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Woord vooraf 

Het klimaat verandert, ook in het Meetjesland. Het wordt niet alleen warmer – tot mogelijks zelfs 6,5°C 

in de zomer - de zomers worden ook droger en de winters worden dan weer natter. We krijgen meer 

hittegolven en meer extreme neerslagintensiteiten. Tot deze bevindingen kwam Sumaqua dat een 

onderzoek uitvoerde in opdracht van de Provincie, Veneco en de 14 Meetjeslandse gemeenten.  

Dit onderzoek is een onderdeel van het regionaal project “Meetjesland Klimaatgezond” dat vorig jaar 

van start ging. Met dit project willen we ambitieuze klimaatdoelstellingen realiseren. Het Europese 

Burgemeesters-convenant vormt hierbij de leidraad. Niet alleen moet de CO2  uitstoot met 40% naar 

beneden tegen 2030 maar ook eventuele klimaatveranderingen dienen de regio’s zo goed mogelijk 

op te vangen. De mogelijke gevolgen zijn immers niet min. 

Extreme weersomstandigheden hebben een belangrijke weerslag op mens en natuur. Denk maar 

aan het toenemend aantal (kwetsbare) personen dat getroffen zal worden door wateroverlast en 

hittegolven, de mogelijke schade aan gebouwen en infrastructuur, verlaagde productiviteit en 

opbrengsten voor bedrijven, de impact op landbouw, natuur en milieu, toerisme en recreatie, ….  

Hoog tijd dus om in actie te schieten. Deze kwetsbaarheids- en risicoanalyse kan ons daarbij helpen. 

Ze vormt de basis voor de opmaak van een regionaal adaptatieplan dat eind dit jaar af zal zijn. Samen 

met lokale en regionale experten gaan we op zoek naar oplossingen voor de vastgestelde 

klimaatrisico’s in de regio van het Meetjesland.  

Deze analyse en het adaptatieplan laten gemeenten toe om beleidskeuzes te maken en doelgerichte 

maatregelen te treffen. We denken daarbij aan het ontharden en vergroenen van dorpskernen, het 

(opnieuw) open leggen van waterlopen, maximale opvang en hergebruik van hemelwater, 

herbebossingsprojecten, …  

We hebben de belangrijkste resultaten van dit onderzoeksrapport ook samengevat op 

www.meetjeslandklimaatbestendig.be. Je kan zelf aan de slag met een interactieve klimaatatlas waar 

alle resultaten ruimtelijk bekeken kunnen worden.  

We hopen dat dit rapport gemeenten en andere belangrijke partners op weg zet en houvast biedt bij 

het opzetten van een gefundeerd adaptatiebeleid. 

 

 

 

 

Provincie Oost-Vlaanderen     Veneco 

Jozef Dauwe       Sofie Vandelannoote 

Gedeputeerde bevoegd voor milieu en klimaat   Algemeen Directeur 

 

http://www.meetjeslandklimaatbestendig.be/
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Samenvatting 

Deze studie becijferde klimaatveranderingen en de effecten hiervan op het Meetjesland. 

Onderstaande tabellen vatten de belangrijkste cijfers voor het Meetjesland samen voor de maximaal 

te verwachten klimaatveranderingen en de bijhorende gevolgen. De studie beschrijft 

klimaatverandering tegen 2050 en 2100, maar enkel de cijfers voor het jaar 2100 zijn opgenomen in 

deze tabellen.  

Klimaatverandering is onzeker. Daarom beschouwt deze studie verschillende klimaatscenario’s zoals 

ook gebruikt in de internationale wetenschappelijke literatuur omtrent klimaatverandering. 

Onderstaande tabellen beschrijven de maximaal te verwachten veranderingen en impact. De 

werkelijke evoluties liggen vermoedelijk tussen het huidig klimaat en de maximaal voorspelde 

toestanden, welke hier beschreven zijn. 
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 Neerslag 

 Winters worden natter (tot +30% in 

neerslagvolume), zomers droger (tot -50%).  

 Het aantal natte dagen in de winter blijft gelijk, maar 

in zomer neemt dit aantal af tot -45%.  

 Extreme buien worden heviger. ‘s Zomers neemt de 

piekneerslagintensiteit toe tot +50%, in winter +30% 

 Temperatuur 

 De gemiddelde temperatuur stijgt met +1°C tot 

+4°C in de winter, en +1,5°C tot zelfs +6,5°C in de 

zomer. 

 De minimale en maximale dagtemperaturen nemen 

met gelijkaardige groottes toe. 

 Het aantal dagen met vorst kan significant afnemen: 

van gemiddeld 36 dagen per jaar nu tot zo’n 15 in 

2100. 

 Zonnestraling, verdamping, windsnelheid & 

zeespiegelstijging 

 De zonnestraling en verdamping nemen toe: tot 

+10% in de lentemaanden en tot +40% in de 

zomermaanden. 

 De windsnelheid verandert amper. 

 Er wordt een zeespiegelstijging verwacht in 

Oostende tussen +20 cm en +80 cm. De meest 

pessimistische schattingen (zeer kleine kans van 

voorkomen) geven een stijging van +2 meter aan. 

 

Meer cijfers van de te verwachten klimaattoestanden zijn samengevat in §2.4 van dit rapport. 
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 Overstromingen 

 Overstromingen langs rivieren kunnen veel frequenter 

voorkomen: van een terugkeerperiode van 10 en 100 

jaar nu, naar respectievelijk mogelijks 2.5 en 12 jaar. 

 De overstroomde oppervlakte langs rivieren neemt 

ook toe: van 700 (T10) en 3000 (T100) hectare nu, tot 

bijna 2700 (T10) en 7000 (T100) hectare (*). 

 De frequentie van overstromingen langs rioleringen 

kan nog sterker toenemen: van een terugkeerperiode 

van 2 en 100 jaar vandaag, naar respectievelijk 7 

maanden en amper 3,5 jaar tegen 2100. Extreme 

rioleringsoverstromingen kunnen dus mogelijks tot 

bijna 30 keer zo vaak voorkomen dan nu. 

 Droogte 

 Extreme droogte kan tegen 2100 tot 10 keer vaker 

voorkomen dan vandaag.  

 De waterbeschikbaarheid (in grond- en 

oppervlaktewater) neemt significant af: tijdens de 

zomer kan de oppervlaktewaterbeschikbaarheid met 

30% dalen. 

 De minimale zomerdebieten in rivieren nemen met 

gemiddeld -68% af in het Meetjesland.   

 Hittestress 

 Temperatuurstijging leidt tot meer hittegolven: van 

gemiddeld 1 hittegolf per jaar vandaag, tot zo’n 3 à 4 

per jaar. Deze stijging zal meer uitgesproken zijn voor 

stedelijke gebieden, t.o.v. de landelijke gebieden, als 

gevolg van het hitte-eiland effect. Hittegolven worden 

hierbij bekeken volgens de definitie van het KMI (zie § 

3.5.1). 

 Het aantal hittegolfdagen kan significant stijgen: van 

gemiddeld zo’n 4 à 7 dagen per jaar nu, tot 45 à 70 

dagen per jaar in 2100. 

(*) Symbool “Tx” staat voor de terugkeerperiode van een gebeurtenis. Een overstroming “T10” 

wijst bijvoorbeeld op een overstroming die gemiddeld eens in de 10 jaar voorkomt. 

 

Deze veranderingen van het klimaat hebben ook een impact op verschillende sectoren in het 

Meetjesland. Deze impact wordt uitgebreid besproken voor de sectoren gezondheid en welzijn (§4.2), 

schade aan gebouwen (§4.3), infrastructuur (§4.4), industrie en economie (§4.5), energie en 

drinkwater (§4.6), land- en bosbouw (§4.7), natuur en milieu (§4.8), en toerisme en recreatie (§4.9).  

De lezer wordt naar de tekst verwezen voor meer informatie en duiding bij deze impacts. 
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De belangrijkste resultaten en conclusies van dit rapport zijn ook uitgebreider samengevat op de in 

deze studie ontwikkelde portaalwebsite www.meetjeslandklimaatbestendig.be. Deze website bevat 

naast de resultaten ook een interactieve webatlas met de belangrijkste klimaateffecten en -impacts.

http://www.meetjeslandklimaatbestendig.be/
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Introductie 

1 Introductie 

1.1 Wat is klimaatverandering? 

Het klimaat vertoont van nature belangrijke schommelingen die zich vaak over eeuwen heen 

uitspreiden. Zo staat de periode van de 15de tot halverwege de 19de eeuw in de Lage Landen gekend 

als de “Kleine IJstijd”. In die periode lag de temperatuur gemiddeld zo’n 1 tot 2 graden onder de 

temperaturen van tegenwoordig (klimatologische periode van 1960-1990; bron: Buisman, 2000). Uit 

historisch onderzoek van het Nederlandse KNMI blijkt ook dat het laatste kwart van de 16de eeuw het 

koudste was in de afgelopen duizend jaar. De laatste decennia verandert het klimaat echter bijzonder 

snel. De toename van broeikasgassen in de atmosfeer ligt wellicht aan de oorzaak van deze snelle 

klimaatsverandering. Broeikasgassen zijn deels van nature in de atmosfeer aanwezig, zoals 

bijvoorbeeld CO2. Menselijke activiteiten, zoals verbranding van fossiele brandstoffen, leidt tot meer 

broeikasgassen. Deze broeikasgassen absorberen warmtestraling en geven die geleidelijk weer af.  

Hierdoor neemt de temperatuur op aarde dus toe, en verandert ons klimaat. Dit uit zich niet enkel in 

temperatuursveranderingen, maar ook de neerslag, verdamping en bijvoorbeeld windsnelheid 

veranderen.  

Klimaatverandering in Vlaanderen is vandaag al duidelijk zichtbaar. Onderstaande figuur toont de 

historische trend in de jaargemiddelde temperatuur te Ukkel, waar het KMI de temperatuur dagelijks 

meet sinds 1830. Sinds het begin van de vorige eeuw blijkt de temperatuur er reeds met meer dan 

2,2°C gestegen te zijn. Deze stijging is overigens groter dan de wereldwijd gemiddelde stijging in 

temperatuur. 

 

 
Figuur 1. Afwijking van de gemiddelde jaartemperatuur t.o.v. de gemiddelde jaartemperatuur in de 

referentieperiode 1850-1899. 

 

Het MIRA Klimaatrapport 2015 (MIRA, 2015) beschrijft de waargenomen veranderingen in het klimaat 

in meer detail. Figuur 2 vat de belangrijkste waargenomen klimaattrends tot 2014 samen (MIRA, 2015).  

Stijging van de temperatuur met 

circa 2,2°C sinds 1830 in Ukkel 
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Figuur 2. Klimaattrends gedetecteerd in België tot in 2014 (bron: MIRA Klimaatrapport 2015). 

 

1.2 Hoe omgaan met klimaatverandering: mitigatie en adaptatie 

Klimaatverandering heeft een grote impact op de maatschappij en ecosystemen. Het is dus belangrijk 

om de huidige en toekomstige klimaatverandering te onderzoeken, en ermee rekening te houden in 

het beleid. Om ons weerbaar te maken tegen klimaatverandering zijn er twee aanpakken mogelijk: 

mitigatie en adaptatie.  

Mitigatie staat voor het proberen te stabiliseren van klimaatverandering zelf. Het Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC), een internationaal erkende organisatie voor het verzamelen en 
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beoordelen van wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering, omschrijft mitigatie als 

“menselijke activiteiten om de bronnen van broeikasgassen te reduceren, of middelen om 

broeikasgassen op te nemen te stimuleren”. Voorbeelden van mitigatieacties zijn het promoten van 

vervoer dat tot minder verbranding van fossiele brandstoffen leidt, het beter isoleren van gebouwen, 

het minder eten van vlees, etc. Adaptatie is de aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen 

om de impact en gevaren van klimaatverandering op te vangen, maar ook om eventuele 

opportuniteiten te onderschrijven. Voorbeelden van adaptatiemaatregelen zijn het voorzien van 

meer groene zones en groendaken in een stedelijke omgeving (om onder andere hittestress en 

overstromingen te vermijden), het aanleggen van bufferbekkens langs rivieren en rioleringen, etc. 

Vlaanderen zet sterk in op een duale strategie die zowel op mitigatie als adaptatie focust. Hoe sterk 

we nu ook inzetten op mitigatie, een adaptatiebeleid is vandaag reeds nodig. Klimaatverandering is 

immers al voelbaar en zet zich aan hoog tempo voort, en dus moeten we ons hier ook aan aanpassen. 

Tegelijk geldt dat hoe meer we inzetten op mitigatie, hoe kleiner de effecten en gevolgen van 

klimaatverandering in de toekomst zullen zijn, en dus hoe makkelijker we ons hieraan kunnen 

aanpassen. Idealiter streven we in adaptatie- en mitigatiestrategieën naar win-win situaties, waarbij 

het een het ander versterkt. Zo zal een goed geïsoleerd huis minder energie vergen voor verwarming 

(mitigatie), maar zal dit er ook voor zorgen dat de bewoners minder hinder zullen ondervinden van 

hittegolven (adaptatie).  

Mitigatie en adaptatie spelen vaak wel op verschillende tijdshorizonten. Mitigatie houdt best acties 

op korte termijn in, aangezien de uitstoot van broeikasgassen best zo snel mogelijk beperkt wordt 

om toekomstige klimaatverandering te beperken. Adaptatie wordt best stapsgewijs uitgerold in 

functie van hoe de klimaatverandering evolueert. Nu reeds acties ondernemen om bestand te zijn 

tegen de klimaatverandering die tegen 2100 voorspeld wordt is niet opportuun. Daarvoor zijn de 

onzekerheden te groot, en de investeringen te hoog. Wel dienen duurzame en tegelijk 

kosteneffectieve strategieën geïmplementeerd te worden, rekening houdend met de 

toekomstevolutie inzake klimaatverandering en de onzekerheden hierbij. Dit wil zeggen dat 

strategieën dienen gezocht die effectief en efficiënt zijn voor elk van de klimaatscenario’s, rekening 

houdend met het tijdspad van de klimaatevoluties en de afschrijfperiode van infrastructuur. Ze 

dienen in ieder geval van het type “no regret” te zijn, d.w.z. maatregelen waar men later geen spijt van 

kan krijgen. Ook dient er gewerkt te worden met flexibele en adaptieve oplossingen die verder 

aangepast kunnen worden in functie van de werkelijke toekomstige klimaatevoluties. Hoe dat 

concreet gebeurt vormt het onderwerp van het klimaatadaptatieplan.    

Om mitigatie en adaptatie tot op het lokaal niveau te ondersteunen en te promoten, werd het 

Europese Burgemeestersconvenant opgezet. Met dit convenant engageren gemeenten zich om de 

klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Nagenoeg 

alle gemeenten in het Meetjesland hebben het Europese Burgemeestersconvenant ondertekend en 

werken actief mee aan dit ambitieus initiatief. Ze verbinden zich ertoe om een duurzaam energie- en 

klimaatactieplan op te maken met zowel mitigatiemaatregelen, die de CO2-uitstoot op het 

grondgebied beperken, als adaptatiemaatregelen om de gemeenten klimaatbestendiger te maken. 

Binnen dit kader werden reeds lokale energieactieplannen opgesteld voor het Meetjesland op basis 

van een CO2-nulmeting. Voorliggend rapport focust op een risico- en kwetsbaarheidsanalyse voor het 

Meetjesland, dat dient als basis voor het opstellen van regionale en lokale klimaatadaptatieplannen.  

1.3 Aanpak van de studie & leeswijzer 

Deze studie omvat een risico- en kwetsbaarheidsanalyse voor het Meetjesland. Op basis van deze 

risicoanalyse wordt een doelgericht adaptatieplan ontwikkeld. De risicoanalyse helpt hierbij om de 

belangrijkste actiepunten te identificeren voor elke sector. Zo kunnen de adaptatiemaatregelen zich 

specifiek toespitsen op het reduceren van de grootste kwetsbaarheden en risico’s. 



Sumaqua |Klimaat- en risicostudie Meetjesland 4 

Introductie 

Om het opzet van de studie te verduidelijken, worden de belangrijkste begrippen verduidelijkt: 

 Klimaattoestanden (ook wel de “primaire klimaateffecten” genoemd): dit zijn de 

atmosferische-meteorologische variabelen zoals temperatuur, neerslag, verdamping, 

relatieve vochtigheid, windsnelheid, zeeniveau, CO2 concentratie, etc., en de invloed van de 

klimaatverandering op deze variabelen. De klimaattoestanden van toepassing op het 

Meetjesland worden uitgebreid toegelicht in Hoofdstuk 2. 

 

 Klimaateffecten: dit zijn de effecten van de veranderende klimaattoestanden op het land, 

zoals de veranderende waterhuishouding (neerslagafstroming, grondwater, overstromingen, 

wateroverlast, droogte of waterbeschikbaarheid, etc.), het hitte-eilandeffect en dergelijke. De 

klimaateffecten worden toegelicht in Hoofdstuk 3. 

 

 Klimaatimpacts: dit zijn de socio-economische gevolgen van de veranderende 

klimaattoestanden en –effecten. Het zijn dus de gevolgen op de maatschappij en het 

ecosysteem. De belangrijkste klimaatimpacts voor verschillende sectoren in het Meetjesland 

zijn beschreven in Hoofdstuk 4 van dit rapport. 

 

Figuur 3 toont de opbouw van de studie. Op basis van beschikbare klimaatmodellen en –simulaties 

worden de relevante klimaattoestanden berekend. Voorbeelden van klimaattoestanden zijn de 

veranderingen in temperatuur, neerslag, zonnestraling, windsnelheid, etc. De resultaten worden 

samengevat in Hoofdstuk 2. Op basis van deze klimaattoestanden worden vervolgens de 

klimaateffecten berekend, zoals hoeveel vaker overstromingen optreden en het optreden van 

hittestress. Hoofdstuk 3 beschrijft de belangrijkste klimaateffecten. Hierna worden de impacts 

begroot van klimaatverandering op de sectoren in het Meetjesland. Hiervoor worden 

klimaattoestanden en –effecten gecombineerd met lokale socio-economische gegevens (hoofdstuk 

4). Deze resultaten vormen vervolgens de input voor het opstellen van adaptatieplannen. Dit is een 

iteratief proces: adaptatieplannen hebben immers ook een invloed op klimaateffecten. Het 

uitbouwen van groenblauwe infrastructuur in een stedelijke omgeving leidt immers tot verminderde 

overstromingen, en dus andere klimaateffecten. Deze iteratieve cyclus wordt uitgewerkt in een apart 

rapport. 
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Figuur 3. Leeswijzer van het rapport. 

 

 

 

 

1.4 Online portaal Meetjeslandklimaatbestendig.be 

Om de resultaten van deze studie toegankelijker te maken voor het brede publiek werd de 

portaalwebsite www.meetjeslandklimaatbestendig.be ontwikkeld. Deze website is een 

gepopulariseerde samenvatting van de studie. Naast uitleg bij de resultaten bevat de website ook 

een interactieve klimaatatlas voor het Meetjesland. Zo kunnen alle bezoekers de resultaten in meer 

detail bekijken. 

Hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 3 

Hoofdstuk 4 

http://www.meetjeslandklimaatbestendig.be/
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Figuur 4. Openingsscherm van het portaal. 

 

De website is opgebouwd rond drie vragen:  

 Hoe bestuderen we klimaatverandering? De website gaat in op waargenomen klimaattrends 

in Vlaanderen, het gebruik van klimaatmodellen en de beschouwde scenario’s. 

 Hoe verandert het klimaat? De belangrijkste verwachte klimaatveranderingen worden 

besproken in twee versies: een bondige samenvatting, en een meer uitgebreide tekst met 

bijkomende figuren. 

 Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering? De gevolgen van klimaatverandering worden 

samengevat in drie thema’s: droogte, overstromingen en hittestress. Elk thema heeft een 

eigen pagina en klimaatatlas. Voor elk thema worden de impacts op de drie meest getroffen 

sectoren (zoals gezondheid, landbouw, natuur, industrie, …) besproken. 
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Figuur 5. Opbouw van de website rond 3 hoofdvragen. 

 

 
Figuur 6. Interactieve klimaatatlas. Voor elk thema (droogte - overstromingen - hittestress) werd een 

aparte atlas opgemaakt.

http://www.meetjeslandklimaatbestendig.be/droogte
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2 Te verwachten klimaatverandering voor het 

Meetjesland 

2.1 De toekomst voorspellen: klimaatmodellen en afgeleide 

scenario’s 

Om de toekomstige klimaatverandering in te schatten wordt gebruik gemaakt van de resultaten van 

klimaatmodellen. In deze opdracht werden de meest recente simulatieresultaten met globale, 

regionale en lokale klimaatmodellen voor onze regio gebruikt. Deze zijn gebaseerd op de nieuwste 

generatie klimaatmodellen, op basis van het World Climate Research Programme – Phase 5 (CMIP5). 

Dit zijn dezelfde klimaatmodellen als ook gebruikt door het IPCC voor hun 5de klimaatrapport. Voor 

deze opdracht zijn deze aangevuld met de resultaten van de meer lokale klimaatmodellen, na 

zogenaamde dynamische neerschaling. Enerzijds zijn dit de resultaten voor het Europese 

grondgebied via het EURO-CORDEX project en anderzijds de resultaten voor het Belgische 

grondgebied via het CORDEX.be project. Verdere neerschaling van de resultaten op grote schaal tot 

het grondgebied van het Meetjesland gebeurde via statistische technieken. De details van de 

methode worden hier niet gegeven, maar kunnen teruggevonden worden in publicaties van het KU 

Leuven & Sumaqua team (bijvoorbeeld Willems & Vrac, 2011; Ntegeka et al., 2014; Van Uytven en 

Willems, 2018). De neerschaling is nodig om de resultaten van de klimaatmodellen, die gemiddeld 

zijn over een raster met grootte van 150 tot 300 km voor de mondiale klimaatmodellen, 25 tot 50 km 

voor de Europese klimaatmodellen en 3 tot 10 km voor de Belgische klimaatmodellen, te vertalen 

naar lokale klimaatinformatie. Figuur 1 schetst het principe. De resultaten van een groot aantal 

simulaties met mondiale klimaatmodellen, meerdere simulaties met regionale Europese 

klimaatmodellen en een paar simulaties met hoge-resolutie Belgische klimaatmodellen werden 

gecombineerd na statistische neerschaling en statistisch verwerkt tot enkele klimaatscenario’s die 

geldig zijn voor het Meetjesland.      

 

 
Figuur 7. De resultaten van mondiale, regionale Europese en lokale Belgische klimaatmodellen 

werden gebruikt om klimaatscenario’s voor het lokale klimaat van het Meetjesland af te leiden.  
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Figuur 8. Wereldwijde CO2 uitstoot per RCP-scenario, samen met de historische waarden tot 2014 

(bron: MIRA, 2015 o.b.v. Peters et al., 2013). 

De toekomstprognoses van de klimaatmodellen zijn gebaseerd op hypothesen over de toekomstige 

uitstoot aan broeikasgassen. Deze broeikasscenario’s zijn dezelfde als deze die het IPCC momenteel 

gebruikt, de zogenaamde “Representative Concentration Pathways” (RCPs). Deze zijn gebaseerd op 

vier mogelijke scenario’s voor de netto inkomende zonnestraling (stralingsforcering) in het jaar 2100: 

2.6 W/m2 (RCP2.6), 4.5 W/m2 (RCP4.5), 6.0 W/m2 (RCP6.0) en 8.5 W/m2 (RCP8.5). Op basis van deze 

vier scenario’s heeft men verhaallijnen gemaakt voor de verschillende factoren die de uitstoot van 

broeikasgassen beïnvloeden, zoals demografische, socio-economische, technische en sociale 

ontwikkelingen. De stralingsforcering is de hoeveelheid extra energie beschikbaar gemaakt aan de 

top van de atmosfeer door verschillende factoren die het klimaat beïnvloeden. Wanneer bijvoorbeeld 

de concentratie van broeikasgassen stijgt, dan zal een groter deel van de warmtestraling die door het 

aardoppervlak wordt uitgezonden in de atmosfeer worden geabsorbeerd. Dit deel van de 

warmtestraling bereikt dus niet meer de top van de atmosfeer waardoor de totale uitgezonden 

warmtestraling door het systeem aarde inclusief de atmosfeer gereduceerd wordt. Dit resulteert in 

een positieve stralingsforcering, waardoor de aarde opwarmt. 

