de grondsoort. Het grasland maakt een kleurrijke indruk door de 
verschillende kruiden, die over heel het perceel aanwezig zijn. Het verschil met fase 3 is een 

groter aantal typische soorten en een bontere indruk.  

Fase 5 (schraallanden) zijn graslanden met een zeer lage productie (minder dan 5 ton droge 

stof per hectare). Meestal komen er niet veel grassen in voor, maar wel veel schijngrassen 

zoals zeggen en russen. Heel wat plantensoorten aanwezig en de aanwezige soorten zijn 

meestal zeldzaam, die typisch een erg klein ecologische amplitude kennen. Fase 5 graslanden 

verschillen daarom aanzienlijk qua soortensamenstelling naargelang de standplaats. Zonder 

historisch landbouwgebruik zouden grote delen van Vlaanderen zich ontwikkelen tot 

schraalland. Door de persistentie van voedingsstoffen in de boden (met name fosfaten) is het 

in vele gevallen niet meer mogelijk om het stadium van schraalland te bereiken op voormalige 

landbouwpercelen. 

1.2.3 Kleine landschapselementen 

Bomenrijen en houtkanten zijn in Vlaanderen de meest voorkomende kleine 

landschapselementen. Op basis van de vorm wordt onderscheid gemaakt tussen klassiek 

bocagelandschap, parkbocage, open bocagelandschap, valleibocage, coulissenlandschap, 
hagenlandschappen (Antrop 1997). Deze houtige elementen zijn erg streekgebonden, waarbij 

de verschillende traditionele landschappen getypeerd worden door andere 

bomenrijstructuren. Zo is een coulissenlandschap met dambordpatroon van hoog opgaande 

eiken en beukendreven typisch voor de Vlaamse veldgebieden, populierenrijen in delen het 

Waasland, een bocagelandschap met knotwilgen in de Vlaamse Ardennen, boomgaarden in 

Haspengouw, houtkanten in het Hageland, houtwallen op het Kempisch plateau... 

Sloten, laantjes, leigrachten zijn vaak aanwezig in graslandcomplexen in valleigebieden en 

poldergebieden. De werden vaak aangelegd om de productiviteit van de graslanden te 

verhogen. De grachten kunnen zowel een licht drainerende (meeste valleisystemen) als 

irrigerende/bemestende functie hebben (vloeiweiden langsheen Maas-Schelde kanaal in de 
Kempen). Veel van de oorspronkelijk zeer ondiepe grachten zijn tegenwoordig omgezet in 

metersdiepe grachten. In en langs de grachten groeit vaak een afwijkende vegetatie 

(rietkragen, grote zeggevegetaties). In intensievere graslandcomplexen zijn dit soms de enige 

biologisch waardevolle elementen in het landschap. 

Veedrinkpoelen in weilandcomplexen werden oorspronkelijk aangelegd in functie van 

watervoorziening voor het vee. Ze hebben deze functie vaak behouden en zorgen voor een 

opwaardering van het landschap. Voor soorten als Kamsalamander zijn netwerken van 

veedrinkpoelen cruciaal voor het overleven van de metapopulatie. 

Microreliëf (vaak gelinkt aan historisch irrigatie en drainage), graften en taluds op hellingen of 

langs de rand van valleisystemen, overgangen van komgronden naar oeverwallen, zandige 
kreekruggen in de polders... vormen plaatsen van abrupte hoogteverschillen in het grasland. 

Op zeer kleine schaal kunnen aanwezige diersoorten eveneens zorgen voor kleine variaties in 
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het reliëf. Molshopen en nestbulten van gele weidemier zijn dergelijke structuren, met vaak 

een afwijkende bodem- en soortensamenstelling. 

Stierenkuilen zijn kuilen die stieren van rund en wisent maken om te imponeren. Andere 

interessante structuren in graslanden zijn zandbaden van grote grazers, maar ook kleinere 

open plekken zoals graafplekken van konijnen. Dergelijke structuren zijn kleine 

biodiversiteitshotspots. Ze geven kiemkansen aan pioniers, nestgelegenheid voor zeldzame 

wespen en bijen en leefgebied voor talloze andere insecten. 

Box 1 Historische irrigatie en drainagesystemen 

Om de productiviteit van hooilanden te bevorderen, werd er bij hooilandontginningen vaak een stelsel van 

drainage- en/of bevloeiingsgrachten aangelegd (Slabbaert et al. 2008). Hierbij werden condities gecreëerd die 

gunstig waren voor de “productieve” dotter-, glanshaver- en vossenstaarthooilanden en werden minder 

productieve zilverschoongraslanden (te nat in voorjaar), struisgraslanden (te droog/zuur) of arme heidevegetaties 

vermeden. In valleien hangt het type van toegepaste systeem af van geomorfologie, kweldruk, grootte van de 

vallei en debiet in de stroom. Zo werden in valleien met uitgestrekte komgronden vaak kaarsrechte leigrachten 

aangelegd die de uittredende kwel in de kommen moest afvoeren naar een stroomafwaarts gelegen punt in de 

beek. Op plaatsen met veel kwel, maar zonder oeverwal-komgronden structuur (door minder overstromingen) 

werd het water rechtstreeks via grachten of zouwen naar de beek afgevoerd. In systemen met weinig kweldruk, 

waar het risico op verzuring door regenwater groot is, werden oppervlakkige laantjes of dulfkes aangelegd. 

Wanneer gebieden in het groeiseizoen te droog waren, of op plaatsen waar mineraalarme kwel uittrad, werden 

irrigatiesystemen aangelegd. Dit was bijvoorbeeld het geval in gavers in de Vlaamse zandstreek en in sommige 

Kempische beekvalleien (vb. Zwarte beek). Het schoolvoorbeeld van een irrigatiesysteem – weliswaar pas 

aangelegd in de 19de eeuw – zijn de Lommelse wateringen. Die vloeiweiden worden er bevloeid met kalkrijk 

Maaswater dat door de aanleg van het Kempisch kanaal halverwege 19de eeuw in de Kempen beschikbaar was. Via 

een ingenieus stelsel van een bovensloot en bovenzoeven liet men er mineraalrijk water over de gegolfde 

hooilanden vloeien, waarna het via onderzouwen en een ondergracht werd afgevoerd. 

Dankzij deze ingenieuze systemen, konden hooilanden tot drie keer per jaar gemaaid worden. De meeste 

systemen verdwenen door de intensivering van de landbouw, maar vaak zijn nu nog steeds relicten aanwezig van 

deze vernuftige mechanismen. 

 

1.2.4 Typische graslandsoorten 

Graslanden zijn essentieel voor het voortbestaan van heel wat soorten in Vlaanderen. Ieder 

natuurgebied of streek heeft zijn eigen specialiteit op vlak van soorten. Het is niet de bedoeling 
van dit rapport om deze opsomming hier volledig te maken , maar we willen hier meegeven 

dat ook met het soortenaspect rekening gehouden moet worden bij het maken van keuzes in 

een klimaatadaptief natuurbeheer. Voor de graslandhabitats vermelden Oosterlynck et al. 

(2013) de typische plantensoorten en De Knijf & Paelinckx (2012) de habitattypische 

faunasoorten die relevant zijn in Vlaanderen, maar lokaal kunnen aanvullende soorten van 

belang zijn. 

Op vlak van plantensoorten is de soms uitzonderlijk hoge soortendiversiteit in graslanden 

vermeldenswaardig. Het overgrote deel van de planten in Vlaanderen kan voorkomen in een 

landschap gedomineerd door graslanden. Heel wat van die soorten overleven in de grasmat 
zelf. Welke soorten voorkomen hangt af van de standplaatskenmerken en worden reeds 

aangehaald in het hoofdstuk 2.2.1. Naast de typische graslandsoorten zorgen de kleine 

landschapselementen voor een verder aanvulling met soorten die frequenter in andere 

biotoopgroepen voorkomen. Dynamische open plekken zijn relevant voor pionierssoorten. 

Langs houtkanten komen typische zoomsoorten en zelfs oudbossoorten voor. Een deel van die 
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zogenaamde oudbosplanten komt zelfs voor in de grasmat van goed ontwikkelde graslanden 

(bv. bosanemoon, wilde narcis, pilzegge,..). In greppels, sloten en veedrinkpoelen overleven 

vaak soorten van moerassen. 

Gegevens over fungi in graslanden zijn schaars. Heel wat graslandtypes zijn onvoldoende 

onderzocht in Vlaanderen (Zwaenepoel et al. 2002). Vooral droge en weinig bemeste 

schraalgraslanden en kamgraslanden zijn van belang voor paddenstoelen. Enkele groepen 

zoals wasplaten en knotszwammen zijn typisch voor deze graslanden. In Nederland zijn bijna 

200 soorten kenmerkend voor dergelijke graslanden, waar van 88% bedreigd is (Keizer 2003). 

Heel wat van de diersoorten die gebonden zijn aan halfnatuurlijke graslanden gaan sterk 

achteruit (van Swaay et al. 2011, Vermeersch et al. 2020). Sommige gespecialiseerde 

ongewervelden hangen af van de aanwezigheid van specifieke waard- en nectarplanten. Voor 

grotere diersoorten bepaalt de structuur van het graslandenlandschap de potenties voor de 

soorten. We contrasteren hier de echt open graslandcomplexen met meer gesloten 

landschappen. 

- De meest open graslandcomplexen (polders en grotere, open valleien) zijn de 

broedgebieden voor enkele typische weide- en akkervogels. Van nature waren dit vaak 

broedvogels van slikken, schorren, veen- of steppegebieden. Soorten als grutto, 

tureluur en graspieper komen vrijwel uitsluitend nog voor in uitgestrekte 
graslandgebieden. Soorten zoals kievit, scholekster, wulp en gele kwikstaart waren 

vroeger ook heel sterk gebonden aan dergelijke graslanden, maar hebben gedeeltelijk 

de switch gemaakt naar akkercomplexen. In de winter zijn deze open gebieden van 

belang voor overwinterende ganzen en eenden (vnl. kolgans, kleine rietgans, smient). 

- Meer gesloten graslandenlandschappen met veel houtige kleine landschapselementen 

hebben vaak een hoge diversiteit aan soorten. De afwisseling van vrij open bloemrijke 

graslanden met houtkanten en bomen zorgen voor een enorme variatie in micro-

gradiënten (licht-donker, droog-vochtig, weinig-veel beschutting). Samen met een 

ruim nectaraanbod van bloemrijke graslanden leidt deze variatie vaak tot een grote 

dichtheid én diversiteit van insecten en vogels. Dergelijke bloemrijke 
graslandcomplexen zijn ware hotspots voor o.a. vlinders met talrijke bedreigde 

soorten. Ook onder de vogels vinden we hier enkele (ernstig) bedreigde soorten zoals 

grauwe klauwier, zomertortel en paapje. 
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1.3 ECOLOGISCHE PROCESSEN 

Naast de ecologische structuur, bespreken we ook enkele ecologische processen. Terwijl de 

structuur een statische beschrijving is van een ecosysteem, kunnen de processen als een meer 

dynamisch aspect gezien worden. 

1.3.1 Primaire productie en koolstofsekwestratie 

Net als alle vegetaties leggen graslandvegetaties CO2 via fotosynthese vast in suikers. Via 

fysiologische processen worden deze suikers verder verwerkt tot andere organische 

koolstofverbindingen. 

In het fotosyntheseproces bestaan er drie mechanismen om CO2 te binden bij de synthese van 

suikers (de Calvin-cyclus). Veruit de meeste soorten hebben een C3 fotosynthese. Een 

minderheid van soorten hebben een C4 en CAM-fotosynthese. C4 en CAM-fotosynthese 

kunnen langer doorgaan bij warmere en drogere omstandigheden. In die omstandigheden is er 
dus een voordeel voor C4 en CAM planten. In West-Europa komt C4-fotosynthese relatief 

beperkt voor, vooral in Chenopodiaceae (o.a. melde, loogkruid) en Poaceae (o.a. hanepoot, 

vingergras). CAM is grotendeels beperkt tot Crassulaceae (o.a. watercrassula). 

In contrast met bomen, worden de meeste aangemaakte koolstofverbindingen bij grasachtigen 

en kruiden niet voor lange tijd opgeslagen in de plant. In hooilanden wordt een groot deel 

afgevoerd als hooi. In weilandsystemen zetten grazers het grootste deel van de primaire 

productie om in CO2 en CH4.  

Graslanden scoren vrij goed qua opslag van koolstof in de bodem. Oude graslanden bevatten 

ongeveer dubbel zoveel koolstof als akkers en ze zijn qua koolstofopslag in de bodem 

vergelijkbaar met bossen. Koolstofvoorraden in tijdelijke graslanden die periodiek geploegd 
worden liggen intermediair tussen die van akkers en permanente graslanden. 

Koolstofconcentraties liggen hoger bij graslanden onder begrazing dan deze in zuiver 

hooibeheer met afvoer.Bij begrazing komt wel een deel van de koolstofverbindingen via de 

mest terug op het grasland terecht, waarna een deel van de koolstof in de bodem terecht 

komt en daar voor langere tijd kan worden opgeslagen. Ook via de wortels wordt een deel van 

de geassimileerde koolstofverbindingen in de grond opgeslagen. Wortelproductie hangt af van 

de groeiomstandigheden en neemt bv. meestal af bij N-bemesting, maar neemt toe bij P-

bemesting (Luske et al. 2012). Vooral wortelontwikkeling bij snelgroeiende soorten als raaigras 

en witbol reageren op die verhoogde mestgift (Fransen et al. 1998). Ook de intensiteit van het 
beheer speelt een rol, waarbij matig intensief beheerde graslanden (lichte mestgift en matige 

begrazing of maaibeheer) resulteren in de hoogste koolstofconcentraties (D’Hose & 

Ruysschaert 2017). De aanrijking van de bodem met koolstof vindt in graslanden vooral in de 

bovenste 30 cm plaats. Frissel et al. (2005) vonden dat dijken onder hooibeheer een diepere 

doorworteling kenden dan deze onder begrazing. Bodemvocht speelt een grote rol in de 

bewaring van koolstofvoorraden. Onder (permanent) vochtige omstandigheden zullen 

koolstofverbinding minder snel afgebroken worden door een verminderde microbiële activiteit 

en de zuurstofarme omstandigheden. 

1.3.2 Watercyclus, infiltratie, evapotranspiratie 

Water en de daaraan gerelateerde processen zijn in alle ecosystemen cruciaal. Ook in het 

graslandenlandschap bepalen watergerelateerde kenmerken zoals grondwaterniveaus, 

overstromingsfrequentie en chemische samenstelling van het grondwater de 

soortensamenstelling en dus de structuur van de vegetatie. 
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Heel wat factoren spelen een rol in de hydrologische cyclus (zie Figuur 5). De klimatologische 

omstandigheden bepalen bijvoorbeeld de hoeveelheid neerslag en potentiële 

evapotranspiratie. De hoeveelheid neerslag heeft een impact op de totale beschikbaarheid van 

water, het overstromingsregime van een rivier, de aanvulling van grondwatervoorraden e.d. 

Naast klimatologische omstandigheden, speelt ook de topografie een belangrijke rol: de 

grootte van het stroomopwaarts gelegen deelbekken bepaalt mee hoeveel water er passeert 

in een vallei. Hoogteverschillen in het omliggende landschap beïnvloeden 

grondwaterstromingen en kweldruk. Tot slot heeft ook de ondergrond een aanzienlijke invloed 
op de waterhuishouding. De ligging en exacte opbouw van watervoerende lagen (aquifers) en 

weinig doorlatende lagen (aquitards) bepalen zowel de kwantiteit als kwaliteit van het 

grondwater. Regenwater bevat weinig mineralen. Hoe langer dit water doorheen de 

ondergrond stroomt, hoe meer mineralen die zal opnemen. Oppervlakkige 

grondwaterstromen verblijven typisch veel korter in de ondergrond (tijdspanne van dagen tot 

maanden) en geven in veel gevallen slechts aanleiding tot tijdelijke kwel, terwijl diepere 

grondwaterstromen meestal langer transitietijden hebben (maanden tot decennia) en vaak 

voor een veel constantere kwel zorgen. 

De structuur en samenstelling van de bovenste bodemlagen bepalen grotendeels het aandeel 

water dat infiltreert. Een grotere korrelgrootte, grotere hoeveelheden organisch materiaal en 

een hogere porositeit zorgen voor een hogere infiltratie. 

De vegetatie heeft ook een impact op heel wat processen van de hydrologische cyclus. Een 

complexere en gelaagde vegetatie structuur zoals deze in bossen zal typisch meer water 

opvangen en verhinderen om de bodem in te dringen, terwijl dit voor graslanden veel minder 

het geval is. Een complexe structuur en hogere bladoppervlakte resulteren in een hogere 

evapotranspiratie. Ook de ondergrondse wortelstructuur is van belang. Aan de ene kant 

kunnen de wortels van bomen water dieper halen dan de meeste grassen en kruiden, 

waardoor grondwatertafels dieper kunnen dalen. Anderzijds zorgen zowel levende als 

afgestorven diepe wortels voor transportkanalen waardoor een snellere herverdeling (actief 

transport door plant of passieve infiltratie bij afgestorven materiaal). 

Ook bodemorganismen vervullen een erg belangrijk rol in de watercyclus. Pendelende 

regenwormen zorgen voor een transport en afbraak van organisch materiaal, vergroten het 

poriënvolume en kunnen verdichte bodemlagen doorbreken. Daarmee stimuleren ze de 

infiltreerbaarheid van het water. 
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Figuur 5 Schematische voorstelling van enkele structuren en processen die van belang zijn voor de 

waterhuishouding van een landschap (Ecopedia - Toon Van Daele 2003) 

1.3.3 Nutriëntenrecyclage 

Een complexe reactie van fysische en biochemische processen in de bodem (mineralisatie, 

nitrificatie, denitrificatie, redox, ionenvrijstelling) bepalen de beschikbaarheid van deze 

nutriënten. Verschillende fysische omgevingsvariabelen spelen hierop in, zodat deze cycli sterk 

kunnen verschillen tussen ecosystemen (Jacobs et al. 2010, Vrebos et al. 2014) 

Vooral in permanent vochtige of overstroomde graslandtypes spelen deze processen mee bij 

het verwijderen van stikstof en binding of vrijstelling van fosforverbindingen. Door de 

gecombineerde aanwezigheid van anaerobe en aerobe condities in natte graslanden op korte 

afstand van elkaar, kunnen oxiderende (bv. nitrificatie) en reducerende (bv. denitrificatie) 
reacties elkaar efficiënt opvolgen. Ook voor de fosforcyclus spelen natte graslanden een 

relevante rol. De reacties zijn een combinatie van sorptie/desorptie en het 

precipiteren/oplossen van mineralen. De fosfaatbeschikbaarheid hangt af van verschillende 

oxidatie-reductie processen (redox) en de aerobe/anaerobe condities van de bodem (Smolders 

et al. 2006). 

1.3.4 Soorteninteracties 

Net als in alle ecosystemen spelen interacties tussen soorten een belangrijk rol in het 

functioneren van graslanden. Zowel ondergronds als bovengronds zijn er interacties, waarbij 

de ondergrondse processen een impact hebben op het bovengrondse en vice versa. 

Bovengronds is de belangrijkste soorteninteractie begrazing, toch in begraasde weilanden. De 

bovengrondse primaire productie wordt grotendeels ‘geconsumeerd’ door grazers of wordt 

verwijderd bij het maaien. Het type grazer, de dichtheid van grazers, de periode en duur van 

begrazing hebben een belangrijke invloed op de structuur en de soortensamenstelling van het 

grasland, zowel op de vegetatie als indirect op de fauna. In een Vlaamse context bepaalt de 

beheerder deze factoren. 
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We vermelden hier ook maaien als belangrijk proces in de bovengrondse interactie. Hoewel dit 

geen natuurlijk ecologisch proces is, speelt maaien een erg belangrijke rol in graslanden in 

onze regio. Maaien gebeurde in de eerste plaats vanuit landbouwkundig perspectief voor het 

aanleggen van een wintervoorraad voedsel voor het vee. Ecologische gezien speelt maaien in 

op verschillende processen. Maaien zorgt voor een terugzetten van de successiereeks, 

bevordert minder competitieve soorten, verhoogt kiemkansen en zorgt voor een afvoer van 

voedingsstoffen. Maaibeheer zorgt typisch voor een uniformer patroon. In hooiweides, waar 

grazers begrazing na één of twee maaienbeurten, wordt een intermediair patroon bekomen. 

De structuur en samenstelling van ondergrondse gemeenschappen zijn onvolledig gekend, laat 

staan hun interacties. In halfnatuurlijke graslanden spelen fungi een zeer belangrijke rol in de 

waterhuishouding en nutriëntenrecyclage. Fungi maken planten o.a. weerbaarder tegen 

droogte door het ondergrondse netwerk dat ze vormen. Onder de bodemdieren spelen 

regenwormen een sleutelrol, waarbij de aanwezigheid van de rode regenworm een invloed 

heeft op zowel de ondergrondse als bovengrondse voedselketen (Onrust et al 2019). 

Door intensiveren van het graslandgebruik werden honderdduizenden hectare bloemrijk 

grasland omgevormd naar soortenarme graslanden. Het aantal nectarproducerende bloemen 

verminderde daardoor erg drastisch. Dit heeft zware gevolgen voor soorten die van kruiden 

afhankelijk zijn. In de eerste plaats omdat vele consumenten (veelal insecten) specifieke 
soorten als waardplant nodig hebben in hun levenscyclus. Daarnaast speelt ook het totale 

nectaraanbod een rol. Onvoldoende aanbod van nectar gespreid over het groeiseizoen leidt 

tot het verhongeren van insecten in dit landschapstype. Het verlies aan zowel 

soortendiversiteit als aan functionele diversiteit in de vegetatie leidde – in combinatie met 

andere drivers zoals pesticidegebruik - tot een nooit eerder gedocumenteerde afname van de 

insectenpopulaties in West-Europa (Hallmann et al. 2017). Dit heeft consequenties voor de 

hogere trofische niveaus (insectivore vogels als grauwe klauwier, maar ook weidevogels die als 

jong afhangen van een hoog insectenaanbod). 

 

 

Box 3 Soortendiversiteit, ecosysteemstabiliteit en interacties tussen soorten 

Soortenrijke systemen zijn vaak stabielere systemen. Structuren en processen nemen er minder snel extreme 

vormen aan en de levering van ecosysteemdiensten is er beter verzekerd. Het proces achter dit principe is 

nog niet volledig ontrafeld. Wellicht liggen verschillende mechanismes aan de basis die elkaar kunnen 

versterken. 

• Soorten vertonen van nature schommelingen in populatiegroottes. Wanneer deze veranderingen 

onafhankelijk van elkaar verlopen, zullen die schommelingen uitgemiddeld worden voor de 

verschillende soorten, wat leidt tot een hogere stabiliteit (Doak et al. 1998). 

• Vaak gebeuren die schommelingen echter niet onafhankelijk van elkaar. Soorten die in 

competitie treden met elkaar zullen vaak tegenovergesteld reageren: de ene soort profiteert 

wanneer de andere soort het wat minder doet (Tilman et al. 1998). Dit zorgt voor bijkomende 

stabiliteit. 

• Deze bijkomende stabiliteit is het sterkst wanneer er vooral ‘zwakke’ interacties tussen soorten 

voorkomen (McCann 2000). Zwakke interacties komen vooral voor wanneer verschillende 

soorten eenzelfde type relatie hebben met een soort (predatoren ,parasieten, consumenten…). 

• In een soortenrijk systeem staan meerdere soorten in voor de uitvoering van gelijkaardige 

functies. Dit vormt een soort verzekering van het systeem als soorten afnemen of (tijdelijk) 

verdwijnen (Naeem & Li 1997) 
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1.4 ECOSYSTEEMDIENSTEN 

De structuren, samenstelling en processen uit de vorige hoofdstukken liggen aan de basis van 

de zogenaamde ecosysteemdiensten van graslandlandschappen. Ecosysteemdiensten zijn de 

voordelen die de maatschappij van ecosystemen ontvangt onder de vorm van goederen en 

diensten (Millennium Ecosystem Assesment, 2005). Door hun grote oppervlakte (30% van 

Vlaanderen) dragen graslandsystemen sterk bij aan de levering van heel wat 

ecosysteemdiensten. Om de focus op het klimaatadaptief beheer te houden, bespreken we de 
meest relevante ecosysteemdiensten hier kort. We verwijzen de lezer door naar bijlage 1 voor 

een meer diepgaande bespreking van de ecosysteemdiensten van het graslandenlandschap. 

1.4.1 Voederproductie 

Graslanden zijn historisch ontstaan in functie van de productie van voedergewassen voor het 

vee. Halfnatuurlijke graslanden leveren nog steeds een bijdrage aan deze voederproductie, 
maar het belang daalt. Halfnatuurlijke graslanden worden nu vooral vanuit 

biodiversiteitsmotieven behouden. 

1.4.2 Waterproductie, droogte- en overstromingsregulatie 

Door de eenvoudige structuur kennen graslanden een relatief lage neerslaginterceptie, 

waardoor ze een relatief belangrijke rol spelen in het infiltreren van water. Dit komt de 
waterproductie en de droogtebeheersing ten goede. Hoge gehaltes aan organisch materiaal en 

een gezond bodemleven van typische halfnatuurlijke graslanden bevorderen de infiltratie. 

Bepaalde graslandvegetaties (vooral zilverschoon- en grote vossenstaartgraslanden) kunnen 

relatief goed winterse overstromingen verdragen, waardoor dit landgebruik goed 

combineerbaar is met overstromingen. Overstroming met voedselrijk water is meestal negatief 

voor het ecosysteem. 

1.4.3 Globale klimaatregulatie – koolstofopslag  

Ondergrondse concentraties aan koolstofverbindingen in graslanden liggen in dezelfde 

grootteorde als deze in bossen. Bij toenemende bodembodemvochtigheid neemt ook de 

capaciteit voor koolstofopslag sterk toe. Bovengrondse koolstofopslag is erg klein in 

graslandlandschappen omdat de jaarlijkse aangroei gemaaid of begraasd wordt. Enkel de 

houtige kleine landschapselementen fungeren als stock – hoe meer kleine 

landschapselementen aanwezig zijn – hoe groter de bovengrondse koolstofoplag. 

1.4.4 Erosierisicobestrijding 

Door de gesloten lage grondbedekking zijn graslanden weinig gevoelig voor wind- en 

watererosie. Daarom spelen graslanden een grote rol in het vermijden van erosie en het 

behoud van de bodemvruchtbaarheid. Op landschapsschaal heeft ook de aanwezigheid van 

bomenrijen en houtkanten een impact op windsnelheden en de patronen van oppervlakkige 

afstroming. 

1.4.5 Recreatie 

Halfnatuurlijke landschappen, waaronder ook graslandlandschappen, vormen een aangenaam 

kader voor recreatie in open lucht. Een essentiële voorwaarde voor het gebruik is dat het 

landschap toegankelijk is voor bezoekers. Heel wat graslandenlandschappen hebben de 

potentie als groene recreatieruimtes, maar zijn momenteel nog slecht ontsloten voor 
recreatie. Onder de landschappelijk meest aantrekkelijke gebieden vinden we verschillende 
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graslandlandschappen terug zoals de IJzervallei, de Oostkust- en Scheldepolders, de valleien 

van grotere rivieren, de Vlaamse Ardennen, Heuvelland, Haspengouw en Voeren. 

1.4.6 Behoud van natuurlijk en cultureel erfgoed.  

Graslandlandschappen zijn in onze regio ontstaan door menselijke ontginningen. Sommige 

authentieke graslanden vertonen nog sporen van die vroegere ontginnings- en gebruikssporen, 

die soms meer dan duizend jaar teruggaan in de tijd. In enkele gebieden is het gebruik uit 

verschillende tijdsvakken goed gedocumenteerd (bv. Assebroekse meersen, Slabbaert et al. 

2008). Cultuurhistorische sporen in een graslandencontext omvatten het antropogene 

microreliëf, irrigatie en drainagesloten, het dambordpatroon van percelering en dreven., de 

aanwezigheid van afwijkende bodems, vaak met zones die aangerijkt zijn met organisch 

materiaal (bv. sporen van grafheuvels), oude houtkanten of hagen, knotbomenrijen, 

hakhoutstoven. Ook kleine landschapselementen met symbolische, rituele of gebruikswaarde 

kunnen voorkomen. Voorbeelden van dergelijke elementen in graslandlandschappen zijn 

grensbomen, bomen aan kruispunten, herkenningspunten in het landschap, kapelbomen… 
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1.5 DIRECTE DRIVERS 

Directe drivers zijn factoren en processen die op lokale, regionale of globale schaal 

rechtstreeks veranderingen teweegbrengen in ecosystemen en in de daaruit voortvloeiende 

ecosysteemdiensten. Vaak worden directe drivers doelgericht gestuurd door de mens om het 

aanbod van ecosysteemdiensten te verhogen of te optimaliseren. Zo zijn veranderingen in 

landgebruik, irrigatie en de toediening van nutriënten in graslanden erop gericht om de 

ecosysteemdienst voedselproductie te verhogen. Soms vormen die drivers ook een 
neveneffect van andere menselijke activiteiten. Zo ontstaan vermesting en verzuring in 

natuurgebieden als neveneffecten van intensieve veeteelt of uitstoot van stikstofverbindingen 

door het verkeer. Wanneer de directe drivers ongewenste effecten hebben op ecosystemen of 

mensen, worden zij ook vaak als ‘drukken’ (‘pressures’) voorgesteld (Van Reeth et al. 2014, 

Paelinckx & Herr 2019). Aan de basis van die directe drivers ligt een complex van indirecte 

drivers die op elkaar en op die directe drivers inwerken. 

Hierna worden de belangrijkste drivers vermeld die een rechtstreekse invloed hebben op het 

graslandenlandschap. 

1.5.1 Habitatverlies en versnippering 

Halfnatuurlijke graslanden staan onder zware druk, o.a. omdat deze minder goed passen in 

een intensieve landbouwvoering. Halfnatuurlijke graslanden worden soms gescheurd, 

microreliëf wordt genivelleerd, graslanden worden soms zodanig zwaar bemest, gesproeid of 

doorzaaid waardoor het halfnatuurlijke karakter verdwijnt. Soortenrijke graslanden verdwijnen 

ook door bebouwing, vertuining, verpaarding, industriële ontwikkelingen of worden soms 

bebost. 

Het verdwijnen van half-natuurlijke graslanden op zich legt ongetwijfeld de grootste druk op 

de fauna en flora elementen die gebonden zijn aan graslandenlandschappen. Sommige 

soorten passen zich aan aan het nieuwe landschap, maar veruit de meeste soorten kunnen dit 

niet. Het verdwijnen van habitat gaat in de meeste gevallen gepaard met het 

habitatfragmentatie: grote graslandcomplexen geraken opgesplitst in ruimtelijk gescheiden 

habitatvlekken. Habitatfragmentatie resulteert typisch in het opsplitsen van populaties in 

kleinere deelpopulaties die al dan niet nog in verbinding staan met elkaar. Bij volledig 

gescheiden kleine populaties hebben stochastische demografische effecten een grotere impact 

en speelt genetische drift een grotere rol. Indien populaties nog in verbinding staan met 
elkaar, hangen de overlevingskansen samen met de mate van die verbondenheid: hoe meer 

individuen uitgewisseld worden tussen de deelpopulaties hoe meer de metapopulatie zich zal 

gedragen als één grote populatie. 

1.5.2 Schaalvergroting 

Door de introductie van tractoren in de landbouw, is de schaal van zowel de 
landbouwbedrijven als de bedrijfsvoering sterk toegenomen. Waar vroeger graslanden 

gemaaid werden met mankracht en het hooi afgevoerd werd met paard en kar, worden nu 

zware tracktoren ingezet die tientallen hectares per dag kunnen maaien. Volledige 

landschappen met hooilanden kunnen op die manier in een mum van tijd worden gemaaid, 

met grote gevolgen voor de fauna die afhankelijk is van de vegetatie. Diezelfde 

schaalvergroting leidde tot een druk op kleine landschapselementen en microreliëf die typisch 

waren voor heel wat graslandenlandschappen. Door schaalvergroting en intensivering van de 

landbouw zijn heel wat van de kenmerkende landschapsstructuur verloren gegaan. 
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Traditionele landschapen met streekeigen kenmerken werden vervangen door veel 

eenvormiger landschappen waarbij uitgestrekte maïs- en raaigrasakkers een belangrijke plaats 

opeisen. 

