


Het klimaat verandert …

Brouwers et al. (2015), ‘MIRA Klimaatrapport 2015 – Over waargenomen en nog verwachte klimaatveranderingen’, 

Vlaamse Milieumaatschappij i.s.m. KU Leuven, VITO en KMI, Aalst, september 2015, 147 p.

Temperatuurstijging Ukkel sinds 1830:



Klimaatverandering
–> meer hydrologische extremen

Temperatuurstijging Ukkel sinds 1830:
Toename van de verzadigingsconcentratie 

van waterdamp in de atmosfeer:
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Vaker (lange) droogte- en hitteperiodes

Zoals deze van 2017, 2018 en 2019:



Vaker (lange) droogte- en hitteperiodes

Zoals deze van 2017, 2018 en 2019:

Wolfs, V., Willems, P. (2019), ‘Analyse historische droogte en ontwerprichtlijnen bronmaatregelen onder klimaatverandering’, 

KU Leuven – Sumaqua voor VMM, jan 2019

https://bwk.kuleuven.be/hydr/Research/urban-river/neerslagtekort



Vaker (lange) droogte- en hitteperiodes

Freatische grondwaterstanden:

DOV Actuele grondwaterstandindicator

https://www.dov.vlaanderen.be/page/actuele-grondwaterstandindicator



Vaker (lange) droogte- en hitteperiodes

Freatische grondwaterstanden:

DOV Actuele grondwaterstandindicator

https://www.dov.vlaanderen.be/page/actuele-grondwaterstandindicator



10-minuten neerslagmeting te Ukkel: laatste 10 jaar vs. 1898-2007:

Ontwerpstatistieken: 

laatste 100 jaar Ukkel

Laatste 10 jaar Ukkel

Ook vaker extreme piekregens



Wat brengt de toekomst?

?



Impactanalyse klimaatverandering



Broeikasgasscenario’s



Verandering temperatuur centrum Vlaanderen -> 2100

+ onzekerheid o.b.v. >200 klimaatmodelruns:

Klimaatverandering: hogere temperaturen

klimaatmitigatieeffect

adaptatienood



Klimaatverandering: meer verdamping

Verandering verdamping voor centrum Vlaanderen -> 2100

+ onzekerheid o.b.v. >200 klimaatmodelruns:

Huidig klimaat

Tabari, H., Taye, M.T., Willems, P. (2014), ‘Bijsturing van de Vlaamse klimaatscenario’s voor hydrologische en hydrodynamische 

impactanalyse inclusief hydrologische extremen’, studie uitgevoerd in opdracht van de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de 

Vlaamse Milieumaatschappij en MIRA, door KU Leuven – Afdeling Hydraulica,  november 2014



Klimaatverandering
–> meer hydrologische extremen

Verandering in neerslag voor centrum Vlaanderen -> 2100

+ onzekerheid o.b.v. >200 klimaatmodelruns:

Van Uytven, E., Willems, P. (2018), ‘Greenhouse gas scenario sensitivity and uncertainties in precipitation projections for 

central Belgium’, Journal of Hydrology, 558, 9-19



Klimaatscenario’s  –> impactanalyse

Klimaatscenario’s:

Aanpassen historische tijdreeksen: 
Impactresultaten:

Spills

Calculation nodes

numerical scheme

Right floodplain
Left floodplain

Bridge over tributary
(culvert + weir)

MAIN RIVER

TRIBUTARY

Hydrologische & hydraulische impactmodellen:



Vlaanderen:
Zeer kwetsbaar voor intensere piekregens

Factortoename 5-10 voor frequentie wateroverlast de komende decennia

Willems, P. (2013). ‘Revision of urban drainage design rules after assessment of climate change impacts on 

precipitation extremes at Uccle, Belgium’, Journal of Hydrology, 496, 166–177

concreet:

wie nu een kleine kans op schade loopt (bv. 1/100, eens in een leven)

-> ‘meer dan eens’ water in huis

wie nu reeds met hoge kans op wateroverlast kampt (vb. 1/10)

-> ‘bijna jaarlijks’ water in huis 



Vlaanderen:
Kwetsbaar voor nattere winters

Vansteenkiste, Th., Tavakoli, M., Ntegeka, V., De Smedt, F., Batelaan, O., Pereira, F., Willems, P. (2014), 

‘Intercomparison of hydrological … in climate scenario impact projections’, Journal of Hydrology, 519, 743–755

Toename piekafvoeren stroomgebieden & 

waterlopen

tot +35% afwaarts

tot > +100% opwaarts

In WINTER:
Huidig klimaat tot 2100:

 toename neerslag: 0 tot +60%

 toename temperatuur en verdamping: +1.5 tot 4°C

http://www.demorgen.be/dm/nl/8080/planet-watch/photoalbum/detail/1182230/900207/41/Belgie-onder-water-in-100-foto-s.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/8080/planet-watch/photoalbum/detail/1182230/900207/41/Belgie-onder-water-in-100-foto-s.dhtml


Vlaanderen:
Zeer kwetsbaar voor toenemende droogte

Tabari H, Taye MT, Willems P (2015) Water availability change in central Belgium for the late 21th century. 