De CO2-uitstoot gelinkt aan bovenstaande scenario’s wordt grafisch voorgesteld in Figuur 8. Uit de 

beschrijving in bovenstaande paragraaf kan men stellen dat RCP8.5 een extreem “business-as-usual” 

scenario is. Echter, wanneer men de historische waarden van CO2 uitstoot naast de 

toekomstscenario’s legt, lijkt dit extreem scenario helemaal niet onrealistisch. Immers, de 

broeikasscenario’s werden in 2001 gepubliceerd; wanneer de metingen inzake CO2 uitstoot sinds dat 

jaar naast de klimaatscenario’s worden gelegd dan blijken deze goed aan te sluiten bij het RCP8.5 

scenario. Mitigatiestrategieën blijken dus vooralsnog de toenemende trend inzake CO2 uitstoot niet 

te verminderen.   

Meer specifiek worden de vier RCP-scenario’s als volgt omschreven: 

 RCP8.5: Dit (meest extreem) scenario wordt gekenmerkt door groeiende broeikasgasemissies 

over de tijd resulterend in een stralingsforcering van 8.5 W/m2 in 2100. Het scenario is 

representatief voor scenario’s in de literatuur die leiden tot hoge broeikasgasconcentraties. 

RCP8.5 is een hoog energie-intensief scenario met een hoge groei van de wereldbevolking 

tot ongeveer 12 miljard in 2100 en een lage technologische ontwikkeling. Huidige emissies 

van broeikasgassen sluiten aan op dit scenario. 

De 4 beschouwde 

broeikasgasscenario’s. 

De huidige emissies 

sluiten het dichtst bij 

het meest 

pessimistisch scenario 

aan. 
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 RCP6.0: Dit is een scenario waar de stralingsforcering vlak na 2100 stabiliseert tot 6.0 W/m2. 

Dit scenario wordt gekenmerkt door een reeks aan technologieën en strategieën om 

energieverbruik en broeikasgasemissies te beperken. Er is echter nauwelijks een 

vermindering van de broeikasgasemissie per eenheid energie. In het scenario wordt een 

midden-projectie voor groei in de wereldbevolking tot ongeveer 9 miljard in 2100 

aangenomen. 

 RCP4.5: Dit is een scenario waar de stralingsforcering vlak na 2100 stabiliseert. Dit scenario 

wordt gekenmerkt door een grotere range aan technologieën en strategieën om 

broeikasgasemissies te beperken dan in RCP6.  In het scenario wordt een midden-projectie 

voor populatie tot ongeveer 9 miljard in 2100 aangenomen. Het verschilt vooral van het 

RCP6.0 scenario, omdat dit scenario uitgaat van een sterke vermindering van de 

broeikasgasemissie per eenheid energie. Kenmerkend voor RCP4.5 is het verondersteld 

gebruik van bio-energie en koolstofopvang en –opslag. 

 RCP2.6 (of RCP3-PD): Dit scenario is een ‘zogenaamd ‘piek-en-afname’ scenario, waar de 

stralingsforcering eerst piekt tot waardes van 3.1 W/m2 en daarna afneemt tot 2.6 W/m2 in 

2100. Om deze niveaus te bereiken zijn substantiële reducties in de emissies van 

broeikasgassen noodzakelijk. In het scenario wordt een midden-projectie voor 

bevolkingsgroei tot ongeveer 9 miljard in 2100 aangenomen. Kenmerkend voor RCP2.6 is dat 

emissies laag zijn door het gebruik van bio-energie en dat koolstofopvang en –opslag zal 

leiden tot negatieve emissies. 

Voor elk van deze RCP-scenario’s werden de resultaten van de verschillende klimaatmodelresultaten 

(de klimaateffecten) na statistische neerschaling verwerkt voor een aantal meteorologische 

variabelen (zie verder in §2.3) en weergegeven via box-plots. Dit gebeurde voor de verandering van 

het huidig klimaat tot het klimaat in 2050 en 2100, en afzonderlijk voor elk van de 4 RCP-

broeikasscenario’s. De klimaateffecten zijn weergegeven als relatieve verandering (% verandering t.o.v. 

huidig klimaat) of als absolute verandering (vb. wijziging in aantal °C, in aantal meter, in aantal dagen). 

Voor bepaalde effectberekeningen van de klimaatscenario’s (zie §3), namelijk deze die gebaseerd zijn 

op hydrologische en hydraulische modellen, zijn de klimaatscenario’s vertaald naar overeenkomstige 

veranderingen in tijdreeksen. Hiervoor werden de historische tijdreeksen van neerslag, temperatuur 

en potentiële evapotranspiratie, zoals lokaal waargenomen in het Meetjesland, aangepast aan de 

klimaatscenario’s. 

2.2 Hoe moeten we deze resultaten interpreteren? 

De toekomstige klimaatverandering is onderhevig aan twee soorten onzekerheden. 

Enerzijds is er de onzekerheid in de toekomstige uitstoot aan broeikasgassen. Deze wordt 

weergegeven door de verschillen tussen de vier RCP-scenario’s. Het is belangrijk op te merken dat wij 

geen waarschijnlijkheid of kans kunnen toekennen aan de verschillende broeikasgasscenario’s. De 

vier scenario’s dienen dus met een gelijke kans behandeld te worden. De scenario’s moeten dus alle 

vier doorgerekend worden, waarbij de realiteit, met hoge waarschijnlijkheid, ergens binnen het bereik 

van de vier scenario’s zal liggen. 

Anderzijds is er de onzekerheid op de klimaateffecten zelf per broeikasscenario. De 

klimaatmodelresultaten zijn immers niet perfect nauwkeurig en kunnen verschillen van 

klimaatmodel(simulatie) tot klimaatmodel(simulatie). Deze laatste onzekerheid in de 

klimaatmodelresultaten wordt hieronder in §2.3 gevisualiseerd via de box-plots. Deze plots geven de 

grenzen weer waarbinnen alle klimaatmodelresultaten (met en zonder statistische uitbijters) zich 

bevinden, alsook de grenzen waaronder 25%, 50% en 75% van de klimaatmodelresultaten zich 

bevinden. 
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Figuur 9 illustreert schematisch deze twee typen onzekerheden. De figuur illustreert ook dat de 

veranderingen groter zijn voor perioden die verder in de toekomst liggen, maar ook met een grotere 

onzekerheid. Het hoog klimaatscenario, zoals dat in het MIRA2015 Klimaatrapport werd gedefinieerd 

en in het VMM Klimaatportaal wordt gebruikt, is de bovengrens van de 95%-betrouwbaarheidsband 

indien alle vier de RCP-scenario’s worden gecombineerd. Het midden klimaatscenario is het scenario 

dat overeenkomt met de 50-percentielwaarde wanneer alle RCP-scenario’s gecombineerd worden. 

Let wel: het midden scenario is niet noodzakelijk het meest waarschijnlijke scenario! Alle RCP-

scenario’s kunnen zich – volgens de huidige kennis van de klimaatverandering – met eenzelfde kans 

voordoen. 

 

 
Figuur 9. Schematische weergave van de twee typen onzekerheden bij de toekomstprognoses: de 

onzekerheid in de toekomstige uitstoot aan broeikasgassen (vier RCP-scenario’s weergegeven in 

andere kleuren) en de onzekerheid in de klimaatmodelresultaten per RCP-scenario (weergegeven via 

de onzekerheidsbanden). De figuur geeft vooral het principe weer en heeft dus niet als doel om 

concrete impactresultaten te tonen. Naar IPCC (2014). 

 

De klimaateffecten, weergegeven als veranderingen van het huidig klimaat tot 2050 of 2100, kunnen 

ook geïnterpreteerd worden als de klimaatverandering over een periode van 50 of 100 jaar in de 

toekomst. Als referentieperiode werd de laatste 30 jaar beschouwd. Klimaat wordt immers 

gedefinieerd als de statistiek van het weer over een periode van (minstens) 30 jaar. Vermits er 

(uiteraard) geen metingen zijn in de toekomst, wordt klassiek de laatste 30 jaar beschouwd als beste 

benadering van het huidig klimaat.  

2.3  Klimaattoestanden  

Onderstaande paragrafen bespreken volgende “klimaattoestanden”, oftewel de verandering van een 

toestand onder klimaatverandering: 

 Maandgemiddelde neerslag 

 Aantal natte dagen 

 Extreme neerslagintensiteiten 

 Daggemiddelde temperatuur 

 Maandgemiddelde temperatuur 

 Minimale en maximale dagtemperatuur 
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 Zonnestraling 

 Verdamping 

 Relatieve vochtigheid 

 Windsnelheid 

 Zeespiegelstijging 

Deze paragrafen tonen dus de resultaten van de klimaatmodellen, en zijn specifiek geldig voor het 

Meetjesland. Op het eind van dit hoofdstuk worden de belangrijkste cijfers voor neerslag, 

temperatuur, windsnelheid en verdamping samengevat in afzonderlijke tabellen (zie §2.4).  

2.3.1 Maandgemiddelde neerslag 

Het neerslagpatroon over het jaar zal veranderen. De algehele trend is dat zomers droger worden 

en dat in de winter meer neerslag zal gaan vallen. Voor de hogere RCP-scenario’s is de stijging in de 

winter groter en de daling in de zomer sterker. Voor de wintermaanden is de toename in neerslag 

over 100 jaar tussen 0% en grootteorde 30% (afhankelijk van het RCP-scenario en het klimaatmodel). 

Voor de zomermaanden gaat het om een afname met grootteorde 50% of minder.  

Deze en volgende grafieken tonen de veranderingen in klimaattoestanden. Merk op dat het klimaat 

hierbij gedefinieerd wordt als de weerstatistieken over een periode van 30 jaar. Vermits het jaar 2000 

middenin de periode van de laatste 30 jaar ligt, spreken we over 2000 als het huidig klimaat. De 

voorspellingen voor “30, 50 en 100 jaar in de toekomst” (t.o.v. de referentie van de laatste 30 jaar) 

komen dus op hetzelfde neer als 2030, 2050 en 2100. Dit zijn de “middenjaren” van de beschouwde 

30-jarige perioden voor de toekomst. Ook werd de RCP-afhankelijkheid van de klimaatscenario’s 

bestudeerd. Hierbij werd de methode gevolgd, zoals beschreven in Van Uytven & Willems (2018). 

 
Figuur 10. Procentuele verandering in maandgemiddelde neerslag over een toekomstperiode van 

100 jaar (2100 vs. huidig klimaat). 

2.3.2 Aantal natte dagen 

De daling van de zomerneerslagvolumes is het gevolg van een daling in het aantal natte dagen. 

Wanneer een natte dag wordt gedefinieerd als een dag met meer dan 0.1 mm neerslag, dan daalt 

het aantal natte dagen in de zomermaanden tussen 0% en grootteorde 45% afhankelijk van het 

beschouwde RCP scenario. 

Huidig klimaat 

Box-plot = onzekerheid op 

klimaattoestand voor één 

broeikasscenario (zie RCP’s). 
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Figuur 11. Procentuele verandering in maandgemiddeld aantal natte dagen over een 

toekomstperiode van 100 jaar (2100 vs. huidig klimaat). 

2.3.3 Extreme neerslagintensiteiten 

Extreme regenbuien zullen heviger worden dan in het huidig klimaat. Extreme dagneerslag met een 

terugkeerperiode van 20 jaar kan toenemen tussen 0 en grootteorde 50% in de zomermaanden en 

tussen 0 en grootteorde 30% in de wintermaanden. 

 
Figuur 12. Procentuele verandering in dagneerslagintensiteit voor een terugkeerperiode van 20 jaar 

over een toekomstperiode van 100 jaar (2100 vs. huidig klimaat). 
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2.3.4 Zonnestraling 

De maandgemiddelde netto inkomende zonnestraling neemt toe in grootteorde tussen 0 en 

grootteorde 10% in de lentemaanden en tussen 0 en grootteorde 40% voor de zomermaanden t.e.m. 

september.  

 
Figuur 13. Toename in maandgemiddelde zonnestraling over een toekomstperiode van 100 jaar 

(2100 vs. huidig klimaat). 

2.3.5 Verdamping 

Door de temperatuurstijging zal de verdamping toenemen. Voor de zomermaanden t.e.m. 

september in dit een toename tussen grootteorde 5% en 40%, terwijl deze voor de lentemaanden 

wat lager is tussen grootteorde 0 en 20%. 

 
Figuur 14. Procentuele toename in maandgemiddelde potentiële evapotranspiratie over een 

toekomstperiode van 100 jaar (2100 vs. huidig klimaat). 
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2.3.6 Daggemiddelde temperatuur 

De maandgemiddelde dagtemperatuur neemt toe voor alle maanden van het jaar. In de 

wintermaanden is deze toename in grootteorde tussen 1°C en 4°C. In de zomermaanden is deze 

toename groter: in grootteorde tussen 1,5°C en 6,5°C. Hoe hoger het broeikasscenario (tot RCP 8.5), 

hoe hoger de stijging in verwachte daggemiddelde temperatuur. 

 
Figuur 15. Toename in maandgemiddelde temperatuur over een toekomstperiode van 100 jaar (2100 

vs. huidig klimaat). 

2.3.7 Minimale en maximale dagtemperatuur 

Ook de minimale en maximale dagtemperaturen nemen voor alle maanden van het jaar met 

gelijkaardige groottes toe. 

 
Figuur 16. Toename in maandgemiddelde minimale dagtemperatuur over een toekomstperiode van 

100 jaar (2100 vs. huidig klimaat). 

Huidig klimaat 
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Figuur 17. Toename in maandgemiddelde maximale dagtemperatuur over een toekomstperiode van 

100 jaar (2100 vs. huidig klimaat). 

 

 

 

2.3.8 Relatieve vochtigheid 

De maandgemiddelde relatieve vochtigheid wijzigt in de wintermaanden nagenoeg niet, terwijl deze 

in de zomermaanden afneemt, tussen 0 en 15% in grootteorde.   

 
Figuur 18. Procentuele toename (en afname) in maandgemiddelde relatieve vochtigheid over een 

toekomstperiode van 100 jaar (2100 vs. huidig klimaat). 
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2.3.9 Windsnelheid 

De maandgemiddelde windsnelheid zal nagenoeg niet veranderen, met veranderingen tussen 

grootteorde -10% en +10%. 

 
Figuur 19. Procentuele toename in maandgemiddelde windsterkte over een toekomstperiode van 

100 jaar (2100 vs. huidig klimaat). 

 

2.3.10 Zeespiegelstijging 

De historische waterstanden en zeespiegelstijging, ook astronomisch tij en stormopzet afzonderlijk, 

langs de kust werden door Willems (2014) bestudeerd voor Oostende, Nieuwpoort en Zeebrugge. De 

toekomstige zeespiegelstijging te Oostende situeert zich tussen +20 cm (afgerond tegen 2100) en 

+80 cm voor het hoge impactscenario (Weisse et al., 2014). Een “worst case” scenario (een soort 

“extreem” hoge impactscenario; dus met extreem lage kans op voorkomen) is +2 m. 

 
Figuur 20. Historische en toekomstige toename in gemiddelde zeespiegel (MSL) te Oostende. 

 

2.4 Samenvattende tabellen 

Deze paragraaf vat de belangrijkste te verwachten veranderingen samen voor neerslag, temperatuur, 

windsnelheid en verdamping. Klimaatverandering is onzeker. Daarom combineren we in deze studie 
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verschillende modellen en scenario’s conform internationaal onderzoek naar klimaatverandering. De 

resultaten in onderstaande tabellen geven steeds de meest extreme evolutie weer. Verwacht wordt 

dat de realiteit zich tussen het huidig klimaat en de hieronder genoemde cijfers zal bevinden. Om 

zich voldoende voor te bereiden op klimaatverandering is het nodig dat het beleid rekening houdt 

met deze extreme cijfers. Hoe dat best gebeurt – via duurzame “no regret” en o.a. ook 

flexibele/adaptieve maatregelen – wordt besproken in het vervolgrapport bij de 

klimaatadaptatieplanning.   

Verder is er een onderscheid gemaakt tussen “gematigde” en “hoge” impact. Het “gematigd” scenario 

hoort bij een sterke reductie in de toekomstige uitstoot aan broeikasgassen. Indien de wereld blijft 

voortdoen zoals vandaag, en de uitstoot van broeikasgassen niet significant gereduceerd wordt, kan 

het “hoge” impact scenario zich voltrekken. In volgende tabellen is de winter gedefinieerd als de 

maanden december-januari-februari en de zomer als de maanden juni-juli-augustus.     

 

Tabel 1. Te verwachten verandering van neerslag.  

 Huidig klimaat  Toekomstig klimaat Meetjesland 

 
Ukkel Meetjesland 

 Gematigde impact  Hoge impact 

  2050 2100  2050 2100 

Extreme dagneerslag 

terugkeerperiode 5 

jaar [mm/dag] 

49.0 46.8  52.3 54.3  66.8 74.4 

Extreme dagneerslag 

terugkeerperiode 1 

jaar [mm/dag] 

35.2 33.4  36.7 38.0  42.4 45.7 

Jaargemiddelde 

neerslag [mm] 
858.7 803.0  819.1 819.1  1035.9 1124.2 

Gemiddelde 

winterneerslag [mm] 
207.6 204.4  224.8 231.0  269.8 294.3 

Gemiddelde 

zomerneerslag [mm] 
227.8 183.3  161.3 152.1  104.5 75.2 
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Tabel 2. Te verwachten verandering in verdamping. 

 Huidig klimaat  Toekomstig klimaat Meetjesland 

 

Ukkel Meetjesland 

 Gematigde 

impact 

 Hoge impact 

  2050 2100  2050 2100 

Jaargemiddelde 

Evapotranspiratie 

[mm] 

540.9 606.4  676.7 703.4  782.2 848.9 

Wintergemiddelde 

Evapotranspiratie 

[mm] 

32.1 33.7  38.1 39.7  45.8 50.5 

Lentegemiddelde 

Evapotranspiratie 

[mm] 

167.4 192.1  209.3 215.1  238.2 255.4 

Zomergemiddelde 

Evapotranspiratie 

[mm] 

215.91 278.4  306.3 317.4  350.8 375.9 

Herfstgemiddelde 

Evapotranspiratie 

[mm] 

89.6 102.2  114.5 118.6  137.0 150.3 
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Tabel 3: Te verwachten verandering in temperatuur.  

 Huidig klimaat  Toekomstig klimaat Meetjesland 

 
Ukkel Meetjesland 

 Gematigde impact  Hoge impact 

  2050 2100  2050 2100 

Jaargemiddelde 

gemiddelde 

dagtemperatuur 

[°C] 

10.4 10.7  12.9 13.7  15.2 16.8 

Jaargemiddelde 

maximale 

dagtemperatuur 

[°C] 

14.02 14.8  17.0 17.8  19.1 20.8 

Jaargemiddelde 

minimale 

dagtemperatuur 

[°C] 

6.9 6.8  8.8 9.5  10.9 12.5 

Wintergemiddelde 

gemiddelde 

dagtemperatuur 

[°C] 

3.6 3.8  5.8 6.6  7.7 9.2 

Zomergemiddelde 

gemiddelde 

dagtemperatuur 

[°C] 

17.4 17.5  20.1 21.1  23.4 25.6 

Aantal hittegolven 

gemiddeld per jaar 
0.5 0.7  1.7 2.7  2.7 3.7 

Aantal extreem 

warme dagen (≥ 

25 °C) gemiddeld 

per jaar 

26 30.6  56.6 66.6  91.6 114.6 

Aantal tropische 

dagen (≥ 30 °C) 

gemiddeld per jaar 

4 4.5  16.5 20.5  35.5 47.5 

Aantal vorstdagen 

(<0 °C) gemiddeld 

per jaar 

45 36.2  27.2 23.2  8.2 0 
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Tabel 4. Te verwachten verandering in windsnelheid. 

 Huidig klimaat  Toekomstig klimaat Meetjesland 

 
Ukkel Meetjesland 

 Gematigde impact  Hoge impact 

  2050 2100  2050 2100 

Jaargemiddelde 

windsnelheid [m/s] 
3.4 3.0  2.9 2.9  3.1 3.1 

Wintergemiddelde 

windsnelheid [m/s] 
3.9 4.0  4.0 4.0  4.3 4.4 

Lentegemiddelde 

windsnelheid [m/s] 
3.5 3.2  3.2 3.2  3.4 3.4 

Zomergemiddelde 

windsnelheid [m/s] 
2.9 2.1  2.1 2.1  2.1 2.1 

Herfstgemiddelde 

windsnelheid [m/s] 
3.3 2.7  2.6 2.5  2.8 2.8 
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3 Effecten van klimaatverandering voor het 

Meetjesland 

3.1 Inleiding 

Klimaateffecten omvatten de gevolgen van veranderende klimaattoestanden of meteorologische 

karakteristieken. Deze klimaateffecten kunnen omvangrijk en verstrekkend zijn. Bovendien zullen 

deze op uiteenlopende manieren zichtbaar en voelbaar worden. De meest opvallende hiervan zijn 

bijvoorbeeld de veranderingen in de waterhuishouding (overstromingen, droogte, …) en de toename 

van hittestress.  

Het begroten van deze klimaateffecten gebeurt aan de hand van computermodellen en statistische 

technieken. In beide gevallen worden de hierboven besproken klimaattoestanden, zoals 

veranderingen in neerslag en temperatuur, als randvoorwaarden gebruikt. Via berekeningen kunnen 

deze getransformeerd worden naar natuurlijke processen, zoals wij die kunnen observeren en 

ondervinden. 

In deze studie werden de volgende klimaateffecten bestudeerd, telkens toegepast op het 

Meetjesland. Tussen haakjes zijn ook de meest relevante klimaattoestanden meegegeven: 

 Overstromingen vanuit waterlopen (toename winterneerslag) 

 Overstromingen door intense neerslag (stijging zeer intense neerslag in zomermaanden) 

 Droogte (afname neerslaghoeveelheden in zomer, toename verdamping) 

 Hitte (temperatuurstijging) 

 Zeespiegelstijging 

 Verzilting (secundair effect van droogte en zeespiegelstijging) 

Dit hoofdstuk beschrijft de modellen en methodes die gebruikt zijn om de beschouwde 

klimaateffecten te begroten. Er wordt getracht om de technisch-wetenschappelijke details van deze 

beschrijvingen zoveel mogelijk te beperken, zonder voorbij te gaan aan de belangrijkste principes en 

redeneringen. Op die manier kan de lezer toch voldoende inzicht verwerven in de fysische 

mechanismes die instaan voor de vertaling van klimaattoestanden naar klimaateffecten. Waar 

mogelijk is gebruik gemaakt van de resultaten van eerder gedetailleerd onderzoek. Indien deze 

resultaten (nog) niet beschikbaar zijn, is gebruik gemaakt van vereenvoudigde en/of benaderende 

methodes en analyses, aangezien gedetailleerde modelstudies niet mogelijk waren in het tijdsbestek 

van dit onderzoek. Belangrijk om op te merken hierbij is dat dit hoofdstuk enkel de effecten van 

klimaatverandering kwantificeert. Andere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld veranderingen in 

landgebruik, bijkomende verharding of ontharding, het ontwikkelen van woonwijken, 

klimaatadaptieve maatregelen en dergelijke, worden niet in beschouwing genomen. 

