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hoofdstuk 6 Klimaatuitdagingen voor de 
zuiderkempen

Valerie Dewaelheyns, Pieter Foré

6.1 Water dragen naar Vlaanderen

In deel I (Hoofdstuk 4) werd reeds aangehaald dat een stijging verwacht 
wordt van de algemene gevoeligheid voor waterschaarste in Vlaanderen. 
De waterwinning in Vlaanderen steunt grotendeels op het Kempens 
grondwater en op het instromend water via de Kempense kanalen: van 
het totaal vergund debiet aan drinkwaterwinning wordt 43% gewonnen 
uit het Kempens aquifersysteem. Het grondwater in het casusgebied staat 
vandaag de dag echter onder druk. Zo wordt in de ecoregio Kempen, een 
ruimtelijke eenheid voor gebiedsgericht milieubeleid, meer dan 70% van 
de totale oppervlakte van het grondwater als zeer kwetsbaar geïnterpreteerd, 
terwijl meer dan 15% in een zone ligt met een snelle afwisseling tussen 
zeer kwetsbare en weinig kwetsbare gebieden (Sevenant et al., 2002). De 
grondwaterstandindicator voor freatisch grondwater gaf in februari 2012 
aan dat het grondwater in het casusgebied lager dan normaal tot zeer laag 
stond voor de tijd van het jaar (Vlaamse Milieumaatschappij, 2012b). Voor 
augustus 2012 concentreren de lager dan normale en zeer lage stijghoogtes 
zich vooral op het Kempens Plateau en op een aantal plaatsen nabij de 
Nete (Vlaamse Milieumaatschappij, 2012a).

De scenario’s geven geen hoopvol beeld over de waterbeschikbaarheid 
in het Netebekken in de toekomst. Zowel de natte als warme 
klimaatscenario’s voorspellen een verhoging van de gemiddelde afstroming, 
grondwateraanvulling en evapotranspiratie in alle seizoenen, uitgezonderd 
de zomer, wat resulteert in een verhoging van het grondwaterpeil en een 
verhoogde afstroom (Woldeamlak et al., 2004). Dit kan nadelig zijn voor 
de huidige natuur en de huidige landbouw en leiden tot een verhoging 
van het overstromingsrisico in benedenstroomse gebieden. In de droge 
scenario’s is de situatie nog drastischer. Er wordt een gemiddelde verlaging 
van de jaarlijkse grondwateraanvulling van 40% voorspeld ten opzichte 
van het huidig watersysteem, met een gemiddelde verlaging van het 
grondwaterpeil van 52 cm tot gevolg. Dit heeft nadelige gevolgen voor de 
aanwezige biodiversiteit, de voeding van het basisdebiet van bronnen en 
waterlopen, watervoorziening en landbouwproductiviteit (Woldeamlak et 
al., 2004).
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De manier waarop watertekort (maar ook wateroverlast benedenstrooms) 
optreedt in de Kempen getuigt van een binnen Vlaanderen sterk veranderd 
landschapsecologisch systeem. Zoals ook aangegeven werd in deel I 
(Hoofdstuk 4) bepalen landgebruik en waterinfrastructuur de mate waarin 
water geïnfiltreerd, gebufferd of afgevoerd wordt. Bodemafdichting of 
verzegeling (het waterondoorlatend maken van de bodem door afdichting 
met onder andere bebouwing en wegen) beperkt de mogelijkheden 
voor de infiltratie van regenwater ter aanvulling van de grondwatertafel. 
Tegelijkertijd zorgt dit ook voor een toename in oppervlakkige waterafvloei 
en wateroverlast. Tussen 1777 en 2010 is de graad van bodemafdichting 
sterk toegenomen, zoals geïllustreerd in Figuur 62, wat zijn impact heeft 
op het hydrologisch systeem. 