1.5.3 Verdroging: drooglegging en waterwinningen 

Door grootschalige drooglegging van valleigebieden en natuurlijke depressies in functie van 

landbouw zijn heel wat van onze natuurlijke natte graslandcomplexen verdroogd. Reeds heel 

vroeg in de ontginningsgeschiedenis werden deze landbouwgronden productiever gemaakt 

met relatief low-tech technieken, vaak letterlijk met de schop en kar, maar toch volgens een 

erg ingenieus patroon met irrigatie en/of drainagegrachten (bv. de aanleg van leigrachten in 

erg natte komgronden van valleien). Later kwamen daar meer gesofisticeerde technieken bij 

zoals de plaatsing van diepe drainagebuizen en de aanleg van peilgestuurde pompgemalen op 

grachtenstelsels. In gebieden zoals de polders wordt via kunstmatige peilregeling een 

omgekeerd grondwaterregime geïnstalleerd, met hoge zomerse en lagere winterse 

grondwaterpeilen. 

Naast de droogleggingen spelen ook waterwinningen een aanzienlijke rol in de verdroging van 

graslanden.  

Specifiek in de polderstreek bestaat er een risico op verzilting door het oppompen van zoet 

water uit de zoete freatische grondwaterlens. Bemalingen gaan immers vaak gepaard met 

grote debieten waardoor op korte tijd een verandering van zoet-zoutevenwicht kan 

plaatsvinden (CIW 2016). 

1.5.4 Vermesting 

Tot de 19de eeuw kregen de meeste graslanden in Vlaanderen vrijwel geen meststoffen 

toegediend. De beschikbare mest werd toen in hoofdzaak gebruikt voor akkerbouw. In 

graslanden waren nutriënten hoofdzakelijk afkomstig uit uitwerpselen van het vee (hoewel 

ook dit relatief beperkt was omdat het vee vaak ’s nachts op stal werd gezet, net om de mest 

te verzamelen), werden ze aangevoerd via oppervlaktewater (bv. wateringen) of werden 

nutriënten beschikbaar gemaakt door te spelen met de grondwatertafel (verteren van veen 

door oppervlakkige drooglegging, creëren van reducerende omstandigheden door 

kortstondige overstromingen). 

Door de ontwikkeling van het Haber-Bosch proces begin 20ste eeuw werd kunstmest op grote 

schaal beschikbaar. Ook de massale import van guano en later ook veevoeders voor de 

intensieve veeteelt zorgde voor een hoge beschikbaarheid van mest in Vlaanderen. Vanaf dat 

moment kregen ook graslanden meststoffen toegediend, met desastreuze gevolgen voor de 

natuurwaarden. Door bemesting kregen de sterke soorten die nood hebben aan grote 

hoeveelheden voedingsstoffen een competitief voordeel ten opzichte van de vele soorten van 

schrale graslanden. 

De grote voorraad aan fosfaten in voormalige landbouwbodems maakt de ontwikkeling van 

botanische topgraslanden op dergelijke bodems erg moeilijk (Gilbert et al. 2009). In 
tegenstelling tot fosfaten spoelen nitraten wel sneller weg uit (voormalige) landbouwbodems, 

maar net dit wegspoelen kan zorgen voor stikstof- of sulfaataanrijking in moerassen, wateren 

en eventueel in kwelgebieden (Aggenbach et al. 2020). Ook de atmosferische stikstofdepositie 

(deels veroorzaakt door bemesting) ligt voor schrale graslanden vaak hoger dan de 

drempelwaarde. Het zorgt voor verzuring en eutrofiëring, wat vooral voor graslanden van 

schrale bodems problematisch is. 
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1.5.5 Verzuring 

Verzuring is de afname van de zuurtegraad in bodem en water door bemesting, de 

atmosferische deposities van zwavel- en stikstofverbindingen (NH3, SO2 en NOx) en door 

natuurlijke processen. 

Vooral droge zandgronden zijn erg vatbaar voor verzuring. De beperkte voorraad aan 

bufferende mineralen (calcium, magnesium en kalium) wordt bij zure depositie snel 

uitgeloogd. Bij verdere verzuring komt aluminium vrij, wat voor veel plantensoorten giftig is.  

Bekalking of het toevoegen van steenmeel van kan de gevolgen van uitloging tegengaan, maar 

blijkt niet altijd positieve gevolgen te hebben voor graslanden (Bobbink et al . 2020, Cools et al. 

2020). 

1.5.6 Verontreiniging 

Verontreiniging is de toevoeging van (chemische of fysische) stoffen aan het milieu, zodanig 

dat schade wordt toegebracht aan mens, dier, plant, ecosystemen en cultuurgoederen (Van 

Gossum 2020). 

Heel veel van de verontreiniging is historisch van aard. Historisch overstromingen en 
ruimingswerken verontreinigden veel van ons valleigraslanden met zware metalen, of minerale 

oliën. De laagstgelegen delen van valleien en depressies werden in het verleden soms 

opgevuld met stortmateriaal. Industriële activiteiten zorgden ook lokaal voor verontreiniging, 

bijvoorbeeld uit de non-ferro metaalindustrie of de mijnbouw. 

Veel vervuilende activiteiten behoren tot het verleden, maar lang niet alle bronnen van 

vervuiling zijn weggenomen. Hormoonverstoorders, microplastics, fijn stof komen bijvoorbeeld 

nog steeds massaal in het milieu terecht. De impact van deze stoffen op graslanden is niet 

steeds gekend. 

1.5.7 Pesticidengebruik 

Een graslandenlandschap bestaat meestal uit een mozaïek van percelen in natuurbeheer en 

percelen in landbouwgebruik. In natuurpercelen wordt (vrijwel) nooit gebruik gemaakt van 

pesticiden. In de meeste landbouwpercelen daarentegen gebeurt dit wel. Recent onderzoek 

toonde aan dat heel wat pesticiden tot diep in de natuurreservaten teruggevonden worden 

(Mantingh & Buijs 2020). Sommige pesticiden (zoals DDT) zijn al tientallen jaren verboden, 

maar blijken erg persistent in het milieu (Gommers et al. 2020). De concentraties van de 
meeste pesticiden blijven onder de drempelwaarde van individuele pesticiden, maar niet 

onder de drempelwaarde van het totaal aan pesticiden (VMM 2020b). De effecten van 

combinaties van verschillende pesticiden op de biodiversiteit zijn nog slecht gekend. 

Pesticiden hebben niet enkel een impact op de pestsoort of ziekteverwekker, maar kunnen 

ook impact hebben op andere soortgroepen. Sułowicz et al (2016) toonden bijvoorbeeld aan 

dat het frequent gebruikte tetraconazole een impact heeft op de structuur, de samenstelling 

en fysiologische functies van de bacteriële bodemgemeenschap. 

In de periode 1990-2010 daalde het pesticidengebruik, maar tussen 2011 en 2017 werd een 

stijging waargenomen (VMM 2020c). 
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1.5.8 Verzilting en verzoeting 

Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van bodem of water. In Vlaanderen 

hebben vooral duingebieden en polders een risico op verzilting op middellange termijn door 

een wijziging van de hydrologie en stijging van de zeespiegel. 

Verzoeting is het omgekeerde proces en speelt bijvoorbeeld op plaatsen waar de invloed van 

zout water daalt, zoals bijvoorbeeld in de kreken in de polders.  

1.5.9 Verstoring 

Verstoring definiëren we hier als de negatieve impact op ecosystemen door direct menselijke 

aanwezigheid. Dit is onder meer door overbetreding en verstoring van de rust door intens 

recreatief gebruik.  

In de graslandencontext is vooral de fauna is kwetsbaar. Met name grote concentraties van 

watervogels in de graslandcomplexen zijn gevoelig voor recreatief medegebruik door mensen 

die gebieden betreden, helikopters en kleine vliegtuigjes (Kuijken et al. 2001). De druk 

vanwege recreatie en loslopende honden is lokaal erg hoog, vooral in populaire 

natuurgebieden aan rand van steden en gemeenten. Ook wegen en bewoning kunnen een 
negatieve impact hebben op weidevogels. Het graslandbeheer zelf kan voor verstoren, o.a. 

door het uitmaaien van vogelnesten, hazenjongen ne en reekalfjes. 

1.5.10 Bodemverdichting 

Bij het bewerken van graslanden worden steeds zwaardere machines gebruikt. Vrijwel alle 

graslanden in landbouwgebruik worden bewerkt met zware tractoren. Ook veel hooilanden in 
natuurbeheer worden gemaaid door zonder aangepaste machines met lage bodemdruk. Bij 

het (natuur)beheer van erg natte graslanden wordt gebruik gemaakt van machines met 

lagedrukbanden of van rupsvoertuigen (softtrack), maar dit gebeurt niet altijd. De 

oppervlaktes die manueel gemaaid worden (zeis of bosmaaier) zijn zeer beperkt. Bij het 

ruimen van beken worden ook vaak zware kranen ingezet.  

Het inzetten van zware machines zorgt voor compactatie van de bodem, met negatieve 

gevolgen voor het bodemleven, de doorworteling en de potentiële waterinfiltratie. 

De ontwikkeling van lichtere, computergestuurde robotica zou de inzet van zware machines op 

termijn kunnen vermijden. Dergelijke lichte toestellen zijn echter nog niet (courant) 

beschikbaar op de markt. 

1.5.11 Biologische invasies & ziektes 

De meeste graslanden in Vlaanderen zijn tot nu toe relatief gespaard gebleven van invasieve 

exoten. Dit is echter geen ecologische wetmatigheid. In andere continenten komen wel 

frequent invasieve exoten voor in graslanden (bv. N-Amerika en Z-Amerika, Australië, Bolwahn 

Salesman & Thompsen 2011, Busso et al 2013). Er zijn echter enkele uitzonderingen gekend. In 
zilte of langdurig overstroomde graslanden treedt goudknopje soms op de voorgrond. In vrij 

open, droge of verstoorde graslanden komen bezemkruiskruid, theunisbloem, zwart tandzaad 

frequent voor. In verruigde graslanden en ruigtes kunnen reuzenberenklauw, reuzenbalsemien 

Japanse duizendknoop, Canadese en late guldenroede domineren. 

Een hogere soortendiversiteit in de graslanden zou beter gebufferd zijn tegen de invasieve 

exoten (Elton 1958), maar ook andere factoren spelen hier mee (zie box soortendiversiteit en 

stabiliteit). 
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2 STAP 2: EFFECTEN KLIMAATVERANDERING OP HET 

GRASLANDENLANDSCHAP 

2.1 KLIMAATVERANDERING IN VLAANDEREN 

De stijging in de broeikasgassen in de atmosfeer zorgt ervoor dat meer zonnestraling wordt 

vastgehouden en dat de aarde opwarmt. Deze stijging in temperatuur heeft dan weer een 

invloed op verschillende andere abiotische factoren zoals een verandering in 

neerslaghoeveelheid en -spreiding doorheen het jaar, een stijging van de zeespiegel en de 

toename van extreme weerevents en windsnelheden. 

De veranderingen in deze omgevingsfactoren hebben effecten op de processen en structuren 

binnen ecosystemen en dat heeft dan weer gevolgen voor de levering van ecosysteemdiensten 

en het functioneren van ecosystemen (Van der Aa at al. 2015).  

Afhankelijk van het scenario ligt de verandering in gemiddelde temperatuur voor België tussen 

0,7°C en 5,0°C tegen het einde van de eeuw. In de winter wordt over het algemeen een 

grotere toename in temperatuur verwacht dan in de zomer. De ruimtelijke verschillen in België 

zijn beperkt (KMI, 2020). 

 

 

 

Figuur 6 Evolutie van de gemiddelde temperatuur in België (ten opzichte van de normale 1961-1990) 

voor de periode 1951-2100. De lijnen stemmen overeen met het verloop van de 

gemiddelde geobserveerde temperaturen in het verleden. Voor de toekomst tonen ze het 

verloop van de gemodelleerde temperaturen volgens verschillende broeikasgasscenario’s. 

De verticale rode en blauwe balken zijn de geobserveerde jaargemiddelden tot 2018 (bron: 

KMI 2020). 
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Het klimaatportaal Vlaanderen (VMM) (Klimaatportaal Vlaanderen) rapporteert de 

waargenomen en toekomstige verandering van het klimaat - aan de hand van scenario’s - op 

een ruimtelijk expliciete manier. In deze paragraaf beschrijven we kort de (veranderingen van) 

meteorologische factoren die een impact kunnen hebben op het landschap. Voor deze studie 

werd geopteerd voor het hoge impact scenario, omdat dit het best overeenkomt met de 

meest recente voorspellingen (zie Figuur 6) (Van der Aa at al. 2015). Vanuit de toelichting hoe 

het klimaat zal veranderen, wordt de doorslag naar processen, structuren, ecosysteemfuncties, 

ecosysteemdiensten en biodiversiteitswaarden van het landschap gemaakt.  

 

2.1.1 Temperatuur  

 

Figuur 7 Jaargemiddelde temperatuur per maand voor het huidige klimaat en hoog impactscenario in 

2100 (VMM 2020d, Klimaatportaal Vlaanderen) 

 • Jaarlijks gemiddelde temperatuur 

De jaargemiddelde temperatuur (Figuur 7) zal tegen 2100 tussen de 0,7 en 7,2 °C 

hoger liggen dan in de referentieperiode rond 2000. In december-januari-februari 

schommelt deze stijging tussen 0,9 °C en 6,2 °C. In juni-juli-augustus tussen 0,2 °C en 

8,9 °C. De toename in seizoengemiddelden kan hoger zijn dan de jaargemiddelde 

stijgingen. 

 • Aantal extreem warme dagen en hittegolven 

Het aantal extreem warme dagen (daggemiddelde temperatuur > 25 °C) kan stijgen 
van slechts enkele dagen nu tot 74 dagen tegen 2100. Het aantal extreem koude 

dagen (daggemiddelde temperatuur < 0 °C) kan terugvallen tot 0 per jaar. Hittegolven 

zullen langer aanslepen. 2050 kan 19 hittegolfdagen per jaar tellen en 2100 zelfs 50 

dagen per jaar, te vergelijken met 4 hittegolfdagen in 2017 (≥ 30 °C). 
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2.1.2 Verdamping en neerslag  

 

Figuur 8 Neerslagtotaal per maand voor het huidige klimaat en hoog impactscenario in 2100 (VMM 

2020d, Klimaatportaal Vlaanderen) 

 • Jaarlijkse gemiddelde hoeveelheid neerslag 

Het neerslagtotaal (mm) per jaar kan stijgen van 795mm in 2017 tot 899 en 1004 mm 

in 2050 en 2100 bij het hoog-impactscenario. 

 • Neerslag in de wintermaanden 

In Vlaanderen kan de hoeveelheid neerslag stijgen tot +38 % tijdens de 
wintermaanden (december, januari, februari) tegen 2100. Het gaat niet zozeer vaker 

maar wel meer regenen. Het referentiejaar 2017 telde 217 mm neerslag, terwijl in 

2050 231 mm en in 2100 280 mm wordt gemodelleerd. 

 • Neerslagtotaal in de zomermaanden 

In de maanden juni, juli en augustus daalt het neerslagtotaal van 194 mm in 2017 naar 

157 mm in 2015 en 120 in 2100 (Figuur 8). Er zijn wel steeds meer en intensere 

zomeronweders.  

 • Verdamping per seizoen (mm) 

De temperatuurstijging zorgt voor meer verdamping van bodemvocht. Het aandeel 

van de jaarlijkse neerslag dat verdampt, kan door o.a. de hogere temperaturen 
toenemen van 67 % nu tot 77 % in 2100. In de zomer van 2017 verdampte ca. 250 mm 

van de jaarlijkse neerslag; dit kan in 2050 en 2100 oplopen tot ca. 280 en 310 mm. 

 • Aantal droge dagen per jaar 

Het aantal droge dagen per jaar kan toenemen van 172 dagen per jaar in 2017 naar 

207 dagen per jaar in 2050 en 236 dagen per jaar in 2100. Meer verdamping en minder 

regen in de zomer verklaren waarom extreme droogte vaker en intenser zal zijn in de 

toekomst.  
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 • Lengte van droge perioden 

De duur van een droge periode zal evolueren van 24 dagen in 2017 naar 42 dagen in 

2050 en zelfs 57 dagen in 2100. 

 • Frequentie van droogteperioden 

Droogte kan in de toekomst ook vaker optreden. Het droogste jaar dat zich nu eens in 

de 20 jaar voordoet, kan zich tegen 2100 eens in de twee jaar voordoen. Dat is dus tot 

10 maal vaker dan nu. Een heel extreme droogte (zoals in 1976 en 2018) kan eens in 

de 4 tot 5 jaar voorkomen. 

 • Cumulatief neerslagtekort tijdens het groeiseizoen (april tot september) 

In 2017 piekte deze droogte-indicator op 215 mm en in 1976 op 300 mm 

neerslagtekort. Door klimaatverandering zou het gemiddelde neerslagtekort in een 

jaar kunnen oplopen tot 485 mm tegen 2100. Zulke extreme droogte kan dan 4 maal 

langer duren dan de extreme droogte van 1976 en 2018. In de zomermaanden (juni, 

juli, augustus, september) zal ca. 30 mm. minder neerslag vallen in 2100.  

2.1.3 Wind 

De jaargemiddelde windsnelheid van 4,5 m/s neemt met 0,1 m/s toe tegen 2100. In de 

wintermaanden (december, januari, februari) neemt de gemiddelde windsnelheid toe met ca. 

0,4 m/s. Regio’s waar de gemiddelde windsnelheid in de winter boven de 5 m/s is, verschuiven 

enkele tientallen kilometers landinwaarts.  
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2.2 EFFECTEN VAN KLIMAATVERANDERING OP STRUCTUREN EN 

SAMENSTELLING  

Vooraleer dieper in te gaan op de klimaatimpact op de structuren en functies, staan we hier 

eerst even stil bij de ontstaansgeschiedenis van graslanden. Natuurlijke graslanden zijn 

biogeografisch gezien een relatief recent bioom. Ze ontstonden zo’n 30 tot 45 miljoen jaar 

geleden door een combinatie van een wijzigend klimaat (droogte), in combinatie met 
frequente branden en de radiatie van grote grazers (Woodward et al. 2004). Natuurlijke 

graslanden liggen nu geconcentreerd in gebieden met een relatief warm, droog seizoen. 

Natuurlijke gematigde graslanden liggen in het centrale deel van Noord-Amerika, in een 

langgerekte strook van Zuid-Europa tot Centraal-Azië en in het zuiden van Zuid-Amerika en 

Australië.  

Halfnatuurlijke graslanden in West-Europa kennen een veel jongere geschiedenis. 

Vermoedelijk zijn de meeste van die graslanden pas ontstaan na de neolithische revolutie, met 

een ontwikkelingsgeschiedenis van ‘slechts’ enkele honderden tot enkele duizenden jaren. 

Ondanks de relatief korte ontstaansgeschiedenis, ontwikkelden deze halfnatuurlijke 
graslanden zicht tot erg soortenrijke vegetaties. De landbouwontwikkelingen in de laatste 

eeuw hebben nog eens een immense impact gehad op veel van deze graslanden. In 

Vlaanderen werden veel bijzonder soortenrijke gemeenschappen omgezet naar monotone 

raaigraslanden. De druk op deze landschappen door vermesting, intensivering van de 

landbouw en verdere versnippering is actueel vele malen groter dan de druk door de 

klimaatverandering. 

Vanuit dit perspectief stellen we dat de klimaatverandering geen grote bedreiging vormt voor 

het graslandenlandschap op zich, maar de structuren, soortensamenstelling, relevante 

processen en ecosysteemdiensten zullen ongetwijfeld wijzigen. Zeker wanneer de beheerder 

vasthoudt aan natuurstreefbeelden waarvoor het toekomstige klimaat minder ideaal is, zal een 

aangepast graslandenbeheer nodig zijn. 

In de volgende delen worden de impact van klimaatverandering op respectievelijk de 

structuren, processen en ecosysteemdiensten van graslandenlandschappen beschreven. We 

trachten hierbij geen volledig overzicht te geven van wat in de uitgebreide wetenschappelijke 

literatuur gekend is, maar focussen op de zaken die meest relevant zijn voor de 

natuurbeheerder. 

De klimaatimpact kan gedeeltelijk gemilderd worden door een aangepast beheer. Indien het 

klimaatadaptieve maatregelen (zie hoofdstuk 4) frequenter ingang vinden, zal de impact van 

klimaatwijziging op structuren en processen elders normaliter ook dalen. 

 

2.2.1 Klimaatimpact op de algemene structuur van het graslandlandschap 

De structuur van het graslandenlandschap op macroniveau wordt in West-Europa grotendeels 

bepaald door het gevoerde beheer, waarbij de landschapsbeheerders grotendeels zelf bepalen 

hoe open of gesloten het graslandenlandschap mag worden. Klimaatverandering zal hierop 

een minder grote rechtstreekse impact hebben dan wijzigingen in visie op natuurbehoud of 

het gevoerde beheer. Sommige landschapsbepalende houtige soorten zullen het wel lastiger 

krijgen in het toekomstige klimaat. 
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Op kleiner schaalniveau verwachten we wel wijzigingen in structuur. Vooral in halfnatuurlijke 

graslanden zullen soortspecifieke responsen op klimaatwijzigingen kunnen leiden tot een 

veranderde soortensamenstelling en structuur van de graslandgemeenschap. Algemeen zal 

een stijging van CO2 en toename van temperatuur leiden tot een toename in primaire 

productie en vermoedelijk vegetatiehoogte in het voor- en najaar. Langdurige droogteperiodes 

en overstromingen zullen leiden tot meer open plekken in de vegetatie in resp. de zomer en 

winter. 

 

2.2.2 Klimaatimpact op de graslandvegetatietypes 

De impact van klimaatverandering zal verschillen naargelang het type en de ligging het 

landschap. Grondwateronafhankelijke vegetaties hangen af van regenwater voor hun 

vochtvoorziening en die zullen het zwaarst getroffen worden door langdurige droogteperiodes. 

Ook plaatsen waar normaal ondiepe kwel aan het oppervlak komt zijn gevoelig voor 

verdroging omdat de aanvoer van kwel daar wellicht zal wegvallen tijdens droogteperiodes. 

Graslanden die verder stroomafwaarts liggen en waar diepere kwel het hele jaar voor een 

constantere wateraanvoer zorgt, zullen minst last hebben van zomerdroogte (Vander Aa 2015, 

Witte et al. 2009). Wanneer dit water echter niet bereikbaar is voor de planten (bv. in 

overstromingsgraslanden), zal de impact echter ook groot. 

Ook overstromingen zijn vaak nadelig voor graslandvegetaties. Vooral frequentere 

overstromingen met vervuild water leiden tot een toename van de aanvoer van nutriënten en 

evt. zelfs zware metalen of pesticiden die gebonden zijn aan bodemdeeltjes. Zonder degelijke 

aanpak van watervervuiling aan de bron zijn dergelijke overstromingen nadelig voor vrijwel 

alle graslandtypes. Daarnaast hebben overstromingen bij neerslagpieken in de zomer meer 

impact op de vegetatie en de fauna (verdrinken). Hieronder gaan we dieper in op enkele 

specifieke vegetatietypes. 

Poldergraslanden met zilte elementen of zilte grasland zullen zonder klimaatadaptieve 

maatregelen wellicht toenemen bij de voorspelde klimaatverandering. Zowel de stijging van 

het zeeniveau als de verdroging van de polders in de zomer, waarbij de zoetwaterlens minder 

dik wordt, dragen wellicht bij aan de verzilting van polders. 

Struisgrasland en droge heischrale graslanden zijn grondwateronafhankelijke vegetaties en zijn 

van nature relatief goed bestand tegen droogtes. In welke mate ze kunnen standhouden bij 

extreem lange droogtes is onduidelijk. De recente extreme droogteperiodes hebben sommige 

struisgraslanden zwaar aangetast, met een schift naar bloemrijkere situaties met veel 

éénjarigen (Linnartz 2020). Als het afstreven van de grasmat resulteert in open zand, kunnen 

vegetaties misschien wel veranderen richting buntgrasvegetaties. Houtige elementen en 

vooral bomenrijen krijgen het in droge landschappen extra zwaar te verduren.  

Bij mesofiel hooiland en kamgraslanden zullen vooral de varianten van vochtige, 

grondwaterafhankelijke standplaatsen gevoelig zijn voor de klimaatwijziging. Ook deze 
vegetaties liggen typisch op de overgang van nat naar droog. Dalende grondwatertafels zorgen 

voor een shift naar meer soorten uit de drogere varianten. Frequentere overstromingen 

zorgen voor aanrijking met voedingsstoffen, vooral in de nattere varianten. De drogere 

varianten zelf zijn wellicht minder kwetsbaar omdat die van nature al iets beter tegen 

uitdroging bestand zijn en geen last zullen hebben van overstromingen. Hoe die laatste 

vegetaties zullen reageren op frequentere extreme droogte is echter onduidelijk. 
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Vochtig schraalland en vochtig heischraal grasland komen typisch voor op de overgang van 

natte naar droge standplaatsen, vaak op plaatsen met diepe kwel, maar ook in zones met 

ondiepe kwel of op plekken met stuwwatertafels. Net deze laatste plaatsen zullen wellicht 

sterk beïnvloed worden door een veranderend neerslagpatroon, met verhoogde risico’s op 

verdrogen in de zomer. Overgangen tussen droog en nat vormen bovendien vaak ook de grens 

van intensieve akkergebieden. Bij hevigere regenval en daarmee gepaarde erosie zijn net deze 

plaatsen extra gevoelig voor aanrijking met nutriënten via erosiemateriaal. Ook zware winterse 

overstromingen kunnen resulteren in een aanvoer van voedingstoffen vanuit de waterlopen, 

wat nefast is voor deze vegetaties.. 

Dotterbloemgrasland op plekken waar diepe kwel aan de oppervlakte komt zullen weinig last 

ondervinden omdat de aanvoer van diepe kwel eerder zal toenemen door de toegenomen 

neerslaghoeveelheid op jaarbasis. De drogere varianten en overgangen naar 

vossenstaartgraslanden of mesofiele hooilanden zullen mogelijk wel meer last hebben van 

droogte en opschuiven richting die drogere vegetaties, maar deze plaatsen zijn typisch goed 

gebufferd tegen extreme droogteperiodes. Frequente winterse overstromingen in 

dotterbloemgraslanden gelegen in valleien zijn wellicht negatief voor dotterbloemgraslanden. 

Bij verschillende graslandentypes op venige bodems kan het verteren en inklinken van de 

veenlaag door verdroging een negatieve impact hebben. Die veraarding leidt tot vrijstelling 
van voedingsstoffen en dus eutrofiëring. Ook het verlagen van het maaiveld is bij deze 

vegetaties een risico, waardoor deze graslanden in de winter verdrinken of meer kunnen 

overstroomd worden (Demey et al. 2015). 

Zilverschoongraslanden is wellicht het vegetatietype dat meest baat zal hebben bij 

klimaatverandering. Zilverschoongraslanden worden getypeerd door de aanwezigheid van 

overstromingstolerante soorten, waardoor de toegenomen overstromingen wellicht weinig 

impact zullen hebben. In de zomer zijn zilverschoongraslanden tolerant voor (matige) 

droogteperiodes. Door hun ligging in komgronden en depressies zullen ze in vergelijking met 

de meeste andere graslandtypes minder last hebben van extreme verdroging. 

2.2.3 Graslandfasen 

De impact van klimaatverandering op de graslandfasen zelf is weinig onderzocht. Bij de 

ontwikkeling van botanisch waardevolle graslanden valt te verwachten dat graslanden langer 

in de minder bloemrijke fase 1 of 2 zullen blijven bij ongewijzigd beheer, vooral door 

mineralisatie, interne eutrofiering en aanvoer van aangerijkt water tijdens overstromingen. 

Het behoud van de meest waardevolle fases 4 en 5 hangt sterk af van het vegetatietype zelf en 

de ligging in het landschap (zie hoger). 

De definitie van graslandfase 0 als grasland gedomineerd door (Engels) raaigras zal in het licht 

van klimaatverandering best moeten worden aangevuld met droogteresistente soorten die in 

de toekomst zullen ingezaaid worden (bv. rietzwenkgras). 

2.2.4 Kleine landschapselementen 

Heel wat klimaatfactoren hebben een grote impact op bomenrijen en houtkanten. 

Droogtegevoelige soorten zoals beuk zullen het moeilijker krijgen. Door het ontbreken van een 

gebufferd microklimaat zullen die boomsoorten in een open landschap meer last hebben van 

droogte dan hun soortgenoten in een bos. We verwijzen naar Van Den Berge et al. 2021 voor 

een uitgebreide bespreking van de klimaatgevoeligheid van boomsoorten. Hoge 

windsnelheden (vanaf 30m/s) kunnen schade aanbrengen aan bomen. In open 
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graslandenlandschappen komen dergelijke windsnelheden frequenter voor dan in bossen. Het 

risico op windschade is vooral hoog voor grote, ondiep wortelende soorten (bv. populieren) en 

in waterverzadigde bodems. Ook het beheer van houtige kleine landschapselementen wordt 

beïnvloed door klimaatwijziging. Snoei en knotwerken worden typisch in de wintermaanden 

gedaan. Toenemende winterneerslag en overstromingen bemoeilijken deze 

onderhoudswerken in valleigebieden. 

Sloten, laantjes, leigrachten zijn hoofdzakelijk door de mens aangelegd en worden niet 

rechtstreeks beïnvloed door klimaatverandering. Het nut van deze structuren wijzigt wel met 
een verandering in neerslagpatroon. Om droogte te vermijden zal vaker ingezet worden op het 

dempen van diepe drainagesloten. Irrigatiekanalen zullen eerder aan belang winnen. Sloten en 

veedrinkpoelen zullen frequenter droog komen te staan. We verwijzen naar het rapport over 

het moeraslandschap (Spanhove et al. 2021) voor een uitgebreidere analyse van de impact van 

klimaatwijziging op open wateren. 

Veel microreliëf is gelinkt aan ontginningen door de mens, maar een deel van het microreliëf 

heeft een natuurlijke origine en kan worden beïnvloed door klimaatverandering. Frequentere 

overstromingen leiden tot een snellere opbouw van oeverwallen. Verder inklinken van 

veenlagen door verdroging kan het microreliëf in valleien accentueren (let hier wel op: 

microreliëf door inklinken heeft een negatieve impact op de nutriëntencyclus en het 
overstromingsregime). Microreliëf gecreëerd door bodemorganismen kan ook worden 

beïnvloed: zowel droogte als overstromingen hebben vaak een negatieve impact op het 

bodemleven. Het belang van microreliëf neemt toe onder klimaatverandering: hoger gelegen 

plaatsen kunnen dienen als vluchtplaats voor organismen bij overstromingen; vochtigere 

depressies in het landschap zijn iets langer gebufferd tegen droogte. 

De impact van stierkuilen of andere vergravingen door dieren neemt mogelijk toe, vooral op 

zandige bodems. Dergelijke bodems zijn losser als ze droog zijn. Enerzijds zullen langere 

droogteperiodes en hogere windsnelheden ervoor zorgen dat dergelijke openingen in de 

grasmat meer tijd hebben om te verstuiven. Anderzijds zorgen natte winters er wellicht voor 

dat ze toch opnieuw snel zullen dichtgroeien (zie stuifdynamiek in Raman et al 2021). 

 

2.2.5 Typische graslandsoorten 

Als we de soortensamenstelling van de graslanden beschouwen, vallen zeker verschuivingen te 

verwachten. Welke soorten precies zullen toenemen of afnemen is afhankelijk van zeer veel 

factoren en is amper te voorspellen. We geven hieronder enkele algemene trends voor 

plantensoorten. 

De vroegere start en latere einde van het groeiseizoen zal planten die dan al groeien 

bevoordelen. In de meeste voedselrijke graslanden zijn dit vrij forse grasachtigen en 

meerjarige kruiden. Die competitief sterke planten verhinderen kiemkansen voor frêle 

plantensoorten. Die laatste zijn vaak erg beheerrelevant. Dit geldt zeker ook wanneer de 

plantengroei na de laatste maaibeurt kan doorgaan in het late najaar of winter, waardoor de 

grasmat niet kort de winter of lente ingaat. 