Eveneens van belang bij het interpreteren van de resultaten in dit hoofdstuk is dat de analyses en 

berekeningen telkens uitgevoerd zijn voor het “hoge impact” klimaatscenario. Dit is het 

klimaatscenario dat de hoogste impact geeft, en dus zorgt voor de grootste te verwachten verschillen 

in klimaattoestanden en -effecten in vergelijking met het huidig klimaat. Dit hoge impact 

klimaatscenario is voor elke toepassing apart bepaald. Verwacht wordt dat de gevolgen en impacts 

van klimaatverandering zich bijgevolg situeren tussen het huidig klimaat, en de hier beschreven 

gevolgen en impacts volgens dat “hoge impact” scenario. Meer informatie over hoe om te gaan met 

deze onzekerheden is terug te vinden in §2.1 en wordt hier kort samengevat. Sectie 2.1 beschrijft de 

vier onderzochte klimaatveranderingsscenario’s en hoe deze te interpreteren. Voor elk klimaateffect 

wordt dus eerst nagegaan welk van de vier scenario’s de grootste impact heeft en dit scenario wordt 



Sumaqua |Klimaat- en risicostudie Meetjesland 24 

Effecten van klimaatverandering voor het Meetjesland 

vervolgens besproken. Hierbij kan verondersteld worden dat het doorgerekende scenario de meest 

extreme impact geeft en het huidige klimaat de laagste impact. De uiteindelijke impact zal tussen 

beide scenario’s liggen. Op dit moment bestaat er nog te veel onzekerheid op zowel de 

klimaatmodellen als de uitstootscenario’s van broeikasgassen om meer exacte voorspellingen te 

maken. Op die manier krijgen we een beeld van de spreiding op de resultaten. 

De tekst geeft per klimaateffect eerst een beschrijving van de berekeningswijze, gevolgd door een 

synthese van de belangrijkste resultaten. 

3.2 Overstromingen vanuit waterlopen 

De gemeenten in het Meetjesland liggen in de rivierbekkens van de Gentse Kanalen en de Brugse 

Polders. In de afgelopen eeuwen heeft de mens ingrijpende veranderingen aangebracht in deze 

laaggelegen en moeilijk te ontwateren gebieden. Beide bekkens worden gekenmerkt door een 

complexe interactie van bevaarbare en onbevaarbare afvoerwegen en kanalen (voornamelijk het 

Leopoldkanaal), in combinatie met een groot aantal hydraulische constructies. Daarnaast is er in het 

noorden van het Meetjesland een poldergebied te vinden, waar kleine waterlopen rechtstreeks 

afwateren richting Nederland en waar er ook instroom is vanuit Nederland (CIW, 2016).  

3.2.1 Berekeningswijze 

De voornaamste bron van water in de waterlopen van het Meetjesland is de neerslag die op de 

omliggende gebieden valt. Het proces waarbij de neerslag naar de verschillende waterlopen stroomt, 

wordt neerslagafstroming genoemd. Figuur 21.a geeft op een schematische manier weer hoe dit 

proces verloopt: neerslag valt op het aardoppervlak en zal langs de oppervlakte kunnen wegstromen 

of infiltreren. Een deel van het water zal ook direct verdampen. Het overgrote deel van het 

infiltrerende water zal eveneens richting de waterloop stromen, via de onverzadigde en verzadigde 

zones van de bodem. De snelheid en de omvang van de verschillende componenten zijn afhankelijk 

van het reliëf, het landgebruik en de samenstelling van de bodem. 

De drijvende krachten van het neerslagafstromingsproces zijn de klimaattoestanden neerslag en 

verdamping. Deze twee bepalen hoeveel water er juist naar de rivier stroomt. De veranderende 

neerslag- en verdampingspatronen zullen dus een invloed hebben op de neerslagafstroming en 

bijgevolg ook de overstromingen vanuit waterlopen. Omdat overstromingen vanuit waterlopen zich 

voornamelijk in de wintermaanden voordoen en de hoeveelheid winterneerslag zal toenemen, kan 

verwacht worden dat overstromingen  frequenter en extremer zullen voorkomen.  
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(a) (b) 

Figuur 21. Schematische weergave neerslagafstromingsproces (a) (Willems, 2013) en 

neerslagafstromingsmodel (NAM) (b). 

 
Figuur 22. Extreme-waarden-verdelingen van uurlijkse piekdebieten onder verschillende 

klimaatscenario’s. Hier getoond voor een deelgebied in de gemeente Nevele. 

Voor de gebieden in het Meetjesland heeft het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse 

Overheid een tiental conceptuele neerslagafstromingsmodellen gekalibreerd (Leyssen et al., 2015). 

Dit zijn relatief eenvoudige modellen die het neerslagafstromingsproces op gebiedsschaal 

modelleren en daarbij neerslag en verdamping gebruiken als randvoorwaarden. Deze gekalibreerde 

modellen zijn hier in eerste instantie gebruikt om in te schatten in welke mate de meeste extreme 

neerslagafstromingsdebieten zullen toenemen. Hiervoor werden langdurige tijdreeksen van neerslag 

en verdamping, horende bij de beschouwde klimaatscenario’s, doorgerekend in alle beschikbare 

modellen (zie Figuur 21.b). De resultaten werden vervolgens statistisch geanalyseerd om na te gaan 

in welke mate de terugkeerperiodes van extreme gebeurtenissen zullen verschuiven. Belangrijk 
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hierbij is dat verondersteld werd dat de parameters van deze modellen niet veranderen. Er werd dus 

verondersteld dat het landgebruik, de samenstelling van de bodem, en andere niet-meteo 

gerelateerde eigenschappen ongewijzigd blijven in de toekomst. 

Figuur 22 toont een voorbeeld van de impact van klimaatverandering op de meest extreme 

gebeurtenissen, voor één van de deelgebieden in het Meetjesland. De punten in deze grafiek zijn 

afkomstig uit de resultaten van de neerslagafstromingsmodellen, terwijl de rechte lijnen hierdoor 

trendlijnen zijn (gekalibreerde extreme-waarden-verdelingen), wat toelaat om extrapolaties te maken. 

De resultaten tonen aan dat piekdebieten bij eenzelfde terugkeerperiode hoger zullen liggen in de 

toekomst (zwarte pijl). Voor een terugkeerperiode van bijvoorbeeld 10 jaar neemt het debiet toe van 

12 m³/s in het huidige scenario tot 15 en 18 m³/s in respectievelijk 2050 en 2100. Dit is een toename 

van 50%. Hierbij aansluitend kan ook geconcludeerd worden dat gebeurtenissen van dezelfde 

omvang meer frequent zullen voorkomen (blauwe pijl). Een gebeurtenis die in 2100 een 

terugkeerperiode heeft van 10 jaar, stemt in het huidige scenario overeen met een terugkeerperiode 

van ongeveer 80 jaar. 

Deze analyse werd uitgevoerd voor alle deelstroomgebieden (VHA-zones) in het Meetjesland. Voor 

elk gebied werd berekend hoe de frequentie van overstromingen in de toekomst zal toenemen, door 

de resultaten van de toekomstige scenario’s te vergelijken met die van het huidige. Deze vergelijking 

werd vervolgens uitgemiddeld over alle deelgebieden om tot veralgemenende conclusies voor het 

volledige Meetjesland te komen. De resultaten van deze analyse zijn samengevat in Tabel 5 en Figuur 

24. De waarden in deze tabel geven aan wat in de toekomst de gemiddelde terugkeerperiode kan zijn 

van overstromingen die nu gemiddeld om de 10 en 100 jaar voorkomen. Uitzonderlijke 

overstromingen, met een terugkeerperiode van 10 jaar, kunnen tegen 2050 om de vier jaar en tegen 

2100 elke twee à drie jaar voorkomen. Extreme overstromingen, die nu om de 100 jaar voorkomen, 

kunnen tegen 2050 elke 25 jaar en tegen 2100 elke 12 jaar optreden. Opnieuw wordt benadrukt dat 

de gerapporteerde impactresultaten deze zijn voor het klimaatscenario met de hoogste impact; 

toekomstige klimaatevoluties zullen zich met hoge waarschijnlijkheid situeren tussen dit “hoge impact” 

scenario en het huidig klimaat.  

Tabel 5. Verschuiving van terugkeerperiodes (in jaar) van de huidige overstromingen met een 

terugkeerperiode van 10 en 100 jaar. 

 Huidig  2050  2100 

Uitzonderlijk 10 jaar  4 jaar  2.5 jaar 

Extreem 100 jaar  25 jaar  12 jaar 

 

De berekende verschuivingen in frequentie en omvang van rivierdebieten werden vertaald naar 

overstromingskaarten voor zowel het huidig klimaat als de toekomstige klimaatscenario’s. Er werd 

hierbij vertrokken van kaarten die reeds opgesteld werden voor de huidige toestand: Risicozones voor 

overstromingen, Effectief overstromingsgevoelige gebieden en Waterdiepte kaart – kleine kans. Deze drie 

kaarten stemmen overeen met een terugkeerperiode van respectievelijk 10, 100 en 1000 jaar. Ze zijn 

afkomstig van de geopunt.be website en het geoloket van de waterinfo.be website en zijn 

voornamelijk het resultaat van gedetailleerde modellen van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Daarnaast bevat de kaart met overstromingsgevoelige gebieden ook nog de recent overstroomde 

gebieden van de laatste 20 jaar.  

De resultaten van deze analyse moeten met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. 

Omwille van de extreme terugkeerperiode is de kaart met een terugkeerperiode van 1000 jaar 

mogelijks onderhevig aan relatief grote onzekerheden. Dit is voornamelijk het gevolg van de relatief 

korte observatieperiode die gebruikt werd om inschattingen te maken over een toestand waarvan de 

voorkomingskans zeer klein is. Ook zijn niet alle onbevaarbare waterlopen in het gebied 
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gemodelleerd. Daardoor zijn de kaarten waarop de analyses gebaseerd zijn, zoals bijvoorbeeld de 

kaart “effectief overstromingsgevoelige gebieden”, mogelijks niet volledig. Als gevolg hiervan kunnen 

de geproduceerde kaarten ook onnauwkeurigheden bevatten, of onvolledig zijn. 

Door deze kaarten te koppelen met het digitaal hoogtemodel (DHM) kan een inschatting gemaakt 

worden van het waterpeil bij elke terugkeerperiode. Via interpolatie tussen deze waterpeilen en 

gebruik makende van de analyses zoals in Figuur 22 werden vervolgens overstromingskaarten 

bekomen voor de toekomstige klimaatscenario’s 2050 en 2100. De kaarten tonen telkens de 

overstromingen bij een terugkeerperiode van 10 en 100 jaar van het desbetreffende scenario. Een 

voorbeeld van deze interpolatie is getoond in Figuur 23, waar de overstromingen met een 

terugkeerperiode van 10 jaar in het 2050 scenario berekend zijn op basis van de kaarten met 

terugkeerperiodes van 10 en 100 jaar in het huidige scenario. 

 

 
Figuur 23. Interpolatie tussen verschillende overstromingskaarten. Neerschuurbeek ten noorden van 

Poesele. 

 

3.2.2 Synthese 

Als gevolg van de grotere neerslagvolumes in de wintermaanden (oktober tot maart) zullen 

overstromingen in de toekomst extremer en  frequenter optreden. Overstromingen die nu eens om 

de 10 jaar voorkomen kunnen daarbij tegen het einde van deze eeuw elke twee à drie jaar optreden. 

Zeer extreme situaties, die nu slechts eenmaal per 100 jaar optreden, kunnen in de toekomst om de 

12 jaar voorkomen. Dit laatste is een toename met een factor acht.   
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Figuur 24. Verandering van de herhalingstijd van rivieroverstromingen. 

 

Naast de stijging van het aantal overstromingen zal ook hun omvang of uitgestrektheid toenemen. In 

overeenstemming met het opzet van de bestaande kaarten “Risicozones voor overstromingen” en de 

“Effectief overstromingsgevoelige gebieden” werden ook gelijkaardige kaarten aangemaakt conform de 

klimaatscenario’s. Figuur 25 toont een voorbeeld van de overstromingskaarten bij een 

terugkeerperiode van 10 jaar. Deze kaart toont duidelijk aan dat overstromingen zich in de toekomst 

verder zullen uitstrekken dan nu het geval is. Daarnaast zullen gebieden die momenteel nog niet 

overstromen in de toekomst wel onder water kunnen komen te staan. De totale oppervlaktes die bij 

de verschillende terugkeerperiodes overstromen, zijn samengevat in Figuur 26. Tegen 2100 wordt 

een toename van de overstroomde oppervlakte met een factor 2.5 à 4 verwacht. 

 

 
Figuur 25. Risicozones voor overstromingen volgens het huidige en het toekomstige klimaat in 2050 

en 2100, in de omgeving van Boekhoute (Assenede)  
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Figuur 26. Overstroomde oppervlakte bij terugkeerperiodes van 10 en 100 jaar, voor het huidige en 

het toekomstige klimaat. 

 

Tot slot wordt er ook een gemiddelde stijging van de piekrivierdebieten tegen 2100 verwacht met 

30% tot 80% in vergelijking met vandaag. Deze stijging is het meest uitgesproken in de noordelijke 

polders en in het afstroomgebied van de Ede, ten zuiden van Maldegem. De interactieve kaarten in 

het online portaal laten toe om de resultaten per deelgebied in het Meetjesland te bekijken. 

3.3 Wateroverlast door intense neerslag 

Deze paragraaf beschrijft de te verwachten toename van rioleringsoverstromingen ten gevolge van 

de klimaatverandering. Tijdens zeer intense neerslagbuien kunnen rioleringen soms het water niet 

slikken of lozen, waardoor deze overstromen. Neerslagafstroming die lokaal tot overstromingen leidt 

wordt niet beschouwd: enkel ondercapaciteit van het rioleringsstelsel wordt geanalyseerd. Een 

voorbeeld van overstromingen ten gevolge van neerslagafstroming (dus onafhankelijk van de 

riolering) zijn lokale verdiepingen in het landschap: tijdens zeer extreme neerslag kan water van het 

omliggende landschap in zo’n locaties verzamelen en leiden tot overstromingen. De Vlaamse 

Milieumaatschappij ontwikkelt voor dit laatste de zogenaamde VLAGG-kaarten. Deze kaarten worden 

pas na het publiceren van dit rapport verspreid, waardoor dit rapport nog geen rekening houdt met 

de VLAGG-kaarten. Het opstellen van deze kaarten vereist gedetailleerde afstromingsmodellen die 

niet beschikbaar waren voor deze studie. Daarom wordt verwezen naar de VLAGG-kaarten van de 

VMM voor risico’s en kwetsbaarheden ten gevolge van directe neerslagafstroming. Door de geringe 

hellingen in het gebied van het Meetjesland wordt verwacht dat de problematiek echter kleiner is dan 

in de rest van Vlaanderen (maar wel nog steeds relevant). 

Buiten hun oorsprong verschillen rioleringsoverstromingen nog op enkele vlakken van 

rivieroverstromingen. Afhankelijk van het type riolering, gemengd of gescheiden, bestaat 

overstromingswater afkomstig van rioleringen vooral uit regenwater, of is dit gemengd met 

“droogweerafvoer”. In tegenstelling tot rivieroverstromingen, die meestal optreden na langdurige 

perioden van matige tot hevige regen en dus nog enigszins voorspeld kunnen worden, treden 

rioleringsoverstromingen vooral op door korte buien die bijzonder hevig zijn. Deze laatste buien 

treden vooral op in de zomer en de herfst, de zogenaamde zomeronweders. Ze komen vaak plots op 
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en zijn zeer intens. Door dit plotse karakter zijn rioleringsoverstromingen moeilijk te voorspellen, en 

kunnen burgers zich dus moeilijk erop voorbereiden. Een goed en duurzaam beheer is dus nodig om 

dergelijke rioleringsoverstromingen te vermijden of te beperken. Voorbeelden van zo’n maatregelen 

zijn het afkoppelen van verharde oppervlaktes van de riolering, of het voorzien van bronmaatregelen 

zoals hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en bufferbekkens. 

Rioleringsoverstromingen komen nu reeds voor in het Meetjesland, al is dit vermoedelijk iets minder 

frequent dan in de rest van Vlaanderen omwille van de lage verstedelijkingsgraad en de relatief 

beperkte uitgestrektheid van de rioleringsstelsels. Op dit moment is er echter een inhaalbeweging 

aan de gang met de aanleg van nieuwe en de uitbreiding van bestaande rioleringsstelsels. Deze 

problematiek kan dus (los van klimaatverandering) toenemen in het Meetjesland. 

Klimaatverandering leidt tot meer extreme buien. Vooral in de zomer kunnen de 

neerslagintensiteiten nog toenemen. Daarom wordt verwacht dat rioleringsoverstromingen vaker en 

frequenter zullen voorkomen. Bovendien zal het aantal mensen dat overlast ondervindt ook 

toenemen. 

3.3.1 Berekeningswijze 

Om rioleringsoverstromingen te simuleren worden gewoonlijk zeer gedetailleerde rioleringsmodellen 

gebruikt. In Vlaanderen worden hier vaak InfoWorks-modellen voor gebruikt via Hydronautstudies. 

Deze modellen houden rekening met elke leiding in het stelsel. Dergelijke gedetailleerde modellen 

zijn voor deze studie echter niet beschikbaar, waardoor een conceptuele modelaanpak gebruikt werd. 

Dezelfde aanpak werd gevolgd als ontwikkeld door het team voor het kwantificeren van de impact 

van de betonstop (het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) op Vlaanderen (zie Wolfs et al., 2018). Hierbij 

wordt elk rioleringsstelsel (per zuiveringsgebied) sterk vereenvoudigd voorgesteld door één 

modelelement (een reservoir). In tegenstelling tot de gedetailleerde modellering worden leidingen 

dus niet apart beschouwd, maar samen bekeken. Hierdoor is het dus ook niet meer mogelijk om 

ruimtelijke overstromingsanalyses uit te voeren. In plaats daarvan wordt de gemiddelde toename in 

de voorkomingsfrequentie van overstromingen berekend. De lezer wordt verwezen naar bijhorend 

rapport voor meer informatie (Wolfs et al., 2018).  

De instroom van elk reservoir wordt begroot op basis van de toevoerende oppervlakte en neerslag. 

Deze analyse simuleert 100-jarige neerslagreeksen die geldig zijn voor het huidig en toekomstig 

klimaat. De langetermijnsimulatieresultaten worden statistisch geanalyseerd om zo een verschuiving 

van de overstromingsfrequentie te berekenen. Aangezien de capaciteit van elk rioleringsstelsel in het 

Meetjesland niet precies gekend is, wordt een algemene set modelparameters gehanteerd die 

bruikbaar is voor gans Vlaanderen. Verwacht wordt dat de rioleringsstelsels in het Meetjesland zeer 

gelijkaardige parameters vertonen. Hierdoor zijn echter ook alle resultaten hetzelfde voor gans het 

Meetjesland. In realiteit zullen er wel verschillen optreden tussen de afzonderlijke rioleringsstelsels. 

Bij gebrek aan gegevens kan deze studie hier geen rekening mee houden. Er wordt ook geen 

uitspraak gedaan over de uitgestrektheid van rioleringsoverstromingen, aangezien deze niet 

nauwkeurig berekend kunnen worden met de gevolgde aanpak. 

De resultaten worden in kaarten samengevat. Deze kaarten zijn gebaseerd op de ligging van 

bestaande rioleringsleidingen. Rond deze leidingen wordt een zone gemarkeerd van 60 meter, 

gevolgd door enkele ruimtelijke GIS-bewerkingen. Deze analyse berekent de globale toename in 

overstromingsrisico, doch niet per leiding. Daarom wordt de volledige zone aangeduid als risicozone. 

De kaarten moeten dan ook niet ruimtelijk expliciet geïnterpreteerd worden, maar eerder als een 

aanduiding van de globale toename van de overstromingskans langs rioleringen. 
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3.3.2 Synthese 

Klimaatverandering verhoogt de piekneerslagintensiteiten sterk (zie ook §2.3.3): tot +50% in de zomer. 

Aangezien het vooral dergelijke (korte) neerslagintensiteiten zijn die tot rioleringsoverstromingen 

leiden, is de impact van klimaatverandering op rioleringsoverstromingen bijzonder groot. Kleine 

overstromingen, die gemiddeld eens per 2 jaar voorkomen in het huidig klimaat, kunnen tegen 2050 

en 2100 respectievelijk om de 8 en 7 maanden voorkomen. Zo’n overstromingen kunnen in de 

toekomst dus tot 3,5 keer vaker voorkomen dan vandaag. De grootste impact is echter voor de meest 

extreme overstromingen: wateroverlast via rioleringen zoals vandaag eens in de 100 jaar voorkomt, 

zal tegen 2050 om de 5,5 jaar kunnen voorkomen, en tegen 2100 zelfs om de 3,5 jaar. Dat betekent 

dat extreme overstromingen tegen 2100 mogelijks tot bijna 30 keer vaker kunnen voorkomen dan 

vandaag. Figuur 27 toont de verandering in herhalingstijd van deze rioleringsoverstromingen.  

 
Figuur 27. Verandering van de herhalingstijd van rioleringsoverstromingen. 

 

3.4 Droogte en waterbeschikbaarheid 

Droogte of waterschaarste is, net zoals overstromingen, een direct gevolg van de hydrologische cyclus. 

Het kan gedefinieerd worden als een tekort aan oppervlakte- en grondwater, als gevolg van 

langdurige periodes met weinig of geen neerslag en/of hoge verdamping. Het fenomeen wordt dus 

in grote mate bepaald door de klimaattoestanden neerslag en verdamping. Daarnaast is het 

afhankelijk van factoren die bepalen in welke mate water wordt vastgehouden of kan wegstromen, 

zoals bodemmateriaal en landgebruik. Droogte treedt in onze streken op in de zomermaanden, 

wanneer de hoeveelheden water die verdampen groter zijn dan de neerslaghoeveelheden. De 

verwachting is dat het stijgende aantal droge zomerdagen en de toegenomen verdamping zullen 

leiden tot meer extreme en meer frequente droogte. 

3.4.1 Berekeningswijze 

Gedetailleerde droogtestudies voor het Meetjesland zijn op dit moment niet beschikbaar. Daarom is 

ervoor gekozen om opnieuw gebruik te maken van de neerslagafstromingsmodellen (zie paragraaf 

3.2.1). Deze modellen laten toe om gemiddeld per deelstroomgebied een beeld te schetsen van de 

waterbalans. De parameters zijn gerelateerd aan de gebiedseigenschappen (bv. reliëf, bodemtextuur, 
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…) die een invloed hebben op het neerslagafstromingsproces. Dit laat toe om op een vereenvoudigde 

en gebiedsgemiddelde manier inschattingen te maken over de omvang en frequentie van droogte. 

Voor dit klimaateffect werd er gekeken naar modelresultaten die gerelateerd zijn aan droogte, zoals 

het bodemvochtgehalte en het minimale debiet. Net als bij overstromingen vanuit rivieren werden 

langetermijnreeksen van neerslag en verdamping als randvoorwaarden gebruikt voor de 

neerslagafstromingsmodellen (zie Figuur 21.b). De resultaten van deze simulaties werden vervolgens 

statistisch geanalyseerd om een vergelijking te maken tussen het huidige scenario en de projecties 

voor de toekomst. Merk op dat dit eerder een relatieve dan een absolute benadering is, waarbij het 

huidige klimaat als referentie beschouwd wordt. 

Om na te gaan hoe de frequentie van droogte in de toekomst zal verschuiven, werd het 

bodemvochtgehalte geanalyseerd. Dit vochtgehalte wordt gevoed via het infiltrerende water, geledigd 

via verdamping en kan bijgevolg als een indicator van het neerslagoverschot of –tekort beschouwd 

worden. Hoe groter het neerslagtekort, hoe lager het bodemvochtgehalte en hoe extremer de 

droogte. Uit de resultaten van het model werd het jaarlijkse minimale bodemvochtgehalte 

weerhouden en gekoppeld aan de abnormaliteitsindex van het KMI. Volgens deze index komen een 

uitzonderlijke en een zeer abnormale gebeurtenis gemiddeld eens om de 30 jaar en eens om de 10 

jaar voor. Deze extreme situaties werden eerst geïdentificeerd voor het huidige klimaat en vervolgens 

werd nagegaan hoe dikwijls deze situaties optreden in de toekomstige scenario’s. Op die manier werd 

ingeschat hoe de terugkeerperiodes van extreme droogte kunnen verschuiven in de toekomst. 