Verschillende landgebruiken in het casusgebied zijn een grote watervrager: 
de drinkwaterwinningen, industrie en recreatie. De meest recente winning 
van de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der 
Provincie Antwerpen (PIDPA), het Water Productie Centrum Mol, wordt 
onder meer door grondwater en het kanaal gevoed. Het water wordt er tot 
op een diepte van circa 200m onder het maaiveld onttrokken en levert een 
winning op van circa 1.7 miljoen m³/jaar (Baetens en Van Eerdenbrugh, 
2005). De combinatie van de pompkegels van de freatische winningen 
(Databank Ondergrond Vlaanderen) met de Natura 2000-gebieden in 
Figuur 63 maakt duidelijk dat een groot deel van deze winningen dus vaak 
in of nabij Natura 2000-gebieden liggen. Veel van de vergunde Kempense 
waterwinningen hebben dus een impact op biodiversiteit. 

De intensiteit van de wateronttrekkingen voor landbouw blijft een grote 
onbekende. In 1958 werd deze geschat op 5 m³/s als jaargemiddelde, in 
1997 op een gemiddeld verbruik van 2.5 m³/s, op thans 6 m³/s. Niet alleen 
land- en tuinbouw onttrekt water uit de kanalen. Ook toerisme en recreatie 

Figuur 62 Graad van bodemafdichting 
door bebouwing en wegen in (van boven 
naar onder) 1777, 1930 en 2010 (eigen 
verwerking van de Kabinetskaart van de 
Ferraris (1977) topografische kaart 1930 

(NGI) en top10vGIS (NGI))

Figuur 63 Pompkegels van de freatische 
winningen met invloed van een peilda-

ling vanaf 50 cm (eigen verwerking van 
top10vGIS (NGI), de freatische winningen 

(Databank Ondergrond Vlaanderen) en 
de digitale versies van de Habitat- en 

Vogelrichtlijngebieden, MVG-LIN-
AMINAL-Natuur, toestand 04/05/2001 

en 17/07/2000 (OC GIS-Vlaanderen) en 
van de VEN en de natuurverwevingsgebie-
den die afgebakend zijn in de gewestelijke 

ruimtelijke uitvoeringsplannen (AGIV))
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verbruiken een ongekend aandeel hiervan: voor het op peil houden van de 
talrijke visvijvers langs het kanalenstelsel en de verschillende waterplassen 
gebruikt voor onder andere zwemmen en zeilen. De aanwezige industrie 
in het Netebekken, voornamelijk gelegen langs het Albertkanaal, gebruikt 
nagenoeg 10% van de totale waterverbruik in Vlaanderen (exclusief 
koelwater) (De Sutter, 2002). Dit is dan wel grotendeels kanaalwater, maar 
de wateraanvoer uit het kanaal kent reeds problemen. Onder invloed van 
de klimaatverandering zullen deze problemen zeker niet verminderen. 

Ook de bossen beïnvloeden de grondwateraanvulling. Zo is de gemiddelde 
jaarlijkse interceptie van regenwater door naaldbos (20-30%) in het 
algemeen groter dan voor loofbos (15-25%). Ongeveer de helft van de 
opgevangen neerslag verdampt weer (50%), een kleine helft infiltreert 
(45%) en zo’n 5% verdwijnt via rechtstreekse afvoer (Den Ouden et 
al., 2010). De zandbodem van de landduinen waarop de bosbestanden 
staan en de lage hellingsgraden zorgen voor een hoge infiltratiecapaciteit 
(Birot et al., 2011), maar de hoge verdampingsgraad is minder positief. 
Immers, hoe meer verdamping, hoe minder infiltratie en aanvulling van 
de grondwatertafel. Daarnaast zijn de monotone naaldbosbestanden 
gedomineerd door den, een lichte naaldhoutsoort die bij hogere 
temperaturen meer verdampt, waardoor de percolatie naar het grondwater 
afneemt (Droogers, 2007; Van Turnhout, 2008). 