Zuidelijke soorten uit centraal en zuid Europa zullen ongetwijfeld frequenter opduiken in de 

Vlaamse graslandvegetaties. Door de voorspelde klimaatparameters in rekening te brengen bij 

soortverspreidingsmodellen kan de toekomstige verspreiding benaderd worden. Het is wel 
noodzakelijk deze modelresultaten voldoende kritisch te benaderen. Deze modellen houden 
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vaak geen of beperkt rekening met dispersie of wijzigingen in klimaatextremen. Het 

opschuiven van soorten gaat vaak in sprongen, waarbij erg zeldzame dispersie over zeer lange 

afstand de vorm en snelheid van het zogenaamde dispersiefront gaan bepalen. Lange 

afstandsdispersie is zeer moeilijk te modelleren en resulteert in onzekerheden over de 

toekomstige verspreiding. Bovendien is het voorspelde klimaat in Vlaanderen een nieuw 

klimaat dat niet zomaar overeenkomt met het huidige klimaat van Centraal- of Zuid-Frankrijk. 

Ook daarom is het onzeker of alle zuidelijke soorten hier überhaupt wel zullen gedijen. 

Soorten die beter bestand zijn tegen droogte zullen wellicht toenemen. Planten met 
aangepaste strategieën zullen bevoordeeld zijn. Snel reproducerende soorten kunnen op korte 

tijd zaden produceren en de droge periodes als zaad overleven. Verschillende éénjarigen 

kiemen bijvoorbeeld erg vroeg in het voorjaar en produceren snel zaden. Nog voor de (droge) 

zomer is hun hele levenscyclus doorlopen. Soorten die dieper wortelen zoals rietzwenkgras, 

knoopkruid, smeerwortel, akkerdistel en brandnetel zullen bij dalende grondwaterstanden 

langer vocht kunnen opnemen dan ondiep wortelende soorten. Soorten met C4 of CAM 

metabolisme kunnen bij droogte efficiënter aan fotosynthese doen dan soorten met een C3-

fotosynthese. Soorten met aangepaste bladmorfologie (kleinere bladeren, dikkere waslaag) 

verliezen minder snel vocht en kunnen langere droogteperiodes weerstaan. 

Wanneer de droogte voor langere tijd aanhoudt, kunnen wortels van oppervlakkig wortelende 
soorten volledig uitdrogen. Vooral wanneer dergelijke lange droogteperiodes zodanig frequent 

optreden dat regelmatig veel planten afsterven, krijgen droogteresistente soorten plots heel 

veel (kiem)kansen en kunnen ze snel gaan domineren. 

Droogte heeft ook een impact op de fauna. Droogte resulteert in minder geschikte 

waardplanten en minder nectarproductie, waardoor vooral insecten getroffen worden (Phillips 

et al. 2017, Deschamps et al. 2018). Ook het bodemleven wordt getroffen en veel organismen 

trekken typisch dieper de bodem in. Typische weidevogels (wulp, grutto) die afhankelijk zijn 

van die bodemorganismen worden daardoor benadeeld. Droge kleibodem worden bovendien 

zodanig hard, dat de bodemorganismen niet meer bereikbaar zijn voor weidevogels. 

Nattere winters zorgen in het algemeen voor stijgende grondwatertafels. Plantensoorten die 
geen aanpassingen hebben aan waterverzadigde bodems zullen daardoor te maken krijgen 

met zuurstofstress. De meest natte plaatsen zullen evolueren naar moerasvegetaties met 

meer freatofyten of helofyten, of naar zilverschoon of grote vossenstaartgraslanden. Soorten 

met aangepaste structuren (bv. luchtkanalen) worden bevoordeeld. Voor soorten die minder 

tolerant zijn tegen overstromingen kan het nadelig effect van overstromingen jaren 

aanhouden (Brotherton & Joyce 2015). Op open plekken die bij overstromingen ontstaan 

spelen prioriteitseffecten. Beltman et al (2007) vonden dat grote kruiden een competitief 

voordeel haalden uit die overstromingen omdat die eerder kiemen op het afgezette sediment. 

Pas nadien vestigden er zich opnieuw grasachtigen. 

Ook fauna-elementen worden beïnvloed door het (tijdelijk) hogere waterpeilen. Natte of 
volledig ondergelopen weilanden zijn bijvoorbeeld aantrekkelijk voor overwinterende 

watervogels. Bij overstromingen kunnen bodemdieren klappen krijgen, vooral als die in de 

zomer voorkomen. Nesten van weidevogels kunnen vernield worden. 
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2.3 EFFECTEN VAN KLIMAATVERANDERING OP PROCESSEN  

2.3.1 Primaire productie en koolstofsequestratie  

Klimaatverandering zal een grote impact hebben op de primaire productie en koolstofopslag. 

De toename van CO2 concentraties zorgt voor een toename aan fotosynthetische activiteit 

(Morgan et al 2001). Planten slagen er in om meer biomassa te produceren, zowel 

bovengronds als ondergronds. Bij verhoogde CO2 concentraties verhoogt ook de efficiëntie van 

het waterverbruik (door langere sluiting van de huidmondjes) en wordt ook het bodemvocht 

beter bewaard. Beide effecten hebben een bijkomend positief effect op de productiviteit. Deze 

toename van productiviteit zou zelfs compenseren voor eventueel productieverlies door 

extreme weerssituaties zoals droogte en hittestress (Roy et al 2016). 

Bij C4 en CAM planten hebben een verhoogde CO2 concentratie een minder grote impact 

gezien ze ook bij lagere concentraties al efficiënt CO2 kunnen capteren. Op lange termijn 

zouden C4 planten toch ook productiever worden onder verhoogde CO2 concentraties (Reich 

et al. 2018a). De mechanismen hierachter zijn nog niet duidelijk. 

In gematigde streken zal het verhogen van de gemiddelde temperatuur wellicht ook een 

positief effect hebben op de plantengroei: het groeiseizoen zal vroeger starten en zal later 

eindigen. Het aantal dagen in de optimale range voor zowel bovengrondse als ondergrondse 

groei zal toenemen. Of de hogere temperaturen in terreinomstandigheden effectief ook zullen 
leiden tot een verhoogde totale productiviteit op jaarbasis is moeilijk in te schatten. In (te) 

droge omstandigheden heeft een toegenomen temperatuur zelfs een negatieve impact op de 

productiviteit (De Boeck et al 2007, Reich et al. 2018b). Heel wat graslanden op drogere 

gronden zullen onder dergelijke omstandigheden een terugval in productie kennen, terwijl 

graslanden in nattere valleien net wel nog een verhoogde productie kennen. 

Extreme hitte heeft fysiologische gevolgen op cel, blad en plantniveau. Er treedt een 

verhoogde oxidatieve stress op, de fotosynthese vermindert, de bladontwikkeling vermindert 

en de totale bladoppervlak neemt af. 

De toename van zomerdroogte heeft in Vlaanderen wellicht de grootste gevolgen voor het 

functioneren van het graslandenlandschap. De fysiologische basis is als volgt samen te vatten: 
door droogte zullen huidmondjes zich sluiten, waardoor CO2 concentraties in het blad afnemen 

door de fotosynthese. Dit alles resulteert in een verminderde productiviteit en droogtestress. 

Door de droogtestress worden planten gevoeliger voor plagen en insectenvraat. Droge 

vegetaties zijn gevoeliger voor brand, maar we vermoeden dat dit voor graslanden in 

Vlaanderen slechts een geringe rol zal spelen. 

Overstromingen zorgen meestal voor een aanvoer van voedingsstoffen, waardoor deze 

graslanden nadien productiever zullen worden. Natte graslanden in het voorjaar zullen wel 

minder snel opwarmen, waardoor het groeiseizoen er wat later op gang komt. Anderzijds zorgt 

die extra aanwezigheid van water voor een grote buffering tegen koude, waardoor de kans op 

vorstschade, zoals het afvriezen van nieuw gevormde scheuten, daalt in natte systemen. 

Hoewel er wellicht meer koolstof vastgelegd wordt in biomassa, leidt dit wellicht niet tot een 

hogere langdurige koolstofopslag in de bodem. Organisch materiaal zal onder in drogere 

bodems of bodems met hogere grondwaterfluctuaties sneller afbreken, waardoor 

koolstofvoorraden in de bodem zullen dalen. 
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2.3.2 Watercyclus, infiltratie, evapotranspiratie 

Klimaatverandering zal een erg grote invloed hebben op de watercyclus. De twee relevantste 
fenomenen, het frequenter optreden van langdurige droogteperiodes (door de combinatie van 

een neerslagtekort en hogere temperaturen) en frequentere hevige neerslagperiodes, hebben 

grote gevolgen voor heel wat processen gelinkt aan de watercyclus. 

Wat infiltratie betreft is vooral de vermoedelijke toename aan totale neerslag op jaarbasis van 

belang. Door die hogere regenval, neemt de potentie voor infiltratie toe. Witte et al. 2009 

schatten voor Nederland dat het grondwater sterker zal aangevuld worden, waardoor de 

kweldruk op veel plaatsen zal toenemen. Dergelijke modellen zijn ons niet bekend voor 

Vlaanderen, maar voor vele systemen in zandig Vlaanderen geldt dit mechanisme wellicht ook. 

In die systemen resulteert de toename in winterse neerslag wellicht in voldoende kwel om 

droogteperiodes te overbruggen. In systemen met ondiepe kwel of waar kwel een tijdelijk 
fenomeen is, verwachten we dat dit die extra grondwateraanvulling in de winter niet zal 

volstaan om gedurende lange zomerdroogtes nog voldoende kwel aan te voeren. 

Een groter aandeel van de neerslag zal in felle buien vallen, waardoor het aandeel interceptie 

door de vegetatie afneemt en een groter deel van het water potentieel de bodem zal bereiken. 

De verschillen in interceptie tussen verschillende vegetatietypes zullen vervagen. Of de 

verlaagde interceptie ook resulteert in een verhoogde infiltratie is hangt sterk af van de 

intensiteit van de buien. Bij hevige regenbuien vloeit een groter deel van de neerslag 

oppervlakkig af. Droogte versterkt dit fenomeen, omdat bodemporiën die met lucht gevuld zijn 

hydrofoob zijn. Door droogte zullen bodemorganismes dieper in de bodem trekken en de 

invertebraten activiteit zal afnemen (Siebert et al 2019, Valckx et al. 2009). Beide processen 

leiden tot een verdere reductie van de infiltratiecapaciteit. 

Wat hevige neerslag betreft, zullen vooral in de midden- en benedenstromen van rivieren, 

waar het water van een grote stroombekkens samenkomt, kwetsbaar zijn voor zware 

overstromingen (Witte et al. 2009). Winterse overstromingen zullen frequenter voorkomen 

omdat de neerslaghoeveelheid in de winter tot 40% zal toenemen. Ook in de zomer zouden 

frequenter hevige neerslagperiodes voorkomen. Bij hoge debieten zullen beken in 

heuvelachtig terrein dieper insnijden, waardoor de beek in drogere periodes sterker zal 

draineren . 

De gemiddelde evapotranspiratie zal in Vlaanderen amper veranderen en er wordt hoogstens 

een lichte toename verwacht (Donnelly et al. 2017). De verhoogde evapotranspiratie door 
verhoogde temperaturen in het voor- en najaar worden grotendeels teniet gedaan door een 

daling in de zomer door het voorspelde frequentere neerslagtekorten.  

 

2.3.3 Nutriëntenrecyclage 

Hogere temperaturen verhogen microbiële activiteit. Heel wat afbraakprocessen zullen in de 
meeste gevallen versneld worden, met hogere vrijstelling van plantbeschikbare mineralen en 

een minder snelle opbouw van organisch materiaal. De variatie op dit thema is groot, met o.a. 

verschillen naargelang het klimaat, het vochtgehalte en de duur van de blootstelling aan 

warmte (Wang et al. 2019). 
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Droogte versterkt dit proces door de verhoogde beschikbaarheid van zuurstof. Bij langdurige 

droogte daalt het grondwaterniveau en het vochtgehalte in de bodem. De afbraak (oxidatie) 

van organisch materiaal wordt hierdoor meestal versneld, vooral in gebieden die voorheen 

natter waren. Nutriënten worden hierdoor vrijgesteld en er komt CO2 vrij. Wanneer bij 

extreme droogte een droogtestress ontstaat, zullen verschillende microbiële processen echter 

ophouden. 

Bij een herstel van graslanden met een hoge fosfaatreserve spelen frequentere 

overstromingen een bijzondere rol. Langdurige overstromingen zullen in valleigebieden leiden 
tot reducerende omstandigheden, waardoor gebonden fosfaten beschikbaar komen voor de 

planten (interne eutrofiëring, Smolders et al. 2006). 

Wind zorgt voor een grotere herverdeling van eventueel bladval in de graslanden met houtige 

landschapselementen: bij hogere windsnelheden worden bladeren van kleine 

landschapselementen meer geconcentreerd in laagtes of op windluwe plaatsen (Boerner & 

Kooser 1989). Dit heeft wellicht een klein effect, maar kan lokaal wel relevant zijn in 

graslandschappen rijk aan kleine landschapselementen. 

 

2.3.4 Soorteninteracties 

Soorteninteracties in graslanden zullen ongetwijfeld sterk beïnvloed worden door 

klimaatwijziging. De manier waarop dit gebeurt, is – net als de soorteninteracties zelf –erg 

complex, contextafhankelijk en daarom moeilijk in alle details te voorspellen. Korte en 

langetermijneffecten van klimaatverandering op graslandgemeenschappen kunnen sterk 

verschillen door complexe soorteninteracties en feedbackloops (Suttle et al. 2007). 

Temperatuurstijging zal bijvoorbeeld een grotere impact hebben op koudbloedige dan op 
warmbloedige soorten, met ‘asymmetrische’ gevolgen voor soorteninteracties (Dell et al. 

2014).  

Temperatuurswijzigingen resulteren in fenologische veranderingen (vroegere bloei, snellere 

zaadzetting, vroegere kieming, verschuivingen in aankomstdata van trekvogels, vroeger 

uitsluipen van insecten…). Omdat soorten verschillend reageren op temperatuurwijzigingen, 

kan een ‘fenologische mismatch’ ontstaan (Hegland et al. 2009). Insecten reageren 

bijvoorbeeld vaak sneller op temperatuurstijgingen, waardoor ze uitsluipen nog voor hun 

voornaamste nectarbron beschikbaar is. 

Hitte en droogte zorgen zeker in grondwateronafhankelijke systemen voor een sterk 

verminderde vitaliteit van waardplanten en reduceren nectarproductie bij heel wat 

nectarsoorten. Dit heeft gevolgen voor de rest van de voedselketen die daaraan gelinkt is.  

Door de droogtestress worden planten gevoeliger voor plagen en insectenvraat. 

Wanneer soorten verdwijnen – al dan niet rechtstreeks door de klimaatverandering - worden 

systemen kwetsbaarder voor drukken. Anderzijds verschijnen ook nieuwe soorten die 

interacties kunnen wijzigen, met positieve of negatieve gevolgen voor het ecosysteem. 
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2.4 EFFECTEN VAN KLIMAATVERANDERING OP 

ECOSYSTEEMDIENSTEN IN EEN GRASLANDENLANDSCHAP 

2.4.1 Voederproductie 

De impact van klimaatverandering op de voederproductie van graslanden in Vlaanderen valt 

moeilijk te voorspellen, omdat verschillende klimaatparameters een tegengesteld effect 

hebben op hooiproductie. Algemeen zullen de hogere temperaturen leiden tot een verlenging 

van het groeiseizoen en een jaarrond toename in de fotosynthese. Het risico op 
zomerdroogtes kan de positieve invloed van de temperatuurstoename tenietdoen. Dit geldt 

vooral voor grondwateronafhankelijke vegetaties en eventueel voor plaatsen met ondiepe 

kwel, ter hoogte van de bovenlopen van waterlopen en op plaatsen waar de aanvoer van 

grondwater tijdelijk kan stilvallen. Hoe de totale voederproductie zal evolueren hangt dus af 

van de verhouding  

Specifiek voor de poldergraslanden speelt ook het risico op verzilting, met negatieve 

consequenties voor de voederproductie. Op dit moment vindt eerder een verzoeting van de 

polders plaats, maar bij overbemaling, grondwaterwinning, drainage, peilveranderingen 

oppervlaktewater is een verzilting van de polders niet uit te sluiten, zeker niet met de 

voorspelde droogte en stijgende zeespiegel (CIW 2016) 

Afhankelijk van de lengte van het natte seizoen kan het hooien in het gedrang komen. Door de 

combinatie van een warmer voorjaar (snellere groei) met nog hoge grondwaterstanden in het 

voorjaar zou de eerste maaibeurt in het gedrang kunnen komen. Bij frequentere onweders in 

het groeiseizoen kan hoog gras neervallen. Wanneer het gras zo blijft liggen, zal het beginnen 

verteren, waardoor ook de voedingswaarde verlaagt. Gras dat is neergevallen is ook moeilijker 

te maaien. 

Qua drivers spelen vooral indirecte drivers mee. Een grote onbekende is de evolutie van de 

wereldmarkt van dierlijke eiwitproductie. Enerzijds neemt door toegenomen levensstandaard 

de vraag naar dierlijke eiwitten wereldwijd toe. Anderzijds focust o.a. de Europese Farm-2-Fork 

strategie op een lokale voedselproductie en wordt een lagere vleesconsumptie gepromoot als 
essentieel onderdeel van de transitie in een duurzame toekomst. Indien de netto vraag (in 

Vlaanderen) naar dierlijke producten daalt, daalt mogelijk ook de vraag naar hooi als 

voedergewas. Indien ingezet wordt op lokaal geproduceerd hooi als veevoeder (in plaats van 

maïs uit intensieve landbouw of geïmporteerde soja), zal de vraag naar hooi echter stijgen. 

Indien de recente trend van toenemende ‘verpaarding’ van de Vlaamse open ruimte zal 

standhouden, zal de vraag naar weinig eiwitrijk hooi wellicht ook toenemen. 

Ook het toekomstige waterbeleid speelt hier een belangrijke rol. Indien er meer wordt ingezet 

op water vasthouden, waterbuffers en het voorzien van ruimte voor water, kan verwacht 

worden dat intensieve landbouw (akkerbouw) en bebouwing steeds meer geweerd worden uit 

de overstroombare valleien, waardoor opnieuw ruimte beschikbaar komt voor 
(halfnatuurlijke?) graslanden. Deze extra graslanden kunnen een hogere en stabielere 

voederproductie leveren. Ook het klimaatbeleid kan op termijn een rol spelen: toenemende 

vraag naar opslag van koolstof in de bodem kan een driver zijn naar meer extensief grasland. 
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2.4.2 Waterproductie 

De klimaatwijziging zal wellicht leiden tot een stijging van de jaarlijkse neerslaghoeveelheid 

met 10 tot 25%, terwijl de droge periodes in de zomer zullen toenemen. Op zich is er dus geen 

probleem met de totale neerslaghoeveelheid, maar er zal wel extra water gebufferd moeten 

worden om een verwachte daling van 40% in de zomermaanden op te vangen. Een zo groot 

mogelijke aanvulling via infiltratie is dan ook gewenst om aan de behoefte naar zuiver water te 

voldoen. 

Een groter aandeel van de neerslag zal in felle buien vallen, waardoor het aandeel interceptie 

door de vegetatie afneemt en een groter deel van het water de bodem zal bereiken. Of de 

verlaagde interceptie ook resulteert in een verhoogde infiltratie is onvoldoende duidelijk. 
Zonder extra ingrepen valt te verwachten dat door de felle buien een groter deel van de 

neerslag oppervlakkig zal afvloeien. Op vele plaatsen kunnen echter maatregelen genomen 

worden ter bevordering van de infiltratie, waardoor er wellicht een netto toename in de 

infiltratie gerealiseerd kan worden (zie adaptatiemaatregelen). 

Door een toenemende droogte en hogere temperatuur zal de mineralisatiesnelheid stijgen, 

waardoor minder organisch materiaal in de bodem aanwezig is. Door droogte zal de 

invertebratenactiviteit afnemen (Siebert et al 2019, Valckx et al. 2009). Beide processen leiden 

tot een verdere reductie van de infiltratiecapaciteit en dus grondwateraanvulling.  

Qua drivers valt te verwachten dat als gevolg van de warmere en drogere zomers een 

toenemende vraag naar water ontstaat gedurende droogteperiodes, terwijl de natuurlijke 

aanvulling van de grondwaterreserves in die droogteperiodes net zal dalen.  

 

2.4.3 Droogte- en overstromingsrisicoregulatie 

Door het tragere weersysteem, zullen periodes van grote droogte of hevige regenval 

toenemen. De vraag naar zowel droogte als overstromingsrisicobeheersing zal toenemen. 

Voor de droogterisicobeheersing spelen grotendeels dezelfde processen als bij de 

waterproductie, waarbij zowel infiltratie als waterbuffering in bovenstroomse gebieden nog 

belangrijker worden (zie hierboven). Wat het bufferen van water betreft, is de topografie 

bepalend voor de buffercapaciteit. Bij aanleg van overstromingsgebieden zal het volledige 

overstromingsgebied beïnvloed worden door de overstromingsfrequentie en –duur en mate 

van vervuiling.  

 

2.4.4 Globale klimaatregulatie - koolstofopslag 

De nood aan koolstofopslag neemt toe, zowel vanuit het perspectief van klimaatmitigatie als 

van klimaatadaptatie (beter buffer tegen droogte, hogere infiltratie). Dit kan een driver zijn 

voor omvorming van akkers met veevoedergewassen naar permanente, ongescheurde 

graslanden. 

De impact van de klimaatverandering zelf op de koolstofopslag in de bodem is moeilijk 

modelleerbaar. Verschillende processen spelen hierbij een tegengestelde rol: verhoogde 
productie door toegenomen CO2 en temperatuur doen koolstofvoorraden toenemen, terwijl 

een verhoogde microbiële activiteit en drogere goed doorluchte bodem in het zomerhalfjaar 

de afbraak net versnelt.  
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Bovengrondse biomassa hangt sterk af met de visie op houtige elementen in 

graslandenlandschap. 

 

2.4.5 Erosierisicobestrijding 

Klimaatmodellen voorspellen fellere buien. De buienintensiteit is één van de belangrijkste 

elementen van de “rainfall erosivity factor”, een belangrijke parameter in erosiemodellen. De 

vraag naar de ecosysteemdienst zal toenemen. 

Het effect van felle regenbuien wordt versterkt na een droogteperiode. De verminderde 

infiltratiecapaciteit van de bodem (door vermindering van organisch materiaal en verminderen 

bodemactiviteit van invertebraten) zal leiden tot een toename aan oppervlakkige afstroom, 

met nog grotere erosie tot gevolg. 

Fellere buien en sterkere run-off leidt tot een sterke toename van het debiet in rivieren. 

Piekafvoeren in de rivieren nemen in het meest ongunstige scenario tegen 2100 met maximaal 
35 % toe. De kracht van het water neemt toe, waardoor ook in de rivierbeddingen meer erosie 

kan optreden. 

 

2.4.6 Recreatie 

De impact van klimaatverandering op de ecosysteemdienst groene ruimte voor 

buitenactiviteiten is moeilijk in te schatten.  

Het weer speelt een rol in de vraag naar groene ruimte voor buitenactiviteiten: minder 

regendagen zal wellicht resulteren in een grotere vraag naar open ruimte voor 

buitenactiviteiten. Natte winters of overstromingen daarentegen zorgen ervoor dat gebieden 

mogelijk minder toegankelijk worden. 

De aantrekkelijkheid van het landschap is grotendeels cultuurbepaald en modegevoelig. Het is 

daarom moeilijk om inschattingen te maken van de klimaatverandering op de 

aantrekkelijkheid van het landschap. Het verdwijnen van bomenrijen in een 

coulissenlandschap (bv. door droogte of storm), het wegblijven van indrukwekkende groepen 

ganzen uit de kustpolders omdat deze noordelijker overwinteren, of net het verschijnen van 
zuidelijke soorten kunnen eveneens een impact hebben op de aantrekkelijkheid van het 

buitengebied. 

 

2.4.7 Behoud natuur- en cultuurhistorisch erfgoed 

Door klimaatverandering kan de bewaring van natuurlijk en cultuurhistorisch erfgoed 
veranderen. Zo zal een verhoogd risico op erosie door de intensere buien resulteren in een 

verhoogde kans op het wegspoelen van natuurhistorisch interessante bodems of 

archeologische sites.  

Droogte, het zakken van de grondwatertafels en de daarmee gepaarde versnelde afbraak van 

organisch materiaal kunnen archeologische sporen of artefacten doen wegrotten. 

Monumentale solitaire bomen kunnen frequenter beschadigd raken door toegenomen 

stormen, of door ziekte als gevolg van droogtestress. 
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Ook indirect kan een klimaatbeleid leiden tot het verdwijnen van cultuurhistorisch erfgoed (bv. 

aanleg van overstromingsgebieden, verstoring van concentratie van bewoning op iets hogere 

locaties in valleien, Howard et al 2008). 
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2.5 INTERACTIE VAN KLIMAATVERANDERING MET DIRECTE 

DRIVERS 

Klimaat en drivers interageren in de twee richtingen. Klimaatverandering kan leiden tot een 

versterking van reeds bestaande milieudrukken, zoals bodemverzuring, vermesting, dalende 

grondwaterstanden en watervervuiling (Van der Aa et al. 2015). Anderzijds kunnen bestaande 

drukken de impact van klimaatverandering op natuurlijke systemen ook versterken. In deze 
context verwijzen we naar de abrupte klimaatswijziging op het einde van de jonge Dryas (ca. 

11550 BP) met een temperatuurstijging van 10-15 °C in enkele eeuwen tijd. In die periode 

werden wel grote verschuivingen in vegetatiesamenstelling gedocumenteerd, maar dit leidde 

niet tot een massaal uitsterven van soorten. Met de huidige drukken en mate van fragmentatie 

wordt de impact van klimaatverandering op de biodiversiteit veel sterker ingeschat. 

2.5.1 Habitatverlies en fragmentatie 

In een veranderend klimaat stijgt de noodzaak dat soorten kunnen opschuiven met 

verschuivende klimaatzones. Habitatverlies en –fragmentatie verminderen die mogelijkheid, 

waardoor de impact van klimaatverandering versterkt zal worden. 

Voor sommige soorten zal de klimaatwijziging wel resulteren in verhoogde dispersie. Hogere 

temperaturen leiden tot hogere activiteit van koudbloedige soorten. Frequentere 

grootschalige overstromingen zal wellicht positief uitdraaien voor soorten die zich via water 

verspreiden. Ook voor soorten met zaden die via de lucht getransporteerd worden zaden zal 

de dispersieafstand toenemen bij frequentere hogere windsnelheden (Heydel et al 2014).  

2.5.2 Schaalvergroting 

Klimaatverandering heeft hier wellicht weinig directe impact op de schaalvergroting in de 

landbouw. Schaalvergroting van de bedrijfsvoering wordt gedreven door een economisch 

model waarbij groei en maximalisatie van productie centraal staan. Hiervoor is een 

verregaande mechanisatie en een vergroting van het machinepark vaak essentieel. Als het 
klimaat dermate wijzigt dat investeringen in nieuwe klimaatadaptieve landbouwtechnieken 

enkel weggelegd zijn voor zeer grote bedrijven, zou dit een bijkomende driver zijn voor 

schaalvergroting. We schatten echter de kans groter in dat klimaatverandering net leidt tot 

een schaalverkleining in de landbouw. Door klimaatwijzing neemt de kans op plagen en ziektes 

toe. Strokenteelt kan hier soelaas bieden. Ook de aandacht voor een gezonde bodem met 

hoge gehaltes aan organisch materiaal en vermijden van erosie zal wellicht toenemen door de 

klimaatverandering. Aangepaste bodembewerkingstechnieken, kleinschalige grasstroken en 

kleine landschapselementen kunnen hier een rol in spelen en zorgen ook voor een 

schaalverkleining. 

2.5.3 Verdroging: drooglegging en waterwinningen 

Zowel drooglegging, drainage, grond- en oppervlaktewaterwinning en klimaatverandering 

zorgen voor een verdroging van ecosystemen. Vooral in het in het groeiseizoen heeft dit zware 

gevolgen. Vanuit ecologisch standpunt is de oorzaak van de verdroging van weinig belang – 

wat vooral telt zijn de (grond)waterstanden. Wat wel relevant is voor het functioneren van het 

systeem op landschapsniveau is de diepte tot waar het water verbruikt wordt. 
Grondwaterwinningen pompen water van veel dieper op dan oppervlaktewaterwinningen of 

de diepte waaruit planten water gebruiken, waardoor de impact van grondwaterwinningen 

over een veel grotere oppervlakte reikt. 
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Bij langdurige droogteperiodes stijgt de vraag naar water, o.a. voor het irrigeren van gewassen, 

terwijl net op die momenten de waterstanden het laagst zijn. Door klimaatverandering zal de 

druk op graslandsystemen, zowel in valleien als op hoger gelegen terreinen. 

2.5.4 Vermesting 

In tijdelijk nattere akkers of weilanden in het inzijggebied zullen nitraten uit de bemesting 

meer omgezet worden naar stikstofgas (denitrificatie). Bij aanhoudende droogtes daarentegen 

zullen meer nitraten uitspoelen met het grondwater. 

Op abiotisch vlak heeft de toename aan overstromingen in vallei vooral zware gevolgen omdat 

– althans in de huidige omstandigheden - het overstromingswater sterk vervuild is door 

erosiemateriaal vanuit landbouwgebieden en door overstorten van rioleringen. Zolang deze 

bronnen van vervuiling onvoldoende opgelost zijn, is natuurbeheer in overstromingsvlaktes 

dweilen met de kraan open. 

Daarnaast kan ook verdroging van valleigronden leiden tot eutrofiëring door vrijgeven van 

nutriënten in organische stof. 

2.5.5 Verzuring 

Verdroging van hoger gelegen graslanden zal het effect van verzuring versterken. We 

verwachten hier meer oxidatie van ammonium naar nitriet. Planten zullen bij droogte ook 

minder goed groeien en daarmee minder nitraten opnemen. 

In lager gelegen graslanden speelt het droogte-effect een mindere rol. Bovendien zal daar door 

frequentere overstromingen net meer bodemmateriaal (en daarmee ook bufferende kationen) 

zal aangevoerd worden. 

2.5.6 Verontreiniging en pesticidengebruik 

Klimaatverandering leidt wellicht niet rechtstreeks tot een toename van vervuiling. Toename 
van winderosie en frequentere overstromingen zullen aanwezige vervuilende stoffen wel 

sterker verspreiden in het landschap. 

Delcour et al. (2015) verwachten op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek dat het 

pesticidegebruik zal toenemen, maar dat de concentraties in het milieu zullen afnemen door 

de hogere temperatuur, blootstelling aan zonlicht en hogere neerslaghoeveelheid. 

2.5.7 Bodemverdichting 

Klimaatverandering heeft wellicht weinig directe impact op de bodemverdichting. 

Bodemverdichting is vaak gelinkt aan schaalvergroting en de inzet van grotere, zwaardere 

machines. Indien door klimaatverandering net ingezet wordt op schaalverkleining (zie hoger), 

kan bodemverdichting net verholpen worden. 

2.5.8 Biologische invasies 

Uitheemse soorten halen niet per se een groter voordeel uit klimaatwijzigingen dan inheemse 

soorten. Klimaatwijziging zal de druk door biologische invasies mogelijk verder doen 

toenemen. Enerzijds zullen ecosystemen wellicht kwetsbaarder zijn omdat de standplaats niet 

langer samenvalt met de optimale niche van klimaatgevoelige soorten die er nu nog 

voorkomen. Anderzijds zullen een aantal (potentieel invasieve) soorten uit andere warmere 

klimaten concurrentieel sterker worden onder klimaatwijziging.  
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2.6 OMSLAGPUNTEN OF TIPPING POINTS 

Heel wat klimaatvariabelen evolueren relatief geleidelijk, maar gestaag. Wanneer bepaalde 

omslagpunten of tipping points worden overschreden, bestaat het risico op zware en 

onomkeerbare veranderingen van het systeem. 

Op wereldniveau kunnen omslagelementen binnen het Aardse systeem die voorbij het 

omslagpunt geduwd worden een grote impact hebben op grote delen van de wereldbevolking. 