De resultaten van deze analyse zijn samengevat in Tabel 6. De waarden in deze tabel geven aan hoe 

dikwijls extreme situaties, die in het huidige klimaat als uitzonderlijk of zeer abnormaal bestempeld 

zouden worden, in de toekomst zullen voorkomen. Er is hierbij een uitmiddeling toegepast over alle 

deelstroomgebieden (VHA-zones) in het Meetjesland om tot veralgemeende conclusies te komen. De 

resultaten geven bv. aan dat een droogte die momenteel als uitzonderlijk bestempeld zou worden 

tegen 2100 gemiddeld om de drie jaar kan voorkomen. Omgekeerd kan tegen 2050 één op de drie 

zomers overeenkomen met een situatie die nu als zeer abnormaal gekenmerkt wordt. 

De directe effecten van droogte zullen voornamelijk voelbaar worden als een daling van de 

beschikbare hoeveelheden oppervlakte- en grondwater. Het grotere aantal droge zomerdagen en de 

toegenomen verdamping zullen ervoor zorgen dat er minder water kan afstromen naar de 

waterlopen en dat er ook minder water kan infiltreren. Dit was bijvoorbeeld het geval in de zomers 

van 2017 en 2018 toen er een waterverspillingsverbod werd uitgevaardigd voor heel Vlaanderen en 

een captatieverbod voor beregening in bepaalde provincies (CIW, 2017). Figuur 28 toont het effect 

van de veranderende neerslagpatronen op de neerslagafstromingsdebieten, voor één van de 

deelgebieden in het Meetjesland. Zowel het minimale debiet als het totale afstromingsvolume zullen 

in de toekomst krimpen. Hieronder wordt de procentuele daling van beide grootheden, ten opzichte 

van het huidige klimaat, berekend. 

Tabel 6. Verschuiving van terugkeerperiodes (in jaar) van uitzonderlijke en zeer abnormale droogte. 

 Huidig  2050  2100 

Zeer abnormaal 10 jaar  2.9 jaar  2.5 jaar 

Uitzonderlijk 30 jaar  6.4 jaar  3.1 jaar 
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Figuur 28. Effect van drogere zomers op neerslagafstromingsdebieten: daling minimaal debiet en 

cumulatief volume. 

De daling van de afstromingsvolumes is gekwantificeerd door voor elke hydrologische zomer (april 

tot en met september) het cumulatieve afstromingsvolume te berekenen. Vervolgens is van al deze 

jaren het gemiddelde genomen, zodat voor elk klimaatscenario één waarde overblijft. Deze waarde 

is gebruikt worden om de procentuele verandering tussen de verschillende scenario’s te berekenen. 

De resultaten hiervan zijn samengevat in Figuur 29: tegen 2050 kan dit voor het Meetjesland leiden 

tot een gemiddelde daling van 19 % in de waterbeschikbaarheid in de zomer; tegen 2100 kan dit 

toenemen tot 28 %. Merk ook op dat de spreiding van de daling over het Meetjesland toeneemt 

naarmate er verder in de toekomst gekeken wordt. 

Op een gelijkaardige manier is gekeken naar de daling van het minimale debiet in de zomer. Eerst is 

voor elke zomer uit de langdurige resultatenreeks het minimale debiet geselecteerd. Vervolgens is 

hiervan per scenario het gemiddelde genomen, wat opnieuw toelaat om de scenario’s te vergelijken. 

Figuur 29 vat de resultaten van deze analyse eveneens samen. Het minimale zomerdebiet kan tegen 

2050 gemiddeld met 50 % dalen en tegen 2100 met gemiddeld 70 %.  

De procentuele daling van het minimale zomerdebiet en de spreiding hierop is duidelijk groter voor 

het minimale debiet dan voor de cumulatieve volumes. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat in 

het eerste geval (zeer) kleine waarden met elkaar vergeleken worden. Bovendien bekijken beide 

effecten de waterbeschikbaarheid op een andere manier. Het minimale debiet kan hierbij 

geïnterpreteerd worden als een momentopname, terwijl het afstromingsvolume eerder een beeld 

schept over de volledige hydrologische zomer. Beide effecten zijn echter van belang voor de 

waterbeschikbaarheid in de toekomst. 

Daling van de minimale debieten 

door klimaatverandering 
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Figuur 29. Daling waterbeschikbaarheid in rivieren, tijdens de zomermaanden. 

3.4.2 Synthese 

Droogte treedt op na langdurige periodes zonder noemenswaardige neerslag en/of hoge 

verdamping. Als gevolg van het groter aantal dagen zonder neerslag en de stijgende verdamping 

tijdens zomermaanden zullen droogteverschijnselen in de toekomst meer frequent en meer extreem 

voorkomen. Droogte die momenteel door het KMI aangeduid wordt als uitzonderlijk of zeer 

abnormaal, met een terugkeerperiode van respectievelijk 30 en 10 jaar, zal in de toekomst veel sneller 

terugkeren. Gemiddeld gezien kan een zeer abnormale droogte tegen 2050 om de 3 jaar en tegen 

2100 om de 2.5 jaar voorkomen. Uitzonderlijke droogte kan tegen 2050 eens om de 6 jaar optreden 

en tegen 2100 eenmaal om de 3 jaar. Extreme droogte kan tegen 2050 3 tot 4 keer zo vaak optreden 

als vandaag, en tegen 2100 zelfs tot 10 keer vaker. Binnen het Meetjesland zullen hierin echter nog 

variaties optreden, zie o.a. Figuur 30. 

Droogte zal gepaard gaan met een daling van de waterbeschikbaarheid, zowel in het 

oppervlaktewater als in het grondwater. De totale waterbeschikbaarheid in rivieren tijdens de 

zomermaanden kan met ongeveer 19% dalen tegen 2050 en met bijna 30% tegen 2100. De minimale 

zomerdebieten kunnen gemiddeld met net geen 50% dalen voor het 2050 scenario en met meer dan 

60% voor het 2100 scenario. Deze gemiddelde waarden gaan gepaard met een grote spreiding 

(Figuur 31), waardoor de effecten niet overal in het Meetjesland dezelfde zijn. De sterkste dalingen 

doen zich voor in de polders in het noorden en in de regio rond Aalter en Maldegem. 
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Figuur 30. Voorkomen van uitzonderlijke droogte, die vandaag eens om de 30 jaar voorkomt, volgens 

het 2050 scenario. Gemiddeld voor het Meetjesland zal deze toestand bij het hoge impact scenario 

eens om de 6 jaar voorkomen. 
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Figuur 31. Daling van het minimale zomerdebiet in het 2100 scenario, t.o.v. het huidige klimaat. Het 

minimale zomerdebiet zal gemiddeld met ca. 65% dalen.  

3.5 Hitte en temperatuurstijging 

Hittegolven vormen in Europa de meest dodelijke van alle weerextremen (Forzieri et al., 2017). Als 

gevolg van de stijgende temperaturen kan een toename van het aantal, de duur en de intensiteit van 

hittegolven verwacht worden. Dit zal zich vooral in dicht bebouwde gebieden laten voelen. Het hitte-

eilandeffect zorgt er namelijk voor dat steden gemiddeld enkele graden warmer zijn dan hun 

landelijke omgeving en dat het er ’s nachts minder afkoelt. Bovendien is de concentratie aan 

(kwetsbare) personen groter in de steden, waardoor ze extra vatbaar zijn voor dit klimaateffect. 

Tijdens warme periodes met weinig wind kunnen de concentraties aan fijn stof, stikstofoxide en ozon 

in de lucht sterk toenemen. Deze daling van de luchtkwaliteit heeft nog extra negatieve gevolgen op 

de gezondheid, zoals bijvoorbeeld een afname van de longfunctie (RIVM, 2012). 

3.5.1 Berekeningswijze 

In het kader van het VMM-MIRA Hittekaartproject ontwikkelde VITO het stedelijke klimaatmodel 

UrbClim (Lauwaet et al., 2018). In dit model werden temperaturen berekend voor heel Vlaanderen 

voor elke warme periode van 2000 tot 2016, in een raster met cellen van 100 bij 100 meter. Het 

model simuleert het lokale klimaat om een onderscheid te maken tussen stedelijke en landelijke 

gebieden en maakt hiervoor gebruik van grootschalige meteorologie en detailkaarten van 

landgebruik. Op basis van de resultaten van dit model kunnen dan inschattingen gemaakt worden 

van onder andere het aantal hittegolven, het aantal hittegolfdagen, maandgemiddelde temperaturen, 

en dergelijke. In dit rapport wordt gebruik gemaakt van de definitie van het KMI voor hittegolven: vijf 

opeenvolgende dagen met een maximum temperatuur boven 25 °C, waarvan er minstens twee een 

maximum temperatuur boven de 30 °C hebben. 
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Aangezien de VMM-MIRA hittestresskaarten pas na het publiceren van dit rapport verspreid worden, 

is geopteerd om een benadering van deze kaarten op te maken op basis een statistische analyse. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de opgemeten temperaturen in Boekhoute en een statistische 

regressieanalyse op basis van landgebruik. De tijdreeks van temperaturen wordt eerst geanalyseerd 

om het gemiddelde aantal hittegolven en hittegolfdagen per jaar in Boekhoute af te leiden. Deze 

analyse wordt vervolgens een aantal keer herhaald, waarbij de originele tijdreeks telkens in kleine 

stappen omhoog of omlaag wordt verschoven. Hieruit volgt een verband tussen de verschuiving in 

temperatuur en het gemiddelde aantal hittegolven en hittegolfdagen per jaar. Op basis van 

landgebruik kan dan voor elke locatie op de kaart berekend worden in welke mate de lokale 

temperatuur verschilt met die in Boekhoute. Op die manier worden de ruimtelijke verschillen in 

verstedelijking, verharde oppervlakte en landgebruik onrechtstreeks in rekening gebracht. Vervolgens 

wordt de originele meetreeks van temperaturen in Boekhoute aangepast volgens de hierboven 

beschreven scenario’s. Er wordt hierbij verondersteld dat de ruimtelijke verschillen in temperatuur in 

het Meetjesland niet zullen veranderen in de toekomst, in vergelijking met de huidige toestand. 

Concreet betekent dit dat deze analyse geen rekening houdt met veranderingen in landgebruik, zoals 

de toename van de verharde oppervlakte. Dezelfde veronderstelling wordt trouwens ook bij de VMM-

MIRA hittestresskaarten gemaakt. Vertrekkende van de aangepaste tijdreeksen van temperaturen en 

de afgeleide ruimtelijke spreiding is dan voor elke locatie in het Meetjesland een inschatting gemaakt 

van het gemiddelde aantal hittegolven en hittegolfdagen voor de verschillende klimaatscenario’s en 

toekomstperiodes. 

3.5.2 Synthese 

Figuur 32 toont de resultaten van deze statistische analyse voor het huidige klimaat en voor de 

toekomst in 2050 en 2100. De drie linkse figuren tonen telkens het gemiddeld aantal hittegolven per 

jaar, terwijl de drie rechtse figuren het gemiddeld aantal hittegolfdagen per jaar weergeven. De 

verschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden zijn duidelijk merkbaar op deze kaarten: in de 

verstedelijkte gebieden liggen de temperaturen systematisch hoger dan in de veel dunner bebouwde 

en bevolkte polders in het noorden. Daarnaast is een duidelijke toename van de hitte zichtbaar: waar 

in het huidige klimaat gemiddeld 0.5 à 1 hittegolf en 4 tot 7 hittegolfdagen per jaar worden 

gesimuleerd, stijgt dit tot 1.5 à 2.5 en 10 tot 25 in het 2050 scenario. Voor 2100 stijgt dit zelfs verder 

naar gemiddeld 3 à 4 hittegolven en 45 tot 70 hittegolfdagen per jaar. Merk ook op dat de verschillen 

tussen landelijke en verstedelijkte gebieden in 2100 minder duidelijk wordt doordat temperaturen 

veel frequenter boven de 25 en 30 °C stijgen. De drempelwaarden die het KMI hanteert zullen dus 

veel frequenter overschreden worden. Hittegolven zullen dus op veel meer locaties voorkomen. 

Tegen 2050 kunnen hittegolven 2 tot 3 keer vaker voorkomen; tegen het einde van de eeuw zelfs 5 

tot 6 keer zo vaak als vandaag. 
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Figuur 32. Hittestresskaarten voor huidig en toekomstig klimaat: Gemiddeld aantal hittegolven (links) 

en hittegolfdagen (rechts) per jaar, voor het huidige klimaat (boven), het 2050 scenario (midden) en 

het 2100 scenario (onder). 
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3.6 Zeespiegelstijging 

In hoofdstuk 2.3.10 werd reeds aangegeven dat er in de afgelopen decennia een stijging van de 

gemiddelde zeespiegel werd geobserveerd langs de Belgische kust. Willems (2014) bestudeerde de 

hoogwaters, stormopzetten, trends en langjarige schommelingen in de zeespiegel en concludeerde 

hieruit dat de zeespiegel gemiddeld met 0.20 cm per jaar, of 20 cm per 100 jaar stijgt. Extrapolatie 

naar het toekomsthorizon 2100 wijst bijgevolg op een stijging van de zeespiegel met 20 cm.  Verwacht 

wordt echter dat de stijgende trend nog verder zal toenemen, o.a. als gevolg van de relatief trage 

reactie van oceanen en ijskappen (Huybrechts, 2002). Zelfs al kan de broeikasgasuitstoot drastisch 

terug gedrongen worden en de temperatuurstijging binnen de perken gehouden, dan nog zal de 

zeespiegelstijging zich nog enkele eeuwen voortzetten. Daarom wordt in het hoge impact scenario 

ook rekening gehouden met een zeespiegelstijging van 80 cm tegen 2100. In het meest extreme, 

worst-case scenario wordt zelfs gesproken over 200 cm, maar de kans daarop wordt vooralsnog 

uiterst klein ingeschat. 

De zeespiegelstijging zal niet enkel voelbaar zijn langs de Belgische Kust, maar ook meer landinwaarts 

langs de getijdenrivieren. Door de (bij benadering) trechtervorm van de Westerschelde in Nederland 

en de Benedenschelde in Vlaanderen, gecombineerd met de opwaartse debieten, zal er een 

opstuwingseffect optreden. Hierdoor zal de invloed van de zeespiegelstijging groter zijn langsheen 

de tijgebonden rivieren dan langs de kust. Depreiter et al. (2013) stelden bijvoorbeeld vast, op basis 

van metingen, dat het gemiddelde hoogwater in Terneuzen met 28 cm per 100 jaar gestegen is. In 

Antwerpen en Melle is dit zelfs verder toegenomen naar respectievelijk 50 cm en meer dan 100 cm 

per 100 jaar. 

Aangezien de waterlopen in het Meetjesland nergens in rechtstreekse verbinding staan met de 

Westerschelde of de Zeeschelde zal de invloed waarschijnlijk beperkt blijven. Enkel het kanaal Gent-

Terneuzen en de ringvaart rond Gent zijn verbonden met deze waterlopen. Echter, dankzij de 

verschillende hydraulische structuren zoals de stuwen en sluizen wordt verwacht dat de invloed van 

de zeespiegelstijging zich niet zover landinwaarts zal laten voelen. Waar de invloed mogelijks wel 

voelbaar wordt, zijn de polders in het noorden die naar Nederland afwateren, en in het Leopolkanaal 

en het Afleidingskanaal van de Leie. Als gevolg van de stijgende zeespiegel zal de periode waarin 

water kan afgevoerd worden, naar respectievelijk de Westerschelde en de zee, korter worden. Een 

gedetailleerde studie hiervan vraagt echter veel bijkomende informatie en was binnen het bestek van 

deze opdracht niet mogelijk. Het klimaateffect zeespiegelstijging is in het verder verloop van deze 

studie dan ook niet verder in beschouwing genomen. 

3.7 Verzilting 

Grondwater in poldergebieden bestaat uit een opeenvolging van zoete, brakke en zoute lagen (zie 

Figuur 33). Dit zoute water is waarschijnlijk een restant van zeewater dat achtergebleven is in de 

bodem nadat de zee zich in de loop der eeuwen stelselmatig terugtrok. Bovenop deze zoute 

grondwaterlagen zijn vervolgens zoete grondwaterlagen ontstaan door het infiltrerende hemelwater. 

Wanneer de grens tussen zout en zoet water dichter bij de oppervlakte komt te liggen, spreken we 

van verzilting. Uit recent onderzoek blijkt dat de zoet-zoutwaterverdeling in de Vlaamse polders 

momenteel vrij stabiel en goed gekend is (Zwaenepoel et al., 2016). Het zoete water in de bovenste 

lagen van de bodem kan echter onder druk komen te staan wanneer er onvoldoende water infiltreert 

in de bodem, door waterpeilverlagingen bij ontpolderingen en door een stijgende zeespiegel. De 

zoete grondwaterlaag zal hierdoor verdunnen en de grens tussen zout en zoet water stijgt.  
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Figuur 33. Schematische weergave van verzilting in poldergebieden (Deltares, 2018). 

Droogte is het gevolg van een langdurig neerslagtekort, waarbij er minder neerslag valt dan er water 

verdampt. Hierdoor worden grondwaterlagen onvoldoende aangevuld en daalt de hoeveelheid zoet 

water in de bodem. Het zout water kan hierdoor verder infiltreren vanuit de zee, of vanuit de 

Wetserschelde, en de grens tussen zout en zoet water stijgt richting het oppervlak. Studies met 

betrekking tot het effect van droogte of afgenomen infiltratie op verzilting in de Vlaamse polders 

waren nog niet beschikbaar, zodat de concrete effecten moeilijk in te schatten zijn. 

Naast droogte zal ook de zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering een invloed hebben op 

de verzilting in de polders. Omwille van de hogere druk vanuit zee zal er een stroming van zout water 

onder de zoetwaterlagen ontstaan. Dit zorgt voor een opwaartse stroom van zout water, waardoor 

het zoete water via grachten en beken zal wegstromen. Het resultaat hiervan is eveneens een 

versmalling van de zoete grondwaterlagen en een afname van de zoetwatervoorraden. Lebbe en 

Claus (2012) onderzochten de invloed van de zeespiegelstijging op verzilting in het grensgebied van 

de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeuw-Vlaanderen. Ze maakten hiervoor gebruik van een 

grondwatermodel dat vertrekt van de bodemsamenstelling en de topografie. Zelfs in het extreme 

scenario, met een veronderstelde zeespiegelstijging van 85 cm per eeuw, blijft de invloed van 

zeespiegelstijging op verzilting in het Meetjesland beperkt. Enkel in een smalle strook langsheen de 

Nederlandse en Vlaamse kust wordt een migratie van het zoutfront over 200 à 300 m landinwaarts 

voorspeld. 

De zeespiegelstijging zal vermoedelijk niet leiden tot meer verzilting in de polders. Het effect van 

droogte is op dit moment niet duidelijk, en dient verder bestudeerd te worden. 

Merk op dat in de zomer van 2017 de verzilting van het grondwater in de kust- en poldergebieden 

onderzocht werd door de Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van het Europese Topsoil-project. 

Via helikoptervluchten en elektromagnetische metingen kon de verziltingsgraad vastgelegd worden. 

De resultaten van die studie waren bij het finaliseren van dit verslag nog niet beschikbaar, maar 

zouden zeer binnenkort publiek beschikbaar moeten zijn. 
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4 Socio-economische impact van 

klimaatverandering voor het Meetjesland 

4.1 Inleiding 

De veranderende klimaateffecten zullen ongetwijfeld een invloed hebben op de maatschappij en de 

ecosystemen in het Meetjesland. Dit noemen wij de klimaatimpacts: de socio-economische en 

ecologische gevolgen van de veranderende klimaattoestanden en klimaateffecten. In dit hoofdstuk 

worden de verschillende socio-economische kwetsbaarheden en risico’s voor het Meetjesland in 

kaart gebracht. Deze kwetsbaarheidsanalyse houdt in dat de ruimtelijke kaarten met klimaateffecten, 

zoals afgeleid in het vorige hoofdstuk, gecombineerd worden met geografische data van verschillende 

domeinen en sectoren. Er wordt hierbij opnieuw gebruik gemaakt van kaarten die onze huidige 

samenleving weergeven. Projecties over het toekomstige veranderingen, zoals bijvoorbeeld 

landgebruik en bevolkingsdichtheid, worden dus buiten beschouwing gelaten. Het doel van de 

risicoanalyse is immers om de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering in kaart te brengen 

indien er niets gedaan zou worden (dus zonder klimaatadaptatie). Hierbij dient dus benadrukt te 

worden dat het NIET ons doel is om de toekomstige situatie nauwkeurig te voorspellen rekening 

houdend met alle mogelijke toekomstevoluties. Dat laatste is trouwens onmogelijk en ook niet nodig 

voor het doel van deze risicoanalyse, namelijk de opmaak van een klimaatadaptatieplan.     

De bespreking van de impacts van klimaatverandering op de maatschappij en het ecosysteem in het 

Meetjesland gebeurt hierna per sector. De volgende sectoren werden hiervoor geselecteerd: 

 Gezondheid en welzijn 

 Schade aan gebouwen 

 Infrastructuur 

 Industrie en economie 

 Energie en drinkwater 

 Land- en bosbouw 

 Natuur en milieu 

 Toerisme en recreatie 

Voor elke sector zijn een aantal indicatoren geselecteerd, waarmee een beeld wordt geschetst van 

één of meerdere klimaateffecten op die bepaalde sector. Waar mogelijk wordt deze beschrijving 

tastbaar gemaakt met cijfermateriaal. Er wordt hierbij telkens een vergelijking gemaakt tussen het 

hoge impact scenario en het huidige klimaat. Indien onvoldoende informatie beschikbaar is voor een 

kwantitatieve vergelijking, blijft de beschrijving beperkt tot een kwalitatieve analyse van de mogelijke 

toekomstige veranderingen. 

De impacts van de veranderende klimaateffecten op de verschillende sectoren worden in de 

volgende secties voornamelijk in grote lijnen beschreven. Naast deze kwalitatieve en indicatieve 

beschrijvingen werd er ook een interactieve klimaatatlas ontwikkeld. Deze atlas bundelt de kaarten 

met klimaateffecten en de geografische informatie van het Meetjesland, zoals landgebruik, 

bevolkingsdichtheid, bodemsamenstelling, openbare locaties, infrastructuur, enzovoort. Door het 

combineren van deze kaarten kan men een beter ruimtelijk inzicht krijgen in de klimaatimpacts, 

blootstellingsrisico’s begroten en potentieel kwetsbare locaties aanduiden. De interactieve 

kaartenbundel kan online geraadpleegd worden via: www.meetjeslandklimaatbestendig.be.  

http://www.meetjeslandklimaatbestendig.be/
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4.2 Gezondheid en welzijn 

Dat de veranderende klimaateffecten een impact zullen hebben op de samenleving is onvermijdelijk. 

Aangezien extreme situaties (overstromingen, droogte, hittegolven, …) meer frequent en meer 

extreem zullen voorkomen, zullen er ook steeds meer personen door getroffen worden. In deze 

sectie wordt voor elk klimaateffect het aantal getroffen personen ingeschat. Dit gebeurt door het 

kruisen van enerzijds de kaarten met klimaateffecten uit het vorige hoofdstuk en anderzijds de 

demografische informatie van het Meetjesland. Deze informatie geeft de bevolkingssamenstelling 

weer (man, vrouw, leeftijd, …) op schaal van statistische sectoren. Dit zijn de kleinste territoriale 

basiseenheden waarvoor er nog socio-economische statistieken worden opgesteld. Er wordt bij de 

verschillende indicatoren telkens een onderscheid gemaakt tussen het totale aantal en het aantal 

kwetsbare personen die getroffen worden. 

4.2.1 Blootstellingsrisico rivieroverstromingen 

Mensen die in de buurt van overstromende rivieren wonen zullen last ondervinden van het stijgende 

water. Dit gaat voornamelijk om schade, maar ook om het onderbreken van dagelijkse activiteiten en 

de maatschappelijke chaos die ontstaat en de nasleep ervan. Door de toenemende 

neerslaghoeveelheden in de winter zullen steeds meer mensen risico lopen op wateroverlast; ofwel 

door de toegenomen frequentie, ofwel doordat gebieden die tot op heden nog nooit getroffen 

werden, in de toekomst wel getroffen zullen worden.  