Naast landgebruik is ook de waterinfrastructuur een belangrijke factor. Zo 
zijn er infiltratieverliezen in het kanalenstelsel: voor de Kempense kanalen 
worden deze geschat op 0.00207 m³/s per km, voor het Albertkanaal op 
0.00187 m³/s per km (Baetens en Van Eerdenbrugh, 2005). Bovenop 
de historische erfenis van het slotencomplex voor het bevloeien van 
de wateringen werden eveneens in functie van de landbouw tap- en 
afwateringsgrachten voorzien voor drainage, wat de aanvulling van de 
grondwatertafel beperkt. 

6.2 over warme temperaturen en brandgevoeligheid

De Kempen wordt vaak geassocieerd met een specifiek microklimaat. 
Zo kent de Kempen ‘s zomers dikwijls doorgaans de hoogste maxima in 
Vlaanderen. De ecoregio van de Kempen heeft in vergelijking met andere 
ecoregio’s een vrij hoge gemiddelde maximumtemperatuur (13.7°C), vrij 
veel vorstdagen per jaar (82 dagen) en een gemiddeld aantal zonuren (1.594 
uur). Specifieker voor het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict is 
een iets hogere gemiddelde maximale temperatuur, iets meer zonuren en 
iets minder vorstdagen dan de oostelijker gelegen gebieden (Sevenant et 
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al., 2002). Een verklaring hiervoor ligt in de fysieke karakteristieken van 
de zandgronden. In vergelijking met bijvoorbeeld klei- of leembodems zijn 
zandgronden gekenmerkt door een grovere korrel, waardoor ze meer lucht 
bevatten en water gemakkelijker doorsijpelt naar de watervoerende laag. 
Bijgevolg capteren zandgronden minder vocht per volume-eenheid dan 
leem- en kleigronden en warmen ze ook sneller op. 

De zandige bodemkarakteristieken bepalen dus het weinig gebufferde 
thermische regime in de Kempen, maar zijn niet het enige kenmerk van de 
Kempen dat van belang is. Ook heide en naaldbossen zorgen ervoor dat de 
Kempen een thermisch gevoeliger landschap is. Samen met een verwachte 
toename van zowel temperatuur als brandgevoelige droogteperiodes maakt 
dit brandgevoeligheid tot een belangrijk aandachtspunt in het licht van 
klimaatverandering. Zo wordt er een toename aan bos- en heidebranden 
verwacht, die op hun beurt bijdragen tot de toename in broeikasgassen (o.a. 
(Langmann et al., 2009; Andreae en Merlet, 2001; Miranda et al., 1994)). 
Tegelijkertijd zijn bossen ook belangrijke vastleggers van koolstof en een 
kostenefficiënte manier om aan klimaatmitigatie te werken (o.a. Couture en 
Reynaud, 2011).

De monocultuur naaldbosbestanden op drogere zandgronden en de heide-
bestanden zijn bijzonder brandgevoelig. Door hun harsen en etherische 
oliën vatten naaldbossen snel vuur en laten ze een snelle verspreiding van 
vlammen toe (o.a. (Hazebroek, H. en Helsloot, I., 2001; Boosten et al., 
2009; Graham et al., 2004; OBV, 2007; Wijdeven et al., 2006)). Daarnaast 
zijn naaldbossen ook de enige bosbestanden waar in onze streken kronen-
vuur kan voorkomen, een zich snel verspreidende brand in de kronen van 
bomen (Stuiver en Verbesselt, 2010) die een brand onbeheersbaar maakt 
(Boosten et al., 2009). Het uitgebreid literatuuronderzoek naar belangrijke 
factoren en indicatoren van brandgevoeligheid van naaldbosbestanden is 
summier samengevat in Tabel 9. 