Dat laatste maakt ze politiek relevant. Het zijn zelfversterkende en elkaar-versterkende 
mechanismen die op hun beurt klimaatverandering vaak ook versterken. We denken 

ondermeer aan: 

- het afsmelten van de ijskappen, waardoor minder zonnestraling teruggekaatst wordt. 

- het verdwijnen van de permafrost in arctische gebieden, met massale vrijstelling van 

CH4. 

- het verdwijnen van koraalriffen door toenemende oceaantemperaturen en verzuring. 

- het verdwijnen van het Amazonewoud door spontaan afsterven van bomen door 

droogte. 

Om dit te vermijden zijn snelle en drastische acties nodig om zo een weg naar een 

koolstofneutrale samenleving in te slaan. Voor meer informatie verwijzen we naar bijlage 2. 

Voor het graslandenlandschap in een West-Europese context verwachten we niet direct 

omslagpunten die een totale regime shift veroorzaken waardoor het graslandenecosysteem 

volledig zou ineenstorten. Het toekomstige klimaat zal immers beter geschikt zijn voor 

natuurlijke graslandsystemen. Toch houden we rekening met enkele kantelmomenten die een 

grote impact kunnen hebben die voor meerdere jaren of decennia een impact kan hebben het 

graslandenlandschap.  

- Extreme droogte, met afsterven van het wortelgestel van de meest dominante grassen, 

kan op erg korte termijn leiden tot een plotse shift in soortensamenstelling (zie bv. 

Linnartz 2020). Planten met ondiepe wortelstelsels zijn gevoeliger dan soorten die 

dieper wortelen. 

- Onder bepaalde omstandigheden (extreme droogte en wind, in combinatie met 

bodemverstoring) zouden graslanden kunnen gaan stuiven. Vooral bij erg arme bodems 

gebeurt de herkolonisatie soms traag, waardoor die plekken blijvend gevoeliger worden 

voor verstuiving. De combinatie met bodemverstoring door dieren kan die gevoeligheid 

versterken. Bij korte graslandvegetaties op voedselarme zandbodems is de 

stuifdynamiek mogelijk moeilijk stoppen. 

- Extreme stormen (zogenaamde duizendjarige stormen of zwaarder) met doorbraak van 

dijken kunnen grote delen van de polders onder water zetten, met intrusie van zilt water 

dat lang in het milieu kan blijven. De impact van dergelijke overstroming is erg groot, 
met positieve impact voor zilte vegetaties, maar een negatieve impact op vegetaties die 

geen zout tolereren. 

- Het optreden van vorst is cruciaal voor het doorbreken van de dormantie van zaden 

van vele soorten. Het bepaalt ook de verspreiding van heel wat (potentieel invasieve) 

vorstgevoelige plantensoorten uit mediterraan gebied of de tropen. Het uitblijven van 

vorstperiodes zou zowel een impact hebben op de aanwezige soorten als op de 
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potentiële vestiging van nieuwe soorten. Vorstvrije winters zullen echter de komende 

decennia nog niet de norm zijn. 

- Extreme neerslag kan gepaard gaan met verandering in het stroompatroon van 

waterlopen (bv. van vlechtende stelsels naar meanderende rivieren; geulvorming op 

hellingen). De gevolgen van deze veranderingen kunnen blijvend en zelfversterkend zijn 

(verhoogde drainage na geulverdieping). 
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3 STAP 3: ADAPTATIESTRATEGIE 

Hoe kan je de kwetsbaarheid van je natuurgebied voor klimaatveranderingen inschatten? Hoe 

kun je in de praktijk klimaatadaptieve maatregelen afwegen en toepassen? Hoe kunnen we de 

beheerde natuur zo duurzaam mogelijk gebruiken en anticiperen op de verwachte 

veranderingen van het klimaat?  

Het natuurbeleid en -beheer houdt op dit moment weinig expliciet rekening met 

klimaateffecten. Natuurontwikkeling en natuurdoelstellingen worden nu vaak bepaald op basis 
van gebiedskenmerken en gewenste (zeldzame) soorten. De huidige manier van werken 

beoogt een statisch einddoel en gaat uit van stabiele omgevingsfactoren. Daarbij is het 

referentiebeeld gebaseerd op klimaatomstandigheden uit het verleden, die door de 

klimaatverandering niet meer actueel zijn. Om de effecten van klimaatverandering te kunnen 

opvangen is een strategie nodig die rekening houdt met een steeds veranderend klimaat. In 

deze stap werken we een strategie uit die bedoeld is om het adaptief vermogen van 

landschappen te versterken. Hierdoor kan het gebeuren dat een strategie die rekening houdt 

met een steeds veranderend klimaat niet altijd goed aansluit bij de huidige 

natuurbeheerdoelen. 

We reiken in deze stap informatie en een methode aan om de huidige plannen en 
programma’s aan te vullen en dus niet te vervangen. Via een overwogen strategie en hierop 

geënte maatregelen kunnen we onze natuur aanpassen aan klimaatverandering. Enkele 

voorbeelden zijn: aanpassingen in natuurbeheer, verbetering van de ruimtelijke samenhang en 

hydrologische maatregelen. 

Stap drie bestaat uit drie delen. Eerst geven we een reeks algemene principes (3.1) die de 

basisregels vormen voor klimaatadaptief natuur- en bosbeheer. Deze algemene principes 

vormen de grondgedachte voor elke (set van) adaptieve maatregel(en) of adaptieve projecten. 

Ze werden gekozen op basis van wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering en 

aangepast aan de Vlaamse situatie. Het geheel van deze algemene principes kan gezien 

worden als een strategie om landschappen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van 
klimaatverandering. Deze principes zijn algemeen geldig voor alle landschapstypes. Ze kunnen 

gebruikt worden als toetssteen bij het opstellen van natuurbeheerplannen die rekening 

houden met de effecten van klimaatverandering.  

Maar hoe kom je te weten welke maatregelen je best toepast in jouw gebied? Wellicht ben je 

al bezig met klimaatadaptatie, zonder het te weten of zo te benoemen. In 3.2 worden een 

werkwijze en tool aangeboden om te evalueren welke kenmerken je gebied of perceel 

kwetsbaar maken voor klimaatverandering. Deze kenmerken worden de veerkrachtcriteria 

genoemd. Je kan een reeks criteria scoren die samen aangeven of je gebied kwetsbaar of 

veerkrachtig is tegen klimaatverandering. Voor elk landschapstype werd een eigen scoretabel 
opgesteld. De score-oefening wijst aan welke veerkrachtcriteria kunnen verbeteren via 

beheermaatregelen. Dit zijn de adaptatieprioriteiten. 

 

In 3.3 selecteer je - op basis van de veerkrachtcriteria die beter kunnen - de meest gepaste 

maatregelen voor je gebied in de databank met adaptatiemaatregelen. De klimaatadaptieve 
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beheermaatregelen (3.3) die een terreinbeheerder kan uitvoeren, dragen bij aan één of 

meerdere van de algemene klimaatadaptieve beheerprincipes uit 3.1 

Figuur 9 vat de werkwijze en samenhang tussen 3.1, 3.2 en 3.3 samen. 

 

 

Figuur 9 Werkwijze en samenhang tussen stappen 3.1 , 3.2 en 3.3 

 

3.1 PRINCIPES VOOR ADAPTIEF NATUURBEHEER  

Het klimaatadaptief beheer van een gebied is maatwerk. Er zijn echter een aantal 

adaptatieprincipes die opgaan voor bijna alle ecosystemen in Vlaanderen. Het gaat om 

omvattende principes, te gebruiken in natuurbeheer maar ook bruikbaar in projecten en 

plannen. We omschrijven algemene klimaatadaptieve principes die gelden voor alle 

landschapstypes. Deze worden aangevuld met een reeks landschapseigen adaptatieprincipes 

waar relevant. Deze klimaatadaptieve principes zijn onder te brengen onder deze vier pijlers: 

Pijler 1) Robuuste natuur 

Pijler 2) Goede milieuomstandigheden 

Pijler 3) Gevarieerde ecosystemen 

Pijler 4) Voorkomen van natuurrampen of hun impact milderen 

3.1.1 Pijler 1 Robuuste natuur 

A. Vergroot de oppervlakte natuurkernen 

Vergroten is één van de belangrijkste principes om gebieden weerbaarder te maken tegen de 

gevolgen van klimaatverandering. Grotere gebieden huisvesten grotere populaties, waardoor 

de kans op het lokaal uitsterven van soorten door toevalsfactoren verkleint. Hoe groter de 

oppervlakte en variatie in natuurlijke habitats, hoe kleiner de kans dat het volledige gebied 

even hard getroffen wordt door een verstoring. Herstel kan optreden door herkolonisatie 

vanuit de minder getroffen zones.  

Grote aaneengesloten natuurlijke habitats kunnen grotere populaties en een grotere variatie 

aan soorten herbergen. Bovendien zijn er meer kansen voor biodiversiteit omdat er meer 

verschillende niches voor soorten voorkomen - beter gekend als de species-area relationship 

(McGuinness 1984).  
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In grote gebieden is er meer ruimte voor spontane processen zoals veenvorming, extensieve 

begrazing, windwerking, overstroming. Er is ook meer ruimte voor gradiënten, bodemtypes, 

afwisselingen in reliëf. Bij weersextremen kunnen soorten zich verplaatsen naar die plekken 

waar ze kunnen overleven. Hierdoor is adaptief beheer in theorie gemakkelijker te bereiken in 

grotere dan in kleine gebieden. In grotere bossen en natuurgebieden (grootteorde > 1000 ha) 

kunnen verschillende functies als houtoogst, recreatie of natuurherstel makkelijker met elkaar 

verzoend worden. Hoe groot de gebieden moeten zijn om de hoger genoemde aspecten te 

realiseren is moeilijk te zeggen en niet bekend.  

B. Buffer kwetsbare natuur 

Door de hoge druk vanuit het omliggend landgebruik is inzetten op buffers rondom 

natuurgebieden zeer relevant, ook al kan je daar geen topnatuur creëren. Natuurlijke 

klimaatbuffers definiëren we als gebieden met een minder intensief landgebruik die helpen 

om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen: het vasthouden en opvangen van 

water, het voorkomen van watertekorten, het temperen van hitte het beschermen tegen 

erosie en de instroom van modder en vervuild water. Klimaatbuffers beschermen kwetsbare 

natuurwaarden tegen milieudrukken vanuit omliggende landgebruiken en kunnen ingezet 

worden om het leefgebied van soorten te vervolledigen. Die drukken worden immers versterkt 

door klimaatverandering. De beheerder kan ook via kleinschalige maatregelen een deel van de 
milieudruk vermijden of de meest kwetsbare zones bufferen. Bijvoorbeeld: de aanleg van een 

houtkant of grasstrook tussen een vallei en een intensief akkergebied kan de instroom van 

voedingsstoffen verminderen. In overstromingsgevoelige gebieden kan de aanleg van een 

slibvang op kleine beken zorgen voor een verminderde aanvoer van voedingsstoffen naar de 

natuurgebieden zelf. 

C. Bevorder klimaatgedreven soortverbreiding 

Soortenrijke systemen zijn vaak robuustere systemen. Door de klimaatwijziging dreigen 

soorten te verdwijnen omdat het toekomstige klimaat niet langer geschikt is voor de huidige 

eisen van de soort. 

Soorten kunnen overleven als ze zich aanpassen aan klimaatveranderingen, bijvoorbeeld door 
het verdragen van nieuwe warmtevoorwaarden of genetische aanpassingen. Een alternatief is 

hun niche volgen over een geografische breedtegradiënt. Door het opwarmend klimaat, 

verschuift het potentiële verspreidingsgebied van heel wat soorten naar de polen. Verschuiven 

naar hoger gelegen gebieden is niet mogelijk in het topografisch vlakke Vlaanderen.  

We verwachten dat soorten waarvan de zuidgrens van hun areaal in Vlaanderen ligt, hier 

zullen verdwijnen. Anderzijds verwachten we dat warmteminnende soorten hier steeds beter 

zullen overleven. Het is daarbij aannemelijk dat mobiele soorten gemakkelijker nieuwe, 

geschikte gebieden koloniseren terwijl dit voor minder mobiele soorten minder gemakkelijk 

gaat. Maar het kan best zijn dat zelfs zeer beweeglijke soorten hier niet in zullen slagen, omdat 

de connectiviteit tussen populaties ook afhankelijk is van levensgeschiedenis, verspreiding en 
omgevingscontext. Veel is nog onzeker. Zullen de juiste omstandigheden hier aanwezig zijn 

voor zuidelijke nieuwkomers?  

In het sterk versnipperd Vlaanderen moet daarom ook vanuit klimaatoogpunt verder gewerkt 

worden aan het uitbouwen van (blauwgroene) netwerken. Bijna alle soorten die we hier nu 

kennen hebben de ijstijden overleefd en zijn intrinsiek in staat om voldoende snel mee te 

bewegen met opschuivende klimaatgordels – dit hebben ze bewezen op het einde van de 

jonge Dryas toen de temperatuur op enkele decennia met ruim 10°C steeg. Vooral 
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landsgrensoverschrijdende migratiecorridors met een noord-zuid oriëntatie zoals de Schelde- 

en Maasvallei zijn uiterst belangrijk om het opschuiven van soorten te vergemakkelijken. 

Soorten van hier die opschuiven naar het noorden, worden best zo lang mogelijk ondersteund 

om hun vertrek voor te bereiden. Tegelijkertijd kunnen nieuwkomers opgevangen worden. 

Uitwisseling tussen populaties verzekert ook een brede genetische basis, zodat soorten het 

vermogen hebben om zich aan te passen aan een veranderende omgeving. 

Daarnaast is geassisteerde migratie of translocatie van soorten, waarbij de mens een handje 

helpt bij het bereiken van geschikte leefgebieden, nodig voor hervestiging van soorten. Hierbij 
wordt rekening gehouden met mogelijke schadelijke effecten en de habitatgeschiktheid van 

het te bevolken gebied (Mergeay & Verbist, 2021). Een voorwaarde is natuurlijk ook dat elk 

biotoop een voldoende oppervlakte heeft om een voldoende grote populatie te huisvesten. 

3.1.2 Pijler 2 Goede milieuomstandigheden 

A. Beheer de waterhuishouding 

Een goede waterhuishouding is cruciaal om gebieden te wapenen tegen droogte, 

wateroverlast en overstroming. We verwachten droogte- en temperatuur-gerelateerde 

effecten op onze ecosystemen, door meer verdamping en verminderde grondwateraanvulling. 

De totale neerslag neemt toe, maar zal voornamelijk in het winterhalfjaar vallen. Diepe kwel 

zal wellicht eerder stabiel blijven of zelfs toenemen in lager gelegen landschapsdelen wanneer 

het infiltratiegebied uit zandige bodems bestaat. Ondiepe kwelstromen of tijdelijke 

stuwwatertafels zullen daarentegen sneller verdrogen. Habitats zijn afhankelijk van een zeker 

vochtgehalte of een zekere bereik van grondwaterstanden. Verminderde vochtgehaltes, een 

verminderde kwel of lagere (grond)waterstanden kunnen gevolgen hebben voor vegetaties en 

organismen. Ook extreme neerslag kan zijn tol eisen door overstroming en hieraan verbonden 

vervuiling, vermesting en het verdrinken van soorten. 

Verdroging of vernatting kan aangepakt worden door inzet van hydrologische 

herstelmaatregelen. Hiervoor is kennis van de ecohydrologie van het systeem nodig. Zo kan 

door dempen of verondiepen van lokale grachten verdroging van natte habitats in belangrijke 

mate verholpen worden. Soms zijn ingrepen nodig op regionale schaal zoals herstel van 

infiltratie en inzijgingsgebieden ten behoeve van kwel, herstel van kwelpatronen en 

kwelstromen en hydrologische buffering rond natuurgebieden die anders droogvallen. Veelal 

zijn herstelmaatregelen op landschapsniveau een maatschappelijk moeilijk en tijdrovend 

proces, maar niet onmogelijk.  

Een vertraagde afvoer van regenwater is de sleutel om overstromingen te vermijden. Hiervoor 
wordt best op grote schaal ingezet op waterinfiltratie door te werken aan een goede 

bodemstructuur en –samenstelling, ook buiten natuurgebieden. Daarnaast is het van belang 

om het overtollige water al vanaf de kleinste vertakkingen van de waterlopen of in 

bovenstroomse bufferbekkens op te houden en vertraagd af te voeren. Op die manier kan een 

neerslagpiek sterk afgevlakt worden en gaan maatregelen tegen overstroming samen met 

maatregelen tegen de droogte. Wanneer toch te grote hoeveelheden water in rivieren terecht 

komt, zijn overstromingen van laaggelegen gebieden onvermijdelijk. Vaak is het niet zozeer de 

overstroming zelf, maar de aanvoer van voedingsstoffen en vervuild materiaal dat nefast is 

voor de natuurlijke ecosystemen. Erosiemaatregelen zijn daarom ook cruciaal in dit verhaal. 

Voor vochtige en natte heide, moerasbossen, natte graslanden, moerassen en open wateren is 
herstel van de waterhuishouding naar kwantiteit en kwaliteit de hoogste prioriteit. De hoogte, 

schommeling en samenstelling van het grondwater hebben een directe invloed op de 
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dominantieverhoudingen tussen plantensoorten, de koolstofvoorraad en de watergebonden 

ecosysteemdiensten.  

B. Verminder drukken als vermesting, verzuring en verzilting 

Het verminderen van niet-klimaatgerelateerde drukken, zoals vermesting,verzuring en 

verzilting helpt populaties beter om te gaan met de stress die door klimaatverandering wordt 

teweeggebracht (Natural England & RSPB, 2019; Hulme, 2005). Veel ecosystemen in 

Vlaanderen zijn van nature arm aan stikstof en fosfaat. De overmaat aan stikstof en fosfaat 

vormt in Vlaamse natuurgebieden één van de belangrijkste knelpunten voor het behoud en 
herstel van deze ecosystemen. Een beperkt aantal sterk competitieve planten nemen in 

vermeste systemen de overhand en verdringen overige soorten. Klimaatverandering kan dit 

effect versterken door een verlengd groeiseizoen en betere groeiomstandigheden. 

Een beheerder heeft weinig vat op de bron van atmosferische stikstofdepositie die 

hoofdzakelijk afkomstig is van landbouw en verkeer. Voedingsstoffen die aangevoerd worden 

via overstromingen of via het grondwater komen eveneens van buiten het natuurgebied. Een 

programmatische aanpak om de toevoer van nutriënten verder te beperken is absoluut 

noodzakelijk. Dit zal in de eerste plaats de niet-klimaatgerelateerde drukken verminderen, 

maar het zal ecosystemen ook beter wapenen tegen klimaatverandering. 

C. Bescherm de bodem 

Een gezonde bodem bepaalt mee de veerkracht en de biodiversiteit van het ecosysteem. De 

bodem vormt ook een belangrijke opslagplaats voor koolstofverbindingen en speelt dus niet 

alleen een belangrijke rol voor klimaatadaptatie, maar ook bij klimaatmitigatie. 

In de strijd tegen verdroging kan gestreefd worden naar een groter vermogen van bodems om 

vocht vast te houden. Het bodemvochtgehalte kan verhoogd worden door in te zetten op 

aanwezigheid van een rijk bodemleven, voldoende organisch materiaal, gradiënten te creëren, 

in te zetten op de ontwikkeling van een sterk bufferend microklimaat en ook het beheer van 

het waterregime in de omgeving is belangrijk. 

Bodemverzuring neemt toe door klimaatverandering. Bij lage grondwaterstanden wordt de 

invloed van zuur regenwater groter. Hierdoor zien we een versnelde verwering van mineralen, 
het uitspoelen van nutriënten en basische kationen (K, Mg, Ca) en verschuivingen in de 

chemische bodemsamenstelling (aminozuursamenstelling of N:P-ratio). In veel 

natuurgebieden, in het bijzonder de voedselarme ecosystemen op zandgronden, is veel van de 

buffercapaciteit verloren. Een te sterke verzuring van de bodem kan leiden tot een 

verminderde vitaliteit en het verdwijnen van karakteristieke soorten. Verzuring van de bodem 

kan gebufferd worden via maatregelen zoals inzetten op rijkstrooiselsoorten, een 

vermindering van (hout)oogst of het aanbrengen van mineralen. 

Bijkomend is het belangrijk om tijdens beheerwerken bodemcompactie zo veel mogelijk te 

beperken. Door bodemverdichting is er vertraagde uitwisseling van CO2 en O2 en kan 

regenwater veel minder makkelijk tot bij de wortels in de bodem dringen. Er kunnen 

ondoordringbare lagen ontstaan waardoor infiltratie moeilijker kan plaatsvinden.  

D. Verhinder de vestiging van schadelijke soorten  

Of de effecten van klimaatverandering schadelijke soorten zoals invasieve exoten, 

plaagsoorten en ziektes bevorderen, is soms niet duidelijk. Klimaatverandering is niet altijd 

voordelig voor invasieve exoten, maar gestresseerde of gedegradeerde systemen zijn wel vaak 



 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Pagina 60 van 119  www.vlaanderen.be/inbo 

gevoeliger voor invasies, ziektes of plagen. De aanwezigheid van invasieve soorten kan beheer- 

of herstelmaatregelen hypothekeren (Schepker & Kowarik, 1998).  

3.1.3 Pijler 3 Gevarieerde ecosystemen 

Gevarieerde, complexe landschappen herbergen een hogere diversiteit aan dier- en 

plantensoorten en zijn weerbaarder voor klimaatverandering dan homogene landschappen. 

Hoe groter de variatie binnen een gebied, hoe groter het aantal plantensoorten dat er een plek 

vindt en hoe groter het aantal functionele diergroepen er zal zijn. Prooien, gastheren, grazers, 

bestuivers, bouwers en afbrekers spelen ieder een belangrijke rol in het ecosysteem. 

Kleinschalig en gefaseerd beheer is in alle gevallen wenselijk.  

A. Streef naar hoge soortenvariatie 

De gevoeligheid van soorten voor stormen, overstromingen, extreme droogte, plagen en 

ziektes kan sterk verschillen. Door in te zetten op een hoge soortenvariatie verlaag je het risico 

op ernstige gevolgen na extreme events. Bij het verlies van een soort, kan die rol opgevangen 
worden door een andere soort die dezelfde functie vervult. Bovendien verschillen soorten ook 

in verbreidingsvermogen en levensduur, wat meer stabiliteit met zich mee brengt. In 

soortenrijke graslanden zijn meestal soorten met verschillende overlevingsstrategieën 

aanwezig waardoor ze met verschillende drukken om kunnen gaan, ook de druk door het 

veranderend klimaat. 

B. Verhoog de genetische diversiteit van soorten 

Binnen soorten komt er genetische variatie voor. Grotere populaties vertonen typisch een 

grotere genetische diversiteit. Genetische diversiteit en de gerelateerde variatie in fenotypes 

bieden extra veerkracht om de gevolgen van klimaatverandering binnen een populatie op te 

vangen. Het aanpassingsvermogen van een genetisch diverse populatie is groter. Voor de 
meeste populaties van wilde soorten is de genetische diversiteit echter onbekend en wordt 

deze in het beste geval verhoogd door het vergroten en verbinden van populaties. Het is 

echter onbekend in welke mate de genetische variatie verhoogt door deze maatregelen, bij 

welke soortengroepen en in welke situaties. Nochtans is dit essentiële informatie over de 

veerkracht en het adaptatievermogen van soorten en populaties. Omdat een goede genetische 

variatie van soorten belangrijk is voor het aanpassingsvermogen, wordt dit beheerprincipe 

opgenomen. Onder invloed van internationale doelen kan in de toekomst meer bewust ingezet 

worden op het verhogen van de genetische diversiteit van soorten als klimaatadaptieve 

maatregel. 

Bij sommige boomsoorten – vooral bosplantsoen, maar ook bij laanbomen - is de genetische 
variatie op soortniveau erg beperkt en dringt de vraag zich op of het nodig is om nieuwe 

herkomsten te introduceren omdat ze misschien beter aangepast zijn aan de verwachte 

toekomstige klimaatcondities. Hierover bestaat ook onder wetenschappers heel wat discussie 

(Vander Mijnsbrugge et al. 2020). Momenteel is er kennis over de genenbronnen van 

autochtone bomen en struiken die ingezet wordt bij aanplanten. Zie verder het Handvat voor 

beheerders ‘Kandidaat Boomsoorten’ (Van Den Berge et al. 2021). 

 

C. Creëer maximale structuurvariatie 

Het creëren van structuurvariatie zowel horizontaal als verticaal draagt sterk bij aan een 

gevarieerd ecosysteem. Structuurvariatie is uiterst belangrijk voor het ondersteunen van de 
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totale biomassa en diversiteit aan insecten. Een voldoende aanbod en diversiteit van insecten 

zijn belangrijk voedsel voor vele andere diersoorten, belangrijk voor bestuiving of voor 

plaagonderdrukking (Nijssen et al. 2019).  

De verticale structuurvariatie kan in open gebieden lokaal verhoogd worden door te streven 

naar een afwisseling met boomgroepjes, struweel, ruigten, structuurrijke lage vegetatie, open 

plekken en microreliëf. In een bos zorgt de aanwezigheid van bomen van verschillende 

leeftijden en hoogtes voor een verticale structuurvariatie. Aangezien plaagsoorten en 

abiotische drukken als verdroging vaak specifieke bomen van een bepaalde 
diameterklasse/leeftijd treffen, zullen structureel diverse bossen een hogere weerstand 

vertonen (Brang et al. 2014).  

Horizontale structuurvariatie in de verschillende landschapstypes kan je verhogen door te 

werken aan mozaïeken, gradiënten en microbiotopen. Mozaïeken van verschillende 

vegetatietypes met een andere structuur en een zelfde hoogte zorgen voor een horizontale 

structuurvariatie. Gradiënten die het resultaat zijn van overgangen in voedselrijkdom, vocht of 

begrazingsintensiteit zorgen ook voor zo’n structuurvariatie. Ook microbiotopen leveren 

verschillen in kleine structuren. Het zijn dode en kwijnende bomen, steilranden, microreliëf, 

ongemaaide hoekjes, plukken ruigtevegetatie, vloedmerken en hoogwaterranden of 

broeihopen van maaisel, mest of kadavers. Ze zijn van grote waarde zijn voor fauna en 

momenteel slechts gering geïnventariseerd en gewaardeerd.  

Mozaïeken, gradiënten en microhabitats bieden soorten de ruimte om op te schuiven naar de 

meest gunstige condities bij droogte, hitte of overstroming. Zo kunnen soorten van oevers 

meebewegen met veranderingen in waterpeil op geleidelijk hellende oevers. In brede mantel-

zoomvegetaties kunnen dieren bijvoorbeeld opschuiven om hun lichaamstemperatuur te 

regelen (Nijssen at al. 2019).  

D. Herstel spontane processen 

Dynamiek is nodig om horizontale en verticale structuurvariatie over verschillende 

schaalniveaus in een landschap te behouden, te laten veranderen en verder te ontwikkelen. 

Door de spontane dynamiek in het landschap te herstellen ontstaan gevarieerde en 
veranderende leefgebieden waarin populaties zich kunnen ontwikkelen. In bossen, de duinen, 

slikken en schorren, (delen van) meer natuurlijke riviervalleien, moerassen of grote, extensief 

begraasde gebieden, zorgen boomsterfte, windwerking, overstroming, sedimentatie, vraat en 

betreding continu voor nieuwe pioniersituaties en dynamische gradiënten tussen jonge en 

oude vegetatie (Nijssen at al. 2019).  

In duin- en heidegebieden is winddynamiek belangrijk voor verjonging van de bodem en 

vegetatie. Tegenwoordig komt verstuiving slechts beperkt voor door een hoge atmosferische 

stikstofdepositie en toenemende stabilisatie. Reactivatie van verstuiving kan als 

herstelmaatregel worden ingezet. Hierbij gaat men bij voorkeur op zoek naar geschikte 

stuifkuilen die gunstig op de wind liggen en waarbij de bodem nog nauwelijks is ontwikkeld.  

Estuaria en grote rivieren zijn van nature zeer dynamische systemen. De waterbewegingen als 

gevolg van afvoer en getij, veroorzaakt voortdurend geomorfologische veranderingen. 

Sedimentatie- en erosieprocessen wisselen elkaar af in ruimte en tijd. Op die wijze ontstaat 

een dynamisch evenwicht waarin steeds alle successiestadia aanwezig zijn. Menselijke 

ingrepen zoals inpolderingen, oeververstevigingen, rechttrekkingen en verruiming van de 

vaargeul hebben een ingrijpende impact op de hydro- en morfodynamische processen. Bij 
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herstel is vooral meer ruimte nodig voor herstel van natuurlijke hydromorfologisch processen 

(Graveland 2004). 

E. Behoud gebufferd microklimaat 

In bossen zijn open plekken en interne bosranden waardevol voor soorten van lichtrijke 

bossen. Het is echter sterk aangewezen om in ‘dichte’ bossen het vochtig en schaduwrijk 

microklimaat te behouden door de bestanden zo goed mogelijk gesloten te houden; creëer 

geen grote open plekken en kapvlaktes midden in grotere boscomplexen. Vermijd scherpe, 

open bosranden aan de buitengrenzen van het bos.  

Ook in open ecosystemen is het beheer van microklimaten steeds meer aangewezen door 

bijvoorbeeld de jaarlijkse maaibeurt deels uit te stellen tot na een lange periode van droogte 

en door de aanleg van houtkanten en bomenrijen die voor schaduw zorgen. 

3.1.4 Pijler 4 Voorkomen van natuurrampen of hun impact milderen 

De frequentie en de ernst van natuurrampen of onverwachte gebeurtenissen die schade 
veroorzaken, is sterk aan het stijgen als gevolg van klimaatverandering (IPCC 2014). Langdurige 

droogte, extreme neerslag en stormen liggen aan de basis. Adaptief beheer omvat ook de 

preventie of vermindering van natuurrampen waaronder brand, erosie en modderstromen, 

overstromingen, massale sterfte van planten en stormschade. 

- Brand: Het aantal branden in natuurgebieden is duidelijk gelinkt aan droogteperiodes 

die eraan voorafgaan. In gebieden met een hoog risico op brand (gelegen op droge 

zandgrond) is het belangrijk de hoeveelheid strooisel te verminderen, brandvertragende 

houtsingels aan te planten, het gebied te compartimenteren door (ecologische) 

brandgangen te voorzien voor recreanten en de brandweer, en in te zetten op 

hydrologisch herstel. 
- Erosie en modderstromen: Bij langdurige droogte zal de toplaag van de bodem 

uitdrogen. Bij hevige regenval kan de bodem dan niet snel genoeg water opnemen, 

waardoor het water versnelt en massaal oppervlakkig afvloeit naar de beken. Deze 

kunnen de verhoogde toevoer aan water niet altijd slikken. Dit kan leiden tot 

overstromingen en op hellende vlakken een sterke oppervlakkige afstroming met 

bijhorende erosie als gevolg. Om erosie en modderstromen zoveel mogelijk te beperken, 

moet de bodem van erosiegevoelige percelen bedekt blijven. 

- Overstromingen: Het aantal overstromingen en de intensiteit ervan neemt wellicht toe. 

In de winter is dit vooral te wijten aan een toegenomen neerslag; in de zomer is de 

combinatie van een droge bodem die geen vocht opneemt en hevige zomeronweders 
risicovol. In valleien wordt best zoveel mogelijk ruimte gegeven aan de rivier zodat 

overstromingen beter worden gespreid in tijd en ruimte. Overstroming met vervuild 

water moet vermeden worden of zo snel als mogelijk worden afgevoerd. 

- Insectenplagen en ziekten: Heel wat plantensoorten worden minder vitaal bij 

waterstress, waardoor ze minder weerbaar worden tegen secundaire plaagsoorten. Zo 

worden bomen vatbaarder worden voor bladmineerders en galmakers. Het warmere 

klimaat, met in het bijzonder hogere wintertemperaturen, leidt tot een toename van de 

frequentie van insectenplagen en ziekten. Afhankelijk van de plaagsoort of ziekte die in 

een gebied voorkomt, zullen de acties die ondernomen dienen te worden sterk 

verschillen. Monitoring van mogelijke aanwezige ziektes en plaagsoorten is immens 
belangrijk, gezien een uitbraak in sommige gevallen vermeden kan worden als er snel 

genoeg wordt opgetreden. Inzetten op soortenrijke vegetatiesamenstelling verlaagt het 

risico op sterke gevolgen door plagen en ziektes. 
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- Stormschade: Bomen worden gevoeliger aan windworp en het afbreken van takken als 

ze onder droogte- of waterstress staan. Vooral in bossen kunnen stormen 

(economische) schade aanrichten. Bosrandbeheer en bescherming tegen stormen bij 

aanplant kunnen hierin milderen. Voor monumentale bomen in open landschappen is 

aangepaste boomverzorging vereist. 