Niet iedereen kan even goed omspringen met de gevolgen van overstromingen. Sommige personen 

zijn hier meer kwetsbaar voor, omdat ze het relatief moeilijker hebben om zich uit de voeten te maken, 

of omdat ze meer tijd en middelen nodig hebben om ervan te herstellen. Deze kwetsbare personen 

zijn o.a. ouderen (65+) en alleenstaanden die meer moeite hebben om hun huis en inboedel te 

beschermen; kinderen en mindervaliden die afhankelijk zijn van anderen om zich te verplaatsen; 

arme mensen die financieel onder druk komen te staan na schade; en migranten die de taal niet 

spreken. Verder kunnen mensen die geregeld te maken krijgen met overstromingen ook last 

ondervinden van stress, angst en depressies (Coninx et al., 2016). 

Figuur 34 toont een inschatting van het totale aantal en het aantal kwetsbare personen die getroffen 

worden door overstromingen, bij verschillende terugkeerperiodes en toekomstscenario’s. Deze 

getallen zijn verkregen door het kruisen van de overstromingscontouren met de kaarten met 

demografische informatie. Er is hierbij verondersteld dat de bevolking uniform verspreid woont over 

elke statistische sector, en dat de bevolkingsdichtheid dus constant is binnen elke sector. Bij een 

terugkeerperiode van 10 jaar neemt het aantal getroffen personen toe met een factor 5 en 6 voor 

respectievelijk het 2050 en 2100 scenario. Voor de terugkeerperiode van 100 jaar ligt deze toename 

rond 1.7 en 2.4. 

Voor het visualiseren van deze indicator werd gebruik gemaakt van een vereenvoudigde 

risicobenadering (Garbutt et al., 2015). Risico wordt hierbij bekeken als een combinatie van de kans 

op overstromingen en het aantal getroffen personen in het overstroomde gebied. Dunbevolkte 

gebieden die enkel bij een terugkeerperiode van 100 jaar in het 2100 scenario getroffen worden door 

overstromingen zullen het kleinste risico ondervinden. Gebieden die daarentegen dicht bevolkt zijn 

en reeds in het huidige scenario bij een terugkeerperiode van 10 jaar onder water komen te staan, 

zullen het grootste risico ondervinden. Om deze risico’s te begroten wordt het bereik van 

bevolkingsdichtheid en het bereik van kans op overstromingen opgedeeld in een beperkt aantal 

discrete categorieën. Elke categorie krijgt een volgnummer van nul of één tot het totale aantal 

categorieën. Het blootstellingsrisico wordt dan berekend door de volgnummers horende bij 

bevolkingsdichtheid te vermenigvuldigen met de volgnummers horende bij kans op overstroming. Dit 

levert een tabel met waarden op, welke opnieuw wordt ingedeeld in een beperkt aantal categorieën, 
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variërend van een laag tot een zeer hoog risico. Deze categorieën worden vervolgens getoond op de 

kaarten, om aan te geven waar mensen het grootste risico lopen op wateroverlast. In het Meetjesland 

zijn de gebieden met een hoog en zeer hoog risico op overstromingen te vinden in en rond de 

dorpskernen van Assenede, Boekhoute en Ertvelde. Figuur 35 toont een voorbeeld van deze 

risicokaarten in de buurt van het centrum van Assenede. 

 

 
Figuur 34. Toename van het aantal personen getroffen door overstromingen: totaal aantal inwoners 

en kwetsbare personen. 

Naast deze risicobenadering zijn op de kaart ook alle kwetsbare instellingen die in 

overstromingsgevoelig gebied liggen, getoond. Deze kwetsbare instellingen omvatten alle gebouwen 

of locaties met verhoogde concentraties aan kwetsbare personen, zoals hierboven besproken. 

Voorbeelden hiervan zijn ziekenhuizen, scholen, crèches, etc. In totaal zijn er in het Meetjesland 

negen van dergelijke kwetsbare instellingen die in de overstromingsgevoelige gebieden van het 2100 

scenario liggen. De meeste hiervan zijn te vinden in het noorden, in de polders rond Assenede en 

Boekhoute (zie opnieuw Figuur 35). 
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Figuur 35. Blootstellingsrisico voor overstromingen vanuit waterlopen. Hoe donker de paars 

ingekleurde gebieden, hoe groter het risico. Kwetsbare instellingen die binnen overstromingsgevoelig 

gebied liggen, zijn eveneens getoond. 

4.2.2 Blootstellingsrisico rioleringsoverstromingen 

Door klimaatverandering komen extreme buien veel vaker voor (zie ook §2.3.3 - extreme 

neerslagintensiteiten). Deze extreme buien die vaak van korte duur zijn veroorzaken 

rioleringsoverstromingen. In §3.3 werd becijferd dat rioleringsoverstromingen die nu gemiddeld eens 

in de 2, 5, 20 en 100 jaar voorkomen tegen 2100 gemiddeld eens om de 0.5, 1, 2.5 en 4 jaar kunnen 

voorkomen. Naast de toename in frequentie van rioleringsoverstromingen, kunnen deze ook meer 

uitgestrekt zijn. De precieze omvang van deze overstromingen kon echter niet berekend worden 

wegens een gebrek aan gegevens. 

Net zoals bij rivieroverstromingen zullen dus ook meer mensen vaker getroffen worden door 

rioleringsoverstromingen. Deze toename zal nog sterker zijn bij rioleringsoverstromingen, omdat de 

toename relatief veel hoger is dan voor rivieroverstromingen en omdat ze zich voordoen in sterker 

bebouwde gebieden. De gevolgen van rioleringsoverstromingen zijn gelijkaardig: naast materiële 

schade is er ook psychologische schade, het onderbreken van activiteiten, verhinderde mobiliteit, enz. 

Verschillend is evenwel dat het water van rioleringsoverstromingen vaak veel meer vervuild is, en dus 

een hoger risico inhoudt voor de bevolking. Aangezien echter enkel de globale toename in 

voorkomen van overstromingen werd berekend en niet de uitgestrektheid, is het niet mogelijk om 

het aantal getroffenen te kwantificeren. 

4.2.3 Blootstellingsrisico hitte 

De stijgende temperaturen veroorzaken een toename van het aantal hittegolven in de zomer en een 

versterking van het hitte-eilandeffect. Dit verhoogt het hittestresseffect: mensen ondervinden er last 

van en krijgen het moeilijk om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. De mogelijke gevolgen van 

hittestress op de bevolking zijn onder andere thermisch ongemak, benauwdheid, flauwvallen, 

slapeloze nachten, toename van het aantal allergieklachten en luchtwegeninfecties. Hitte zorgt ook 

voor een disproportionele stijging van het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames. Sommige 
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groepen van mensen zijn extra kwetsbaar voor hittestress. Vooral oudere mensen zijn vatbaar voor 

deze gezondheidsproblemen. Bovendien wonen ze dikwijls nog in oude huizen die niet voorzien zijn 

op dergelijke hitte. Ook jonge kinderen en mensen met mentale ziekten zijn extra kwetsbaar omdat 

ze afhankelijk zijn van anderen om voldoende vocht op te nemen. Tot slot zijn ook zwangere vrouwen 

kwetsbaar bij hitte, aangezien hitte kan leiden tot vroeggeboorte (Brouwers, 2016). 

Voor het visualiseren van deze indicator is opnieuw gebruik gemaakt van de risicobenadering (cf. 

Dugord et al., 2014). Het blootstellingsrisico is hierbij berekend als een combinatie van 

bevolkingsdichtheid en het gemiddeld aantal hittegolven per jaar. Gebieden waarin een beperkt 

aantal mensen wonen en waar de kans op hittegolven zeer klein is, zullen het kleinste risico hebben. 

De hoogste risico’s zullen voorkomen in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid en een grote 

kans op voorkomen van hittegolven. Beide factoren zijn onlosmakelijk verbonden met verstedelijking, 

wat er nog eens op wijst dat dicht bevolkte dorpen en steden zeer kwetsbaar zijn voor hittestress. 

Figuur 36 geeft de relatieve verdeling weer van het aantal personen dat blootgesteld wordt aan de 

verschillende risicocategorieën. Deze verdelingen zijn berekend op basis van de demografische 

informatie van het Meetjesland en zijn min of meer hetzelfde voor het totaal aantal inwoners en het 

aantal kwetsbare personen. In het huidige scenario worden alle inwoners blootgesteld aan beperkte 

risico’s (verwaarloosbaar tot laag), omdat er in het huidige klimaat gemiddeld (minder dan) één 

hittegolf per jaar voorkomt. Dit is relatief laag in vergelijking met het 2100 scenario waarin er 

gemiddeld vier per jaar voorspeld worden. In 2100 kan tot ongeveer 70% van de bevolking 

blootgesteld worden aan significante hitterisico’s (gemiddeld tot zeer hoog).  

Merk op dat er in het 2100 scenario nog altijd mensen aan een verwaarloosbaar risico worden 

blootgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat de hittestresskaarten op sommige locaties geen 

hittegolven voorspellen in de nabijheid van grote oppervlaktewaterlichamen (bijvoorbeeld rond het 

waterproductiecentrum in Kluizen). Figuur 37 toont de ruimtelijke spreiding van de 

blootstellingsrisico’s voor het 2050 scenario. Hoe donkerder de inkleuring, hoe hoger het risico. Of 

met andere woorden: hoe donkerder de kleur, hoe hoger de blootstelling aan hittestress. De kaart 

geeft zeer duidelijk aan dat deze blootstelling het grootst is in de dorpskernen. De blootstelling is 

beduidend in de dunbevolkte polders in het noorden en in de andere landbouwgebieden. 

Naast de risicokaarten bij de verschillende scenario’s worden op de kaart ook de locaties van 

kwetsbare instellingen getoond. Dit zijn de instellingen of gebouwen waar grote concentraties aan 

kwetsbare personen bij elkaar wonen of leven. In dit geval gaat het om zorgcentra voor ouderen, 

opvang voor jonge kinderen en zorginstellingen voor mentaal zieken. Zoals kon verwacht worden 

bevinden deze instellingen zich meestal in de dorps- of stadskernen waardoor ze zeer kwetsbaar zijn 

voor het hitte-eilandeffect (zie Figuur 37). 

Naast de hittestress zijn er nog andere gezondheidsgevolgen verbonden aan de verhoogde hittekans, 

zoals de gevolgen van een slechtere waterkwaliteit, o.a. in recreatiegebieden (zie §4.9). 
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Figuur 36. Relatieve verdeling van de verschillende blootstellingsrisico’s voor hitte, in het huidige en 

het toekomstige klimaat. 

 

 
Figuur 37. Blootstellingsrisico voor hitte in het 2050 scenario. De instellingen met hoge concentraties 

kwetsbare personen zijn eveneens aangeduid. 
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4.3 Schade aan gebouwen 

Schade aan gebouwen zal voornamelijk optreden als gevolg van overstromingen en wateroverlast. 

Dit veroorzaakt economische schade die (deels) vergoed zal moeten worden door 

verzekeringsmaatschappijen en/of het rampenfonds. Er kan hierbij een onderscheid gemaakt worden 

tussen overstromingen vanuit rivieren en wateroverlast vanuit rioleringen, als gevolg van intense 

neerslag.  

4.3.1 Gevoeligheid van gebouwen aan rivieroverstromingen 

Het aantal gebouwen in overstromingsgebied kan bepaald worden door het kruisen van enerzijds de 

overstromingskaarten en anderzijds de locaties van gebouwen. Deze locaties kunnen afgeleid 

worden uit het grootschalig referentiebestand van Informatie Vlaanderen, waarin de contouren van 

zowel hoofd- als bijgebouwen zijn opgenomen. Figuur 38 geeft een overzicht van het aantal getroffen 

gebouwen door overstromingen vanuit waterlopen voor verschillende terugkeerperiodes en 

toekomstscenario’s. Dit zijn de gebouwen die geheel of gedeeltelijk binnen de 

overstromingscontouren vallen. Vooral in risicozones voor overstromingen, die eens om de tien jaar 

getroffen worden, kan een sterke toename van het aantal getroffen gebouwen geobserveerd worden. 

In de overstromingsgevoelige gebieden, die om de 100 jaar onder water komen te staan, is deze 

toename minder extreem. Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat het aantal gebouwen in de 

nabijheid van waterlopen relatief beperkt is. 

 
Figuur 38. Aantal gebouwen getroffen door overstromingen. 

Niet alleen het aantal gebouwen dat getroffen wordt door overstromingen zal belangrijk zijn, ook de 

frequentie waarmee dit gebeurt. Om dit in te schatten wordt gewerkt met een gevoeligheidsindex. 

Deze index geeft aan hoeveel keer een bepaald gebouw getroffen wordt door overstromingen bij de 

verschillende terugkeerperiodes en toekomstscenario’s. Een gebouw dat in het huidige klimaat bij 

een terugkeerperiode van 10 jaar getroffen wordt, zal ook in alle andere gevallen getroffen worden, 

en is daarom het meest gevoelig. Een gebouw dat daarentegen enkel bij een terugkeerperiode van 

100 jaar bij het 2100 scenario getroffen wordt, zal veel minder gevoelig zijn. De kaarten horende bij 

deze indicator zijn ook op die manier opgevat (zie bijvoorbeeld Figuur 39). De kaart toont de 

contouren van de getroffen gebouwen. Hoe donkerder de kleur waarmee deze contouren opgevuld 

zijn, hoe gevoeliger de gebouwen zijn voor overstromingen. 
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Sommige gebouwen zijn extra kwetsbaar voor overstromingen, omwille van de functie die ze 

vervullen. Gebouwen met een hoog percentage aan kwetsbare personen (ouderen, jonge kinderen, 

mindervaliden, personen met een handicap, …) vallen in deze categorie.  De identificatie van deze 

gebouwen gebeurt door het combineren van enerzijds de kaarten met overstromingsgevoelige 

gebieden en anderzijds de ‘Places of Interest service’ van de Vlaamse overheid. Hieruit blijkt dat in 

Assenede en Evergem enkele kinderopvangen en scholen getroffen kunnen worden. 

 
Figuur 39. Overstromingsgevoeligheid gebouwen rond het centrum van Boekhoute. De 

overstromingsgevoelige gebieden van het huidige en 2100 scenario zijn in licht- en donkerblauw 

getoond. 

4.3.2 Gevoeligheid van gebouwen aan rioleringsoverstromingen 

Naast rivieroverstromingen worden gebouwen ook getroffen door rioleringsoverstromingen. De 

toename van het aantal getroffen gebouwen en de frequentie van wateroverlast nemen (relatief 

gezien) sterker toe voor rioleringsoverstromingen dan voor rivieroverstromingen bij 

klimaatverandering. Verwacht wordt immers dat klimaatverandering een groter effect heeft op 

rioleringsoverstromingen: overstromingen die nu respectievelijk eens per 2, 5, 20 en 100 jaar 

voorkomen zullen tegen 2100 immers mogelijks om de 0.5, 1, 2.5 en 4 jaar voorkomen. Extreme 

rioleringsoverstromingen kunnen dus tot wel 25 keer vaker voorkomen in 2100 dan vandaag.  Dit is 

een spectaculaire toename, vooral voor de meest extreme gebeurtenissen. Ook kunnen gebouwen 

die vandaag niet getroffen worden door rioleringsoverstromingen dat in de toekomst wel worden. Bij 

gebrek aan gegevens was het echter niet mogelijk om de precieze toename in aantal getroffen 

gebouwen en de frequentie ervan door rioleringsoverstromingen te kwantificeren. Hoewel het 

Meetjesland weinig zeer sterk verstedelijkte gebieden telt, wordt verwacht dat de toename van 

rioleringsoverstromingen door klimaatverandering een van de grootste (toekomstige) problemen kan 

worden. Gerichte adaptatiemaatregelen zijn nodig om de risico’s te verminderen. 

4.4 Infrastructuur en transport 

Onze samenleving is afhankelijk van een breed gamma aan infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan 

transport, energievoorziening en rioleringen. Deze infrastructuur kan op verschillende manieren 
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hinder ondervinden van klimaatverandering. Hieronder volgt een overzicht van de mogelijke gevolgen 

veroorzaakt door de drie voornaamste klimaateffecten. 

4.4.1 Infrastructuur getroffen door overstromingen 

Infrastructuur die in risicozones voor overstromingen of in overstromingsgevoelige gebieden ligt, kan 

geïdentificeerd worden door het kruisen van de overstromingscontouren met de GIS-laag 

‘kunstwerken’ uit het Grootschalig Referentie Bestand in de interactieve webatlas (zie 

www.meetjeslandklimaatgezond.be). Deze laag bevat civieltechnische constructies en specifieke 

gebouwen die zichtbaar zijn aan het oppervlak. Tabel 7 toont de resultaten van deze analyse: het 

aantal getroffen kunstwerken in de risicozones voor overstromingen en in de overstromingsgevoelige 

gebieden voor verschillende scenario’s. Deze getroffen kunstwerken zijn eveneens aangegeven in de 

digitale kaarten. 

http://www.meetjeslandklimaatgezond.be/
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Tabel 7. Aantal kunstwerken (uit het grootschalig referentiebestand) die getroffen worden door 

overstromingen. 

Type 

Risicozones (T10) Overstromingsgevoelig (T100) 

Huidig  2050  2100 Huidig  2050  2100 

Cabine 0  5  4 8  19  36 

Chemische 

installatie 
0  0  0 0  1  1 

Havendam 10  11  11 11  12  12 

Hoogspanningsmast 5  13  17 20  24  32 

Koeltoren 0  0  0 0  0  1 

Overbrugging 2  5  5 5  5  6 

Pijler 0  0  0 0  2  2 

Silo, opslagtank 3  11  13 14  38  81 

Waterbouwkundige 

constructie 
0  1  1 1  1  1 

Watertoren 0  0  0 0  1  5 

TOTAAL 20  46  51 59  103  177 

 

 
Figuur 40. Toename in aantal kunstwerken getroffen door rivieroverstromingen. 

 

4.4.2 Schade door intense neerslag 

Infrastructuur zal ook getroffen worden door intense neerslag. Door klimaatverandering nemen de 

neerslagintensiteiten sterk toe (in de zomer kunnen extreme neerslagintensiteiten toenemen tot wel 

+50%, zie ook §2.3.3). Ook zullen hevige buien veel frequenter voorkomen. Hierdoor zullen meer 

overstromingen ontstaan langs rioleringen, maar ook door directe afstroming: lokale depressies in 

het landschap kunnen af te rekenen krijgen met veel water dat afstroomt uit de omgeving. Hierdoor 

kan bijvoorbeeld meer en vaker water op straat blijven staan, wat kan leiden tot bijkomende files. 
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Zeker ter hoogte van tunnels kunnen meer problemen ontstaan door hevige buien. Hiermee moet 

ook rekening gehouden worden bij het plannen van routes van hulpdiensten zoals ziekenwagens, 

brandweer, civiele bescherming en politie: bepaalde wegen kunnen immers geblokkeerd raken door 

lokale wateroverlast. Daarnaast nemen de risico’s voor laaggelegen infrastructuur (zoals 

stroomcabines, kabelgoten, chemische installaties en opslagtanks) toe door de hogere kans op 

rioleringsoverstromingen. Het kwantificeren van deze hogere risico’s op infrastructuur is niet mogelijk 

bij gebrek aan gegevens. De toename in frequentie van rioleringsoverstromingen geeft wel alvast een 

indicatie van de toename in risico’s door klimaatverandering: overstromingen die vandaag eens per 

2, 5, 20 en 100 jaar voorkomen kunnen tegen 2100 om de 0.5, 1, 2.5 en 4 jaar voorkomen.   

4.4.3 Droogte 

De impact van droogte op infrastructuur zal het meest voelbaar zijn in de bevaarbare waterlopen. 

Het Meetjesland wordt doorkruist door een aantal kanalen, namelijk het Kanaal Gent-Oostende, het 

Afleidingskanaal van de Leie (of Schipdonkkanaal), de Ringvaart rond Gent, het Kanaal Gent 

Terneuzen en het Leopoldkanaal. Van deze kanalen worden de eerste vijf gevoed door water dat 

afkomstig is van de bovenlopen van Schelde en Leie. Aangezien verwacht wordt dat deze volumes 

zullen dalen in de zomer kan men verwachten dat de waterstanden in de kanalen hier een negatieve 

invloed van zullen ondervinden. Omwille van de complexe waterhuishouding rond Gent, met stuwen, 

sluizen en verdeelconstructies, is het zeer moeilijk om hier kwantitatieve analyses van te maken. Naast 

de dalende toevoer zal klimaatverandering ook leiden tot hogere verdamping, waardoor er eveneens 

water uit de kanalen zal verdwijnen. Hierdoor zullen de wachttijden aan sluizen langer worden en 

kunnen schepen minder lading transporteren omwille van beperkingen op de diepgang (Amice, 2013). 

4.4.4 Hitte 

Een groot deel van onze huidige infrastructuur is momenteel niet voorzien op lange periodes van 

hitte. Als gevolg van de hogere temperaturen zullen verschillende verschijnselen kunnen optreden, 

waardoor de infrastructuur voor korte of langere periodes onbruikbaar wordt. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het smelten van de toplaag asfalt of de vergrote kans op spoorvorming. Andere 

effecten van extreme warmte zijn bewegende bruggen die vast kunnen komen te zitten en problemen 

met voegen bij vaste bruggen (Baguis et al., 2012). Ook de spoorwegen kunnen last ondervinden van 

de hoge temperaturen: treinrails kunnen kromtrekken en er bestaat een verhoogde kans op defecten 

bij treinen en locomotieven (Infrabel, 2012). Tot slot is er een verhoogde kans op bermbranden langs 

autowegen. Al deze aspecten zullen ervoor zorgen dat er vertragingen optreden en dat er meer 

onderhoud nodig is. 

Aangezien het zeer moeilijk is om deze effecten concreet te kwantificeren, zijn ze niet aangeduid op 

de digitale kaarten. Het vervormen van (spoor)wegen, bijvoorbeeld, zal niet enkel afhangen van de 

klimaateffecten , maar ook voor een deel door de toestand (ouderdom, samenstelling, onderhoud, 

…) van de materialen in kwestie. 

4.4.5 Zeespiegelstijging 

Tot slot zal de zeespiegelstijging een invloed hebben op de zoutintrusie in de Westerschelde en 

bijgevolg ook in het kanaal Gent-Terneuzen. Het kanaal wordt in Gent gevoed met water uit de Leie 

en Bovenschelde dat aangevoerd wordt via de Ringvaart. Ter hoogte van de sluizen in Terneuzen kan 

zout en brak water het kanaal binnendringen tijdens elke versassing. Om dit tegen te gaan is in een 

protocol met Nederland voorzien dat er over een periode van twee maanden gemiddeld 13 m³/s naar 

Terneuzen moet worden afgevoerd. Uit analyse van de meetgegevens blijkt echter dat deze norm de 

laatste 40 jaar 37 keer niet gehaald is (Vanderkimpen et al., 2012). Als gevolg van de dalende 
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bovendebieten van Schelde en Leie en de zeespiegelstijging in de Westerschelde kan verwacht 

worden dat deze afspraken ook in de toekomst frequent geschonden zullen worden.  

4.5 Industrie en economie 

Klimaatverandering kan ook een negatieve impact hebben op industrie en economie, doordat de 

productiviteit en dus ook de opbrengsten achteruit gaan. Dit kan het gevolg zijn van 

industrieterreinen die onder water komen te staan of niet bereikbaar zijn, dalende reserves aan 

grond- en oppervlaktewater die gebruikt worden in het productieproces en dalende productiviteit 

van werknemers als gevolg van de hitte. Elk van deze aspecten wordt hieronder verder besproken. 

4.5.1 Bedrijventerreinen getroffen door wateroverlast 

Wanneer bedrijven, bedrijventerreinen of KMO-zones getroffen worden door wateroverlast kan dit 

leiden tot materiële schade aan de installaties en machines of economische schade doordat het 

productieproces onderbroken wordt of vertraging oploopt. Dit laatste kan ook optreden wanneer de 

toelevering in het gedrang komt als gevolg van onbruikbare transportinfrastructuur (wegen, 

spoorwegen, kanalen, …). De mate waarin dit van belang is, zal uiteraard verschillen van bedrijf tot 

bedrijf en afhankelijk zijn van vele factoren.  