Global and Planetary Change, 131, 115-123     |    Laureaat Prijs Koning Boudewijnstichting 

In ZOMER:
Huidig klimaat tot 2100:

 afname neerslagvolumes: 0 tot -60%

 aantal natte dagen: 0 tot -50%

 toename temperatuur en verdamping: +2 tot 9°C

Afname laagwaterafvoeren: tussen -30% en -70%

Gevolgen voor waterbeschikbaarheid (drinkwater, 

industrieel water, landbouw, scheepvaart), 

waterkwaliteit, ecologie



Vlaanderen:
Zeer kwetsbaar voor toenemende droogte

Lopend project “Opmaak van een dynamische waterbalans met afwegingskader en instrumenten voor een reactief en 

proactief beleid”, voor Provincie Limburg, Bodemkundige Dienst van België, KU Leuven & VUB, 2019-2020

Impact op freatisch grondwaterstand prov. Limburg:

Midden klimaatscenario: Hoog impact klimaatscenario:



Vlaanderen:
Zeer kwetsbaar voor toenemende droogte

Willems, P., Wolfs, V. (2019), ‘Analyse drinkwaterverbruik’, voor VMM, jan. 2019

Wolfs, V., Willems, P. (2019), ‘Analyse historische droogte en ontwerprichtlijnen bronmaatregelen onder klimaatverandering’, 

voor VMM, jan 2019

Door de hoge bevolkingsdichtheid:

lage waterbeschikbaarheid: 1480 m3/(persoon.jaar)

Internationale normen:

<2000 “zeer weinig”

<1000 “ernstig watertekort”



Vlaanderen:
Zeer kwetsbaar voor toenemende droogte

World Resources Institute, 2019

https://www.wri.org/blog/2019/08/17-countries-home-one-quarter-world-population-face-extremely-high-water-stress

https://www.wri.org/blog/2019/08/17-countries-home-one-quarter-world-population-face-extremely-high-water-stress


Voornaamste gevolgen en risico’s
voor Vlaamse “binnenland”



Wanneer risico’s groot zijn:

 Er alles aan doen om ze te voorkomen (MITIGATIE)

 Oplossingen uitwerken (ADAPTATIE), maar rekening houdend met 

de nog grote onzekerheden op concrete impact:

 Duurzame “no regret” oplossingen: die efficiënt zijn in alle 

klimaatscenario’s (vb. bronmaatregelen)

 Flexibele/adaptieve oplossingen: houd rekening met mogelijke 

noodzaak tot bijkomende toekomstige aanpassingen i.f.v. 

werkelijke klimaatevoluties

 Volg verdere evoluties op (waarnemingen, onderzoek)



Hoofddoel van klimaatadaptatieplanning

Veerkracht vergroten!

om frequentere extreme weerschokken

door klimaatverandering te kunnen opvangen



Evolutie in waterbeheer:

Bron figuur: EEA

Meer gebruik maken van natuurlijk kapitaal



Ruimtelijk beleid:
Groenblauwe netwerken op macroniveau

Integreer water beter in ruimtelijke planning

: zorg voor groenblauwe dooradering in ruimtelijk beleid



Klimaatrobuust droogtebeheer

Rioleringen en 
overstorten

Neerslagafstroming, 
infiltratie, afspoeling

Waterlopen

Grondwater

Hydraulische 
sturing

Waterproductie 
en -voorziening

Kanalen

Landbouw

Huishoudens

Industrie

Watervraag

& behoefte  

Wateraanbod

(oppervlaktewater, grondwater, opties voor hergebruik)



Waterbalans Limburg

Oppervlaktewaterbalansmodel

• Neerslagafstroming deelstroomgebieden

• Onbevaarbare waterlopen

• Bevaarbare waterlopen & kanalen

• Stedelijk water

Grondwaterbalansmodel



Klimaatrobuust droogtebeheer

Watervraag reduceren:

• Huishoudens: bv. regenwaterputten en -gebruik,                       

collectieve in steden, sensibilisering, ook voeding

• Industrie: bv. waterzuinige technologieën

• Scheepvaart: terugpompen schutwater

• Land- en tuinbouw: doordachte bodembewerking, efficiënte irrigatie, 

droogteresistente gewassen

Wateraanbod optimaliseren:

• Water bufferen, sparen (bv. captatiebekkens, regenwaterbuffers)

• Minder verharding, doordacht landbeheer, valleibeheer, meer 

aanvulling grondwaterreserves, retourbemaling

• Intelligente sturing watersysteem, doordacht peilbeheer

• Hergebruik (vb. drainwater in glastuinbouw), grijswater, zuivering, 

ontzilting



Bufferen-sparen van regenwater:

drainagewater, sproeiwater, …

opslagcapaciteit volgens gemiddeld waterverbruik?

(naar voorbeeld nieuwbouw particulieren)

Hergebruik van water

Bv. hergebruik effluent water: gezuiverd afvalwater Aquafin, v. bepaalde

bedrijven (bv. melkerijen) …

(Teelt)technische mogelijkheden

teeltkeuze, bodemkwaliteit, efficiëntie watergebruik (vb. efficiënter irrigeren, 

precisielandbouw; correcte aansturing van irrigatie via sensoren of externe begeleiding, 

druppelslangen), … 

Verhogen waterbergend vermogen bodem

doordachte bodembewerking: inzetten op koolstofopbouw, verbetering of herstel van de 

bodemstructuur, herstel goede humustoestand van de bodem, minder kerende 

bodembewerking

Klimaatrobuust droogtebeheer tuinbouw



Illustratie: Linda van Os

Inzetten op combinatie van “slimme” oplossingen



Meer info klimaatverandering & water in Vlaanderen:

www.klimaat.vmm.be

www.kuleuven.be/hydr/CCI-HYDR

patrick.willems@kuleuven.be