 

Box 2 Grenzen aan de adaptatiecapaciteit 

Beheerders kunnen aan de slag gaan met de verschillende principes uit de vier pijlers. Hoe meer principes van 

toepassing, hoe langer je de impact van klimaatverandering kan opvangen. Dit kan niet tot in het oneindige 

doorgaan. Klimaatadaptief beheer kan enkel milde vormen van klimaatveranderingen opvangen.  

We verwachten dat klimaatadaptief beheer op haar limieten zal botsen wanneer de belangrijke en typische 

soorten niet langer gedijen onder de gewijzigde omstandigheden. Hierbij spelen niet zozeer de gemiddelde 

weeromstandigheden een rol, maar is de duur en frequentie van extreme omstandigheden doorslaggevend. Door 

extremen kunnen fysiologische processen zodanig wijzigen dat een soort niet langer kan overleven. Extreme 

temperaturen beïnvloeden bijvoorbeeld heel sterk de respiratie en transpiratie, ze wijzigen de enzymactiviteit, 

kunnen eiwitten doen denatureren, veranderen de eigenschappen van membranen… Koudbloedige organismen 

zijn meestal gevoeliger aan dan warmbloedige soorten. 

Het is onmogelijk te bepalen tot welke klimaatomstandigheden we onze natuurstreefbeelden kunnen behouden. 

Daarvoor spelen te veel factoren mee. Wat wel vast staat, is dat we onze streefbeelden moeten aanpassen als de 

temperatuur stijgt met gemiddeld 8°C of meer, zoals gemodelleerd in het meest pessimistische scenario (RCP8.5 

scenario van het IPCC, zie Figuur 6). Ook onder andere scenario’s zullen aanpassingen nodig zijn. 
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3.2 Werkwijze voor het bepalen van lokale adaptatieprioriteiten 

Deze stap presenteert een werkwijze en tool om tot lokale adaptatiemaatregelen te komen, 

rekening houdend met de drukken op en de kwetsbaarheid van de aanwezige ecosystemen, 

habitats en soorten. De weerbaarheid voor klimaatverandering wordt immers bepaald door:  

1. de heersende drukken op landschapsniveau en  

2. de kwetsbaarheid van de ecosystemen, habitats en soorten zelf. 

 

We ontwikkelden scoretabellen om beide aspecten te scoren op lokaal niveau. Deze kan je 

vinden in bijlage 3.  

3.2.1 Veerkrachtcriteria 

Criteria voor de beoordeling van externe drukken op landschapsniveau  

In Vlaanderen staan de meeste landschappen onder invloed van verschillende, vaak sterke 

drukken, waardoor hun veerkracht wordt aangetast. Hoewel de beheerder hier slechts indirect 

of op lange termijn invloed op heeft, zijn maatregelen die deze drukken verminderen erg 

belangrijk voor de adaptatie van ecosystemen aan klimaatverandering (Demey at al. 2015; De 
Keersmaeker at al. 2018, Natural England & RSPB, 2014). De optelsom van de belangrijkste 

drukken die spelen op het landschapsniveau (inclusief de ruimtelijke context, vervat in de druk 

versnippering) zijn een maat voor de ‘landschapsdegradatie’. De mate van 

landschapsdegradatie wordt bepaald door de ruimtelijke context én de heersende drukken. In 

het graslandenlandschap worden volgende drukken beoordeeld:  

• Habitatverlies en versnippering  

o Ruimtelijke samenhang op landschapsniveau 

o Ruimtelijke samenhang op gebiedsniveau 

o Ruimtelijke samenhang op habitatniveau 

• Milieudrukken  

o verdroging 

o vermesting via lucht 

o vermesting en verontreiniging via oppervlaktewater 

o vermesting en verzuring via grondwater 

o vermesting door historische bemesting 

o verzuring via lucht 

o bodemverdichting 
o verstoring  

• Biotische drukken  

o invasieve soorten  

 

De belangrijkste drukken worden uitgebreider besproken onder stap 1.5. De wisselwerking 

tussen deze algemene drukken en de effecten van klimaatverandering worden besproken in 

stap 2.5. De grenswaarden zitten vervat in de scoretabel in bijlage 3. 
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Criteria voor de beoordeling van de kwestbaarheid van ecosystemen  

De weerbaarheid voor klimaatverandering wordt naast de heersende drukken ook bepaald 

door de natuurlijke kwetsbaarheid van ecosystemen. Bepaalde soorten en habitats zijn minder 

tolerant aan bepaalde omstandigheden, of hebben een beperkte herstelcapaciteit (Natural 

England & RSPB, 2014). De totale ecosysteemkwetsbaarheid wordt bepaald door een set aan 

eigenschappen die bepalen in welke mate het ecosysteem gebufferd is tegen effecten van 

klimaatverandering. Zo houdt een ecosysteem op leembodem veel beter en langer vocht vast 

dan een ecosysteem op zandbodem. Ecosystemen met brede en geleidelijke overgangen in 
vocht-, temperatuur- en andere milieugradiënten, zijn doorgaans minder kwetsbaar voor 

klimaatverandering. Vochtige en koele locaties zoals een beboste vallei of beschaduwde 

plekjes beschermen dieren en planten tegen droogte en hitte. Habitats met een stabiele 

waterbevoorrading in een vallei bijvoorbeeld zijn minder kwetsbaar voor klimaatverandering 

dan habitats op het plateau waar de waterbevoorrading sterk neerslagafhankelijk is. Daarnaast 

geeft een grotere variatie aan (micro)habitats voor soorten, aanleiding tot een grotere 

diversiteit (Demey at al. 2015). Een grote totale soortendiversiteit is ook een soort buffer 

tegen klimaatverandering. Bij verlies van een soort kan de ecosysteemfunctie die deze 

vervulde, overgenomen worden door een andere soort. Zo vallen er geen schakels weg in de 

cyclus. Bovendien zijn grote populaties veerkrachtiger dan kleine. Die hebben een grotere 

genetische variatie waardoor het aanbod aan veerkrachtige individuen mogelijk groter is.. 

 

De optelsom van eigenschappen die ecosystemen weerbaarder maken tegen 

klimaatverandering is een maat voor de ecosysteemkwetsbaarheid:  

• Droogtegevoeligheid van de bodem 

• Buffercapaciteit zuurtegraad 

• Aanvoer van kwel 

• Reliëf 

• Noordhellingen 

• Gradiënt in bodemvocht 

• Opslag van bomen, struiken en/of ruigere kruiden 

• Soortendiversiteit 

• Ecosysteemgevoeligheid voor brand 

• Ecosysteemgevoeligheid voor droogte 

• Ecosysteemgevoeligheid voor hitte 

• Ecosysteemgevoeligheid voor zomeroverstromingen 

• Ecosysteemgevoeligheid voor winteroverstromingen 

• Stormgevoeligheid van vegetaties 

 

De behandelde criteria kunnen verschillen per landschapstype naargelang landschapstype 

3.2.2 De scoretabel invullen 

Ruimtelijke eenheden voor scoring  

Je vertrekt best steeds vanuit één beheereenheid/bestand, maar ook een groep van 

beheereenheden/bestanden kan gescoord worden. Kenmerken op heel fijne schaal dragen 

vaak bij aan de kwetsbaarheid van ecosystemen.  
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Je bepaalt zelf welke groep van beheereenheden/bestanden je samen neemt en onderwerpt 

aan een scoring. Een groot gebied kan je indelen in zones waarvan je verwacht dat ze 

verschillend zullen reageren op effecten van klimaatverandering. Je kan meerdere 

beheereenheden samenvoegen om de oefening minder tijdsintensief/relevanter te maken. 

Bepaal eerst welke beheereenheden/bestanden je samenneemt en doorloop dan de 

scoretabel. 

Het scoren van criteria 

Per landschapstype (bos, heide, grasland, moeras en open water, de kustduinen) worden 
scoretabellen met criteria aangereikt. In eerste instantie gaat het om een expertinschatting. 

We reiken kaarten aan als hulpmiddel om de expertinschatting onderbouwen. Alle 

databronnen die als hulpmiddel kunnen gebruikt worden zijn publiek beschikbaar . Wens je de 

kaarten liever niet te gebruiken, dan kan je ook op een intuïtieve manier vanuit je 

gebiedskennis een score geven. 

Elk criterium kan een score 1, 2 of 3 (semi-kwantitatieve schaal) krijgen. De score geeft aan in 

welke mate de (groep van) beheereenhe(i)d(en)/bestand(en) al gewapend is/zijn tegen 

klimaatverandering voor dit criterium.  

o Indien het criterium de laagste score 1 krijgt, is de druk gering of is de 

beheereenheid/het bestand al veerkrachtig voor dit criterium.  
o Score 2 staat voor een matige druk of matige klimaatgevoeligheid voor het criterium.  

o Een hoge score 3 geeft aan dat de druk groot is of de beheereenheid/het bestand nog 

heel gevoelig is voor klimaatverandering wat betreft dat criterium. 

Werkwijze scoring 

1. Identificeer je landschapstype. Wanneer in je gebied verschillende landschapstypes 

door mekaar lopen of je hebt te maken met overgangsvormen doe de oefening dan 

voor elk landschapstype. 

2. Bundel de beheereenheden indien je dit wenst. Dit kan op basis van een gelijk(end) 

beheer, vergelijkbare soorten en/of milieukenmerken. De te scoren zone kan het 

hele natuurterrein omvatten. Benoem de (verschillende) zone(s) en zorg voor een 
duidelijke afbakening op kaart. 

3. Pas de scoring toe op de afgebakende zone(s). Zo krijg je zicht op de herstelopgaven 

van het gebied. Sommige criteria zal je enkel kunnen scoren op het niveau van een 

beheereenheid/bestand. Scoor deze afzonderlijk. 

4. Scoor voor elk criterium de actuele toestand. Dit is de toestand zoals ze vandaag is. 

Sommige aspecten als de zuurtegraad of de nutriëntenconcentraties in de bodem 

zijn niet zichtbaar. Dit wil zeggen dat een beheerder met behulp van metingen de 

toestand van de bodem of water kan bepalen of indirect kan afleiden uit de 

vegetatie. Misschien is er reeds informatie beschikbaar uit eerder gevoerd 

onderzoek in het gebied. Indien je vaststelt dat je over bepaalde aspecten geen 
informatie hebt, kan je de scoring voor dit criterium achterwege laten. Eventueel 

kan dit een aanleiding zijn voor verder onderzoek, mocht daar een knelpunt zijn. 

Voor het bepalen van de actuele score kan beroep worden gedaan op verschillende 

bronnen. Deze staan in de scoretabellen geëxpliciteerd. 

5. Scoor voor elk criterium de potentiële toestand. Dit is de toestand die kan bereikt 

worden op een termijn van ca. 6 jaar (cf. cyclus beheerevaluatie). Inschattingen op 

langere termijn zijn onzeker. Voor boslandschap hanteren we de termijn van 24 jaar 

(cf. termijn natuurbeheerplan) aangezien dit meer overeen stemt met de tijd 
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waarover de impact van beheeringrepen zichtbaar worden in een bos. Het gaat om 

beheer dat met de courant beschikbare budgetten kan uitgevoerd worden door de 

beheerder zelf of partners van het gebied. De focus ligt op maatregelen die passen 

binnen het huidige wettelijke kader en acties die gepland zijn (acties uit de 

stroomgebiedsbeheerplannen, zoneringsplannen, erosiemaatregelen door 

landbouwers, vergunningenbeleid grondwateronttrekking,...). Even goed is het 

belangrijk om aan te geven wat kan en moet gebeuren om het criterium te 

verbeteren, zonder dat het voorgenomen beleid betreft. Potentiële scores zijn 
typisch beter (lagere score) dan actuele scores, hoewel sommige criteria niet 

kunnen verbeterd worden. De potentiële score kan ook slechter zijn dan de huidige 

score als er specifieke aanwijzingen zijn dat de situatie hoe dan ook zal 

verslechteren (verwachte vergunning van een vervuilend bedrijf in de buurt, 

nitraatpluim in grondwater). Voor het bepalen van de potentiële score kan beroep 

worden gedaan op verschillende bronnen (waaronder ook de maatregelentabel, zie 

verder). Deze staan in de scoretabellen geëxpliciteerd. 

6. Check de actuele en potentiële veerkracht van je gebied in het assenstelsel. De 

gemiddelde score voor landschapsdegradatie wordt uitgezet langs de Y-as. De 

gemiddelde score voor ecosysteemkwetsbaarheid worden uitgezet langs de X-as. 
De minimale scores liggen in de oorsprong en maximale score liggen op de 

uiteinden van de assen. Hoe dichter bij de oorsprong hoe beter gewapend tegen 

klimaatverandering. 

6. Check de criteria die verbeterd kunnen worden. Dit zijn de adaptatieprioriteiten. De 

criteria waarvan je aangaf dat ze potentieel kunnen verbeteren, worden opgelijst. 

Hier liggen de verbetermogelijkheden door adaptief beheer en dus ook de noden. 

Nu stap je over naar de maatregelendatabank die aan elk criterium verschillende 

maatregelen koppelt voor de verbetering van de veerkracht (3.3).  

3.2.3 De veerkracht en potenties van je gebied visueel weergeven 

De scoretabellen zijn bedoeld om gebieden of (groepen van) beheereenheden/bestanden te 

beoordelen op klimaatgevoeligheid en te plaatsen binnen een assenstelsel (zie Figuur 10). De 

plaats in het assenstelsel omschrijft de capaciteit voor natuurbehoud onder 

klimaatverandering. Dit kan ook gezien worden als de aanwezige veerkracht of het vermogen 

van een ecosysteem om terug te komen tot de oorspronkelijke situatie na een verstoring/druk.  
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Figuur 10 Kwadrantenschema dat een specifiek gebied of beheereenheid plaatst, afhankelijk van zijn 

weerbaarheid voor klimaatverandering. In kwadranten 3 en 4 kan en moet je als beheerder 

het beheer aanpassen, maar bepaalt het beleid in hoeverre de maatregel succes kan 

hebben. In kwadrant 1 zal de impact van klimaatverandering minder snel zichtbaar zijn en 

kan het huidig beheer nog iets langer worden verdergezet. 

Gebieden of beheereenheden in zone 1 (dicht bij de oorsprong) zijn veerkrachtig voor 

klimaatverandering. Gebieden of beheereenheden in zone 2 en 3 zijn maar ten dele gewapend 

-voor bepaalde criteria - tegen de effecten van klimaatverandering. Gebieden en 

beheereenheden in zone 4 zijn zeer gevoelig voor klimaatverandering en zullen wellicht als 
eerste transformeren naar andere systemen. Ligt een gebied in zone 2, 3 of 4 dan is 

verbetering van veerkrachtcriteria nodig om richting de oorsprong op te schuiven. De 

scheidingslijn tussen de zones is geen harde grens. Belangrijk is dat een gebieden of 

beheereenheden opschuiven richting oorsprong door het implementeren van 

klimaatadaptieve maatregelen. 

● In veerkrachtige gebieden (zone 1) ligt de focus op biodiversiteit maximaliseren en 

natuurlijke processen begeleiden 

Een groot en aaneengesloten gebied, in een omgeving met een weinig intensief 

landgebruik, een lage milieudruk en een lage ecosysteemkwetsbaarheid (veel 

heterogeniteit, veel gradiënten) zoals Meerdaalwoud, gemengde bossen in Voeren, 
Liereman, Zwinduinen, De Westhoek, delen van de Zwarte beek … Voorbeelden van 

het van natuurlijke processen zijn meandering, erosie- en afzetting van een rivier, het 

uittreden van kwel, veenvorming, natuurlijke verzilting/verzoeting/ontkalking, 

windwerking, brand, natuurlijke begrazing... 

● In klimaatkwetsbare gebieden (zone 2) ligt de focus op herstelbeheer met aandacht 

voor het vergroten van biotische en abiotische variatie. 

Een groot en aaneengesloten gebied, in een omgeving met een weinig intensief 

landgebruik en een relatief lage milieudruk, maar een kwetsbaar ecosysteem met 
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weinig variatie en diversiteit zoals Bosland, monotone en uitgestrekte 

bosaanplantingen of uniforme graslandgebieden. 

● In goed ontwikkelde eilandjes (zone 3) ligt de focus op het vergroten & verbinden 

en/of creëren van goede milieuomstandigheden. 

Middelgrote gebieden of weinig verbonden beheereenheden, omgeven door intensief 

landgebruik en met een verhoogde milieudruk, maar met een lage kwetsbaarheid. De 

aanwezigheid van vitale en gevarieerde ecosystemen is meestal toe te schrijven aan 

het langdurig en volgehouden natuurbeheer van de ecosystemen. Het gaat om 
gebieden zoals De Maten, Lozerbos, graslanden van de Demervallei, graslanden van 

Drongengoed, Houtsaegerduinen, Torfbroek …  

● In zeer gevoelige gebieden (zone 4) ligt de focus op diversifiëren van biotiek en het 

mitigeren van milieudrukken  

Kleine en weinig verbonden gebiedjes of beheereenheden, in een omgeving met een 

intensief of ander landgebruik, een verhoogde milieudruk en/of een hoge 

kwetsbaarheid zoals een heideperceel in Brugs Houtland, een homogeen 

dennenbestand van enkele hectaren in de Kempen, graslanden van de Markvallei, 

duinen Groenendijk, Labeurhoek, Simli Duinen, Damvallei … Als je gebied of 

beheereenheid kwetsbaar is (slecht scoort op beide assen), zal het wellicht moeilijk 
worden om de komende 27 jaar al de belangrijke structuren en processen te 

behouden.  

 

Waarom een synthese in twee assen?  

Aan de hand van het kwadrantenschema kan de beheerder het gebied of de beheereenhe(i)d(en) eenvoudig 

beoordelen op vlak van veerkracht tegen klimaatverandering. Hoewel dit een sterke vereenvoudiging is van de 

werkelijkheid, maakt het de beheerder wel meteen visueel duidelijk waar de belangrijkste knelpunten zijn en waar 

kan worden op ingezet.  

Op de horizontale as staat de klimaatkwetsbaarheid van het ecosysteem. Soorten die al gevoeliger zijn voor 

klimaatverandering zullen wellicht sterker wegkwijnen door de klimaatverandering als ze ook op een gevoelige 

plek in het landschap staan (zuidhelling, zandige bodem, …).  

De verticale as van landschapsdegradatie geeft een ruwe synthese van alle relevante verschillende drukken op 

ruimere schaal. De optelsom van verschillende drukken zal steeds een grotere impact hebben op het systeem dan 

de afzonderlijke drukken. Hierbij moet je wel in het achterhoofd houden dat heel wat de geldende drukken gelinkt 

zijn aan elkaar. Een sterk gefragmenteerd systeem zal doorgaans meer last hebben van een verhoogde inwaai van 

voedingsstoffen, verdroging en invasieve exoten. 

De plaats in het assenstelsel van een gebied of beheereenheid geeft ook aanleiding tot het onderscheiden van vier 

beheerstrategieën, elk met een eigen accent. Deze strategieën gaan op voor elk landschapstype en geven de 

algemene doelen aan. Het feit dat men binnen een bepaalde strategie focust op een bepaald beheerdoel, wil niet 

zeggen dat andere beheerdoelen niet nodig of relevant zijn. 
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3.3 KIES ADAPTIEVE BEHEERMAATREGELEN 

Uit de score-oefening blijken een aantal criteria waar op kan worden ingezet. Per criterium zijn 

een hele reeks maatregelen mogelijk. In dit rapport werd daarvoor een maatregelentabel 

opgesteld. De opbouw en het gebruik van deze tabel, bespreken we onder ‘4.1. toelichting bij 

de maatregelentabel’ 
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4 STAP 4: IMPLEMENTEER ADAPTIEF BEHEER 

4.1 TOELICHTING BIJ DE MAATREGELENTABEL 

De databank werkt als een soort van kruispuntdatabank om verbanden te leggen tussen 

drukken, veerkrachtcriteria en andere relevante aspecten van natuurbeheer en 

klimaatverandering. Elke maatregel wordt gelinkt aan de betrokken landschapstypes, de 

structuur of het proces waarop de maatregel ingrijpt (Stap 1), het klimaateffect dat de 
maatregel buffert (Stap 2), de/het adaptieve principe(s) waar de maatregel aan bijdraagt (3.1) 

en de criteria voor veerkracht waar de maatregel op inwerkt (3.2).  

In de databank zijn maatregelen opgenomen van zeer praktische aard, bijvoorbeeld om 

aangeplante bomen beter te laten overleven. Maar de databank bevat ook maatregelen die 

een effect hebben op een hoger schaalniveau. Hiervoor kan overleg nodig zijn met andere 

sectoren. Wat alle maatregelen gemeen hebben, is dat ze het ecosysteem veerkrachtiger 

maken voor klimaatverandering. 

4.1.1 Opbouw maatregelendatabank 

De databank is voorlopig opgebouwd als spreadsheet, zonder achterliggende 

databankstructuur. In elke rij wordt een beheermaatregel besproken die ecosystemen aanpast 

aan klimaatverandering. De 11 kolommen geven meer informatie over de beheermaatregel en 

linkt deze met andere aspecten van natuurbeheer en klimaatverandering (Tabel 2). 

 

Tabel 2 Opbouw maatregelentabel 
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4.1.2 Gebruik maatregelendatabank 

Werkwijze adaptatieprioriteiten 

De maatregelendatabank biedt inspiratie op verschillende manieren van klimaatadaptief 

beheer. De tabel kan best gebruikt worden na het doorlopen van de score-oefening: 

1. Neem de lijst van veerkrachtcriteria die je kan verbeteren uit 3.2; 

2. Selecteer/filter in de databank op een veerkrachtcriterium van de lijst via de kolom 

‘Criteria veerkracht’; 

3. Bekijk al de mogelijke maatregelen om dit criterium te verbeteren;  

4. Kies de meest geschikte voor je gebied/beheereenheden. Het is aan de gebruiker om 

een geschikte keuze te maken. Die keuze kan afhangen van verschillende elementen: 

• gebiedseigen kenmerken 

• praktische toepasbaarheid: wat is praktisch mogelijk in mijn gebied? 
• efficiëntie maatregel 

• duurzaamheid maatregel 

• kostprijs maatregel 

• ben je afhankelijk van andere sectoren om de maatregel toe te passen? 

• beschikbaarheid van materiaal/zaden/oogst  

• ongewenste neveneffecten 

5. Selecteer/filter in de databank voor het volgende criterium van de lijst en herhaal de 

volgende stappen 

 

Ook zonder dat je de score-oefening doet, is de maatregelendatabank bruikbaar. Als een 
beheerder bijvoorbeeld droogteproblemen in zijn/haar gebied wil aanpakken, kan er gefilterd 

worden in de database op dit specifieke probleem via het klimaateffect ‘droogte’. Als een 

beheerder wil nagaan welke maatregelen het microklimaat beschermen, kan er gezocht 

worden op de term ‘microklimaat’ in de kolom ‘Structuren en Processen’. Indien een specifiek 

natuurstreefbeeld beoogd wordt, kan ook hierop gezocht worden via de kolom 

‘Natuurstreefbeelden’. Verschillende van de beheermaatregelen kunnen uitgevoerd worden in 

meerdere landschapstypes, maar er kan ook op een landschapstype geselecteerd worden.  

De meeste van de beheermaatregelen staan al uitgewerkt op Ecopedia, in een 

beheerhandboek of in een ander naslagwerk. Via de kolom ‘Meer informatie’ linken we 

hiernaar door.  

Voor- en nadelen van de beheermatregelentabel 

Maatregelen hebben echter vaak op meerdere criteria een invloed en dus elke adaptieve 

beheermaatregel is op zich gekoppeld aan één of meerdere veerkrachtcriteria én adaptieve 

principes. Figuur 11 geeft een voorbeeld van hoe verschillende beheermaatregelen, criteria en 

adaptieve principes verbonden zijn met elkaar. De relaties zijn meervoudig.  

 



 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.vlaanderen.be/inbo  Pagina 73 van 119 

 

Figuur 11 Voorbeeld van hoe verschillende beheermaatregelen, criteria en adaptieve principes  

 

Wees waakzaam voor beheermaatregelen die bijdragen aan één klimaatadaptief principe, 

maar tegelijkertijd een ander principe benadelen. Bijvoorbeeld in graslanden inzetten op 

kleine landschapselementen waardoor het landschap niet langer geschikt is voor soorten van 

open gebieden. Daarnaast is klimaatadaptief beheer waarbij meer opslag van bomen en 

struiken en ruige hoekjes worden ontwikkeld, niet altijd compatibel met regulier beheer 
waarbij het behoud van een afgelijnd natuurdoeltype zoals een hooiland wordt nagestreefd via 

een gericht maaibeheer. De risico’s, neven- en ongewenste effecten zoals het vrijkomen van 

fosfaat bij vernatting van valleigronden, natuurverlies door te snelle vernatting, of verruiging 

door het inzetten van rijk strooiselsoorten worden ook aangegeven in de database. Het is 

daarom belangrijk telkens goed te overwegen op welk principe het best wordt ingezet. 

Een prioritering van maatregelen houdt niet alleen rekening met een klimaatadaptief beheer, 

maar ook met de algemene beheerdoelen voor biodiversiteit en het leveren van 

ecosysteemdiensten. Uiteindelijk bepaal je de prioriteiten zelf op basis van lokale kansen en de 

middelen die je ter beschikking hebt. De locatie in het kwadrantenschema geeft echter wel 

een duidelijke indicatie of een klimaatadaptief beheer al dan niet (sterk) aangewezen is.  

Aan elke zone zijn een aantal algemeen geldende klimaatadaptieve principes gekoppeld, die 

kunnen helpen bij het kiezen van aangewezen klimaatadaptieve maatregelen (Figuur 12).  
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Figuur 12 Overzicht van de verschillende zones en de link met de 4 pijlers en daaraan gelinkte principes. 

Deze figuur geeft een indicatie in het algemeen. Afhankelijk van de individuele situatie kan 

natuurlijk een bepaald principe belangrijker of minder belangrijk zijn. 
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4.2 HANDVATEN VOOR BEHEERDERS  

Enkele beheermaatregelen worden besproken in handvatenfiches. Die bieden meer informatie 

over de klimaatadaptieve (wissel)werking van groepen van beheermaatregelen. Voor het 

graslandenlandschap geven we hieronder vier handvatenfiches: 

- Handvaten voor een aangepast maaibeheer 

- Handvaten voor begrazing 

- Handvaten voor aanleg en onderhoud van houtige kleine landschapselementen 

- Handvaten voor aanpassign waterhuishouding (geldt voor alle landschappen) 
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4.2.1 Handvaten voor een aangepast maaibeheer 

Maaien is de meest voorkomende beheervorm bij graslanden in natuurbeheer. Maaien was in 

het verleden vooral van belang voor de productie van hooi. Dit geldt nog steeds voor de 

meeste graslanden in landbouwgebruik. Bij graslanden in natuurbeheer staat het behoud van 

de hoge graslandendiversiteit centraal. De hooiopbrengst is hier vaak neven- of ondergeschikt.  

Een maaibeheer wordt bij het beheer van halfnatuurlijke graslanden ingesteld omwille van:  

- Terugzetten van de successiereeks, waarbij de vegetatieontwikkeling staakt in een 

grazige fase 

- Bevorderen van minder competitieve soorten, o.a. door het perceel kort de winter te 

laten gaan waardoor meer kiemkansen ontstaan  
- Verhogen van kiemkansen 

- Afvoer van voedingsstoffen 

Het wijzigende klimaat vraagt vooral extra aandacht voor het behoud van microklimaat, 

bijkomende buffering tegen droogte en tegen hitte en een aanpak van het verlengde 

groeiseizoen. 

Maaien is een erg stuurbare beheervorm, waarbij de beheerder controle heeft over 

verschillende factoren. We sommen hieronder de belangrijkste handvaten op, met duiden van 

mogelijke adaptatie aan klimaatverandering. 

 

Maaitijdstip 

Door klimaatwijziging zal het groeiseizoen vroeger starten en langer uitlopen. Algemeen zal de 

eerste maaibeurt vroeger vallen, de laatste kan later ingepland worden. 

- Bij graslanden in ontwikkeling in fase 0, 1 of 2 wordt de eerste maaibeurt best al in de 

eerste helft van mei ingepland. In de toekomst zal dit wellicht nog verder opschuiven 

richting tweede helft van april. 

- Soortenrijke graslanden in fase 3, 4 of 5 vragen geen echt vroege maaibeurt, tenzij 

ingezet wordt op een tweede bloeiperiode. Het maaitijdstip wordt vooral afgesteld op 

de aanwezige plantensoorten en fauna. 

- Maaien kort voor een lange droogteperiode is niet aangewezen voor graslanden op 

droge standplaatsen. Omdat lange droogteperiodes vaak moeilijk op voorhand 
voorspelbaar zijn, is het aangeraden kan best gevarieerd worden met het maaitijdstip, 

zelfs binnen een beheereenheid. 

- Door de grotere variatie in weerspatronen, wordt het belangrijk om het maaitijdstip te 

bepalen op basis van de aanwezige biomassa, bloeitijdstip, nectarproductie of 

zaadzetting in het jaar in kwestie. De maaidata zelf zullen met voldoende hoge marge 

moeten worden vastgelegd.  

Let op:  

- Een zeer vroege maaibeurt is meestal niet combineerbaar met vroege weidevogels 

zoals grutto en kievit. Met behulp van nestdetectie (bv. drones met warmtecamera) 
kunnen eventueel wel nestvrije zones bepaald worden die wel al gemaaid kunnen 

worden. 
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- Graslanden in valleien en depressies zijn vroeg op het voorjaar mogelijk nog 

onvoldoende toegankelijk met zwaar materiaal. Bodemschade moet ten alle tijden 

vermeden worden. Beter een maaibeurt wat uitstellen dan de bodem te verdichten. 

- Eénjarige plantensoorten zonder langlevende zaadbank (ratelaar, trosdravik) zijn extra 

gevoelig voor een vroege maaibeurt. Spaar dergelijke soorten bij vroege maaibeurten, 

en/of maai gefaseerd. 

- Verhoogde flexibiliteit in maaidata bemoeilijkt de planning en verhoogt de noodzaak 

aan extra mankracht en materiaal.  

 

Maaifrequentie 

Een aangepast maaitijdstip (zie hoger) resulteert soms in een wijziging van de maaifrequentie. 

Voor de vochtigere graslanden zal vaak een extra maaibeurt per jaar gerealiseerd kunnen 

worden. In minder productieve, drogere graslanden waar nu traditioneel vaak één keer per 

jaar gemaaid wordt, zal wellicht een late voorjaar én najaarsmaaibeurt wenselijk worden. De 

beheerder moet dit steeds afwegen in functie van productiviteit en doelsoorten. 

In de toekomst wordt het belangrijker om ruige schuilplekken te behouden waar temperatuur 

en bodemvocht iets sterker gebufferd worden. Daarom is het aangeraden om steeds randen of 

stroken te ontwikkelen waar niet jaarlijks gemaaid worden. Bij sinusbeheer (zie verder) 
varieert de maaifrequentie ter hoogte van de rand op erg kleine schaal, met stukjes die 

meerder keren per jaar gemaaid worden tot stukken die meerdere jaren niet gemaaid worden. 

Let op:  

- Een verhoging van de maaifrequentie zorgt voor extra afvoer van voedingsstoffen en 

mineralen. In de meeste gevallen is een verschraling van het grasland een doel op zich. 

Wanneer verzuring echter problematisch is (bv. op zure, droge zandgronden), kan een 

continue afvoer van hooi (en dus ook mineralen) echter leiden tot verdere verzuring. 

Dit effect zal versterkt worden door de hogere temperaturen en langere 

droogteperiodes. De beheerder moet afwegen of dit wenselijk is, of kan lokaal 

experimenteren met bekalking, toevoer van steenmeel of bevloeien. 
- Een verhoogde maaifrequentie kan in sommige situaties de opbouw van organisch 

materiaal in de bodem verminderen, waardoor het systeem gevoeliger wordt voor 

droogte. 