Om de impact van overstromingen vanuit rivieren te begroten zijn de overstromingscontouren 

gekruist met de kaart die de locaties van bedrijventerreinen aanduidt. Terreinen die geheel of 

gedeeltelijk in overstromingsgevoelig gebied liggen zijn aangeduid. Voor de volgende KMO-zones en 

bedrijventerreinen wordt in het 2100 scenario mogelijks wateroverlast voorspeld: Ter Mote in Nevele, 

het bedrijventerrein langs de Brugse Steenweg in Evergem (zie figuur onderaan), Bilksken te 

Lovendegem, Friesland Campina in Sleidinge, Heideveld in Assenede en enkele kleine zones net ten 

zuiden van Maldegem. Daarnaast zijn er verspreid over het Meetjesland nog enkele afzonderlijk 

bedrijven die getroffen kunnen worden door overstromingen. Deze zijn hier niet opgelijst, maar wel 

opgenomen in de digitale kaarten. 

 
Figuur 41. Bedrijventerreinen in de buurt van Vinderhoute, die getroffen kunnen worden door 

wateroverlast (in magenta). De overstromingsgevoelige gebieden van het 2100 scenario 

(donkerblauw) zijn eveneens getoond. 

Daarnaast zal intense neerslag een grotere impact hebben op industrie en economie dan vandaag. 

Door klimaatverandering nemen extreme neerslagintensiteiten sterk toe, tot wel +50% in de zomer 
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(zie ook §2.3.3). Deze kunnen leiden tot lokale wateroverlast langs rioleringen of door afstroming van 

(verharde) oppervlaktes. Verwacht wordt dat rioleringsoverstromingen 4 tot zelfs 25 keer vaker zullen 

voorkomen tegen 2100 dan vandaag. De sterkste relatieve stijging in voorkomen van overstromingen 

laat zich optekenen voor de meest extreme gebeurtenissen: overstromingen die nu eens in de 100 

jaar voorkomen, zouden tegen 2100 zelfs eens om de 4 jaar kunnen gebeuren. Dit zal uiteraard een 

impact hebben op bedrijven en hun activiteiten. Wegens gebrek aan gegevens was het niet mogelijk 

om een meer gedetailleerde ruimtelijke analyse uit te voeren van deze risico’s. Daarnaast zullen 

bedrijven met veel verharde oppervlakte ook geïmpacteerd worden door de hevige neerslag. Zij 

krijgen immers vaker en bovendien met nog hevigere buien te kampen, waardoor er ook op 

bedrijventerreinen zelf wateroverlast kan ontstaan. Ook bedrijfsactiviteiten in open lucht, zoals de 

(wegen-)bouw, zullen hinder ondervinden door het vaker voorkomen van zeer hevige buien. 

4.5.2 Daling waterbeschikbaarheid 

Veel bedrijven in Vlaanderen zijn voor hun werking afhankelijk van water. Volgens VLAKWA (2015) is 

circa 18 % van de beroepsbevolking in Oost-Vlaanderen actief binnen een sector met grote 

waterinname en is een zeer groot deel van het water dat door industrie in Oost-Vlaanderen gebruikt 

wordt afkomstig uit oppervlaktewater. Dit is ook in het Meetjesland het geval, waar veel 

bedrijventerreinen en industriezones in de buurt liggen van de grote waterloopassen Kanaal Gent-

Oostende, Afleidingskanaal Leie, Ringvaart en het Kanaal Gent-Terneuzen. Daarnaast zijn er in de 

industriezones rond Evergem, Aalter en Maldegem bedrijven die een milieuvergunning hebben om 

grote volumes grondwater op te pompen. Er is wel een duidelijke tendens om, net als elders in 

Vlaanderen, grondwaterverbruik te verminderen (door bijvoorbeeld meer oppervlaktewater te 

gebruiken, of in te zetten op doorgedreven hergebruik van water). Van deze vergunde pompdebieten 

wordt ca. 66% opgepompt uit de Ieperiaan Aquifer, 30% uit het Ledo Paniseliaan Brusseliaan 

Aquifersysteem en 4% uit quartaire aquifersystemen. Het overgrote deel wordt dus opgepompt uit 

de diepere niet-freatische watervoerende lagen. Deze lagen zijn, omwille van hun diepte, minder 

gevoelig voor verdroging, al staan ze toch onder druk als gevolg van de grote reeds opgepompte 

volumes.  

De dalende neerslaghoeveelheden in de zomermaanden zullen leiden tot droogteverschijnselen en 

watertekorten. Dit zal van toepassing zijn op zowel het grond- als het oppervlaktewater en bijgevolg 

voelbaar zijn in de economische sector. Bovendien wordt een grote hoeveelheid van het 

oppervlaktewater in het Meetjesland ook al gebruikt voor drinkwaterproductie (zie verder), waardoor 

er concurrentie kan ontstaan tussen beide sectoren. Een bijkomend aandachtspunt is dat droogte 

en hoge temperaturen zullen leiden tot een daling van de waterkwaliteit en een stijging van de 

watertemperatuur, waardoor het water mogelijks niet langer geschikt is voor gebruik in industriële 

toepassingen. De hogere neerslagvolumes in de winter kunnen eventueel een oplossing bieden voor 

het watertekort, al dient dit volume dan op de één of andere manier gecapteerd en gestockeerd te 

worden (zie verder in het klimaatadaptatieplan). 

4.5.3 Vermindering economische productiviteit 

Hitte zorgt ervoor dat mensen last ondervinden bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. Door 

de hitte zullen werknemers, zowel arbeiders als bedienden, minder productief zijn, wat uiteraard 

nefast is voor de rendabiliteit van de werkgevers. Meestal wordt in deze context gebruik gemaakt van 

de Wet Bulb Globe Temperature (WGBT) index, die temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid en 

hittestraling combineert. Indien de WGBT een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, die afhankelijk 

is van het type werk, is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen. Dit kan gaan van het ter 

beschikking stellen van verfrissende dranken en beschermingsmiddelen, tot het installeren van 
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verluchtingssystemen. In extreme gevallen kan de werkgever zelfs overgaan tot extra rusttijden of 

tijdelijke werkloosheid (FOD WASO, 2018). 

Omwille van de stijgende temperaturen en de bijhorende toename van het aantal hittegolfdagen, zal 

deze indicator zich in de toekomst steeds meer laten voelen. Voor het visualiseren ervan is opnieuw 

gebruik gemaakt van de risicobenadering (zie eerdere secties 4.2.1, 4.2.3 en 4.3.1). Risico’s zijn in dit 

geval berekend door het combineren van enerzijds de werkdichtheid of het aantal werknemers per 

km² en anderzijds het gemiddeld aantal hittegolven per jaar. Hierbij is verondersteld dat deze laatste 

de belangrijkste parameter is bij het bepalen van de WGBT index. De andere klimaateffecten die een 

invloed hebben, zijn bovendien niet op dezelfde ruimtelijke schaal gekend. De risicobenadering duidt 

twee zones aan waar er een verhoogd risico is op verlies van productiviteit. Aan de ene kant zijn er 

de grote bedrijventerreinen met groot aantal werknemers, maar aangezien deze dikwijls buiten de 

bebouwde kom liggen, blijven de risico’s binnen de perken. Aan de andere kant zijn er de 

dienstenbedrijven en kantoorjobs in de dorpskernen. Het aantal werknemers is hier laag tot 

middelmatig, maar de temperatuurstijging zal hier meer doorwegen. Het resultaat van deze analyse 

is mee opgenomen in de interactieve webatlas op www.meetjeslandklimaatgezond.be.  

4.6 Energie en drinkwater 

In het Meetjesland zelf zijn er geen grote energiecentrales te vinden. In de haven van Gent staan er 

echter drie grote thermische energiecentrales: Centrale Rodenhuize (Electrabel, houtpellets), 

Centrale Ringvaart (EDF Luminus, gas) en Centrale Knippegroen (Electrabel, Hoogovengas). Hiernaast 

staan er in Aalter en Zelzate ook nog twee noodcentrales met een kleine opstarttijd en zijn er 

verspreid over het grondgebied ook nog een aantal windmolens te vinden, voornamelijk langs de 

N49-E34 expresweg. 

De productie van drinkwater in het Meetjesland gebeurt op twee verschillende manieren. Enerzijds 

wordt er grondwater opgepompt in de buurt van de dorpen Eeklo, Kaprijke en Lembeke. Dit 

grondwater wordt onttrokken van freatische quartaire lagen (Pleistoceen van de Vlaamse Vallei) en is 

op dit moment al onderhevig aan beperkingen tijdens de zomermaanden. Toename van droogte en 

uitdrogen van deze freatische lagen kan leiden tot een verschuiving van de opgepompte volumes 

naar de diepere grondlagen. Zoals eerder gezegd staan deze lagen echter ook al onder druk als 

gevolg van de historische opgepompte volumes.  

Anderzijds wordt een groot gedeelte van het oppervlaktewater in het Meetjesland gebruikt om het 

waterproductiecentrum (WPC) in Kluizen te voorzien van water. Dit centrum wordt uitgebaat door De 

Watergroep en voorziet drinkwater voor een groot deel van Noord-Oost-Vlaanderen; zie §4.6.3. 

4.6.1 Getroffen energie-infrastructuur 

De energie-infrastructuur zal meer dan waarschijnlijk niet getroffen worden door wateroverlast. 

Zowel de twee noodcentrales als de windmolens liggen buiten de overstromingsgevoelige gebieden 

en dit zowel in het huidige klimaat als in het 2100 scenario.  

De energieproductie van thermische centrales kan in het gedrang komen wanneer er onvoldoende 

koelwater beschikbaar is, als gevolg van droogte, of wanneer het koelwater van onvoldoende kwaliteit 

is, wegens te warm of te vervuild. De kans dat dit een impact zal hebben op de twee noodcentrales 

in Aalter en Zelzate lijkt eerder klein, aangezien zij slechts voor zeer korte periodes gebruikt worden. 

In de periode 2004 – 2006 waren zij gemiddeld slechts 45 uur per jaar actief. 

http://www.meetjeslandklimaatgezond.be/
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4.6.2 Verandering energievraag 

De stijgende temperaturen zullen leiden tot veranderingen in energievraag. In de wintermaanden kan 

een daling van energieverbruik verwacht worden, aangezien gebouwen minder verwarmd hoeven te 

worden. In de zomer zal er vermoedelijk meer energie verbruikt worden om gebouwen en leefruimtes 

te verkoelen. Aangezien er onvoldoende informatie beschikbaar is over het verband tussen 

buitentemperatuur en energie of warmtevraag, zijn er geen kwantitatieve analyses uitgevoerd. 

4.6.3 Drinkwatervoorziening 

Het Meetjesland wordt bevoorraad van drinkwater door Farys en De Watergroep. Farys capteert geen 

drinkwater in het Meetjesland zelf, maar voert dit van elders aan (of gebruikt water van andere 

drinkwatermaatschappijen). De Watergroep capteert wel water in het Meetjesland (en ver daarbuiten) 

voor onder andere het waterproductiecentrum (WPC) Kluizen. Dit gebeurt via oppervlaktewaters en 

grondwaterwinningen.  

Het WPC in Kluizen bestaat uit twee spaarbekkens met een totale nuttige capaciteit van 9.4 miljoen 

m³. Deze bekkens worden gevuld tijdens de wintermaanden door oppervlaktewater uit verschillende 

waterlopen in het Meetjesland te capteren. In de zomermaanden mei tot september wordt er echter 

geen oppervlaktewater gecapteerd omwille van de potentieel lage kwaliteit. Indien er zich een tekort 

aan drinkwater zou voordoen, kan de productie op peil gehouden worden via grondwaterwinningen 

of door water aan te voeren van andere drinkwaterbedrijven.  

Klimaatverandering kan op drie manieren een invloed hebben op deze cyclus. Enerzijds zal er in de 

wintermaanden wellicht meer water beschikbaar zijn om de spaarbekkens te vullen. Het is immers 

waarschijnlijk dat de neerslaghoeveelheden in de winter toenemen door klimaatverandering. 

Anderzijds kunnen de hogere temperaturen leiden tot een stijging van het waterverbruik in de 

zomermaanden. Tijdens de extreem warme en droge zomer van 2018 liep deze stijging bijvoorbeeld 

op tot 20%. Tot slot kan de toename van droogte ertoe leiden dat de periode waarin er geen water 

kan gecapteerd worden, als gevolg van de slechte kwaliteit, langer wordt. De Watergroep is zich 

bewust van deze problematiek en voert zelf al uitgebreid onderzoek naar de mogelijke impact van 

klimaatverandering op de waterhuishouding en de capaciteit van het WPC in Kluizen (zie bijvoorbeeld 

De Niel, 2018). Daarnaast werken de verschillende drinkwatermaatschappijen actief aan een 

doelgericht adaptatieplan. Dit plan zet onder andere in op een zo groot mogelijke spreiding van 

waterwinningen (naar type, bijvoorbeeld grond- en oppervlaktewaterwinning; en geografische 

spreiding), om voldoende continuïteit en dus zekerheid te garanderen, en op een verbeterde 

interconnectie tussen de netwerken van de verschillende bedrijven zodat water uitgewisseld kan 

worden. Een voorbeeld van een gerealiseerde maatregel is de bouw van een hevel in Nevele op het 

Afleidingskanaal van de Leie, waardoor de captatiemogelijkheden verruimen. Deze werd in 2018 

reeds veelvuldig gebruikt. Daarnaast wordt een nieuwe grondwaterwinning nabij het WPC Kluizen 

gebouwd. Deze laatste zal enkel in noodsituaties gebruikt worden. 

De invloed van klimaatverandering op de productie van drinkwater vanuit grondwaterwinningen is 

momenteel nog onduidelijk. De Watergroep capteert water uit diepe en ondiepe grondwaterlagen. 

Watervoorraden uit de diepere lagen worden niet rechtstreeks beïnvloed door het klimaat. 

Grondwatervoorraden in de ondiepe freatische lagen worden voornamelijk aangevuld tijdens de 

wintermaanden. Door de mogelijks hogere neerslagvolumes in deze periodes bestaat de kans dat de 

grondwatertafels voldoende kunnen recupereren van de drogere zomermaanden. Daar staat 

tegenover dat de langere periodes met droogte vermoedelijk zullen leiden tot een hoger 

grondwaterverbruik door verschillende sectoren in de maatschappij. Een sluitend antwoord op de 

vraag hoe dit proces de waterproductie in het Meetjesland zal impacteren is er momenteel nog niet. 

Hiervoor is verder onderzoek noodzakelijk. Naast grondwaterwinningen door De Watergroep zijn er 



Sumaqua |Klimaat- en risicostudie Meetjesland 56 

Socio-economische impact van klimaatverandering voor het Meetjesland 

in het Meetjesland ook nog een groot aantal particuliere, en mogelijks illegale, grondwaterwinningen 

vanuit zeer ondiepe putten. Op dit moment is er geen zicht op het precieze aantal of het volume dat 

opgepompt wordt, wat een gericht beleid bemoeilijkt. Bij droge zomers, zoals de afgelopen twee jaren, 

kan het gebeuren dat deze putten droogvallen. De gemeente Evergem maakte hier bijvoorbeeld 

melding van. Omwille van de toenemende en meer frequente droogte stijgt de kans dat deze ondiepe 

particuliere putten vaker en langer zonder water komen te staan. Zowel voor de kleine als de 

grootschalige grondwaterwinningen is het dus belangrijk dat de voorraden zoveel mogelijk aangevuld 

worden in de wintermaanden.  

4.7 Land- en bosbouw 

De landbouwsector zal op verschillende manieren invloed ondervinden van de klimaatverandering. 

Deze trends zijn momenteel al zichtbaar in het stijgende aantal dossiers die ingediend worden voor 

schade aan landbouw. Oorzaken hiervan zijn droogte, vernatting, hagel, … Een groot voordeel van de 

landbouw in Vlaanderen in deze evolutie is echter dat ze een groot adaptief vermogen bezit, zowel 

voor plantaardige als dierlijke productie. Technische en economische ontwikkelingen, samen met 

andere teelten of aangepaste teeltwijzen kunnen mogelijks sneller ingevoerd worden dan het 

optreden van klimaatverandering (Baguis et al., 2012; Gobin et al., 2008; Gabriëls, 2005). 

4.7.1 Overstroomde landbouwpercelen en -bedrijven 

Het overgrote deel van de oppervlakte die bij overstromingen vanuit rivieren onder water zal komen 

te staan, bestaat uit landbouwpercelen. Aangezien verwacht wordt dat overstromingen frequenter 

en extremer zullen voorkomen, zal dit gevolgen hebben op de landbouwproductie. Overstromingen 

maken het moeilijker om het land te bewerken, kunnen leiden tot bodemerosie en hebben in 

sommige gevallen een negatieve impact op de gewasopbrengst. Dit laatste treedt vooral op wanneer 

de gewassen te lang onder water staan (bijvoorbeeld wintertarwe of aardappelen zijn bijzonder 

kwetsbaar hiervoor). Bovendien kunnen er ook problemen ontstaan met voedselveiligheid en 

drinkwatervoorziening, wanneer het water dat overstroomt van slechte kwaliteit of verontreinigd is. 

Tot slot kunnen sommige landbouwbedrijven (bijvoorbeeld intensieve veehouderijen) een grote 

impact op het milieu hebben wanneer ze getroffen worden door overstromingen. Dit zijn de 

zogenaamde GPBV-installaties, welke moeten voldoen aan de Europese wetgeving inzake 

Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging. Hiertoe dienen de best beschikbare 

technieken aangewend te worden om een hoog niveau van bescherming van zowel mens als milieu 

te bereiken. 

De mate waarin de hierboven beschreven fenomenen van belang zullen zijn op de landbouw, is 

uiteraard afhankelijk van het landgebruik van de getroffen percelen. Om dit in te schatten werd 

gebruik gemaakt van de landbouwgebruikskaarten van de laatste vijf jaren (2013 – 2017), welke 

gekruist werden met de kaarten met overstromingsgevoelige gebieden. Door het gemiddelde te 

nemen van de laatste vijf jaren kan rekening gehouden worden met veranderende teelten. De 

verschillen tijdens de beschouwde periode blijven echter beperkt. De resultaten van deze kruising 

zijn samengevat in Figuur 42, waarbij er een onderscheid is gemaakt tussen grasland, 

landbouwinfrastructuur en akkerland. Deze laatste categorie omvat alle gronden waarop gewassen 

geteeld worden. Wanneer het 2100 scenario vergeleken wordt met het huidige klimaat dan valt op 

dat het aandeel van akkerland stijgt van 54 % naar 63 %, terwijl het aandeel van grasland daalt van 

45 % naar 36 %. Mogelijks betekent dit dat er in de toekomst minder grond geschikt zal zijn om 

gewassen op te telen. Het aandeel landbouwinfrastructuur (boerderijen, stallen, schuren, …) stijgt van 

0.5 % in het huidige scenario naar iets meer dan 1 % in 2100. Deze gebouwen zijn ook reeds 

opgenomen in de indicator van §4.3.1. 
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Figuur 42. Oppervlakte (in hectare) van de landbouwpercelen die binnen de overstromingsgevoelige 

gebieden liggen, volgens het huidige landbouwgebruik. 

4.7.2 Intense neerslag 

Zware buien in de zomer zullen minder voorkomen, maar zullen intenser zijn. In hellende gebieden 

kan dit aanleiding geven tot het wegspoelen van de bodem en nutriënten. Vermoedelijk zal deze 

impact beperkt blijven in het Meetjesland, omwille van het relatief vlakke reliëf. Dit wordt verder 

gestaafd in de erosiegevoeligheidskaart van Vlaanderen, waarin alle gemeenten van het Meetjesland 

bestempeld zijn als ‘zeer weinig erosiegevoelig’. Enkel ter hoogte van de Kampelheuvel in Maldegem 

is er een zone aangeduid die tot erosieproblematiek kan leiden. Naast het gevaar op wegspoelen zal 

intense neerslag op akkerbouwgronden ook kunnen leiden tot een daling van de bewerkbaarheid en 

berijdbaarheid van de akkers, met opbrengst- en oogstschade tot gevolg (Gabriëls, 2005).  

Meer intense neerslag kan mogelijks ook leiden tot het meer frequent voorkomen van hagelbuien. 

Dit kan negatieve gevolgen hebben op de glastuinbouw, aangezien de kans op beschadigd glas 

toeneemt en de verzekeringspremies bijgevolg ook zullen stijgen. Ook groenten en fruit die in open 

lucht groeien zijn gevoelig voor intense neerslag, net als graansoorten tijdens het uitkomen. Wanneer 

er sprake is van zware hagelbuien, met grote diameters, loopt het overgrote deel van de gewassen 

kans op beschadiging. 

4.7.3 Droogtegevoeligheid bodem 

Doordat neerslagvolumes dalen en evaporatiehoeveelheden stijgen in de zomer zal er minder water 

in de bodem kunnen infiltreren, wat op zijn beurt zal leiden tot meer frequente en meer extreme 

droogte. De impact hiervan op landbouwpercelen en -teelten kan gekoppeld worden aan de 

bodemsamenstelling: afhankelijk van het bodemmateriaal zal grondwater beter of slechter 

vastgehouden worden. Op basis daarvan is een eerste inschatting gemaakt van de droogte-impact 

op landbouwgewassen. 

Voor het visualiseren van deze impact is gebruik gemaakt van de Digitale Bodemkaart van het 

Vlaamse Gewest. De verschillende bodemtypes zijn geclassificeerd in vier categorieën volgens 

droogtegevoeligheid: weinig gevoelig, matig gevoelig, gevoelig en zeer gevoelig. Een bodemtype is minder 

gevoelig naarmate zijn capaciteit om water vast te houden tijdens lange droge periodes stijgt. Zo is 

klei beduidend minder gevoelig voor droogte dan zand. Voor verstedelijkte gebieden, tot slot, is een 

aparte categorie voorzien. Volgens deze kwalificatie bestaat circa 56 % en 7 % van de oppervlakte van 



Sumaqua |Klimaat- en risicostudie Meetjesland 58 

Socio-economische impact van klimaatverandering voor het Meetjesland 

het Meetjesland uit bodemmaterialen die respectievelijk gevoelig en zeer gevoelig zijn voor droogte 

(zie Figuur 43). Dit hoeft niet te verbazen aangezien het Meetjesland grotendeels binnen de 

zandstreek valt. Ongeveer 24 % van de oppervlakte wordt als matig gevoelig aangeduid, aangezien 

een andere grondsoort overheerst. Deze gebieden zijn te vinden in de polders in het noorden (klei 

en zandleem), rondom het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke (mergel, klei en 

zandleem) en in het zuidoosten van de gemeenten Aalter en Nevele (zandleem).  

 
Figuur 43. Droogtegevoeligheid bodem Meetjesland. De gevoeligheid is bepaald op basis van het 

bodemmateriaal. De weinig gevoelige en de verstedelijkte gebieden zijn niet aangeduid. 

4.7.4 Daling waterbeschikbaarheid 

De impact van de toegenomen droogte op de landbouw zal niet enkel voelbaar worden aan de 

oppervlakte, zoals hierboven besproken werd. De droogte zal ook leiden tot een verlaging van de 

grondwaterstanden en een inkrimping van de hoeveelheid water in de freatische lagen. Momenteel 

maken vele landbouw- en veeteeltbedrijven voor hun productie gebruik van opgepompt grondwater. 

Deze hoeveelheden zijn voor elk bedrijf gelimiteerd en worden bepaald via de milieuvergunningen. 

Men kan verwachten dat de dalende hoeveelheden grondwater over het algemeen zullen leiden tot 

strengere voorwaarden en beperkingen in de vergunningen. Dit zal voor elk bedrijf apart bekeken 

moeten worden, in functie van de waterbehoefte, de benodigde kwaliteit, mogelijke alternatieven en 

waterbesparende maatregelen. 