Droge heide is een risicovol vegetatietype voor het ontstaan van brand. 
Hoewel struikheide (Calluna) en dopheide (Erica) het hele jaar door 
brandgevaarlijk zijn, bestaat het grootste risico op ontbranding tijdens droge 
perioden. Vergrassing van heide met pijpenstrootje (Molinia arundinacea) 
en buntgras (Corynephorus canescens) verhoogt het ontbrandingsrisico, 
zeker bij verdorring in het vroege voorjaar of de late zomer. Zowel gras als 
heide kunnen zeer snel vocht opnemen en afstaan wat het ontstaan van een 
brand bevordert (Hazebroek, 2001). Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) 
levert het grootste ontbrandingsrisico tijdens de herfst bij het verdorren van 
de bladeren. Eens in brand zorgen brem (Cytisus scoparius) en gaspeldoorn 
(Ulex europaeus) voor een hoger escalatierisico (voortplantingssnelheid en 
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vuurintensiteit) omwille van wasachtige stoffen in de twijgen (Boosten et 
al., 2009). Het vuur kan zich gemakkelijk voortplanten doorheen de heide 
en er bestaat een risico op vliegvuur, waarbij de wind door het verspreiden 
van brandend materiaal het vuur over grote afstanden kan verplaatsen 
(Boosten et al., 2009). 

De belangrijkste oorzaken van vegetatiebranden zijn echter vandalisme en 
brandstichting: in Nederland zou 40% (Boosten et al., 2009) tot 70% 
(LVN, 2008) van alle bosbranden aangestoken zijn. Er is een sterke link 
met recreatie, hoewel recreatie op zich ook zorgt voor sociale controle wat 
het eerder ontdekken en sneller bestrijden van branden mogelijk maakt. 
Bosbeheer legt de nadruk voornamelijk op preventieve maatregelen 
tegen brand, hoewel het nauwelijks mogelijk is om het ontstaan van een 
bosbrand te voorkomen (Den Ouden et al., 2010). Het bosbeheer richt 
zich dan ook vooral op het voorkomen dat een brand uitgroeit tot een 
moeilijk bestrijdbare bedreiging. 

Effect Hoofdfactor Factor Indicator

Brand Brandstof Kruidlaag Aanwezigheid begroeiing 

Bedekkingspercentage

Dood hout Aanwezigheid dun dood hout

Hoeveelheid

Verticale gelaagdheid Aanwezigheid struiklaag 

Bedekkingspercentage

Sluitingsgraad Sluitingsgraad

Naaldhoutfractie Naaldhoutfractie

Soorttolerantie Grondvlakverdeling

Ontstekingskans Fysieke toegankelijkheid Padendichtheid (m/ha)

Recreatiedruk Recreatiedruk

Lengte uitgestippelde 
recreatieroutes/ha

Tabel 9 Voorstelling van indicatoren van brandgevoeligheid ((Grieten, 2011) in kader van CcASPAR)

Opgaand groen is gekend voor verkoelende effecten, zo ook bossen. 
Schaduwwerking, evapotranspiratie en natuurlijke ventilatie zijn enkele 
redenen hiervoor (House-Peters en Chang, 2011; Williams et al., 2012). 
Figuur 64 combineert het hoog opgaand groen (hoger dan 3 meter) uit 
de Groenkaart (AGIV, 2011) met de thermische band van een Landsat 5 
satellietbeeld. De bossen en valleien vallen duidelijk samen met de koelste 
oppervlaktetemperaturen, net als de meer open plekken nabij stedelijke 
gebieden zoals ten westen van Mol. De warmste plaatsen zijn met 
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voorsprong de industriegebieden langs het Albertkanaal waar temperaturen 
tot over 50°C verschijnen in het geanalyseerde satellietbeeld, maar ook 
de stedelijke kernen worden gekenmerkt door hogere temperaturen. 
Wanneer we voor 100 segmenten van 120m op 120m, random verspreid 
over het gebied, de gemiddelde temperatuur en het oppervlakteaandeel 
hoog opgaand groen (hoger dan 3m) samen bekijken, is het duidelijk 
dat plaatsen met de lagere temperaturen gekenmerkt zijn door een hoog 
aandeel opgaand groen (Figuur 64). De effecten zijn veeleer beperkt tot 
de plaats zelf en onmiddellijke omgeving. De resultaten wijzen er wel 
op dat thermisch extreme temperaturen gemanipuleerd kunnen worden 
door het aanbrengen van voldoende vegetatie en het werken aan een 
landschapsstructuur waarbij de relatief koele locaties hun verkoelend effect 
kunnen ventileren naar minder koele plekken in de buurt.