- Voor weidevogels kunnen gebieden met te lage maaifrequentie en ruigteontwikkeling 

vermijden omdat deze ook vaak schuilplaatsen zijn voor predatoren. 

 

Dimensie maaivlaktes 

Door het verhoogde risico op lange droogteperiode, moet de beheerder verhinderen dat grote 

oppervlaktes kort gemaaid een droogteperiode ingaan. Dit zou zorgen voor een rechtstreekse 

blootstelling van de bodem aan hitte, vermindert de schaduw en het koelere microklimaat 
onder de grasmat… Pas gemaaide planten, inclusief hun oppervlakkige wortelgestel, staan 

hierdoor sterker bloot aan risico op verdroging. Maaien op kleine oppervlaktes zorgt voor een 

risicospreiding, waardoor er steeds vegetatievlekken overblijven die minder blootgesteld 

worden aan die extreme omstandigheden. Ook voor insecten is een kleinschalig maaibeheer 

beter omwille van het verzekeren van het voedselaanbod. Dit wordt in de toekomst steeds 

belangrijker: in droogteperiodes is nectar hoe dan ook schaarser. 
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In de praktijk kunnen graslanden best in stroken gemaaid worden die aangepast zijn aan de 

dimensie van maaibalkbreedte, keermachine en balenpers. 

Let op:  

- Gefaseerd maaien vergt extra planning. 

- De netto hoeveelheden hooi per maaibeurt daalt, waardoor de hoeveelheden mogelijk 

te klein worden voor een landbouwer om bijvoorbeeld in te kuilen. 

- Machines zullen minstens twee keer zo frequent op de terreinen rijden. Vooral aan de 

kop van de graslanden zullen steeds dezelfde stroken bereden worden. Let daarom 
extra op voor het risico op bodemverdichting en zet materiaal met lage druk op de 

bodem. 

 

Maaihoogte 

Door de maaihoogte iets hoger in te stellen, lijken grassen iets beter te recupereren na een 

maaibeurt. De bodem zal minder uitdrogen en opwarmen. Dit kan ook positieve gevolgen 

hebben voor het gehalte aan organisch materiaal in de bodem. Regeneratievermogen is dus 

vaak hoger indien de maaihoogte iets hoger is, maar bij hittestress is het recuperatievermogen 

echter lager (bv. Jones et al. 2017 voor kropaar). De patronen zijn vooral beschreven in 

graslanden in landbouwgebruik, met soms tegengestelde patronen. In halfnatuurlijke gras zijn 

de processen nog onvoldoende gekend en vraag. 

Let op: 

- Iedere maaibeurt zal iets minder voedingsstoffen afvoeren als er hoger gemaaid 

wordt. 

- Bij omvormingsbeheer kan het net de bedoeling zijn om de dominantie van aanwezige 

grassoorten te doorbreken. Kort maaien kan dan net een meerwaarde zijn. 

 

Materiaal 

Bodemverdichting is een belangrijk aandachtspunt bij maaibeheer. Landbouwmachines 

worden steeds grotere en zwaarder, terwijl de nood aan een luchtige bodem net grote wordt 
bij klimaatverandering. Dit geldt zowel voor de vochtigere graslanden in valleisystemen als 

droge graslanden in infiltratiegebieden. Er bestaan tegenwoordig heel wat aangepast 

machines die minder druk op de bodem geven: lagedrukbanden, rupsbanden, lichtere 

tractoren, eenassers, GSP-gestuurde maaimachines,…  

 

Nabehandeling 

Maaisel kan best op het hooiland gedroogd en gekeerd worden, zeker wanneer er veel zaden 

onrijp waren bij maaien. 

Maaisel lang laten liggen of mulchen is voor veel beheerders een taboe. In theorie zou dit 

kunnen lijden tot hogere hoeveelheden organisch materiaal in de bodem. Hierdoor zou het 
bodemvocht langer worden vastgehouden en is het grasland mogelijk beter gebufferd tegen 

extreme hitte en droogte. Ook verzuring kan op die manier deels worden tegengegaan. Er is 
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wel wat kennis over de impact van verschillende ‘nabehandelingen’ op de 

nutriëntenhuishouding en bufferende werking in gazons (Poeplau et al 2016), maar 

momenteel werden dergelijke beheervormen weinig onderzocht in halfnatuurlijke graslanden. 

Bijkomend onderzoek is wenselijk om de afweging tussen de verminderde afvoer 

voedingsstoffen en vervilting van de graszode af te wegen tegen eventuele positieve effecten 

op vlak van klimaatbuffering. 

 

Sinusbeheer 

Sinusbeheer is een specifieke vorm van gefaseerd maaibeheer, waarin verschillende 

elementen van klimaatadaptiebeheer vervat zitten. Sinusbeheer gaat als volgt (naar Couckuyt 

2015): 

- Stap 1: maaien en afvoeren van een sinuspad. 

Een sinuspad is een kronkelend pad min of meer parallel aan de perceelsrand. Meestal 

is dit één maaibalkbreedte. Het sinuspad wordt enkele weken voor de rest van het 

hooiland gemaaid. 

- Stap2: maaien van het hooiland binnen het sinuspad. 

In deze stap wordt alles tussen het sinuspad en het midden van het perceel gemaaid. 

Het tijdstip wordt afgesteld op de graslandfase. Het sinuspad zelf blijft ongemaaid. 
Hierdoor is een strook met fris gegroeide vegetatie beschikbaar en aan de buikenkant 

van het perceel een ongemaaide vegetatie. 

- Stap 1 en 2 worden telkens herhaald, tot drie keer per jaar. Hierbij ligt het sinuspad 

telkens op een andere plek. Na verschillende jaren ontstaat een perceelsrand die 

bestaat uit kleine vlekken met verschillende leeftijden. In de stukken die lang 

ongemaaid werden, verschijnt zelfs houtige opslag. De aanleg van het sinuspad 

gebeurt best onafhankelijk van de ‘leeftijd’ van de vegetatie, waarbij ook de eventuele 

houtige opslag verwijderd wordt. 

 

Voordelen van het sinusbeheer zijn: 

- Er ontstaat een ruige rand rond het graslandperceel. Dit is een schuilplaats voor heel 

wat soorten en vormt een klimaatrefugium bij hitte. 

- Er is een grotere variatie in leeftijd en structuur. De soortenrijkdom zal toenemen, 

waardoor de stabiliteit van het hele systeem toeneemt. 

- De kronkelende rand zorgt voor expositie in vrijwel alle windrichtingen. De hele dag 

door zijn zonnige randen en schaduwrijke randen. 

Nadelen: 

- Dit is intensief beheer dat moeilijker uit te voeren is met grote machines. 

- Een deel van het perceel wordt ingenomen door een ruigere rand. Voor kleine 

percelen vermindert dit de oppervlakte van de doelvegetatie. 
- Wanneer de percelen nog te voedselrijk zijn, kunnen haarden van brandnetels en 

distels ontstaan in de perceelsranden. In een groter natuurgebied vormt dit meestal 

geen groot probleem. Wanneer het perceel ingebed ligt tussen landbouwgronden, zijn 

dergelijke vegetaties niet bevorderlijk voor de goede verstandhouding met 

landbouwers. 
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4.2.2 Handvaten voor een aangepast begrazingsbeheer 

Begrazing is - na maaibeheer - de meest relevante beheervorm voor graslanden. Begrazing 

gebeurt zowel door gedomesticeerde dieren als door wilde grazers, maar vooral de 

begrazingsdruk en –type met gedomesticeerde dieren is erg stuurbaar. 

Beheerdoelstellingen van begrazing in natuurbeheer zijn onder meer: 

- Instandhouden van vroege successiefase met (half)open vegetaties.  

- Doorbreken van dominantie van bepaalde plantensoorten. 

- Creëren van horizontale structuur door afwisseling van sterk begraasde plekken en 

minder begraasde stukken, bemeste en niet bemeste plekken, sterk betreden paden,… 

- Herstel van een processen als zaadverbreiding, nutriëntenrecyclage. 
- Terugbrengen van soorten die afhankelijk zijn van grazers, zoals mestzwammen en 

mestkevers. 

Bij begrazingsbeheer heeft de beheerder minder controle over de gerealiseerde patronen, 

zeker bij extensieve begrazing op grotere terreinen. De beheerder kan wel sturen op 

verschillende factoren. We sommen hieronder de belangrijkste handvaten op en duiden de 

mogelijke adaptaties aan klimaatverandering. 

 

Soort & ras 

De beheerder selecteert de diersoort of het ras naargelang de doelstelling en/of 

beschikbaarheid. Iedere soort of ras heeft typisch foerageergewoonten, gaande van snoeiers 
van houtige gewassen (bv. ree) over variabele vreters tot bijna exclusieve grazers van grassen 

en kruiden (bv. de meeste koeienrassen). We verwachten geen grote wijzigingen in de 

plantenpreferentie van de verschillende soorten en rassen. Mogelijk wijzigt wel het gedrag van 

de dieren, waarbij bijvoorbeeld nutriënten nog meer richting beschaduwde plekken worden 

gebracht. 

Soorten en rassen zijn meestal aangepast aan de oorspronkelijke locatie waar ze geteeld 

werden. In de toekomst zal de tolerantie voor hitteperiodes een steeds grotere rol spelen. Ook 

kunnen eventuele ziektes het keuzepallet aan grazers beperken. Wellicht zullen rassen uit 

warmere klimaten hier in de toekomst beter gedijen, maar merken wel grote tolerantie als de 

nodige verzorging toegediend wordt. In grote lijnen zullen browsers meer vocht uit hun 
voedsel halen dan grazers, zeker in droogteperiodes, maar de beheerder moet steeds 

voldoende water blijven voorzien. . 

Door hogere mineralisatie en hogere temperaturen zal de productiviteit wellicht toenemen. 

Indien de beheerder voedingsstoffen uit het systeem wenst te verwijderen, maar toch 

begrazing wenst te behouden, kan de keuze gemaakt worden voor paard- of kameelachtigen 

die latrines aanleggen. De mest uit latrines kan relatief eenvoudig afgevoerd worden. 

Door de onvoorspelbaarheid is het – zeker voor kleinere begraasde gebieden – van belang om 

met rassen of individuen te werken die vlot handelbaar zijn. De kans dat een kudde 

onverwacht verplaatst moet worden omwille van ongunstige weersomstandigheden neemt 

toe. 

 

Periode 
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Er bestaan verschillende vormen van begrazingssystemen: jaarrond begrazing, 

seizoensbegrazing en nabegrazing. Ongeacht de begrazingsvorm moet rekening gehouden 

worden met de verhoogde risico’s van overstromingen, hitte en droogte. Wanneer één van 

deze elementen in bepaalde jaargetijden een toegenomen risico vormt, kan dit begrazing in 

die periode hypothekeren.  

 

Bij de timing van de begrazing moet o.a. rekening gehouden worden met: 

- Langere natte periodes in winter, mogelijk doorwerkend tot in het voorjaar, waardoor 
in valleigraslanden en depressies pas later gestart kan worden. 

- De vroegere start van het groeiseizoen. Op plekken waar de bodems voldoende 

draagkrachtig zijn, kan begrazing best wat vroeger starten. 

- Sommige terreinen zullen niet begraasbaar zijn tijdens zomeroverstromingen. 

- Extreme droogteperiodes in de zomer. Vooral op droge zandbodems daalt de 

productiviteit mogelijk zodanig sterk dat het risico op overbegrazing en opentrappen 

van de bodem. Langdurige overbegrazing kan in extremis leiden tot verstuivingen. 

Waterbeschikbaarheid kan problematisch worden. 

- Periodes van extreme hitte moeten gemeden worden als er onvoldoende schaduw of 

andere mogelijkheden voor verkoeling aanwezig is. 

 

Intensiteit 

De intensiteit van begrazing (aantal dieren per oppervlakte) is normaal omgekeerd evenredig 

met de begrazingsduur. De beheerder heeft meestal de keuze tussen extensieve begrazing met 

weinig grazers voor een langere periode of stootbegrazing met hoge densiteit aan grazers voor 

kortere periodes. We verwachten niet dat de klimaatwijziging een sturende rol speelt in deze 

trade-off, maar kleinere aanpassingen zijn wel wenselijk: 

- Beperking van begrazing in bepaalde periodes (zie hoger) leidt mogelijk tot de nood 

aan begrazing met hogere intensiteit in de overige periodes. 

 

Oppervlakte 

Begrazing kan zowel in kleinere percelen als in uitgestrektere begrazingsblokken. 

Bij kleinere percelen kan de beheerder eenvoudiger gestuurd worden en kan die ingrijpen 

wanneer het terrein ongeschikt wordt voor de grazers. In grotere terreinen is er meestal meer 

variatie in vegetatie aanwezig, vaak met de nodige schaduwplekken en waterpartijen. Ingrijpen 

is hier minder snel nodig. In grote terreinen is het wel een pak lastiger om dieren te 

controleren of vangen wanneer dit nodig zou zijn. 

 

Flexibiliteit 

Door het verhoogd risico op extreme omstandigheden, dient bij begrazingsbeheer extra 
flexibiliteit in het begrazingsschema ingebouwd te worden. Afhankelijk van de 

weersomstandigheden kunnen dieren vroeger of later op het terrein. Bij extreme droogte of 
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hitte, en de daaraan gelinkte schaarste in grasproductie, moeten dieren eventueel kunnen 

worden verplaatst naar een ander terrein of moeten ze gestald kunnen worden. Om dit op te 

vangen, zijn reservegronden nodig, of moet er ook voor de zomerperiode een voedervoorraad 

beschikbaar zijn voor periodes van opstallen.  

 

Aanpassingen aan terrein 

De inrichting van begrazingsblokken kan aangepast worden om het terrein ook tijdens de 

extremere periodes geschikt te houden voor grazers: 

- Hoogwatervluchtplaatsen aanleggen. Terreinen met een risico voor overstromingen 

dienen voorzien te worden van voldoende plaatsen waar dieren kunnen vluchten. Dit 

kan gerealiseerd worden door begrazingsblokken uit te breiden met hoger gelegen 

terreinen, of door de aanleg van terpen in de overstromingsvlakte.  

- Aanleggen van poelen. Tijdens periodes van extreme hitte kunnen grazers verkoeling 

vinden in dergelijke waterpartijen. 

- Drinkwater voorzien. Er is extra aandacht nodig voor waterbevoorrading, zeker in 

droge periodes. Dit kan onder de vorm van (diepere) poelen. Indien poelen niet 

mogelijk zijn of wanneer de waterkwaliteit onvoldoende is (o.a. omwille van 

blauwwieren) moeten drinkwaterpompen of drinkbakken voorzien worden. 
- Schaduw voorzien. Hoog opgaande bomen met vrije stam zijn daardoor beter geschikt 

dan gesloten houtkanten of schuilhokken. In bepaalde terreinen zijn hoogstammige 

bomen echter minder geschikt. 

 

Gezonde dieren 

De gezondheid van dieren dient altijd bewaakt te worden. Door de klimaatverandering 

verhoogt het risico een aantal problemen: 

- Blauwwieren in drinkwater. Blauwwieren produceren toxische stoffen die ook voor 

grazers giftig zijn. Blauwwiervergifitging kan resulteren in verschillende ziektes 

(algehele zwakheid, lever- en nierschade) en zelfs sterfte. 
- Botulisme. Deze ziekte treft vooral waterwild tijdens hittegolven. Grazers die in 

aanraking komen met karkassen van watervogels zijn vatbaar voor de ziekte. Dit 

gebeurt zelden, maar een besmetting is vaak fataal. 

- Verstoring. Hitte zorgt voor stress bij grazers. Op deze momenten dient elke vorm van 

bijkomende stress vermeden te worden. Verstoring van de dieren omwille door de 

beheerder of door recreanten of honden moet vermeden worden. Noodzakelijke 

handelingen worden bij hitteperiodes best ’s ochtends uitgevoerd. 

- Bijtende insecten en parasieten kunnen ook zorgen voor bijkomende stress bij dieren. 

- Giftige planten. Klimaatverandering kan problemen met nieuwe of reeds gevestigde 

toxische soorten versterken. De beheerder dient rekening te houden met dit risico bij 

het bepalen van het begrazingsbeheer, zeker wanneer grazers deze niet herkennen. 
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4.2.3 Handvaten voor het beheer van houtige kleine landschapselementen 

Houtige elementen zoals hagen, houtkanten of bomenrijen maken historisch gezien vaak 

functioneel deel uit van een graslandenlandschap. Door de intensivering van de landbouw, het 

onderhoud dat ze vragen en het verlies van hun economische functie, zijn ze minder in trek 

geworden. In het kader van een klimaatadaptief beheer winnen ze echter opnieuw aan belang, 

zowel als klimaatadaptieve maatregel in functie van landbouw (bv. agroforestry, schaduw voor 

vee) en natuur (zie verder) als voor klimaatmitigatie vanwege de koolstofopslag. De 

belangrijkste argumenten om houtige elementen in het graslandenlandschap aan te leggen zijn 

hieronder opgelijst. 

- Ze verhogen de structuurdiversiteit van graslandlandschappen en dragen zo bij aan de 
biodiversiteit. 

- Ze zorgen voor beschaduwde plekken in het landschap, met een vrijwel continue 

gradiënt van bijna altijd-beschaduwde plekken onder bomen tot veel beschenen 

plekken in de open graslandsfeer. Schaduw is niet alleen relevant voor de aanwezige 

soorten, maar ook erg belangrijk voor grazers. 

- Door evapotranspiratie zorgen bomen zelfs voor wat extra verkoeling. 

- Houtige landschapselementen verhogen de hoeveelheid organische materiaal in de 

bodem, zowel rechtstreeks via ondergrondse delen als onrechtstreeks via bladval. 

Effecten op het organische stofgehalte gaan tot vier keer de boomhoogte. 

- Ze recycleren voedingsstoffen en mineralen uit diepere bodemlagen. Sommige soorten 
werken daardoor bufferend tegen verzuring. 

- Ze vormen een mogelijk bron van inkomsten vanwege de houtproductie. 

- Houtige elementen maken deel uit van de cultuurhistorische waarde van 

graslandlandschappen en verhogen de recreatiewaarden. 

In het licht van klimaatverandering wordt ook het beheer van de houtige landschapselementen 

zelf best aangepast. We verwijzen hier naar de handvaten rond verjonging in het boslandschap 

(Van Den Berge et al. 2021), maar geven hier de belangrijkste aandachtspunten. 

- In functie van verhoogde risico op droogte: 

o Gebruik soorten en herkomsten die aangepast zijn aan drogere omstandigheden. 

Dit geldt zeker voor traag groeiende boomsoorten met lange ontwikkelduur. 
o Toekomstige vatbaarheid voor exotische ziektes is moeilijk in te schatten, maar 

vermijd soorten die (in warmere of drogere gebieden) nu al sterk getroffen 

worden door ziektes of plagen. 

o Doe aan risicospreiding: gebruik steeds een gemende soortensamenstelling, tenzij 

dit omwille van esthetische of cultuurhistorische redenen niet toegelaten is. 

o Hou rekening met droogterisico bij het aanplanten en in de eerste jaren na het 

aanplanten: voorzie water, voorzie mulch, gebruik dieper plantgaten, voeg humus 

toe in plantgat,…  

o Pas eventueel de beheerdoelen aan: veel struiken zijn resistenter tegen droogte 
dan hoog opgaande bomen. 

o Wijzig eventueel de onderhoudsvormen: een knotboom of hakhoutstoof heeft 

een verhoogde verhouding tussen ondergrondse en bovengrondse biomassa, 

waardoor watervoorziening minder snel in het gedrang komt. Let wel op voor 

eventuele schade en een verhoogde vatbaarheid voor ziektes ter hoogte van 

wonden.  
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- In functie van verhoogde risico op stormschade: 

o Hou rekening met eigenschappen van de soort  

- Hoogopgaande bomen vangen meest wind en verhogen kwetsbaarheid 

voor stormschade 

- Sommige soorten met stug hout breken sneller dan anderen 

- Ondiep wortelende soorten zijn vaak kwetsbaarder voor windval 

- Sommige soorten herstellen vlotter na stormschade 

o Waterverzadigde bodems zijn minder stabiel. Vooral de soorten met ondiepe 
wortels zijn hierin minder goed verankerd en gevoelig voor windval. 

o Besteed de nodige aandacht aan oude monumentale bomen in een open 

landschap. Snoeien (inclusief specifieke beheervormen als knotten, kandelaren en 

hakhoutbeheer) reduceert het kruinvolume, met verminderd risico op 

stormschade. De snoei moet doordacht gebeuren, waarbij mogelijke schade en 

verhoogde blootstelling aan ziekteverwekkers afgewogen wordt tegenover de 

verminderde risico's op stormschade. 

o In overgangen van graslanden naar bos kan de aanleg van een mantelvegetatie 

hogere bomen bijkomend beschermen.  

 

Let op:  

- Niet overal zijn houtige elementen gewenst. Open landschappen kunnen een bewuste 

keuze zijn omwille van cultuurhistorische redenen of voor faunadoelsoorten van open 

landschappen. 

- Houtige elementen kunnen vooral in schrale graslandtypen zorgen voor ongewenste 

aanrijking via bladval. Voorzie in die gevallen voldoende open ruimte tussen 

bomenrijen of houtkanten, zodat er wel klimaatvluchtplaats aanwezig zijn zonder dat 

het volledige grasland beïnvloed wordt. 

- Houtige elementen kunnen verdroging in de hand werken. Houtige elementen 

verbruiken vaak meer water dan grazige vegetaties. Door hun diepere wortels kunnen 
ze ook dieper water onttrekken dan de meeste grassen en kruiden en kunnen 

daardoor een negatief effect hebben. Vooral in het voorjaar kunnen ze de 

grondwaterstanden sterk beïnvloeden, zeker op plaatsen met geringe aanvoer van 

kwel. Anderzijds zorgen houtige elementen voor extra schaduw en hun bladval zorgt 

voor extra toevoer van organisch materiaal, waardoor graslandvegetaties beter 

gebufferd worden tegen de gevolgen van langdurige droogteperiodes. 

- De aanwezigheid van bomen en struiken kunnen ongewenst voor massale verjonging 

zorgen in open habitats. Vooral wilgenpluis kan tot vele tientallen meter wegwaaien. 

Wanneer naakte bodem aanwezig is, of op plekken waar niet vlot gemaaid of begraasd 

kan worden, kunnen wilgen massaal kiemen. Zwarte els verbreidt minder ver, maar is 
minder smalelijk en vormt een potentieel probleem onder begrazing. Ongewenste 

boomopslag verhoogt de werklast voor het graslandbeheer. 
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4.2.4 Handvaten voor een aangepaste waterhuishouding 

Een aanpassing van de waterhuishouding is cruciaal om de effecten van klimaatverandering op 

te vangen. In Vlaanderen stromen momenteel onnatuurlijk grote hoeveelheden water snel 

weg richting zee. Een aanpassing van de waterhuishouding, waarbij sterk wordt ingezet op het 

vasthouden en traag afvloeien van het water kan een groot deel van de effecten van 

klimaatwijziging opvangen. De maatregelen verlagen het risico op zowel zware 

overstromingen, extreme droogte en indirect ook op extreme temperaturen.  

De handvaten die we hier voorleggen liggen in lijn met de drietrapsstrategie dat al sinds 2000 

gehanteerd wordt in het integraal waterbeleid. Inzetten op het vasthouden van water is en 

blijft primordiaal. Pas als tweede stap wordt ingezet op het bufferen van water, waarbij 

overstromingen vermeden worden door het opslaan van water in bufferbekkens bij hevige 

neerslag. Als laatste actie komt het (versneld) afvoeren aan bod wanneer ongewenste 

overstromingen een reële bedreiging vormen. Naar aanleiding van de aanhoudende 
droogteperiodes en het trage herstel van de grondwaterstanden na droogte wordt gepleit om 

het drietrapsprincipe uit te breiden naar een vijftrapsprincipe, waarin ook aandacht is voor 

waterbesparing en aanpassingen aan een veranderd waterhuishouding (Helder-Feijen & van 

der Toorn 2020). In dit handvat volgen we dit vijfstapsprincipe en bespreken de maatregelen in 

die volgorde.  

De impact van ingrepen aan de waterhuishouding heeft typisch gevolgen tot buiten een 

beheerblok of reservaat. Ook omgekeerd geldt dat ingrepen elders in het stroomgebied 

gevolgen kunnen hebben op het beheerperceel. De natuurbeheerder heeft zeker niet alles in 

eigen handen om de waterhuishouding aan te passen – in tegendeel zelfs. De belangrijkste 

handvaten liggen buiten de bevoegdheid van de beheerder. Inzetten op waterbesparing en het 

ophouden van water wordt best voor het hele Vlaamse grondgebied aangepakt. Iedereen kan 

en zou hier moeten aan bijdragen, met als leuze ‘vele kleintjes maken een groot’. De 

natuurbeheerder van natte gebieden kan zelf heel sterk inzetten op het vasthouden van water 
in natte gebieden. Dit vormt dan ook de hoofdmoot van dit handvatenstuk. Ook kan de 

beheerder inzetten op lokaal bergen van water, maar het grootschalig bergen in 

overstromingsgebieden en het versneld afvoeren bij overstromingen vallen vaak buiten de 

bevoegdheid van de beheerder.   

Naast de maatregelen die de natuurbeheerder op eigen terrein kan nemen, is het voor het 

aanpassen van de waterhuishouding bijzonder relevant om andere actoren te wijzen op de 

nood van een duurzame waterhuishouding voor een natuurgebied. Als beheerder heb je vaak 

kennis over de ecohydrologie van het landschap. Deze kennis is niet steeds aanwezig bij de 

vergunningverlener. We kunnen niet genoeg benadrukken dat ingrepen buiten het 

natuurgebied een grote impact kunnen hebben op de waterhuishouding van een natuurgebied 

en dat het bijzonder belangrijk is als beheerder ook op voor die ingrepen een visie of advies te 

ontwikkelen. Voor ingrepen op een hoger schaalniveau zoals de inrichting van een groot 

overstromingsgebied zijn vaak overlegmomenten nodig met meerdere actoren. Als 
natuurbeheerder kan je via participatie in inspraakmomenten actuele en potentiële 

knelpunten signaleren. De bekkensecretariaten organiseren gebiedsgerichte thematische 

overlegmomenten (GTO) die hiervoor geschikt zijn. Hoewel die inspraak cruciaal is en hoewel 

je als beheerder soms meer kunt bereiken via inspraak dan door maatregelen op eigen terrein, 

beschouwen we dit aspect niet als onderdeel van klimaatadaptief natuurbeheer sensu strictu 

en gaan hier niet dieper op in.  
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Heel veel maatregelen worden uitvoerig beschreven in studies door de Nederlandse Stichting 

Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) (o.a. Delsman et al. 2018, Runhaar et al. 2000, 

Runhaar et al. 2004, Stowa 1998,  Wösten & Groenendijk 2021) en de maatregelencatalogus 

“Natural Water Retention Measures”  (http://nwrm.eu). 

Water besparen 

Door de steeds grotere druk op zoet water is het belangrijk om zuinig gebruik van water te 

stimuleren.  

Water besparen heeft vooral betrekking op het beperken van het gebruik van zuiver water. Dit 

gaat o.a. over het gebruik van grijs afvalwater in plaats van grond of leidingwater, aangepaste, 

waterzuinige irrigatiesystemen, circulair watergebruik…   

In natuurbeheer is waterbesparing minder evident omdat het waterverbruik door planten een 

fysiologisch proces is dat sterk gestuurd wordt door omgevingsfactoren. Maar water besparen 

is niet onmogelijk bij natuurbeheer. Ook het vermijden van ‘waterlekken’ uit een gebied kan 

beschouwd worden als waterbesparende maatregel.   

Optimalisatie van peilen in de omgeving  

Wanneer het grondwater in de omgeving van kwetsbare natuur wordt opgestuwd, zal minder 

oppervlakkige waterafvoer op gang komen. De oppervlakkige afvoer is kleiner naarmate het 

peilverschil geringer is tussen de zone met kwetsbare natuur en de omgeving. Daarom is 

peilverhoging in de (landbouw)omgeving alleen aantrekkelijk als de perifere weerstand laag is 

(STOWA 1998). Dit kan worden gerealiseerd door:  

- een half-natuurlijke bufferzone: Een bufferzone bestaat uit een strook grond om een 

natuurterrein waarin de grondwaterstand geleidelijk verloopt van het hogere peil in het 

terrein naar het lagere in de omgeving (Bot 1996).  

- een optimalisatie van peilbeheer: Door het beperken van beregening uit grondwater in 

het groeiseizoen. Eventueel kunnen er afspraken gemaakt worden met landbouwers in 
de omgeving. Beperken van de beregening uit grondwater heeft een uitwerking op de 

grondwaterstand in het groeiseizoen en nauwelijks op die in het vroege voorjaar 

(STOWA 1998).  

Pas vegetaties aan 

Sommige vegetaties verbruiken meer water dan andere, waardoor elders minder water 

beschikbaar is. Nu al worden ter hoogte van infiltratiegebieden naaldbossen soms vervangen 

door heide of graslandvegetaties, onder andere omwille van een verhoogde waterinfiltratie 

onder deze lage vegetaties. Houtige kleine landschapselementen verbruiken relatief veel 

water. Sommige knotwilgenrijen werden in het verleden specifiek aangeplant om natte 

gronden in het voorjaar sneller droog te trekken. Deze bomen kappen zou kunnen leiden tot 

(iets) langere hogere waterstanden.  

In regel verbruiken hoog opgaande vegetaties met hoge leaf-area index meer water dan lage 

vegetaties. Doe dit op plaatsen waar je verwacht dat dit een verschil kan maken (plaatsen met 

beperkte of ondiepe kwelaanvoer), vooral in functie van de meest kwetsbare vegetatie.  

Let wel op. Waterbesparing toepassen op vegetaties kan mogelijk de klimaatwijziging 

versterken op regionale en globale schaal. Ellison et al. (2017) beschrijft het belang van 

evapotranspiratie van de vegetatie in de watercyclus, weliswaar met de focus op bossen. 
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Verhoogde evapotranspiratie stimuleert wolkenvorming en brengt neerslag tot dieper in de 

continenten. Dit heeft wellicht minder rechtstreekse impact voor het klimaat in Vlaanderen, 

maar speelt wel een rol in de regionale en globale klimaatregulatie. Wolken werken sterk 

reflecterend en zijn op grotere schaal sterk gelinkt aan het klimaat (zie bv. Hofer et al. 2017).  

Ontwikkel afkoppelplan bij droogte  

Als je slechts een beperkte hoeveelheid water ter beschikking krijgt, kan je best beredeneerd 

kiezen waar je wel en geen water bespaart. Gebruik je het water om een plek met een zeer 

bijzonder vegetatie te behouden, met het risico dat de vegetatie elders extra zwaar getroffen 

wordt? Of spreid je dit net wel, waardoor de meest kwetsbare of meest waardevolle vegetatie 

mogelijk zwaar getroffen wordt. Dit wordt best vastgelegd in een soort van afkoppelplan. We 

kunnen hiervoor geen standaard recept voorleggen; deze afweging berust op keuzes en 

prioriteiten van de beheerder.  

 

Water vasthouden 

Met ‘water vasthouden’ bedoelen we het verhinderen dat de neerslag rechtstreeks in beken 

en rivieren stroomt en direct afgevoerd wordt. Dit is mogelijk door het water op te slaan in de 

bodem, bekkens of in sloten of kleine beken zelf. Water vasthouden resulteert in een toename 

van de watervoorraad in de bodem en de fijnste vertakkingen van de waterlopen, waardoor de 
impact van droogte wordt uitgesteld. Het kan ook een bufferende werking hebben tegen 

overstromingen.  