Watertekorten in de landbouw doen zich nu reeds voor en komt de laatste jaren duidelijk meer voor 

dan in het verleden. Dit blijkt ook uit het toenemend aantal schadedossiers en het feit dat er steeds 

meer beregeningsinstallaties gebouwd worden, terwijl dit in het verleden niet nodig was. Momenteel 

probeert men dit tegen te gaan door middel van irrigatie al is dit ook niet altijd een wondermiddel en 

kan het leiden tot nieuwe problemen op andere locaties. 
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In Figuur 44 zijn de landbouw- en veeteeltbedrijven aangeduid die een vergunning hebben om 

grondwater op te pompen. Op deze kaart zijn zowel de vergunningen voor de freatische als de 

diepere grondwaterlagen getoond. In de online atlas zijn deze verder opgesplitst. Tabel 8 geeft een 

beknopt overzicht van de verdeling van het opgepompte grondwater per sector (plantaardige vs. 

dierlijke productie) en per watervoerende laag (freatisch of dieper gespannen grondwater). Vooral de 

freatische grondwaterwinningen zullen gevoelig zijn voor verdroging. De plantaardige productie haalt 

ca. 50% van de opgepompte volumes uit de freatische quartaire lagen, terwijl dit voor de veeteelt 

slechts 15% is. De volumes opgepompt voor de veeteelt zijn echter aanzienlijk groter, met als gevolg 

dat beide sectoren een gelijkaardig volume oppompen uit de freatische lagen (ca. 200.000 m³ per 

jaar).  

Verwacht wordt dat de impact zich voornamelijk zal laten voelen bij bedrijven die momenteel water 

oppompen uit de freatische lagen van het quartair. Deze bedrijven zullen efficiënter moeten 

omspringen met het opgepompte water en eveneens proberen om meer water te hergebruiken. 

Bedrijven die grondwater oppompen uit de diepere lagen zijn vermoedelijk minder gevoelig, al kan 

wel verwacht worden dat de verdroging zal leiden tot een verschuiving van de winningen naar diepere 

lagen. Dit kan op zijn beurt leiden tot een inkrimping van de vergunde volumes, aangezien uit de 

diepere lagen ook reeds grote volumes worden opgepompt.  

Naast het oppompen van grondwater kunnen landbouw- en veeteeltbedrijven ook aan water geraken 

door captatie uit oppervlaktewateren. Water wordt hierbij opgepompt uit beken kanalen. De meer 

frequente en meer extreme droogte zal er ook hier voor zorgen dat de beschikbare hoeveelheid 

water daalt (zie sectie 3.4). Om droogstand van beken te vermijden werd in de zomer van 2018 een 

captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders uitgevaardigd voor alle 

Vlaamse provincies. De enige uitzondering hierop voor de landbouw was een beperkte captatie als 

drinkwater voor eigen vee dat nog buitenstond. Door de dalende waterkwaliteit in deze beken (zie 

sectie 4.8.2) is het bovendien de vraag of dit water bruikbaar blijft voor toepassingen in de landbouw. 

Captatie uit de bevaarbare waterlopen werd eveneens toegelaten voor beperkte volumes. In 

sommige waterlopen, zoals het kanaal Gent-Oostende, werden echter blauwalgen vastgesteld. 

Contact met of inname van dit besmette water kan schadelijk zijn voor mensen, dieren en gewassen, 

waardoor captatie voor besproeiing van gewassen of drinkwater voor vee verboden werden. 

Tabel 8. Verdeling van de opgepompte grondwatervolumes over de freatische en gespannen 

watervoerende lagen. 

 Landbouw  Veeteelt 

Freatisch 49.7 %  14.7 % 

Gespannen 50.3 %  85.3 % 
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Figuur 44. Overzicht van de vergunde jaarlijkse volumes aan opgepompt grondwater voor landbouw 

(groen) en veeteeltbedrijven (oranje) in het Meetjesland. Zowel de vergunningen voor de freatische 

als de diepere grondwaterlagen zijn getoond. 

4.7.5 Verzilting 

De stijgende grens tussen zoet en zout water kan op twee manieren problemen opleveren voor de 

landbouw. De stijgende concentraties aan zout water, als gevolg van zoute kwel of door het verdrijven 

van zoet water kan planten en gewassen aantasten. Daarnaast zullen bedrijven die grondwater 

oppompen, getroffen kunnen worden indien de diepte vanwaar ze oppompen in de buurt ligt van de 

grens tussen zout en zoet water. Meer gedetailleerde studies en analyses zijn echter nodig om 

hierover uitsluitsel te geven. 

4.7.6 Gewasopbrengst 

De veranderende klimaateffecten (overstromingen, intense neerslag, droogte, temperatuurstijging en 

verzilting) zullen allen tezamen een impact hebben op de gewasopbrengst. Het is het complex 

samenspel van de verschillende effecten die bovendien ook afhankelijk is van het type gewas, 

bodemsoort en de omgeving, die de impact zal bepalen. Navraag leert echter dat men in het 

Meetjesland nu al hinder ondervindt van de stijgende temperaturen. Zo geeft men aan dat 

teeltrotaties reeds verplicht zijn en dat groeiperiodes van bv. mais korter worden, wat uiteindelijk leidt 

tot productieverlies. 

Supit et al. (2012) combineerden klimaatmodellen met een gewasopbrengst monitoring systeem om 

voorspellingen te maken voor heel Europa. De veranderende opbrengsten werden hierbij bekeken 

als functie van de stijgende temperaturen en CO2-concentraties. De conclusies hiervan voor geheel 

België zijn als volgt: 



Sumaqua |Klimaat- en risicostudie Meetjesland 61 

Socio-economische impact van klimaatverandering voor het Meetjesland 

 Gewassen die in de herfst en winter geplant worden (bijvoorbeeld wintertarwe) zullen 

profiteren van de stijgende CO2 concentraties en zo tot hogere opbrengsten leiden. 

Afhankelijk van het beschouwde klimaatscenario zal de opbrengst blijven stijgen of stagneren. 

 Voor gewassen die in de lente geplant worden, zoals aardappelen en suikerbieten, wordt 

initieel ook een toename van de opbrengst voorspeld, dankzij de stijgende CO2 concentraties. 

Na verloop van tijd zal er echter een stagnatie optreden doordat de temperaturen te sterk 

stijgen. 

 Zomergewassen zoals mais en aardappelen zullen lijden onder de droogte en de stijgende 

temperaturen, wat leidt tot dalende opbrengsten. Ook de stijgende ozonconcentraties 

kunnen een negatieve impact hebben op de groei, doordat ze planten beschadigen (Reilly et 

al., 2007). 

In de periode 2012 – 2017 werd er in het Meetjesland vooral mais geteeld op de verbouwde 

landbouwgronden. Ongeveer 60 % van deze gronden werden aangewend voor de teelt van mais. Dit 

heeft te maken met het feit dat de bodem in het Meetjesland vooral uit zandgronden bestaat, welke 

een zeer beperkte capaciteit hebben om water vast te houden. Mais is een c4-plant en kan bijgevolg 

efficiënter met water omgaan, zodat het meer geschikte is voor zandgronden. De overige belangrijke 

teelten in het Meetjesland zijn aardappelen (13 %) en granen (12 %). 

Omwille van het groot aantal onzekerheden en de interacties tussen de verschillende klimaateffecten 

is ervoor gekozen om deze impactindicator niet weer te geven op de digitale kaarten.  

4.7.7 Gezondheid veestapel 

Klimaatverandering kan leiden tot gezondheidsproblemen van de dieren in veehouderijen, als gevolg 

van (nieuwe) ziektes en ziekteverwekkers die aangetrokken worden door het warmere en vochtigere 

klimaat. Voorbeelden hiervan zijn het toenemend aantal teken en zieke dieren, bv. als gevolg van 

blauwtong. Concrete voorspellingen of simulaties voor de toekomst zijn momenteel nog niet 

beschikbaar, omdat het niet volledig duidelijk is hoe ziektes gaan evolueren in het toekomstige klimaat. 

Daarnaast zal de toenemende hitte ook tot gezondheidsproblemen kunnen leiden bij dieren. De 

comfortzone van runderen ligt tussen 5 °C en 20 °C en hittestress treedt op vanaf 25 °C. Dit kan 

bijvoorbeeld een negatief effect hebben op de melkkwaliteit. Voor varkens ligt de comfortzone tussen 

16°C en 25 °c. Bij gevogelte ligt de comfort- en ideale groeitemperatuur tussen 10°C en 20°C en de 

hittestress temperatuur eveneens rond 25 °C. Op dagen met hoge temperaturen is het dus nodig 

om voldoende schaduw te voorzien op de weiden en voor verkoeling te zorgen in de stallen (Coninx 

et al., 2016).   

In Figuur 45 zijn de locaties van veehouderijen in het Meetjesland aangeduid. Dit zijn dus de locaties 

waar de gezondheidsimpact op de veestapel zich kan voordoen. 
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Figuur 45. Locaties van veehouderijen in het Meetjesland, onderverdeeld naar VLAREM categorie. 

4.8 Natuur en milieu 

Klimaatverandering zal op verschillende manieren een impact hebben op de ecosystemen om ons 

heen. Vele van deze impacts zijn momenteel nog onduidelijk of onzeker, enerzijds omdat slechts een 

beperkt aantal studies focust op Vlaanderen en anderzijds omdat de veranderingen bepaald worden 

door een complex samenspel van verschillende klimaateffecten. Deze paragraaf beschrijft op een 

schetsmatige manier hoe natuur en milieu onder druk kunnen komen te staan, zonder daarbij 

precieze voorspellingen te maken. Voor meer gedetailleerde analyses wordt er verwezen naar het 

rapport Effecten van klimaatverandering op bos en natuur (Van der Aa et al., 2015). Veel van de 

informatie hieronder is afkomstig uit dat rapport. 

4.8.1 Biodiversiteitsverlies 

Eén van de belangrijkste impacts van de klimaatverandering op de natuur zal het verlies aan 

biodiversiteit zijn. De toename aan overstromingen in de winter, de meer frequente en meer extreme 

droogte in de zomer en de stijgende temperaturen zullen er allen samen voor zorgen dat de 

levensomstandigheden van planten en dieren wijzigen. De normale habitats zullen niet langer 

voldoen, waardoor de soorten en populaties van planten en dieren zullen verschuiven, inkrimpen of 

zelfs verdwijnen. Zij zullen migreren naar plaatsen waar het klimaat wel voldoet. Deze verschuivingen 

zullen niet alleen leiden tot een biodiversiteitsverlies van de soorten die we momenteel kennen, maar 

ook leiden tot het aantrekken van uitheemse soorten, inclusief ziekteverwekkers en aantasters (bv. 

teken en Coloradokevers). De samenstelling van ecosystemen zal bijgevolg veranderen, wat op zijn 

beurt kan leiden tot nieuwe, mogelijks negatieve, interacties in die systemen. 
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In het Meetjesland vinden we verschillende natuurgebieden terug die beschermd zijn in het kader 

van de Europese Habitat- en vogelrichtlijn. De habitatrichtlijn heeft als doel het in stand houden en 

beschermen van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. De vogelrichtlijn bevat een lijst 

van zeldzame of bedreigde vogelsoorten, waarvoor de belangrijkste leef- en overwinteringsgebieden 

beschermd moeten worden. Daarnaast zijn er ook nog verschillende gebieden uit het Vlaams 

Ecologisch Netwerk, waar getracht wordt om soorten die nu al onder druk staan te beschermen tegen 

uitsterven. Op dit moment zou ca. 30 % van de soorten in Vlaanderen zeer kwetsbaar of met 

uitsterven bedreigd zijn. De verwachting is dat de verschillende klimaateffecten deze natuurgebieden 

en bijhorende soorten nog verder onder druk zullen zetten als gevolg van de gewijzigde 

levensomstandigheden. Sommige van deze trends zijn momenteel al zichtbaar in het Meetjesland. 

Zo stelt men vast dat bossen, zeker diegene die op de zandrug liggen, te lijden hebben onder de 

droogte. Ook in het Leen en in de polders stelt men vast dat jonge bomen sterven als gevolg van de 

droogte. Omgekeerd zal een te natte bodem er voor zorgen dat bomen hinder ondervinden tijdens 

het groeiseizoen. 

4.8.2 Afname waterkwaliteit 

De kwaliteit van het oppervlaktewater in rivieren, kanalen en vijvers zal op verschillende manieren 

hinder ondervinden van de klimaatverandering. De toename van het aantal hevige regenbuien en de 

intensiteit ervan zal leiden tot een stijging van het aantal riooloverstromingen en riooloverstorten. 

Aangezien de rioleringsstelsels in Vlaanderen en het Meetjesland nog grotendeels uit gemengd afval- 

en regenwater bestaan, zal dit een negatieve impact hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Vooral in de zomermaanden zal dit voelbaar worden aangezien de meest intense buien in deze 

periode verwacht worden. Bovendien zal droogte ertoe leiden dat er minder water door rivieren en 

beken stroomt, waardoor het afvalwater veel minder verdund kan worden. De hevige neerslag zal 

ook zorgen voor een verhoogde afstroom van fosfaten, nitraten en pesticiden afstromen van 

landbouwgrond, van menselijk afval en voor depositie vanuit atmosfeer. De concentraties aan 

polluenten in de oppervlaktewateren zullen dus toenemen.  

Temperatuurstijging, dalende debieten, en dus ook dalende stroomsnelheden, en de toename van 

voedingsstoffen kunnen leiden tot eutrofiëring. Hierdoor zullen de competitieverhoudingen tussen 

verschillende soorten wijzigen en kunnen invasieve of uitheemse soorten gaan overheersen. In 

sommige omstandigheden, zoals in de droge zomer van 2018, kan dit ook leiden tot een explosieve 

groei van blauwalgen. Dat zijn bacteriën die toxische stoffen afscheiden en die gevaarlijk kunnen zijn 

voor mens en dier. De klachten bij mensen variëren van hoofdpijn, ernstige zwelling van de oogleden, 

irritatie van slijmvliezen, huidirritatie, misselijkheid, diarree tot koorts. Blauwalgen geven het water 

een opvallende groenblauwe kleur. Ze komen voornamelijk voor in stilstaand water, al kunnen ze in 

uitzonderlijke omstandigheden ook op bevaarbare waterlopen voorkomen. 

De waterkwaliteit zal niet enkel beïnvloed worden door de toegenomen vuilvracht. Ook het 

zelfreinigend vermogen van de waterlopen zal afnemen. De langere en meer frequente perioden van 

lage afvoer zullen leiden tot langere verblijftijden waardoor er minder zuurstof beschikbaar is om 

opgeloste stoffen af te breken. Ook de toename van voedselrijk slib zal in droge en hete periodes 

leiden tot een daling van de hoeveelheid opgeloste zuurstof. Ecosystemen zullen zich hier steeds 

moeilijker van kunnen herstellen. Daarnaast wordt de snelheid van bacteriële en chemische reacties 

beïnvloed door de watertemperatuur, welke zal stijgen als gevolg van de hogere luchttemperatuur. 

Dit beïnvloedt ook de stofwisseling en levenscyclus van veel aquatische soorten. Het eindresultaat 

van al deze veranderingen is moeilijk te voorspellen en zal afhangen van de plaatselijke 

omstandigheden. In stilstaand water zoals vijvers kan besmetting ontstaan van het water met 

bacteriën, bv. de cyanobacterie. Ook neemt de kans op botulisme toe. Botulisme is een ziekte die 

voorkomt bij vissen en watervogels en die veroorzaakt wordt door de botulismebacterie die leeft in 

warm water met een tekort aan zuurstof. De botulismebacterie wordt actief wanneer de temperatuur 



Sumaqua |Klimaat- en risicostudie Meetjesland 64 

Socio-economische impact van klimaatverandering voor het Meetjesland 

van het water oploopt tot boven de 20 graden. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de 

spieren van vissen en watervogels. Vogels en vissen met botulisme zijn traag, leggen korte afstanden 

af en bewegen nauwelijks. Bacteriën in de rottende kadavers van deze dieren zijn een bron van 

besmetting. Het wordt daarom ook ten sterkste afgeraden om in aanraking te komen met dit water 

of het te gebruiken. 

Het Meetjesland wordt doorkruist door een vijftal bevaarbare waterlopen (Kanaal Gent-Oostende, 

Afleidingskanaal van de Leie, Leopoldkanaal, Kanaal Gent-Terneuzen en de Moervaart). Daarnaast 

zijn er een groot aantal onbevaarbare waterlopen van tweede en derde categorie. Het aantal 

waterlopen van eerste categorie is eerder beperkt. Verwacht wordt dat de afname van waterkwaliteit 

het sterkst voelbaar zal zijn in droogvallende waterlopen, beken, sloten en ondiepe plassen en kreken. 

Grotere rivieren en kanalen worden daarentegen als meer klimaatbestendig beschouwd.  

 
Figuur 46. Risico’s m.b.t. de daling van de waterkwaliteit in de waterlopen in het Meetjesland. Kleine, 

droogvallende waterlopen die instaan voor de productie van drinkwater ondervinden het grootste 

risico. 

In de interactieve klimaatatlas is het risico op een daling van de waterkwaliteit aangegeven (zie Figuur 

46) door informatie over de omvang van de waterlopen te combineren met de 

waterkwaliteitsdoelstellingen. Het risico zal het grootst zijn in kleine, mogelijks droogvallende, 

waterlopen die instaan voor drinkwaterproductie of geklasseerd zijn als viswater. Grote, bevaarbare 

waterlopen waar enkel basiskwaliteit gevraagd wordt, zijn een veel kleiner risico toebedeeld. 

 



Sumaqua |Klimaat- en risicostudie Meetjesland 65 

Socio-economische impact van klimaatverandering voor het Meetjesland 

4.8.3 Toename ecotoopkwetsbaarheid 

Verschillende onderdelen van de ecosystemen in het Meetjesland, en bij uitbreiding Vlaanderen, 

staan momenteel al onder druk. Om dit in kaart te brengen, maakte het Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek in 2016 een update van de ecotoopkwetsbaarheidskaarten (Vriens en Peynen, 2016). 

Deze kaarten geven op een pragmatische manier weer hoe gevoelig ecotopen zijn voor bepaalde 

milieudrukken. Elk systeem krijgt hierbij een gradatie, waarbij meer gevoelige systemen die hoog 

ingeschat worden voor een bepaalde milieudruk de hoogste kwetsbaarheid krijgen. De milieudrukken 

van hoofdbelang voor dit onderzoek zijn verdroging en eutrofiëring. Deze zijn dan ook terug te vinden 

in de interactieve klimaatatlas. 

Gebieden die nu al als (zeer) kwetsbaar voor verdroging bestempeld worden, zullen in de toekomst 

nog verder onder druk komen te staan. De afname van neerslaghoeveelheden, de toename van het 

aantal droge dagen en de hogere verdamping zullen leiden tot meer frequente en meer extreme 

perioden van droogte. In het Meetjesland is momenteel ca. 15 km² ingekleurd als kwetsbaar of zeer 

kwetsbaar voor verdroging, wat overeenkomt met iets meer dan 2% van de totale oppervlakte. Deze 

gebieden bevinden zich voornamelijk in de polders en kreken in het noorden, tegen de grens met 

Nederland. 

Eutrofiëring is de toename van de hoeveelheid voedingsstoffen in het water, wat kan leiden tot 

explosieve algengroei. Dit gaat gepaard met een daling van de hoeveelheid licht en opgeloste zuurstof 

in het water, de uitscheiding van toxische stoffen en bijgevolg ook tot biodiversiteitsverlies (bv. 

vissterfte). De combinatie van dalende grondwaterstanden, hogere temperaturen, toegenomen 

aanvoer van nutriënten en kleinere neerslaghoeveelheden zal er voor zorgen dat eutrofiëring 

frequenter en intenser gaan optreden. Iets meer dan 35 km² in het Meetjesland, ofwel 5% van de 

totale oppervlakte, is momenteel als (zeer) kwetsbaar voor eutrofiëring gecatalogeerd. Deze gebieden 

komen nagenoeg perfect overeen met de locaties van grote aaneengesloten bossen. 

4.8.4 Verhoogd risico op bos- en heidebranden 

Natuurbranden ontstaan wanneer vegetatie blootgesteld wordt aan heet en droog weer, in 

combinatie met veel wind. Ecosystemen zoals naaldhoutbossen, halfnatuurlijke graslanden, 

heidevelden en veengebieden zijn hierbij het meest gevoelig. Een verhoogde frequentie van branden 

in deze habitats zal leiden tot een verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten zoals 

koolstofopslag. De kans op branden neemt in de toekomst toe als gevolg van de stijgende 

temperaturen en de toename van het aantal hete en droge dagen. Voorlopig zijn er hieromtrent geen 

studies beschikbaar voor Vlaanderen. Studies op Europese schaal (EEA, 2017; Ciscar et al., 2014) 

geven echter aan dat de kans op bos- of heidebranden in Vlaanderen ook in 2100 relatief beperkt 

blijft. 

4.9 Toerisme en recreatie 

Klimaatverandering heeft tot slot ook een impact op toerisme en recreatie. Men kan verwachten dat 

dit in Vlaanderen een positieve impact zal zijn dankzij de hogere temperaturen en meer droge dagen. 

Deze impact zal voelbaar zijn bij recreatiegebieden, toeristische trekpleisters en horeca.  

4.9.1 Stijging toerismeaantrekkingskracht 

De Tourism Climate Index (TCI) geeft een indicatie van de toerismeaantrekkingskracht aan de hand 

van een getalwaarde tussen 0 en 100. Hoe hoger de score, hoe aangenamer een bepaald gebied zal 

zijn voor toeristen. De index houdt hierbij rekening met de volgende aspecten: thermisch comfort 

tijdens de dag, gemiddelde dagelijkse temperatuur en vochtigheid, totale regenval per maand, totaal 
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aantal uren zonneschijn per dag en de windsnelheid. Voor de zomermaanden juni, juli en august 

wordt voor Vlaanderen een zeer goede score (70 – 80) voorspeld voor de periode 2070-2100 

(Amelung en Moreno, 2009). Dit is het gevolg van de stijgende temperaturen en langere droge 

periodes. Men kan dus verwachten dat het Meetjesland in de toekomst meer toeristen zal aantrekken. 

Dit wordt bovendien versterkt doordat het zuiden van Europa met oncomfortabel hoge 

temperaturen te maken zal krijgen, waardoor mensen minder geneigd zijn om naar daar op vakantie 

te gaan. 

4.9.2 Toename recreatiedruk 

De toegenomen toerismeaantrekkingskracht zal ook een keerzijde hebben. Tijdens hete en zeer 

warme dagen gaan veel mensen op zoek naar verkoeling in de schaduw, in de natuur, in zwembaden 

en zwemvijvers, enz. Door de stijging van het aantal hittegolfdagen zullen deze locaties dus onder 

druk komen te staan als gevolg van de grote aantallen bezoekers. Naast deze sociale druk kunnen de 

recreatielocaties ook onder druk komen te staan als gevolg van de dalende waterkwaliteit. Vele 

hebben grote vijvers met relatief stilstaand water en zijn bijgevolg gevoelig voor onder andere 

eutrofiëring en hogere concentraties van polluenten door de beperkte verdunning. In de extreem 

droge zomer van 2018 werden sommige vormen van recreatie, zoals kajakken, kanovaren en vissen, 

verboden op het kanaal Gent-Oostende als gevolg van de aanwezigheid van giftige blauwalgen (zie 

eerder). 

De kaarten voor het Meetjesland tonen de locaties van recreatiegebieden die hinder kunnen 

ondervinden van de toegenomen recreatiedruk. Ze bestaan uit watergebonden sportlocaties zoals 

zwembaden, zwemvijvers en watersportcentra, uit de provinciale domeinen en uit speelbossen. 

 
Figuur 47. Recreatiegebieden in het Meetjesland. 



Sumaqua |Klimaat- en risicostudie Meetjesland 67 

Socio-economische impact van klimaatverandering voor het Meetjesland 

4.9.3 Getroffen recreatiegebieden en erfgoed 

Klimaatverandering kan ook een negatieve impact hebben op recreatie en toerisme doordat 

recreatiegebieden en beschermd erfgoed onder water komen te staan als gevolg van overstromingen. 