Figuur 64 Combinatie van het opgaand groen hoger dan 3m uit de Groenkaart (AGIV, 2011) en 
de oppervlaktetemperatuur afgeleid van het Landsat 5 satellietbeeld (identificatiecode GLOVIS: 

LT51980242009182MOR00, spectraalband 6 (band 10.4 - 12.5 µm), opnamedatum 01 juli 2009, 
Greenwich Mean Time 10:22 (onze zomertijd 12:22), resolutie 120 meter)

Figuur 65 Verband tussen de oppervlak-
tetemperatuur en het oppervlakteaandeel 

hoog opgaand groen (>3m): hoe meer 
opgaand groen aanwezig is, hoe lager de 

oppervlaktetemperatuur.
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6.3 Kempen, een klimaatbuffer voor Vlaanderen?

De verhoogde kans op overstromingen in natte klimaatscenario’s, de daling 
van de grondwateraanvullingen in droge klimaatscenario’s en het huidige 
overstromingsregime in dicht bevolkte gebieden, geven de noodzaak 
aan van een ruimtelijke planning in de Kempen die vertrekt vanuit het 
watersysteem. Het is duidelijk dat grondwateraanvulling door infiltratie en 
retentie van cruciaal belang is en dat de Kempen beschouwd kan worden 
als hét waterwingebied voor Vlaanderen. Willen we deze potentie van de 
Kempen ten volle benutten, moeten er eerst oplossingen gezocht worden 
voor een waaier aan problemen. De streek van Geel-Bel is geschikt om al 
ontwerpend te onderzoeken hoe de Kempen zijn functie als voornaamste 
waterwingebied in Vlaanderen kan uitbouwen en versterken in functie van 
de huidige noden, rekening houdend met klimaatveranderingen.

Zo zijn er een aantal voorwaarden voor kwalitatieve infiltratie (4.5.2 
onderdeel Ruimtelijke differentiatie in het belang van infiltratie voor 
grondwateraanvulling) vervuld: infiltratie op de landduinen bouwt een 
hydrostatische druk op, terwijl de grondwatertafel onder de landduinen 
relatief diep onder het maaiveld zit. Daarnaast kent Geel-Bel een lagere 
bebouwingsgraad in vergelijking met het stroomafwaarts gebied. Het is net 
in de bovenstroomse gebieden dat er nog ruimte is voor water. Het is ook 
een tussengebied dat bron noch monding bevat. Het uitgekozen gebied sluit 
aan op het Sigmaplan dat gericht is op grootschalige overstromingen. In 
Geel-Bel willen we op zoek gaan naar antwoorden op de watervraag en op 
de vele kleinere overstromingen in de bovenstroomse gebieden. Het huidig 
landgebruik en de bestaande waterinfrastructuur zijn hierbij uitgangspunten. 
Om landbouw in de valleien mogelijk te maken heeft men in het verleden 
een dicht netwerk van leigrachten voor drainage aangelegd. Landbouw in 
zijn huidige vorm zal met de klimaatverandering nog meer moeten inzetten 
op zowel irrigeren als draineren. De naaldbossen beperken de potentiële 
waterinfiltratie omwille van hun hoge interceptiegraad en verwacht wordt 
dat de brandgevoelige naaldbossen zullen leiden tot meer bosbranden.

Ruimtelijke veranderingen zijn echter niet zo eenvoudig. De Kempen – 
zoals besproken in het vorig hoofdstuk – kent diverse actorengroepen, 
gebruikers en wetgeving, en in het bijzonder een sterke streekidentiteit. 
Wijzigingen die nodig zijn voor een betere waterhuishouding zullen soms 
radicale wijzigingen vragen aan het Kempens landschap. De zoektocht naar 
een compromis tussen een maximale functionaliteit van het watersysteem 
en transformaties naar nieuwe landschappen met respect voor de regionale 
en lokale streekidentiteit vormen een grote uitdaging. In volgend hoofdstuk 
gaan we hier dieper op in.
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