Volgende maatregelen kunnen worden ingezet:  

Bevorderen van infiltratie  

Om water vast te houden moet in de eerste plaats ingezet worden op het bevorderen van 

infiltratie in het hele stroomgebied. Dit is een gezamenlijke taak van overheden, eigenaars en 

gebruikers. De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de landbouwsector als grootste 

grondgebruiker en de industrie, infrastructuur en brede bevolking als grootste verharders. Als 

natuurbeheerder kan je hier niet steeds zelf ingrijpen, maar je kunt dit wel via participatie in 

inspraakmomenten, door knelpunten proactief te signaleren aan beleidsmakers of via 
opvolging van vergunningen. Je kunt uiteraard ook zelf aan de slag om de infiltratiecapaciteit 

op de eigen terreinen te bevorderen en zo je steentje bij te dragen aan een aangepaste 

waterhuishouding. Wanneer je als beheerder zowel de infiltratiegebieden als de kwelzones 

beheert, heb je een directe impact op watertoevoer in die kwelgebieden. We geven hieronder 

enkele generieke maatregelen om infiltratie te bevorderen. Deze zijn vooral buiten de 

natuurgebieden toepasbaar, maar ze zijn dermate belangrijk voor klimaatadaptatie dat deze 

zeker een vermelding verdienen.  

- Verhoog het organisch materiaal in bodem van infiltratiegebieden. Bodems met hoge 

gehaltes aan organisch materiaal zullen in regel meer water vasthouden en – zeker in 

het geval van zware bodemtypes - ook doorlaten. Vermijd verdroging, vermijd ploegen, 

behoud permanent grasland, bemest met compost, behoud oogstresten…  

- Stimuleer het bodemleven (regenwormen, mollen, mieren...) in infiltratiegebieden. 

Biologische activiteit in de bodem zorgt door de aanwezigheid van gangen voor een 
grotere waterdoorlaatbaarheid. Verhoog organisch materiaal, vermijd ploegen; vermijd 

gebruik van pesticiden, vermijd gebruik van ammoniakrijke kunstmest.  
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- Leg houtkanten of grasstroken aan en onderhoud de bestaande elementen in 

infiltratiegebieden.  Deze kleine landschapselementen kunnen de oppervlakkige 

afstroom van water deels tegenhouden en de infiltratie bevorderen.  

- Leg greppels of dijkjes aan dwars op de helling. Deze structuren kunnen oppervlakkig 

afstromend water op kunstmatige manier opvangen, waardoor dit water later nog de 

kans krijgt te infiltreren. Vooral op hellingen in leem en kleibodems is dit nodig. Daar 

gaat infiltratie relatief traag, waardoor het water de nodige tijd nodig heeft om te 

kunnen infilteren.  
- Vermijd drainage of geul- of beekvorming, zeker ook in hoger gelegen natte gebieden. 

Hoger gelegen natte gebieden hebben de potentie om diepe kwelwaterstromen te 

voeden.  

- Verhoog het waterpeil in waterlopen. Water dat langer in grachten wordt 

vastgehouden krijgt meer kans om te infiltreren. Maar wanneer water lang wordt 

vastgehouden, vermindert wel het bergend vermogen bij een hevige bui (zie verder). 

Een knijpstuw kan oplossingen bieden.  

- Pas erosiebestrijdingsmaatregelen toe bij landbewerking (bewerking volgens 

hoogtelijn, niet-kerende bodembewerking, strip-till (teelt met zeer kleinschalige 

grondbewerking afgewisseld met onbewerkte stroken), aanleg van drempels bij 
ruggenteelt…). Erosiebestrijdingsmaatregelen gaan gepaard met een verminderde 

oppervlakkige afstroom, waardoor een groter deel van het water beschikbaar blijft voor 

infiltratie.  

- Vermijd bodemverdichting van infiltratiegebieden, waardoor water vlotter kan 

infiltreren.  

- Vermijd ondoorlatende verharding, voorzie infiltratie-infrastructuur bij verharding 

conform hemelwaterverordening.  

Let wel op. Naast de kwantiteit van de waterinfiltratie is ook de samenstelling erg belangrijk. 

We verwijzen naar de paragraaf over randvoorwaarden achteraan dit handvat met bespreking 

van wat te doen bij waterverontreiniging, verzuring edm.   

 

Hou water stroomopwaarts op  

De beheerder kan water proberen vast te houden in vijvers en natuurlijke of artificiële 
bufferbekkens. Wanneer deze in bovenlopen van valleisystemen worden aangelegd, zet de 

beheerder zowel in op water vasthouden (om latere droogte te vermijden) als op bufferen (om 

overstromingen bij hevige regenval te vermijden). Er kan meer water vastgehouden worden in 

oppervlaktewater dan in (waterverzadigde) grond. Ook zal de fluctuatie van de aanliggende 

grondwaterstand worden verminderd. Over het algemeen zal de maatregel samengaan met 

peilverhoging (STOWA 1998). Indien deze vijvers vooral gevoed worden met voedselarm 

regenwater, kan dit water zelfs gebruikt worden voor het irrigeren van de meest gevoelige 

vegetaties.  

Heel vaak ontwikkelen dergelijke plekken zelf tot biologisch erg waardevolle vegetaties. In het 

licht van klimaatverandering moeten dergelijke reservoirs echter best beschouwd worden als 

noodbuffer om de meest waardevolle vegetaties te behoeden tegen extreme droogte. 

 

Afbouw van drainagesystemen  
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Hiermee bedoelen we het vermijden van de afstroming van grondwater naar 

oppervlaktewater. Deze maatregelen hebben uiteraard alleen zin als er nog lokale afstroming 

aanwezig is en deze niet volledig verdwenen is onder invloed van de verdrogingsoorzaak 

(STOWA 1998). 

Drainage op de natuurpercelen zelf kan steeds worden opgegeven. Het effect van die ingrepen 

op geïsoleerde natuurgebieden die omringd worden door percelen met structureel verlaagd 

grondwater is meestal beperkt, zeker voor bodems waar het water vlot kan passeren. 

Wanneer de natuurbeheerder grotere, aaneengesloten stukken in beheer heeft, kunnen ook 

de tussenliggende grachten worden aangepakt. In het ideale geval kan het waterpeil van 

hoofdgrachten en grotere waterlopen gestuurd worden. Hiervoor is overleg met de bevoegde 

instanties nodig. Waterlopen van categorie 1, 2 en 3 zijn de bevoegdheid van resp. VMM, 

provincie of gemeente. Categorie 2 en 3 worden soms beheerd door wateringen en 

polderbesturen, waar vaak veel landbouwers vertegenwoordigd zijn in het bestuur.  

De voet van de hellingen speelt volgens van Winden et al. 2014 een onderkende rol bij het 

vasthouden van water. Grondwaterstanden zijn hier doorgaans lager, waardoor er meer 

ruimte is voor extra buffering van het water.  

- Verhoog het peil in waterlopen. Het omhoog brengen van het peil van het plaatselijke 

oppervlaktewater komt neer op het verhogen van de lokale drainagebasis. Peilverhoging 
wordt ook bereikt door verondiepen van vrij uitstromende sloten. Het grondwaterpeil 

zal verhogen. Bij een diepe grondwaterstand zal het grondwater vrijwel evenveel 

verhogen als het slootpeil. Bij een ondiepe grondwaterstand zal deze de peilverhoging 

minder volgen (STOWA 1998).  

- Compartimenteer grachten in heuvelachtige gebieden. Dit compatimenteren kan met 

behulp van een volledige dam, maar kan ook met zogenaamde knijpstuwen die water 

vertraagd laten afvloeien. Let wel op. Waterlopen compartimenteren werkt 

fragmenterend voor waterorganismen. Wanneer grachten blijven droogvallen, ontstaat 

door het compartimenteren letterlijk een ecologische val waaruit waterorganismen 

amper kunnen ontsnappen. Bij de aanwezigheid van bijzondere soorten moet je steeds 
nagaan of de voordelen van de compartimentatie op de waterhuishouding wel opwegen 

tegen de nadelen voor doelsoorten. Een knijpstuw kan dit gedeeltelijk oplossen. Voorzie 

ook een actieplan om deze waterorganismen te redden.  

- Dicht waterlopen. Door het dichten van waterlopen wordt de drainageweerstand sterk 

verhoogd. Dit is alleen zinvol als er nog een redelijke lokale afvoer over is. Ook hier kan 

een lage perifere weerstand de maatregel tegenwerken (het grondwater komt 

nauwelijks omhoog) en kan vernatting van de omgeving optreden. Wanneer kwel in de 

wortelzone moet komen zal ook hier begreppeld moeten worden, ten behoeve van 

afvoer van het neerslagoverschot. Een lage perifere weerstand kan ook hier de 

maatregel volledig tegenwerken (STOWA 1998).  
- Verwijderen drainage-infrastructuur (drainagebuizen, drainagepompen). Dit werkt heel 

gelijkaardig aan het dichten van waterlopen.   

- Stel beekvorming uit. Behoud ter hoogte van brongebieden zo lang mogelijk een 

doorstroomvegetatie waar het water diffuus doorvloeit. De weerstand in dergelijke 

vegetaties is hoger, waardoor het water trager afstroomt. Bovendien heeft het 

oppervlakkig afstromend water minder kracht in vergelijking met een afstroom via 

geulen, waardoor dit water minder erosie (en geulverdieping) veroorzaakt.  
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- Verhoog de stromingsweerstand in waterlopen. Door vernauwing van het profiel, 

verondiepen, behoud van watervegetatie, door het achterwege laten van onderhoud of 

het opnieuw toelaten van meandering (STOWA 1998).  

 

Verhogen van de perifere weerstand  

Pogingen tot peilverhoging in het natuurgebied kunnen tegengewerkt worden als het water 

over de bodem wegstroomt naar lager gelegen delen in de omgeving. Het water dringt dan 

niet in de bodem waardoor het grondwaterpeil in het natuurgebied nauwelijks kan stijgen. Op 
terreinen die gevoelig zijn aan oppervlakkige afstroming, bijvoorbeeld een hellende 

zandvlakte, kan je een lage perifere weerstand eventueel kunstmatig verhogen via:  

- de aanleg van een bufferzone: zie hoger.  

- het plaatsen van schermen: Een scherm zal waarschijnlijk alleen haalbaar (vanwege de 
kosten) zijn in een ondiep freatische watervoerend pakket. De perifere weerstand kan 

ingeschat worden (STOWA 1998)  

 

Water bergen 

De term “bergen” wordt vaak gebruikt in twee betekenissen. Water kan geborgen worden in 

regenwaterbuffers en rioleringen alvorens een overstort in werking treedt. We gaan niet 
dieper op in op deze betekenis van bergen. Water kan ook geborgen worden in waterlopen en 

overstromingsvlaktes om overstromingen stroomafwaarts te vermijden. Bergen in de 

waterlopen zelf leunt erg dicht aan bij vasthouden en werd hierboven al gedeeltelijk 

besproken. Het aanleggen en inrichten van grote overstromingsgebieden ligt meestal buiten 

de bevoegdheid van de natuurbeheerder. Op kleinere schaal heeft de beheerder soms wel 

mogelijkheden om de impact van overstromingen te milderen door het water tijdelijk te 

bergen. 

De gevolgen van overstromingen kunnen opgedeeld worden in twee componenten: enerzijds 

de overstroming zelf, waarbij water zorgt voor tijdelijk overstroomde en vaak zuurstofarme 

omstandigheden in het moeras. Anderzijds is er de aanvoer van allerhande stoffen: 

bodemdeeltjes, nutriënten, chemicaliën… Dit laatste heeft vaak veel groter gevolgen voor het 

systeem dan de tijdelijke overstroming. Door de aanleg van slibvangen op kleinere beken kan 

de natuurbeheerder zelf de impact van overstromingen in het eigen gebied te milderen.   

 

Aanpassen 

Kunstmatige aanvoer van water  

Vasthouden van gebiedseigen water ligt het meest voor de hand ter bestrijding van 

verdroging. Wanneer dat niet kan of in onvoldoende mate, kan kunstmatige aanvoer 

overwogen worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met de samenstelling van het 

aangevoerde water. Het heeft vaak andere eigenschappen dan het van oorsprong aanwezige 

water, en kan aanleiding geven tot eutrofiëring (Van der Linden at al. 1996).  
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Mogelijke methoden voor het aanvoeren van water in het natuurgebied waar zich het effect 

voordoet zijn: 

- Terugpompen van perifere afvoer. Wateraanvoer moet bij voorkeur "gebiedseigen" 

zijn. Het opvangen van de perifere afvoer in een kwelsloot rond het natuurgebied zou 

daarin kunnen voorzien. Water uit de kwelsloot wordt teruggepompt naar het gebied, 

onder voorwaarde dat het peil in de kwelsloot niet onder dat van de omgeving zakt. De 

winterafvoer uit het natuurgebied zou eventueel in geïsoleerde bassins kunnen worden 

bewaard voor het voorjaar en de zomer (STOWA 1998).  

- Aanvoer uit lokaal grondwater. Aanvoer uit lokaal grondwater zou wellicht zelfs voor 

kwelwater in de wortelzone kunnen zorgen als af en toe wordt geïnundeerd. Met een 

handige plaatsing van de lokale onttrekking is misschien vernatting van de omgeving 

tegen te gaan. Het opgepompte water mag niet verontreinigd zijn door landbouw-
uitspoeling (STOWA 1998).  

- Aanvoer van elders. De kwaliteit van aanvoer van elders kan vaak verbeterd worden 

door schoon water geïsoleerd te houden van watergangen van ongewenste kwaliteit 

(STOWA 1998).  

- Kunstmatige infiltratie. Kunstmatige oppervlakkige infiltratie wordt al langer toegepast 

in de duinen. In de Doornpanne te Koksijde wordt het rioolwatereffluent van de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Wulpen als bron gebruikt voor de productie 

van infiltratiewater (Bot 1996; Decoussemaeker 2017).  

Voor meer informatie met betrekking tot het inlaten van water verwijzen we naar Delsman et 

al. 2018.   

Let wel op met kunstmatige aanvoer van water. Door water aan te voeren naar 

natuurgebieden in periodes van (extreme) droogte, verbruik je water op een moment dat er 

weinig water is. Dit moet erg goed afgewogen worden. Als de natuur in droogteperiodes zelf 

een belangrijke verbruiker van water gaat worden, treedt die in competitie met andere 

waterverbruikers. Mogelijk daalt hierdoor het draagvlak voor behoud van een 

waterbehoevende, natte natuur. Bij gebruik van grondwater draag je bij aan het verder 
verlagen van grondwaterstanden, waardoor andere – mogelijk meer essentiële sectoren – 

harder getroffen worden. Het reactief afwegingskader voor prioritair waterverbruik (VMM 

2021) vermeldt een innameverbod ter bevloeiing van natuurgebieden in bepaalde gebieden op 

de shortlist van mogelijke maatregelen bij droogte. 

 

Aanpassen van het terrein  

Onderstaande maatregelen kunnen genomen worden om de relatieve grondwaterstand te 

verhogen of het grondwater beter vast te houde. 

- Verlaag het maaiveld: Met als doel de grondwatertafel dichter bij het maaiveld te 

brengen is alleen het overwegen waard als voor het herstel van een vegetatie al 

voorzien was om een met nutriënten verrijkte bovenlaag te verwijderen of als het gaat 

om opgehoogde gronden een kunstmatige ophoging ongedaan te maken (STOWA 1998).   

- Verhoog organische-stof. Organische stof speelt vooral op droge zandgronden een 
belangrijke rol bij het vochthoudend vermogen van de bodem. Daarom is het handhaven 

en zo mogelijk verhogen van het organische-stofgehalte daar een goede manier om te 

werken aan het op peil houden of verbeteren van de capaciteit van de bodem om water 
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vast te houden. Dit kan worden gerealiseerd door een voldoende aanvoer van 

organische stof (Wösten & Groenendijk 2021).  

- Vermijd verdichting van de ondergrond. De bewortelingsdiepte heeft een invloed op de 

gevoeligheid van planten voor droogte. Het bepaalt immers tot op welke diepte in de 

bodem planten vocht kunnen onttrekken. Een grote bewortelingsdiepte maakt planten 

minder kwetsbaar voor droogte. Een mogelijke herstelmaatregel is het stimuleren van 

het bodemleven. 

Let wel op. Het verlagen van het maaiveld is vaak geen ‘no-regret’ maatregel. Bij afgraven 

verdwijnt een potentieel waardevol cultuur- en natuurhistorisch bodemarchief. Het afgraven 

van individuele percelen hypothekeert in sommige gevallen een structurele 

grondwaterverhoging in een volledige vallei, omdat op waardevolle vegetaties op de 

afgegraven systemen onder water dreigen te komen.  

 

Pas natuurdoelen aan  

Wanneer effecten van klimaatverandering dermate groot worden, zullen aanpassingen aan de 

waterhuishouding niet meer volstaan om bepaalde waterafhankelijke natuurtypes in stand te 

houden.  Nu al worden beheerdoelen - al dan niet expliciet - aangepast aan gewijzigde 

omstandigheden. Bij het vernatten van een vallei zullen de initiële beheerdoelen (vaak 

graslanddoelen) zonder veel probleem worden aangepast naar natuurdoelen voor een nattere 

omgeving. Wanneer erg bijzondere doelen moeten worden opgegeven of aangepast ligt dit 

voor veel beheerders echter moeilijker. Als sprekend voorbeeld vermelden we hier ‘actief 
hoogveen’. Dit bijzonder en erg zeldzame ecosysteem gaat in Vlaanderen een weinig 

rooskeurige toekomst tegemoet, tenzij door inzet van artificiële irrigatiesystemen.  

Let wel op. Aanpassen van natuurdoelen mag niet te snel gebeuren. De veerkracht van vele 

vegetaties is groot en met het toedienen van intensieve zorgen kan een vegetatie het soms 

lang uithouden.  

 

Water afvoeren  

Waar overstroming ongewenst is, kunnen waterafvoerende maatregelen worden voorzien. De 

gevolgen van overstromingen kunnen opgedeeld worden in twee componenten: enerzijds de 

overstroming zelf, waarbij water zorgt voor tijdelijk overstroomde en vaak zuurstofarme 
omstandigheden in het moeras. Anderzijds is er de aanvoer van allerhande stoffen: 

bodemdeeltjes, nutriënten, chemicaliën… Dit laatste heeft vaak veel groter gevolgen voor het 

systeem dan de overstroming zelf.   

- Voorzie een afvoer van vervuild water. Overstromingen met vervuild regenwater zijn 

problematischer dan overstromingen met zuiver water. Waar mogelijk voorzie je best 

structuren die het vervuilde water rechtstreeks te kunnen afvoeren, waardoor je 

vervuiling en vermesting vermijdt.   

- Voorzie oppervlakkige drainage. Oppervlakkige greppels kunnen overtollig water 

efficiënt moeten afvoeren bij storm en hevige neerslag. Oppervlakkige drainage kan het 

probleem van stagnerend verzurend regenwater gedeeltelijk oplossen.  

- Voorzie ruimte voor de rivier. Bredere rivierbeddingen kunnen grotere hoeveelheden 

water afvoeren. Indien een rivier in het gebied aanwezig is kan eventueel een nevengeul 
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gemaakt worden. Dat betekent dat de rivier extra ruimte krijgt om water door af te 

voeren als er veel water door de rivier stroomt. Door een deel van het water door de 

nevengeul te laten stromen blijft de waterhoogte in de rivier beperkt. Dit moet 

afgetoetst worden aan de ruimte-inname en andere doelstellingen in het gebied.  

- Voorzie een slibvang. Door de aanleg van slibvangen op kleinere beken kan de 

natuurbeheerder in overleg met de waterbeheerder zelf instaan om de impact van 

overstromingen in het eigen gebied te milderen. De slibvang kan het verontreinigde 

materiaal verzamelen, waardoor de impact van de overstroming op de natuur mildert. 

 

Randvoorwaarden bij het toepassen van hydrologische herstelmaatregelen  

Als je een vernatting uitvoert, kan dit leiden tot een aantal neveneffecten zoals de vorming van 

een regenwaterlens (verzuring), een snellere afbraak van het organisch materiaal 

(mineralisatie) of het vrijkomen van voedingsstoffen die in de bodem waren opgeslagen 

(interne eutrofiëring). De nadelen kunnen vaak nog ernstiger zijn dan de verdroging zelf. Het is 

dus belangrijk om de risico’s op ongewenste effecten goed in te schatten wanneer je een 

hydrologische herstelmaatregel wil toepassen.   

We gaan dieper in op mogelijke knelpunten en stellen een aantal mogelijke oplossingen voor. 

We zien dit als belangrijke randvoorwaarden die samen met de implementatie van de 
maatregel moeten worden bekeken. Als er risico’s zijn op effecten die nog erger zijn dan 

verdroging zelf, kan de maatregel niet worden uitgevoerd.  

 

TEGENGAAN VAN VERZURING  

Bij vasthouden van water  

Het gevolg van het vasthouden van water is dat de invloed van neerslagwater toeneemt. In 

van oorsprong door neerslag gevoede systemen in infiltratiegebieden, zoals natte heiden, 

vormt dit geen probleem. Herstel van de waterhuishouding van natte heiden door middel van 

het vasthouden van water kan dan ook snel tot resultaat leiden, zeker wanneer een 

afsluitende laag aanwezig is die infiltratie naar de ondergrond tegengaat.  

Bij grond- of oppervlaktewater gevoede systemen met een lage zuurbufferende capaciteit kan 

verzuring optreden als gevolg van de toegenomen invloed van regenwater. Als in deze 

gebieden nog kwel aanwezig was, kan verhoging van de oppervlaktewaterstand leiden tot een 
vermindering van de hoeveelheid kwel en de vorming van regenwaterlenzen. In gevallen met 

een sterk verzurende werking is het vasthouden van water ongewenst (Runhaar et al. 2000).  

 

Buffering zuurgraad van de bodem  

Wanneer het niet lukt om de aanvoer van mineraalrijk grondwater te herstellen, kan de 

verzuring als gevolg van de toegenomen invloed van regenwater tegengegaan worden door de 

aanvoer van kalkrijk water. De bufferende werking van de inlaat via oppervlaktewater beperkt 

zich tot die delen van het terrein die in contact staan met het oppervlaktewater, zoals plassen, 

sloten en slootkanten. Een periodieke inundatie met kalkrijk water is wellicht effectiever, maar 
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ook hier moet de waterkwaliteit goed genoeg zijn om aanrijking van het terrein met nutriënten 

te voorkomen (Van der Linden at al. 1996).   

- Begreppeling: Tegengaan van vorming regenwaterlenzen (Runhaar et al. 2000).  

- Inlaten kwel via grondwater: Bevorderen kwel door opzetten van peilen in de 

omgeving, het maaiveld te verlagen of lokale kwelsystemen te creëren (Runhaar et al. 

2000).  

- Inlaten kwel via oppervlaktewater (Runhaar et al. 2000)  

- Periodieke inundatie met kalkrijk water  

- Bekalking (Runhaar et al. 2000) 

 

Aanvullen mineraalbuffer in bodem  

Via bemesting in infiltratiebieden dringt zuur water in de bodem. In veel gebieden is 
‘nitraatfront’ nog op weg naar de kwelzones. Voor dit front zitten vaak hoge concentraties 

mineralen in het grondwater; achter dit front is de mineralenbuffer al opgebruikt en is het 

grondwater zuurder en armer aan mineralen. Verhoogd inzetten op infiltratie zorgt wellicht 

voor een versnelling van dit nitraatfront. Bekalking op de infiltratiegebieden kan hier soelaas 

bieden. 

 

TEGENGAAN VAN EUTROFIËRING  

Herstel van veengronden  

Verdroging van veengronden leidt vaak tot een irreversibele verandering van de 

bodemstructuur. Grondwaterstandsstijging leidt dan niet tot herstel van de vroegere 

standplaatscondities. Bovendien kan grondwaterstandsstijging leiden tot mineralisatie: een 

versnelde afbraak van een in de verdroogde periode gevormde toplaag met ruwe humus. Zo 

krijgen we bij vernatting net een (bij natuurherstel veelal ongewenste) toename van de 

voedselrijkdom van het systeem (Van der Linden at al. 1996).  

 

Herstel van de kweldruk  

In het geval van verminderde invloed van kwelwater, is de beste manier om de situatie te 

herstellen het wegnemen van de externe oorzaken ervan. Als dat niet lukt en het grondwater 

is te diep weggezakt, kunnen waterpeilen in de directe omgeving worden opgestuwd. Wordt 

kwel/grondwater bijvoorbeeld afgevangen door een diepe sloot, dan kan die verbreed en 

ondieper gemaakt worden. Zo vermindert de drainerende werking ervan. Als het lukt om kwel 

te herstellen, is het nodig om het risico voor mineralisatie te bekijken en oppervlakkige afvoer 

van regenwater te verzekeren (Van der Linden at al. 1996).  

 

Inlaat van gebiedsvreemd water  

Door toevoer van gebiedsvreemd oppervlaktewater kan eutrofiëring optreden door een 
directe toevoer van voedingsstoffen (externe eutrofiëring). Door deze eutrofiëring worden 
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laag-productieve vegetaties vervangen door hoogproductieve. Externe eutrofiëring kan 

bestreden worden met behulp van:  

- Verlengde aanvoerroutes. Doel van verlengde aanvoerroutes is de verwijdering van 

voedingsstoffen door een combinatie van biologische en fysisch-chemische processen. 

Door een verlengde aanvoerroute neemt de verblijf tijd van het water toe, waardoor 

zuiveringsprocessen langer kunnen plaatsvinden (Runhaar et al. 2000). 

- Zuiveringsmoerassen. Zuiveringsmoerassen zijn natuurlijke en kunstmatig aangelegde 

moerassen die tot doel hebben een verbetering van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater te verbeteren. Verwijdering van stoffen vindt plaats via een 

combinatie van biologische en fysisch-chemische processen. Zuiveringsmoerassen zijn 

niet in staat om alle stoffen uit het water te verwijderen (Runhaar et al. 2000). 

- Chemische defosfatering. Doel van chemische defosfatering is het verlagen van de 
fosfaatconcentraties in aangevoerd water, om eutrofiëring en grootschalige algenbloei 

te voorkomen. Door toevoeging van ijzerzouten (vooral ijzerchloride) wordt de adsorptie 

van fosfaat gestimuleerd (Runhaar et al. 2000). 

 

Bij afgraven  

Wanneer de bodem wordt afgegraven om het grondwaterpeil dichter bij het maaiveld te 

brengen, raden we aan om vooraf de fosforstock te meten van de toekomstige toplaag van de 

bodem. Wanneer de bodems vernat worden, bestaat de kans dat fosfaten die gebonden zijn 

aan ijzer worden vrijgesteld (interne eutrofiëring) (Smolders at al. 2006).   

- Vermijden van interne eutrofiëring door vooraf de bodemkwaliteit van de toekomstige 

toplaag te bekijken  

 

Studie van je gebied 

In het ideale scenario beschikt de beheerder over een uitgebreide landschapsecologische 

studie met grondwatermodel waarin geprojecteerde klimaatwijzigingen samen met 

maatregelen kunnen worden doorgerekend. De Becker (2020) beschrijft het ecohydrologisch 

syteem van verschillende Vlaamse natuurgebieden Vaak is dit niet beschikbaar en moet de 

beheerder zelf een inschatting maken. Volgende checklist kan hierbij helpen:  

 

Check bodem en bodemprofiel 

Water stroomt veel sneller door zand (0.1 – 1000m/dag) dan door leem (0.001 – 10 m/dag) of 

door klei (< 0.001 m/dag) (De Becker 2020). Bij gemakkelijk infiltreerbare bodem (zand, lemig 

zand) kan veel water infiltreren. Maatregelen zijn er vaak niet essentieel, maar kleine ingrepen 

kunnen hier voor een relatief grote toename in infiltratie zorgen. Bij leem- en kleibodems is de 

nood aan maatregelen groter door het risico op oppervlakkige afstroming. Het zal we een 

grotere inspanning vergen om infiltratie te bevorderen.  

De dikte van de waterdoorlatende laag bepaalt grotendeels de buffercapaciteit in bodem. Een 

virtuele boring op het beheerperceel en de ruime omgeving geeft inzicht in de diepere 

bodemopbouw. Dit kan via de DOV Verkenner (www.dov.vlaanderen.be).  
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Check positie in het landschap   

Overal in een landschap wordt best zo vroeg mogelijk ingezet op het vasthouden van water, 

maar de effecten variëren sterk met de positie in het landschap.   

- Hoe hoger in het landschap water wordt vastgehouden, hoe langer dit kan worden 

vastgehouden. Veel kleinschalige inrichtingen verspreid over het landschap genieten de 

voorkeur op enkele grootschalige inrichtingen in benedenstroomse gebieden.  

- Oppervlakkige afvloei gebeurt sneller op hellingen.  
- Depressies in het landschap zijn plaatsen waar water langer kan blijven staan en de kans 

krijgt om te infiltreren. Hier zijn opportuniteiten om water vast te houden.  

- Valleien vormen het laagste punt in het landschap. De infiltratiecapaciteit is hier vaak 

beperkt, maar ze zijn wel erg belangrijk voor het vasthouden van grote watervoorraden. 

Grijp bij voorkeur in op de hoofdwaterloop van de vallei: verhoog waterpeil met stuwen 

of natuurlijke elementen (beverdammen,); verhoog weerstand van de beek 

(meandering, boomstammen, oevervegetatie), ruim de beek minder diep, vermijd 

piekdebieten met verhoogde erosie in de beek. 

- De voet van de hellingen speelt volgens van Winden et al. 2014 een onderkende rol bij 

het vasthouden van water. Grondwaterstanden zijn hier doorgaans lager, waardoor er 
meer ruimte is voor extra buffering van het water.  

- Drainage op de percelen zelf kan steeds worden opgegeven, maar het effect op 

geïsoleerde natuurgebieden is meestal beperkt. Wanneer de natuurbeheerder grotere, 

aaneengesloten stukken in beheer heeft, kunnen ook de tussenliggende grachten 

worden aangepakt.  

 

Onderzoek de hogerop vermelde randvoorwaarden. Is er kans of verzuring of eutrofiëring?  

Naast de kwantiteit van de waterinfiltratie is ook de kwaliteit erg belangrijk. Water dat 

aangerijkt is met nutriënten of vervuilende stoffen wordt best eerst gezuiverd alvorens te laten 

infiltreren.  
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5 STAP 5: MONITOR EFFECTIVITEIT  

Eens klimaatadaptatieve maatregelen geïmplementeerd zijn, is het belangrijk om je af te 

vragen of je op de goede weg bent. De laatste stap 5 in de adaptieve beheercyclus is daarom 

het monitoren of opvolgen van de resultaten.  

Door de resultaten op te volgen en deze vervolgens te evalueren t.o.v. de geformuleerde 

doelen, krijg je een beeld van wat werkt en wat niet en in welke omstandigheden de 

maatregelen al dan niet effectief zijn. Zo kan je de aanpak bijsturen waar nodig om de 
vooropgestelde doelen te bereiken. Daarnaast zorgt dit voor een betere onderbouwing van 

toekomstige beslissingen. Monitoring draagt uiteindelijk ook bij aan het komen tot goed 

geïnformeerde beleidsbeslissingen aangezien de resultaten van een monitoring kunnen helpen 

bij het opstellen of aanpassen van beleidsplannen of wanneer er om verantwoording van de 

maatregelen of financiële keuzes wordt gevraagd (van de Sandt, 2013). Als we deze informatie 

verzamelen en beschikbaar maken, kunnen we leren van elkaars fouten en successen. 

Continu monitoren laat ons bovendien toe om rekening te houden met de onzekerheden die 

gepaard gaan met klimaatverandering. Als blijkt dat bepaalde klimaatvoorspellingen anders 

uitdraaien, kan de beheerstrategie herzien worden indien nodig.  

De monitoring en evaluatie is de beginstap voor een nieuwe beheercyclus. Klimaatverandering 
is een complex en langdurig proces. Daardoor is het nodig om monitoring en evaluatie ook als 

een continu en flexibel proces te zien. 
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6 CASUS GRASLANDENLANDSCHAP: 

BEOORDELINGSKADER TOEGEPAST IN DE DIJLEVALLEI 

De link tussen theorie en praktijk wordt gelegd door de werkwijze toe te passen op een 

casusgebied. Zo wordt het belang van elke stap concreet gemaakt voor de gebruikers van het 

onderzoek en de tools. Voor het uitwerken van deze oefening werd vooral beroep gedaan op 

de web viewers die vrij beschikbaar zijn om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de hulbronnen 

waarover een beheerder beschikt. 

 

Beschrijving testgebied 

Als testgebied kozen we voor een deel van de Dijle & Laanvallei ten zuiden van Leuven. Het 

betreft een perceel in hooilandbeheer in de vallei van de Laan in Huldenberg ter hoogte van de 

G.Steenbreekstraat (Figuur 13). 