Vooral in gebieden die voorheen nooit met wateroverlast te maken kregen zal dit van belang zijn, 

aangezien de constructies niet voorzien zijn op steeds variërende waterstanden. De exacte invloed 

van de meer frequente en meer extreme overstromingen op erfgoed en/of recreatiegebieden is 

momenteel nog onvoldoende gekend. Daarom is de analyse beperkt tot het aanduiden van locaties 

die in overstromingsgevoelige gebieden liggen. Wat betreft recreatie- en sportinfrastructuur gaat het 

voornamelijk om locaties in de polders in het noorden, maar ook ter hoogte van domein Puyenbroeck 

in Wachtebeke en in de buurt van de Poekebeek ten zuiden van het Meetjesland. Het erfgoed dat 

geheel of gedeeltelijk in overstromingsgevoelig gebied ligt, bestaat vooral uit beschermde 

monumenten. Daarnaast worden er ook twee beschermde cultuurhistorische landschappen 

(kasteeldomeinen van Poeke en Ter Leyen) en een beschermde archeologische site (kasteel en 

dorpskern Middelburg) getroffen. 
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5 Opmaken actieplannen 

Burgemeestersconvenant - luik risico’s en 

kwetsbaarheden 

5.1 Het Burgemeestersconvenant: samen voor ambitieuze 

doelstellingen rond energie en klimaat 

Alle gemeenten van het Meetjesland hebben reeds het 

Burgemeestersconvenant ondertekend, of plannen dat te doen 

op korte termijn. Het Burgemeestersconvenant is wereldwijd het 

grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief. Het werd in 2008 

gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen 

om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te 

halen en zelfs te overtreffen. Op het ogenblik van schrijven (mei 

2018) hebben 7.755 lokale overheden het convenant 

ondertekend uit 53 landen.  

Ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant engageren zich om binnen de 2 jaar na 

ondertekening een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (Engels: Sustainable Energy and 

Climate Action Plan - SECAP) op te stellen en in te dienen. Het doel van het plan is het opmaken van 

realistische en tegelijk ambitieuze doelstellingen voor 2020 en 2030 rond energie en klimaat. Deze 

plannen moeten ook goedgekeurd worden door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 

van de Europese Commissie.  

Dit hoofdstuk gaat kort in op het opmaken van het luik “Risico’s en kwetsbaarheden” van zo’n 

Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat. Hiervoor vertrekken we van het “Model van Actieplan 

voor Duurzame Energie en Klimaat” dat ter beschikking gesteld wordt door het secretariaat van het 

Burgemeestersconvenant (te downloaden via www.burgemeestersconvenant.eu/ onder 

“ondersteuning”, of rechtstreeks via 

http://www.burgemeestersconvenant.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=

142) . In dit hoofdstuk overlopen we de Excel file die uitgegeven is door het 

Burgemeestersconvenant en identiek is aan de online formulieren die ingevuld moeten worden 

door de ingeschrevenen. 

5.2 Bij de hand te nemen informatie 

Volgende bronnen bevatten nuttige informatie voor het invullen van het luik “Risico’s en 

kwetsbaarheden” van het actieplan: 

 Voorliggend rapport omvat de resultaten van een risico- en kwetsbaarheidsanalyse ten 

gevolge van klimaatverandering. Deze studie richt zich specifiek op het Meetjesland. 

Hoofdstuk 2 geeft achtergrondinformatie over het uitgevoerde klimaatonderzoek en de 

verandering van zogenaamde “klimaattoestanden” (neerslag, temperatuur, zonnestraling, 

verdamping, relatieve vochtigheid, windsnelheid en de zeespiegelstijging). Hoofdstuk 3 gaat 

in op de effecten van klimaatverandering: droogte, overstromingen en hittestress. 

Hoofdstuk 4 bespreekt vervolgens per sector de te verwachten impact. 

http://www.burgemeestersconvenant.eu/
http://www.burgemeestersconvenant.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=142
http://www.burgemeestersconvenant.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=142
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 De website www.meetjeslandklimaatbestendig.be is een gepopulariseerde samenvatting 

van dit rapport. Daarnaast bevat deze website ook een interactieve klimaatatlas die 

toegespitst is op het Meetjesland. Gebruikers kunnen hierbij inzoomen tot op straatniveau, 

en verschillende klimaateffecten en impacts visualiseren.  

 Het MIRA Klimaatrapport (raadpleegbaar via https://www.milieurapport.be/publicaties/mira-

rapporten/klimaatrapport-2015) beschrijft waargenomen klimaatverandering in Vlaanderen, 

en wat te verwachten is in de komende decennia voor het grondgebied Vlaanderen. 

Binnenkort komt ook het VMM-MIRA Klimaatportaal beschikbaar voor Vlaanderen heel wat 

klimaat-, klimaateffect- en klimaatimpactinformatie zal bevatten.     

 Het VMM Klimaatportaal (raadpleegbaar via https://klimaat.vmm.be/nl) beschrijft de 

belangrijkste te verwachten klimaatimpacten voor gans Vlaanderen. De cijfers in 

voorliggend rapport zijn opgemaakt op basis van dezelfde klimaatscenario’s en -data, maar 

zijn echter meestal gedetailleerder dan deze van het Klimaatportaal.  

 De Europese website van het Burgemeestersconvenant (raadpleegbaar via  

http://www.burgemeestersconvenant.eu/nl/) is de officiële Europese portaalsite van het 

Burgemeestersconvenant. De website bevat onder meer de actieplannen van andere 

steden en gemeenten, maar ook veel technische documenten (onder het menu 

“ondersteuning”) die nuttig kunnen zijn bij het opmaken van een actieplan, zoals de Excel 

template die we hieronder uitleggen, achtergrondinformatie en webinars met mondelinge 

toelichting. Via deze website moet het uiteindelijk actieplan ook doorgestuurd worden naar 

het secretariaat van het Burgemeestersconvenant 

(http://mycovenant.eumayors.eu/user/sign-in/login).  

 De Vlaamse website van het Burgemeestersconvenant 

(http://www.burgemeestersconvenant.be/) is de Vlaamse portaalsite van het initiatief en 

wordt beheerd door de Vlaamse overheid. Deze website bevat eveneens praktische 

informatie over het opstellen van de actieplannen, maar ook actueel nieuws en concrete 

voorbeelden.  

 De rapportagerichtlijnen voor het Burgemeestersconvenant. Deze zijn raadpleegbaar via de 

Excel template, of rechtstreeks te downloaden via de website 

https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/ac865f28-dedb-11e6-

ad7c-01aa75ed71a1/language-nl. Ook op de Europese website van het 

Burgemeestersconvenant zijn deze terug te vinden. 

5.3 Opmaken actieplan - luik “risico’s en kwetsbaarheden” 

Deze paragraaf beschrijft louter het opmaken van het risico- en kwetsbaarheidsluik van een actieplan. 

Dit luik is een verplicht onderdeel van het SECAP en moet binnen de 2 jaar na ondertekenen 

ingediend worden. Naast dit luik moeten ook een strategie, emissie-inventarissen, mitigatieacties en 

het aanpassingsscorebord worden ingediend. Voor het invullen van het luik risico’s en 

kwetsbaarheden volgen we de offline Excel-versie van het SECAP dat u in de websitebibliotheek van 

de website www.burgemeestersconvenant.eu kan downloaden. De groene velden moeten verplicht 

ingevuld worden, witte velden zijn optioneel. Merk op dat de gegevens die in het Excel-formulier 

ingegeven worden niet rechtstreeks geëxporteerd kunnen worden naar het online platform. 

Het luik risico en kwetsbaarheden vindt u in de Excel-versie van het SECAP onder “Risks and 

Vulnerabilities”. Dit luik richt zich op de aard en de reikwijdte van een risico door het analyseren van 

potentiële gevaren. Tegelijk moeten ook kwetsbaarheden gerapporteerd worden die mogelijk een 

risico zouden kunnen vormen of schade zou kunnen berokkenen aan personen, eigendommen, 

bestaansmiddelen en de omgeving waarvan zij afhangen.  

http://www.meetjeslandklimaatbestendig.be/
https://www.milieurapport.be/publicaties/mira-rapporten/klimaatrapport-2015
https://www.milieurapport.be/publicaties/mira-rapporten/klimaatrapport-2015
https://klimaat.vmm.be/nl
http://www.burgemeestersconvenant.eu/nl/
http://mycovenant.eumayors.eu/user/sign-in/login
http://www.burgemeestersconvenant.be/
https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/ac865f28-dedb-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-nl
https://publications.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/ac865f28-dedb-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-nl
http://www.burgemeestersconvenant.eu/
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5.3.1 Klimaatrisico- en kwetsbaarheidsanalyses 

In het eerste luik moet verwezen worden naar de relevante klimaatrisico- en kwetsbaarheidsanalyses. 

Hiervoor kan verwezen worden naar voorliggend rapport (wijze van refereren: “Sumaqua, 2018. 

Klimaat- en risicostudie Meetjesland. Studie uitgevoerd door Sumaqua in opdracht van Veneco en Provincie 

Oost-Vlaanderen binnen het Meetjesland Klimaatgezond initiatief”). Ook het MIRA Klimaatrapport (van 

toepassing op gans Vlaanderen) kan meegenomen worden. Ook lokale analyses kunnen toegevoegd 

worden. 

 

 
Figuur 48: Deel 1- Klimaatrisico- en kwetsbaarheidsanalyses. 

5.3.2 Klimaatrisico’s die bijzonder relevant zijn voor uw lokale overheid of regio 

Dit deel geeft een overzicht van de huidige en verwachte types van klimaatrisico’s. Deze risico’s zijn 

op niveau van de regio van het Meetjesland beschreven in hoofdstukken 2 en 3 van dit rapport. 

Hoofdstuk 2 beschrijft hierbij de verandering van klimaattoestanden (neerslag, temperatuur, 

zonneschijn, …), terwijl hoofdstuk 3 de belangrijkste klimaateffecten bespreekt (overstromingen, 

hittestress en droogte). De belangrijkste risico’s zijn vooraan in het rapport samengevat, onder 

paragraaf “’Samenvatting” (pagina iii). Het vertalen van deze resultaten naar input voor het SECAP kan 

verder verfijnd worden per gemeente. Hiervoor kan het nuttig zijn om de interactieve klimaatatlas te 

raadplegen op www.meetjeslandklimaatbestendig.be. Deze atlas is afzonderlijk opgemaakt voor 

hittestress, droogte en overstromingen.  

Via de klimaatatlas kan bijvoorbeeld verder ingezoomd worden op hittestress (“extreme hitte”). 

Momenteel krijgt het Meetjesland te kampen met gemiddeld 1 hittegolf om de 1 à 2 jaar. Tegen 2100 

kan dit stijgen tot ongeveer 3 hittegolven per jaar in meer landelijke gebieden in het Meetjesland, en 

tot 4.5 hittegolf per jaar in meer stedelijke gebieden. De impact zal dus ook verschillend zijn per 

gemeente. Dergelijke gedetailleerde analyses zijn echter niet noodzakelijk voor het SECAP actieplan. 

In plaats daarvan moeten eerder kwalitatieve termen worden gegeven, zoals het risiconiveau 

(“laag”/”matig”/”hoog”), de verwachte verandering in intensiteit (“stijging”/”daling”/”geen verandering”), 

de verwachte verandering in frequentie (“stijging”/”daling”/”geen verandering”) en het tijdskader 

(“huidige situatie” tot “lange termijn”). Het Burgemeestersconvenant neemt hierbij aan dat lange 

termijn verwijst naar effecten die spelen op 15 jaar of meer. Via het laatste deel “risicogerelateerde 

indicatoren” kunnen wel specifieke beschrijvingen meegegeven worden.  

Voor hittestress kunnen bijvoorbeeld volgende velden gekozen worden:  

 Huidig risiconiveau: “matig” (hittegolven komen reeds vandaag voor en kunnen in zo’n 

gevallen schade of hinder veroorzaken; merk wel op dat de hittestressproblematiek in het 

Meetjesland lager is dan gemiddeld in Vlaanderen. In die optiek kan eventueel ook gekozen 

worden voor een “laag” risiconiveau).  

 Verwachte verandering in intensiteit: “stijging” (de temperatuur kan stijgen tussen +1.5°C en 

+6.5°C in de zomer tegen 2100 zoals beschreven in §2.3.6). 

 Verwachte verandering in frequentie: “stijging” (hittegolven en hittegolfdagen zullen veel vaker 

voorkomen zoals berekend in §3.5). 

http://www.meetjeslandklimaatbestendig.be/
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 Indicatief tijdskader: “lange termijn”. De temperatuurstijging doet zich immers gradueel voor. 

De cijfers in dit rapport verwijzen naar 2050 en 2100, wat beide als lange termijn beschouwd 

wordt in het Burgemeestersconvenant. De temperatuurstijging laat zich echter ook al 

vandaag (weliswaar beperkt) voelen. In die optiek kan ook gekozen worden voor “korte 

termijn”. Daarom wordt aangeraden om bijkomende uitleg te verschaffen in het vak 

“risicogerelateerde indicatoren”. 

 Risicogerelateerde indicatoren: in dit optioneel veld kan verwezen worden naar berekende 

indicatoren zoals (1) het aantal dagen/nachten met extreme temperaturen, (2) de frequentie 

van hittegolven, (3) de verandering van het aantal dagen met vorst, etc. Deze cijfers kunnen 

teruggevonden worden in de samenvattende tabellen vooraan in het rapport, of uitgebreider 

in §2.3.6-2.3.7, en §3.5. 

Het SECAP actieplan bevat reeds voorbeelden van indicatoren. Aangeraden wordt om deze 

indicatoren te gebruiken in het SECAP actieplan, omdat ze helder en concreet zijn. Voorliggend 

rapport kwantificeert de meeste indicatoren die opgesomd zijn in het SECAP actieplan. 

Het klimaatrisico “aardverschuivingen” is minder van belang voor het Meetjesland, en kan dan ook 

verwijderd worden. 

5.3.3 Kwetsbaarheden van uw lokale overheid of regio 

In dit deel kunnen typen kwetsbaarheden in meer algemene bewoordingen omschreven worden. 

Kwetsbaarheden worden hier verstaan als de mate waarin een systeem vatbaar is voor nefaste 

gevolgen van de klimaatverandering en deze niet kan ondervangen. Klimaatvariabiliteit en -extremen 

vallen hier ook onder.  

Onder “Sociaaleconomische” kwetsbaarheden kunnen specifieke kwetsbaarheden opgenomen 

worden van het gebied, zoals de bevolkingssamenstelling, bevolkingsdichtheid of economische 

situatie of activiteiten. Hiervoor kan u beroep doen op de studieresultaten beschreven in de 

paragrafen “Gezondheid en welzijn “ (§4.2), “Infrastructuur” (meer bepaald transport en mobiliteit, 

§4.4), “Industrie en economie” (§4.5), “Energie en drinkwater” (§4.6), “Land- en bosbouw” (§4.7) en 

“Toerisme en recreatie” (§4.9). Aangeraden wordt om hier enkel de hoofdlijnen te bespreken, 

aangezien het laatste deel van het SECAP rapport hier nog dieper op ingaat. Op basis van eigen lokale 

ervaring kan er meer of minder belang gehecht worden aan een problematiek. 

Bij de “Fysieke en ecologische” kwetsbaarheden kunnen de voornaamste fysieke en ecologische 

kwetsbaarheden van het gebied opgegeven worden, zoals de geografische ligging, topografie, 

ruimtelijke planning en fysieke voorwaarden, tezamen met de factoren die deze kwetsbaarheden 

vergroten. De studieresultaten uit volgende paragrafen kunnen hiervoor gebruikt worden: 

“Gezondheid en welzijn “ (§4.2), “Schade aan gebouwen” (§4.3), “Infrastructuur” (§4.4), “Industrie en 

economie” (§4.5), “Land- en bosbouw” (§4.7), tezamen met de klimaateffecten (§3.2-§3.7). 

Opnieuw zijn er in het SECAP actieplan voorbeelden van indicatoren meegegeven. Dit rapport 

berekend verschillende van die indicatoren, weliswaar op het niveau van het Meetjesland. 

De Rapportagerichtlijnen van het Burgemeestersconvenant geven een voorbeeld van een mogelijke 

invulling (zie Figuur 49). 
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Figuur 49: Voorbeeld van invulling van kwetsbaarheden van lokale overheden of regio’s. 

Overgenomen uit de Rapportagerichtlijnen van het Burgemeestersconvenant. 

5.3.4 Verwachte gevolgen voor uw lokale overheid of regio 

Het laatste deel van het SECAP actieplan gaat in op de getroffen beleidssectoren. Per sector kan 

aangegeven worden welke de te verwachten impacts voor die sector (of delen van de sector) zijn, de 

kans van voorkomen van die impact (“onwaarschijnlijk”/”mogelijk”/”waarschijnlijk”), het verwacht 

gevolgniveau (“laag”/”matig”/”hoog”) en het tijdskader (“huidige situatie” tot “lange termijn”). Optioneel 

kunnen opnieuw impactgerelateerde indicatoren toegevoegd worden waar nodig (optioneel). De 

meeste van de sectoren zijn direct beschreven in Hoofdstuk 4 van dit rapport. Sommige sectoren uit 

het SECAP zijn breder beschouwd in dit rapport: “Transport” is bijvoorbeeld terug te vinden onder 

“Infrastructuur” in dit rapport. Aangeraden wordt om telkens de resultaten van een sector in dit 

rapport door te nemen, en die dan te vertalen naar het SECAP actieplan. Op basis van ervaring kan 

meer of minder belang worden toegekend aan een klimaatimpact.  

Opnieuw stelt het SECAP verschillende indicatoren voor. Veel van de voorgestelde indicatoren zijn 

echter moeilijk of zelfs niet te kwantificeren op basis van wetenschappelijke studies. Daardoor kan 

het voor deze indicatoren nuttiger zijn om een beschrijving toe te voegen in plaats van cijfers.  

5.4 Indiening en goedkeuring van het actieplan 

Na het beschrijven van de te verwachten risico’s, kwetsbaarheden en gevolgen van 

klimaatverandering kan het actieplan vervolledigd worden. Vooraleer dit in te dienen, wordt 

aangeraden om eerst rekening te houden met het regionaal actieplan. Dit plan wordt in het 2de luik 

van de studie uitgewerkt, en beschreven in een apart rapport. 

Nadat het SECAP actieplan volledig ingevuld is, moet dit eerst nog goedgekeurd worden door de 

Gemeenteraad of een gelijkwaardig orgaan. Vervolgens kunnen de ondertekenaars het actieplan 

indienen bij het secretariaat van het Burgemeestersconvenant. Dit kan door het uploaden van het 

ingevulde en goedgekeurde actieplan op de Europese website van het Burgemeestersconvenant. Dit 

dient te gebeuren in .pdf-formaat en in de landstaal. Het indienen van monitoringsrapporten is 

optioneel. Alle ondertekenaars van het convenant beschikken over eigen login gegevens voor deze 

website. 

Voor de goedkeuring van het actieplan houdt de commissie rekening met volgende minimumeisen: 

 Het actieplan moet goedgekeurd zijn door de Gemeenteraad of gelijkwaardig orgaan. 

 Het actieplan moet duidelijk de mitigatie- (d.w.z. een vermindering van de CO2-uitstoot met 

minstens 40% tegen 2030) en aanpassingsverbintenissen van het Convenant vermelden. 

 Het actieplan moet gebaseerd zijn op een uitgebreide Inventarisatie Uitgangswaarden 

Emissies (IUE) en één of meerdere Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyses (RKA’s). 

 Op vlak van mitigatie moet het actieplan de belangrijkste activiteitensectoren dekken 

(Gemeentelijke, Tertiaire, Residentiële en Transportsector): 
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o De Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies moet minstens drie van de vier 

sleutelsectoren bestrijken. 

o De mitigatieacties moeten minstens twee van de vier sleutelsectoren bestrijken. 

Deze minimumeisen zijn overgenomen uit het document “Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat 

en Energie - Rapportagerichtlijnen”. 
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6 Conclusies 

Het klimaat verandert. Klimaatverandering kan een grote impact hebben op ons allen. Het is dan ook 

belangrijk om in het beleid rekening te houden met klimaatverandering. Daarom onderzocht deze 

studie klimaatverandering en de gevolgen ervan op het Meetjesland. De studie kadert binnen het 

Burgemeestersconvenant dat alle gemeenten van het Meetjesland ondertekend hebben of plannen 

te doen in de nabije toekomst. Het Meetjesland wil samen met de lokale actoren gaan voor een 

klimaatrobuuste en duurzame regio. 

Deze studie becijferde klimaatverandering aan de hand van klimaatmodellen en verschillende 

scenario’s. Hoe het klimaat precies zal veranderen is onzeker. Daarom toont het rapport het 

verwachte bereik van de veranderingen. Bij het kwantificeren van de impact wordt hierbij vooral het 

scenario met de hoogste impacts besproken, aangezien het beleid ook met dit scenario doordacht 

moet rekening houden. Dit wordt verder besproken in het 2de luik van de studie in een apart rapport. 

De klimaatverandering en impact die zich in realiteit zal manifesteren ligt bijgevolg met grote 

waarschijnlijkheid tussen het huidig klimaat en de impactresultaten verkregen in dit rapport. 

Klimaatverandering brengt nattere winters en drogere zomers met hevigere onweersbuien. Het 

wordt ook warmer: +1°C tot +4°C in de winter, en +1.5°C tot zelfs +6.5°C in de zomer tegen 2100. 

Het aantal dagen met vorst neemt af. Zonnestraling en verdamping nemen toe. De windsnelheid zal 

wellicht amper veranderen door klimaatverandering. De zeespiegel in Oostende stijgt tegen 2100 

wellicht met +20 tot +80 cm, hoewel de impact hiervan beperkt is op het Meetjesland. De belangrijkste 

cijfers zijn gebundeld in de tabellen onder “Samenvatting” vooraan in dit rapport. 

Door deze veranderingen zullen overstromingen, droogte en hittestress vaker en meer extreem 

voorkomen. Extreme rivieroverstromingen kunnen tot 8 keer vaker voorkomen in 2100, zeer extreme 

rioleringsoverstromingen zelfs tot 25 keer vaker dan vandaag in het Meetjesland. Ook kan de 

oppervlakte van rivieroverstromingen meer dan verdubbelen tegen 2100. Extreme droogtes die in 

het huidig klimaat slechts eens per 30 jaar voorkomen, kunnen tegen 2100 om de 3 jaar gebeuren. 

Ook neemt de waterbeschikbaarheid in de zomer af tot -28%. Rivieren kunnen vaker droogvallen 

doordat het minder vaak regent in de zomer. Het Meetjesland heeft nu gemiddeld eens per jaar of 2 

jaar te kampen met een hittegolf. Tegen 2100 kan de regio jaarlijks met 3 tot 4 hittegolven af te 

rekenen krijgen. Vooral meer verstedelijkte gebieden kunnen last ondervinden van hittestress, terwijl 

meer landelijke gebieden eerder gespaard blijven. Opnieuw zijn de belangrijkste cijfers 

samengebracht in de tabellen onder “Samenvatting” vooraan in dit rapport. 

Deze toenemende extremen hebben een weerslag op mens en natuur. Het rapport bespreekt de 

sectoren gezondheid & welzijn, schade aan gebouwen & infrastructuur, industrie & economie, 

energie & drinkwater, land- & bosbouw, natuur & milieu, en toerisme & recreatie. 

Om de resultaten toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerde partijen werd de website 

www.meetjeslandklimaatbestendig.be gelanceerd. Deze website bevat een gepopulariseerde en 

beknopte samenvatting van de studie. Daarnaast werd ook een interactieve klimaatatlas ontwikkeld 

waar alle geïnteresseerden de resultaten in meer detail kunnen bekijken. Deze atlas is eveneens 

beschikbaar op de website. 

De studie toont nogmaals de nood aan adaptatieplannen. Deze adaptatieplannen kunnen enkel 

succesvol zijn wanneer deze over de beleidsgrenzen heen reiken en tegelijk gedragen zijn door alle 

partijen: lokale besturen, burgers, verenigingen, landbouw en industrie. Het tweede luik van deze 

studie richt zich op het ontwikkelen van doelgerichte adaptatieplannen. De uitgevoerde risico- en 

kwetsbaarheidsanalyse vormt daarbij de vertrekbasis om prioriteiten te stellen.  

http://www.meetjeslandklimaatbestendig.be/
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