 

 

Figuur 13 Situering case in de Dijlevallei. Het studiegebied is in blauw aangeduid, de grenzen van de SBZ 

in groen. 
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6.1 STAP 1 KENMERKEN VAN DE BEHEERBLOK EN OMGEVING 

Het studiegebied is gelegen in de benedenloop van de Laan vlakbij de monding in de Dijle. Het 

gebied is gelegen in een vrij uitgestrekte vallei waar heel wat percelen in natuurbeheer zitten. 

Op grotere schaal maakt het gebied deel uit van het vrijwel aaneengesloten complex Dijlevallei 

– Meerdaalwoud.  

Het gebied en de ecohydrologie van het systeem is gedetailleerd geschreven in De Becker 2020 

als typevoorbeeld van een alluviale vallei met kwel.  

Kenmerkend voor dit deel van de Dijle & Laanvallei is  

- Een uitgesproken macro- en microreliëf. Op landschapsschaal ligt de Dijle ongeveer 

40m diep ingesneden in leemplateau’s. Binnen de vallei zelf bestaat het reliëf uit een 

typevoorbeeld van een systeem met ongeveer 3 meter hoge oeverwallen en diepere 

komgronden.  

- De vegetatiezonering volgens hoogte en vochtgradiënt. Op de oeverwallen komen 

typisch glanshavergraslanden voor die via grote vossenstaartgraslanden en 

dotterhooilanden geleidelijk overgaan in erg natte rietlanden en grote 

zeggevegetaties. Waar erg kalkrijk kwelwater uitvloeit, neigt de vegetatie naar vochtig 

schraalland. 
- Veel percelen in de komgronden zijn nog doorsneden met drainagegrachten. 

- Er is een uitgesproken kwel aanwezig van 2-4mm/dag. Het kwelwater is afkomstig uit 

Brusseliaanzanden (hangende bronnen) en in dit deel van de vallei ook uit de formatie 

van Hannut met erg kalkrijke kwel. 

- Er is een uitgesproken overstromingsregime in de vallei, met (bijna) jaarlijks 

overstromingen. De piekdebieten liggen 3-4 keer hoger dan de basisdebieten. De 

kwaliteit van het overstromingswater is vrij goed door ingrepen op het 

rioleringsstelsel, maar met het overstromingswater worden wel nutriënten (o.a. 

fosfaten) aangevoerd die gebonden zijn aan de bodemdeeltjes.  

Het perceel waar we op focussen bestaat momenteel uit een mix van soortenrijk grasland met 
microreliëf (hpr*) en dotterhooiland (hc) met minde goed ontwikkelde gemengde houtkant . 

De doelen volgens het beheerplan zijn glanshaverhooiland (6510_hu), grote 

vossenstaartgrasland (6510_hua) en dotterhooiland (rbbhc). 

6.2 STAP 2 EFFECT VAN KLIMAATVERANDERING OP PROCESSEN 

EN STRUCTUREN. 

De belangrijkste klimaatfactor die een impact heeft op dit ecosysteem zijn de vermoedelijk 

frequentere overstromingen, met grote impact voor aanvoer van voedingsstoffen.  

Door de aanwezigheid van grote hoeveelheden water zijn temperatuur en hittegolven hier 

wellicht minder relevant. De zomerdroogtes zullen hier sterk gebufferd worden door de 

aanvoer van relatief grote hoeveelheden kwelwater. Bij extreme droogtes daalt zelfs hier de 
grondwatertafel aanzienlijk. Op het perceel zijn geen actieve peilbuizen, maar in de omgeving 

(Dijlevallei in Sint Agatha Rode) daalde de grondwatertafel in de droge zomers van 2018 en 

2020 meerdere weken tot meerdere maanden tot zeker 1,5m onder het maaiveld. 

Een gedetailleerdere analyse van klimaateffecten zit impliciet vervat in de criteria voor stap 3. 
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6.3 STAP 3 BEPALEN VAN LOKALE ADAPTATIEPRIORITEITEN 

 

6.3.1 X-as criteria: scores voor klimaatkwetsbaarheid van het ecosysteem 

Droogtegevoeligheid van de bodem 

Droogtegevoeligheid wordt grotendeels bepaald door textuur van de bodem (water in poriën) 

en de positie in het landschap (grondwaterstromingen). Dit is een kenmerk van de standplaats, 

niet van de vegetatie die er voorkomt (zie lager).  

De volledige vallei is aangeduid als weinig droogtegevoelig  

- Actuele score: 1 

- Potentiële score: 1: er zijn geen aanwijzingen dat de droogtegevoeligheid (sterk) zal 

wijzigen. 

Buffercapaciteit zuurtegraad 

De aanwezigheid van bufferende stoffen in de bodem of in het grondwater bepaalt de 

weerstand tegen verzuring en de evoluties na natuurbeheer. 

De kwaliteit van het kwelwater in het systeem van de Laanbeek is erg rijk aan mineralen. 

- Actuele score 1 

- Potentiele score 1. De mate van mineralenrijkdom is dermate hoog dat hier niet snel 

verzuring via grondwater zal optreden. 

 

Aanwezigheid van kwel 

De aanwezigheid van kwel zorg voor een constantere aanvoer van grondwater, waardoor 

systemen beter gebufferd zijn tegen droogtes. 

De kweldruk is vrij constant, maar toch relatief beperkt (2-4mm/dag) vanwege de beperkte 

doorlaatbaarheid van het leempakket. De kweldruk is onvoldoende om in droogteperiodes de 

volledige evapotranspiratie te compenseren, maar ze zal niet direct wegvallen en biedt de 

planten iets van water om de ergste effecten van droogte te weerstaan. 

- Actuele score: 2 

- Potentiële score: 2. We verwachten wel dat de kwelaanvoer zal dalen door 

frequentere droge zomers. Dit patroon werd o.a. in de droge zomer van 2018 reeds 

vastgesteld. Door het grote reliëfverschil met de plateaus verwachten we niet dat de 

kweldruk helemaal zal wegvallen. 

Reliëf 

De aanwezigheid van reliëf zorgt voor ontsnappingsmogelijkheden bij droogte en 

overstromingen, voor koele en vochtige plekken in het landschap. Depressies, slenken en 

greppels zorgen voor schuilplaatsen in tijden van langdurige droogte. Variaties in waterdieptes 

zorgen voor verscheidenheid in watersystemen. 
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De valleibodem heeft hier de typerende vorm van een liggende accolade, met intacte 

oeverwal-komgrondenstructuur. Het microreliëf (grachtenstelsel) is echter vrij beperkt en de 

overgang naar de hoger gelegen valleiflank is niet helemaal intact door bebouwing. 

- Actuele score: 2 

- Potentiële score: 1: door de aanleg (of herstel) van extra microreliëf (depressies en 

dijkjes) en de omvorming van enkele resterende akkers op de valleiflank naar 

natuurlijk grasland, kan het systeem robuuster worden tegen overstromingen en 

droogtes. 

Noordhellingen 

Schaduwrijke noordhellingen zijn de plaatsen waar temperatuur en vocht sterkst gebufferd 

worden tijdens extreme hitteperiode. Die kunnen gebruikt worden als 'klimaatvluchtplaatsen' 

wanneer deze verbonden zijn met het beheerde terrein. 

In de directe omgeving zijn geen relevante noordhellingen aanwezig 

- Actuele score: 3 

- Potentiële score: 3 

Gradiënt in bodemvocht 

In reliëfrijke gebieden waarin plekken met jaarrond hoge waterstanden geleidelijk overgaan 

naar drogere terreindelen hebben levensgemeenschappen de mogelijkheid om op te schuiven 

in het landschap bij geleidelijke veranderingen.  

Op locaties waar het leefgebied van fauna meer verspreid over de vochtgradiënt kan 

voorkomen, mag worden verwacht dat voor sommige soorten de effecten van klimaatextremen 

minder groot zijn. 

Het microreliëf (grachtenstelsel) is echter vrij beperkt en de overgang naar de hoger gelegen 

valleiflank is niet helemaal intact door bebouwing. De gradiënt is daardoor wellicht 

onvoldoende intact. Mits ingrepen kan zowel aan de natte als aan de droge kan getracht 

worden de gradiënt iets uit te breiden. 

- Actuele score: 2 

- Potentiële score:1 door in te zetten op ontwikkeling van grasland tot hoger op de 
valleiflank en het behoud en eventueel lokaal verdiepen van grachten (die zeker niet in 

verbinding staan met drainagegrachten).  

Opslag van bomen, struiken en/of ruigere kruiden 

Opslag van bomen, struiken, ruigere kruiden en/of ongemaaide stukken zorgt voor voldoende 

schaduwrijke of vochtige plekken (‘klimaatrefugia’). Bij het bepalen van de potentiële score 

moet de beheerder rekening houden met de combineerbaarheid van opslag met de 

doelvegetaties en - soorten. 

De structuurvariatie in het perceel is actueel zeer beperkt. Er zijn amper bomen en struiken 

aanwezig in het perceel. We hebben geen weet van gefaseerd maaibeheer of sinusbeheer.  

- Actuele score: 3 
- Potentiële score: 1. Een aanzienlijke toename van structuurvariatie is mogelijk, zonder 

de graslanddoelen in het gedrag te brengen. Gefaseerd maaien is relatief snel en 
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eenvoudig te implementeren en is een prioriteit. Het versterken van houtige opslag is 

aangewezen, zelfs al is dit ‘slechts’ met enkele struweelkoepels die als 

klimaatschuilplaats kunnen fungeren.. In het beheerplan worden geen doelsoorten 

vermeld die houtige elementen vermijden. 

Soortendiversiteit 

Soortendiversiteit bevordert de stabiliteit van ecosystemen. De aanwezigheid van voldoende 

soorten uit de LSVI-tabellen duiden op goed ontwikkelde, soortenrijke vegetaties.  

We hebben geen kennis van LSVI opnames of gegevens uit de beheermonitoring voor dit 
perceel. Deze score ontbreekt, maar dit zou via de beheermonitoring beschikbaar moeten 

worden. 

Ecosysteemgevoeligheid voor brand 

De impact van klimaatverandering zal minder groot zijn voor vegetaties die beter bestand zijn 

tegen brand. 

We houden hier rekening met de strengste waarde voor 6510_hu, 6510_hua en rbbhc. Deze 

graslandvegetaties zijn ongevoelig voor brand. 

- Actuele score: 1 

- Potentiële score: 1 

Ecosysteemgevoeligheid voor droogte 

De impact van klimaatverandering zal minder groot zijn voor vegetaties die beter bestand zijn 

tegen droogte.  

We houden hier rekening met de strengste waarde voor 6510_hu, 6510_hua en rbbhc. 

6510_hu is matig gevoelig, 6510_hua en rbbhc zijn gevoelig voor droogte.  

- Actuele score: gevoelig = 3 

- Potentiële score: 2, we veronderstellen dat bij verdroging het systeem spontaan zal 

evolueren richting het matig gevoelige 6510_hu of rbbvos. Dit betekent dus verlies van 

dottergrasland en van variatie in biotiek en abiotiek. 

Ecosysteemgevoeligheid voor hitte 

De impact van klimaatverandering zal minder groot zijn voor vegetaties die beter bestand zijn 

tegen hitte.  

Deze info is niet bekend voor voor 6510_hu, 6510_hua en rbbhc. 

- Potentiële score afhankelijk van eventueel aangepaste doelen 

Ecosysteemgevoeligheid voor zomeroverstromingen 

De impact van klimaatverandering zal minder groot zijn voor vegetaties die beter bestand zijn 

tegen zomeroverstromingen.  

We houden hier rekening met de strengste waarde voor 6510_hu, 6510_hua en rbbhc. Deze 

zijn allen gevoelig. De impact zal het grootst zijn op de vochtige/natte vegetaties in de 

komgronden: die gaan langer/frequenter overstroomd worden en vooral aangerijkt worden 

met fosfaat omdat hier de fijnere bodempartikels neerslaan. 
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- Actuele score: gevoelig = 3 

- Potentiële score: 3. Alle graslandvegetaties zijn gevoelig. Sommige andere 

doelvegetaties zijn wel toleranter tegen overstroming. 

Ecosysteemgevoeligheid voor winteroverstromingen 

De impact van klimaatverandering zal minder groot zijn voor vegetaties die beter bestand zijn 

tegen winteroverstromingen. 

We houden hier rekening met de strengste waarde voor 6510_hu, 6510_hua en rbbhc. Deze 

zijn allen matig gevoelig. De impact zal het grootst zijn op de vochtige/natte vegetaties in de 
komgronden: die gaan langer/frequenter overstroomd worden en vooral aangerijkt worden 

met fosfaat omdat hier de fijnere bodempartikels neerslaan. 

- Actuele score: matig gevoelig = 2 

- Potentiële score afhankelijk van eventueel aangepaste doelen. De meeste 

graslandvegetaties zijn gevoeliger voor winteroverstromingen. 

Ecosysteemgevoeligheid voor stormen 

Graslandvegetaties zelf zijn weinig gevoelig voor brand. Dit criterium slaat op de houtige kleine 

landschapselementen. 

Er zijn actueel geen stormgevoelige landschapselementen aanwezig.  

- Actuele score: 1 
- Potentiële score: 1: Bijkomende houtige landschapselementen in functie van 

klimaatwijziging zijn eerder weinig gevoelige, vrij lage struiken zoals koepels van 

grauwe wilgen.  

 

6.3.2 Y-as criteria: drukken op de beheereenheid 

Versnippering landschapsniveau 

De ruimtelijke samenhang van gebieden wordt bepaald door het tussenliggend landschap. Dit 

kan beoordeeld worden door te kijken naar het werkelijke landgebruik rondom het gebied met 

(half)natuurlijke biotopen.  

Wanneer de uitwisseling tussen geïsoleerde populaties verhoogd, vermindert de kans op 

uitsterven en kunnen nieuwe leefgebieden bereikt worden. Maatregelen ter vermindering van 

de isolatie en verhoging van de landschappelijke samenhang zijn meestal gekoppeld zijn aan 

specifieke soorten(groepen). Over het algemeen is de effectiviteit van deze maatregel minder 

dan bij vergroting van de functionele oppervlakte. 

Het gebied behoort tot een groot aaneengesloten natuurkern van de Dijle- en Laanvallei en die 
nauw aansluiten bij het Meerdaalwoud en Heverleebos. De noord-zuid oriëntatie is een 

bijkomend pluspunt. 

- Actuele score: 1 

- Potentiële score: 1 

Versnippering gebiedsniveau 
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Om te evalueren of de oppervlakte van een groep verwante biotopen voldoende is voor 

typische soorten met een voorkeur voor moerassen en open wateren wordt de 

‘habitatclusteroppervlakte’ berekend. Deze clustert verbonden/aangrenzende vlekken van 

verwante habitats. Biotooptypes zijn verwant wanneer ze voldoen aan de habitatvereisten 

voor eenzelfde set van typische soorten of hun hulpbronnen (rusten, foerageren en 

voortplanten) voldoende herbergen.  

Voor de habitattypes die binnen de beheereenheid aanwezig zijn, wordt nagegaan of ze 

voldoen aan een oppervlaktecriterium (LSVI-A-criterium voor ruimtelijke samenhang). Het 

rekenwerk werd voor jouw gedaan. Hiertoe is een kaart beschikbaar. 

Voor hp* en rbbhc ontbreekt een strikte methodiek in de beoordelingstabellen. In vergelijking 

met habitatwaardige vegetaties is dit nu nog niet zo eenvoudig te beoordelen. De doelen voor 

dit perceel zijn rbbhc, 6510_hua en 6510_hu. Voor deze laatste zijn wel aftoetsingscriteria 

gekend en worden hier gebruikt.  

- Actuele score 3 Het perceel is volgens de BWK nog niet habitatwaardig en bevat 

slechts een deel rbbhc.  

- Potentiële score:2. Door natuurbeheer van de percelen en het verbinden met andere 

graslandpercelen kan het LSVI-A criterium voor graslanden wellicht gehaald worden. 

Versnippering habitatniveau 

Om te evalueren of de oppervlakte van een habitat voldoende is voor typische soorten met 

een hoge habitatspecificiteit wordt de ‘specifieke habitatoppervlakte’ berekend. Deze clustert 

aangrenzende vlekken van hetzelfde habitat.  

Voor de habitattypes die binnen de beheereenheid aanwezig zijn, wordt nagegaan of ze 

voldoen aan een oppervlaktecriterium (LSVI-B-criterium voor ruimtelijke samenhang). Het 

rekenwerk werd voor jouw gedaan. Hiertoe is een kaart beschikbaar. 

Voor hp* en rbbhc ontbreekt een strikte methodiek in de beoordelingstabellen. In vergelijking 

met habitatwaardige vegetaties is dit nu nog niet zo eenvoudig te beoordelen. De doelen voor 

dit perceel zijn rbbhc, 6510_hua en 6510_hu. Voor deze laatste zijn wel aftoetsingscriteria 

gekend en worden hier gebruikt.  

- Actuele score 3 Het perceel is volgens de BWK nog niet habitatwaardig en bevat 

slechts een deel rbbhc.  

- Potentiële score:2. Door natuurbeheer van dit en de belendende percelen en het 

verbinden met andere graslandpercelen kan het LSVI-A criterium voor graslanden 

wellicht vlot gehaald worden. 

Verdroging 

Ga voor de inschatting van de potentiële score ervan uit dat lokale drainage gemakkelijker te 

remediëren valt dan verdroging door structurele ingrepen en grootschalige  

Kennis van het ecohydrologische systeem van die natuurgebieden noodzakelijk. Voor een groot 

deel van de natuurgebieden in Vlaanderen is dat ecohydrologische functioneren van het 

plaatselijke ecosysteem grotendeels bekend. De juiste ligging van het infiltratiegebied van 

waterafhankelijke natuurgebieden in Vlaanderen is van belang om gericht op zoek te kunnen 

gaan naar de limieten van grondwateronttrekking en bronnen van vervuiling (incl. 

eutrofiëring). 
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Het gebied is nauwelijks verdroogd, met slechts heel beperkte aanwezigheid van 

drainagegrachten. Er zijn wel grote grondwaterwinningen actief in de regio, maar volgens De 

Becker (2020) lijken deze compatibel met de instandhoudingsdoelstellingen. In erg droge 

zomers (2018; 2020) zakt het grondwater wel voor langere periode weg.  

- Actuele score: 2 vanwege de beperkte lokale drainage en compatibiliteit van 

grondwaterwinningen met IHD-doelstellingen.  

- Potentiële score: 1 bij dempen of compartimenteren van drainagegrachten. Deze 

gunstige score is onder voorbehoud dat grondwateronttrekkingen ook in langdurig 

droge periodes geen impact hebben op grondwaterpeilen. 

Vermesting via lucht 

Stikstofdeposities dragen bij aan de vermesting van vegetaties. 

Atmosferische deposities liggen net onder de kritische drempelwaarde.  

- Actuele score:2 

- Potentiële score:2 (geen grote bedrijven in onmiddellijke omgeving; reductie moet 

komen van algemeen PAS beleid). 

Vermesting & verontreiniging via oppervlaktewater 

Vervuild oppervlaktewater kan het gebied binnenstromen en neerslaan in de bodem om dan 

later langzaam te worden vrijgesteld. Dit wordt gezien als één van de belangrijkste knelpunten 

voor hydrologisch herstel. Eerst moet ingezet worden op kwaliteitsverbetering voor aan 

peilherstel kan gedacht worden. 

De Dijle- en Laanvallei overstromen zeer regelmatig. De kwaliteit van het water is relatief 

goed, maar samen met het water komen kleipartikels mee waaraan nutriënten gebonden zijn. 

Deze hebben een vermestend effect op de komgronden. Er liggen veel overstorten in de 

bovenloop van de Laan. 

- Actuele score: 3 

- Potentiële score = 2. Een moeilijke inschatting, maar door verder in te zetten op 

erosiebestrijding (bestaand beleid) schatten we dat de toevoer van bodempartikels zal 

afnemen. Door aanleg van gescheiden rioleringen (bestaand beleid) zal deze bron van 

verontreiniging geleidelijk afnemen. 

Vermesting & verzuring via grondwater 

Nitraten en sulfaten spoelen gemakkelijk uit vanuit bemeste landbouwgebieden en kunnen via 

grondwaterstromingen in natuurgebieden terecht komen. Veelal zijn die pluimen met 

vermestende en verzurende stoffen lang onderweg (decennia tot millenia) en kunnen ze nog 

impact hebben tot lang na de bron van de vervuiling is weggevallen. 

Omwille van de historisch waterwinning in het gebied werden hier relatief vroeg 

bemestingsbeperkingen opgelegd, waardoor de kwaliteit van het grondwater relatief goed is.  

- Actuele score: 2 

- Potentiële score: 2.  

Vermesting door historische aanrijking 
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Aanwezigheid van grote voorraden P door historische bemesting, door veraarding van het veen 

of door opstapeling in de waterbodem verhinderen soms het herstel van soortenrijke 

moerasvegetaties. 

Deze systemen kenden in het verleden wellicht een intensiever landbouwgebruik. We hebben 

geen weet van metingen op dit perceel. Vermoedelijk liggen P-Olson hier tussen 15 en 40 mg 

P/kg droge stof (score 2), maar zonder effectieve meting is dit niet meer dan een 

beredeneerde gok. 

Verzuring via lucht 

Bekijk op kaart in welke mate de kritische last voor verzuring (Zeq./(ha.j) wordt overschreden 

binnen je beheereenheid. Dit is de maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte 

voor elk habitattype zonder dat er schadelijke effecten optreden. De langdurige historische 

overschrijding heeft gezorgd voor ophopen van stikstof in het systeem en aantasting van het 

zuurbufferende capaciteiten van de bodem. Daling van de druk op ecosystemen in Vlaanderen 

leidt niet direct tot een evenredig herstel van de bodem en de biodiversiteit. Dit herstel is een 

zeer langzaam proces dat onder meer afhangt van de duur en de mate van de historische 

overschrijding. 

De huidige deposite (ca. 1888 Zeq/ha.jaar) overschrijdt de kritische last voor 6510 (1419 

Zeq/ha.jaar). Deze cijfers moeten wellicht genuanceerd worden door de aanvoer van grote 

hoeveelheden kalkrijke kwel in het systeem. 

- Actuele score: 3 

- Potentiële score: 3 (geen grote bedrijven in onmiddellijke omgeving; reductie moet 

komen van algemeen PAS beleid).  

 

Bodemverdichting 

Bodemverdichting is vooral in landbouwgebieden een probleem, maar kan ook in moerassen 

optreden indien de grasmat te frequent bereden wordt met zwaar materiaal. 

Het risico op bodemverdichting is hier erg groot door de relatief vochtige omstandigheden, 

maar het beheer gebeurt normaal met aangepast materiaal. 

- Actuele score: 1 

- Potentiële score:1 

 

Verstoring 

De inschatting van de mate waarin het recreatief gebruik een impact heeft op de functies en 

structuren van het heidelandschap berust puur op expertinschatting. Hou rekening met de 

aanwezigheid van verstoringsgevoelige soorten zoals grondbroedende vogels en zoogdieren. 

Er ligt een wandelpad langs dit perceel, maar we schatten de impact hiervan als gering in 

(expertoordeel). Het gebied is in het beheerplan aangeduid als rustzone. 

- Actuele score: 1 

- Potentiële score:1 
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Biotische druk: invasieve soorten 

Moerassen en open wateren zijn hotspots voor invasieve exoten, zowel voor planten, 

invertebraten als vertebraten. 

Er komen invasieve exoten zoals Japanse Duizendknoop voor in de omgeving, maar de 

aanwezigheid op het perceel is beperkt. 

- Actuele score: 2 

- Potentiële score:2 

 

6.3.3 Bepalen van adaptatieprioriteiten 

Uit de scoretabel komen volgende zaken waarop kunnen worden ingezet: 

Op vlak van klimaatgevoeligheid komen vooral naar voor dat de standplaats zelf vrij goed 

bestand is tegen klimaatverandering. De aanwezige vegetatie gevoelig is voor droogte en 
zomeroverstromingen en matig gevoelig voor winteroverstromingen, maar dit hoeft nu geen 

reden te zijn om de doelen aan te passen. Enkele van de kenmerken kunnen niet aangepast 

worden, zoals de afwezigheid noordhellingen. 

De grootste winst die hier geboekt kan worden op vlak van klimaatadaptatie inzetten op 

structuurvariatie en het versterken van de vochtgradiënt. De gelinkte maatregelen zijn: 

In functie van het versterken van de structuurvariatie: 

- Aanleg en behoud van houtige kleine landschapselementen 

- Gefaseerd maaibeheer 

In functie van het herstel van vochtgradiënt: 

- Inzetten op microreliëf 

- Ontwikkelen van natuurlijke graslandvegetatie hoger op de valleiflank. 

 

6.4 STAP4: IMPLEMENTATIE BEHEERMAATREGELEN 

Wat betreft de drukken kan vrij eenvoudig werk gemaakt worden van de ontsnippering op 

gebiedsniveau door het intern verbinden van vegetatievlakken. Momenteel zijn hier reeds 

grote aaneengesloten oppervlaktes in natuurbeheer. Dit is kwestie van tijd en goed beheer. 

Wat verdroging betreft, kunnen lokale drainagegrachten afgedamd worden. Merk op dat dit 

best erg oppervlakkig gebeurt, zoniet ontstaat hier het risico op langdurig erg natte situaties 

waarin eerder grote zeggenvegetaties zullen ontwikkelen. Er zijn grote waterwinningen in de 

buurt, maar die lijken volgens De Becker (2020) de instandhoudingsdoelstellingen niet te 

hypothekeren.  

De vermesting en verontreiniging via oppervlaktewater is een belangrijk knelpunt. Dit vraagt 
een aanpak op landschapsschaal, waarin erosiebestrijding centraal staat. Hoe verder er gegaan 

kan worden met erosiebestrijdende maatregelen op de hellingen en de plateaus, hoe groter de 
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positieve effecten op de valleigraslanden. Erosiemaatregelen zullen ook resulteren in 

verminderde afvloei van meststoffen naar de beken. Door de dimensie van de Laan en de Dijle 

is het niet eenvoudig een slibvang te installeren op de hoofdbeek zelf. Op kleine zijbeekjes kan 

dit wellicht wel aangelegd worden, vooral hoger op de hellingen en best ook over de taalgrens. 

De verzuring via de lucht is vormt volgens de modellen een relatief zware druk, maar hiervoor 

zijn geen pasklare maatregelen beschikbaar voor de beheerder. Bovendien schatten we de 

effecten van de verzuring hier relatief laag in, door de aanvoer van kalkrijke kwel in het 

systeem. 
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7 SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK EN VERDERE 

ONTWIKKELINGEN 

Dit rapport baseerde zich op de huidige kennis en stand van zaken. De onzekerheid in de 
klimaatverandering, het klimaatbeleid, het natuurbeleid en de sociale druk op de natuur 

zorgen er echter voor dat de bevindingen van dit rapport ook onderhevig zijn aan 

veranderingen. Het is daarom cruciaal om de resultaten van het rapport en de verschillende 

producten die uit dit project vloeiden up to date te houden.  

- De technische fiches en handvaten voor de beheerder worden best aangepast en 

uitgebreid wanneer nieuwe kennis beschikbaar is. 

- De maatregelendatabank geeft een overzicht van een set aan klimaatadaptieve 

beheermaatregelen. Naargelang meer praktijkkennis en onderzoeksresultaten over 

hun effectiviteit voor handen is, kan deze aangepast of verder aangevuld worden. In 
het graslandbeheer zien we nog enkele belangrijke kennishiaten over de impact van 

klimaatadaptieve beheermaatregelen.  

o Trade-off tussen afvoer van voedingsstoffen en het behoud van bufferende 

stoffen en organisch materiaal in de bodem. 

o Optimale maaihoogtes. 

o Operationaliseren van gefaseerd maaibeheer en integratie in 

landbouwbedrijfsvoering. 

o Kosten-batenanalyse van houtige gewassen: waar zijn die wenselijk en waar 

niet in een graslandenlandschap? Zijn bepaalde soorten beter in staan om 

klimaatextremen te bufferen? Bestaan er optimale schikkingen, waarbij 
graslanddoelen maximaal behouden kunnen worden? 

- De scoring van de veerkrachtcriteria baseert zich op de drempelwaarden zoals die 

vandaag afgesproken werden. In een veranderend klimaat zullen de grenswaarden 

voor stikstof, oppervlaktes, de lijst van invasieve soorten enzoverder wellicht worden 

bijgesteld. Ook kunnen nieuw beschikbare kaarten gebruikt worden als hulpbronnen 

voor het scoren.  

Het schrijven van een rapport en het voorzien van de tools is een eerste stap, maar dit is 

onvoldoende om de kennis en inzichten ook in de praktijk om te zetten. Het gebruik van de 

producten en het uiteindelijke doel om onze natuur klimaatbestendig te maken, kan dan ook 

gestimuleerd worden door in te zetten op:  

- De toegankelijkheid van de producten; 

- Het verhogen van de kennis en ondersteuning van de beheerders; 

- Blijvend en verhoogd inzetten op beleidsniveau en processen die de beheerder 

overstijgen. 

 

De toegankelijkheid kan worden verhoogd door: 

- De scoretool grafisch aantrekkelijker en eenvoudiger te maken. Wij dachten zelf aan 

de mogelijkheid om de tool op voorhand al deels in te vullen op basis van kaarten en 
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datasets die voor heel Vlaanderen beschikbaar zijn . Op die manier resteren slechts 

enkele criteria die de beheerder zelf nog moet scoren.  

- De beheermaatregelentabel om te zetten in een Accesdatabank of een grafisch 

aantrekkelijke applicatie om te communiceren/implementeren. 

- Kaartmateriaal en datasets beschikbaar stellen in een vlot toegankelijk instrument. 

 

 

De kennis en ondersteuning van beheerders moet verhoogd worden. We merkten immers 
tijdens de verschillende workshops dat de beheerders overweldigd werden door de benodigde 

kennis die nodig is om de gebiedsanalyse uit te voeren, en moeite hebben om de problematiek 

in al zijn facetten te beschouwen:  

- Men heeft graag een expert erbij voor advies. Zelfs als de beheerder zou beschikken 

over de nodige kennis, vergt het uitwerken van een klimaatadaptief beheer de nodige 

inspanning die overigens gebiedsspecifiek is. De beheerders gaven aan dat zij hier noch 

de tijd voor hebben, nog de kennis. Daarom raden wij aan om experten op te leiden 

die de beheerders kunnen begeleiden in het implementeren van deze tool en de 

beheermaatregelen waardoor een grote last van de schouders van de beheerders 

wordt gehaald. 
- Zet verder in op kennisopbouw bij de beheerders. Uit onze bevraging blijkt dat de 

meeste beheerders het meeste leren van mond-aan-mond informatieoverdracht of via 

laagdrempelige artikels. Instanties zoals Inverde en de kennisdelingwebsite Ecopedia 

zijn daarom cruciaal voor het brengen van onze producten tot de beheerder. 

Beheermaatregelen kunnen ingezet worden op verschillende schaalniveau’s. Enerzijds kunnen 

beheermaatregelen gekoppeld worden aan een bestand of beheereenheid. Anderzijds is het in 

veel gevallen nodig om ook op gebiedsniveau een aantal generieke beheermaatregelen af te 

spreken zoals bijvoorbeeld een begrazingsplan (begrazingsdruk, -periode, type begrazing, 

doelen van de begrazing zoals opslag of vergrassing tegen gaan) of hydrologisch herstelplan. 

Ook op ecotoop- en soortniveau kunnen bepaalde beheermaatregelen relevant zijn: het 
beheer van relictpopulaties, het beheer van specifieke soorten die in het terrein verschijnen, 

het bestrijden van exoten of beheer van aanplanten.  

Tot slot willen we met drang wijzen op de rol van het beleid en alle niveaus boven de 

individuele beheerders. Doorheen ons rapport blijkt dat de invloed van de beheerder slechts 

reikt tot een bepaalde hoogte. Andere grote en belangrijke maatregelen zoals het vergroten en 

verbinden van gebieden en de hydrologie in het landschap beheersen spelen zich op groter 

landschapsniveau af en stijgen het petje van een beheerder te boven. Het is daarom van 

belang om niet alleen in te zetten op de beheerder, maar vooral en blijvend in te zetten op het 

beleid en alle niveaus daartussen.  
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