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Klimaatverandering in Vlaanderen 
= meer ‘extreme’ weersomstandigheden

Meer kans op droge periodes 
 (te) lage debieten (zomer)

Vaker extreme piekregens 
 overstromingen (winter) 

! Regionale verschillen

ZeespiegelstijgingTemperatuurstijging

Presenter
Presentation Notes
Klimaatprognoses wijzen op drogere zomers met meer extreme en geconcentreerde neerslaggebeurtenissen (zomerstormen).Quasi geen verandering in netto jaarlijkse neerslag, maar wel een ernstige afname van neerslag in de zomer (-10 tot -20%). De frequentie van droogte is de laatste 75 jaar steeds toegenomen. En die trend zet zich ook in de toekomst door, zowel volgens RCP 4.5 als 8.5 scenarios. Source: EU strategy on adaptation to climate change----------Meer info: MIRA 2009 & NARA 2009 Wetenschappelijk rapport Klimaatverandering en waterhuishoudingP Willems, P Deckers, P De Maeyer… - … . milieurapport. be en …, 2009 - lirias.kuleuven.beMilieurapport Vlaanderen Vlaamse Milieumaatschappij Van Benedenlaan 34 2800 Mechelen �tel. 015 45 14 61 fax 015 43 32 80 e-mail mira@vmm.be website www.milieurapport.be Rapport �INBO.R.2009.49 Rapport reactief afwegingskader waterschaarste 2020, VMM
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% dagen met hevige neerslag

Presenter
Presentation Notes
Het percentage dagen per jaar met hevige neerslag (dagen met minimum 20mm neerslag) is de verhouding van de gecumuleerde neerslag van het aantal dagen met hevige neerslag tot de gecumuleerde waarde van de neerslag van een volledig jaar. Hoe groter dit percentage, hoe meer neerslag naar beneden gekomen is geconcentreerde hevige buien. De toename sinds 81 is significant.Bron: KMI website maart 2021
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Kom droogte vaker en vaker voor?

50 jaar
20 jaar

terugkeerperiode

neerslag-
tekort

De droogtes van 1976/2018 
hadden een terugkeerperiode

van 90 jaar, maar zullen tegen
het einde van de eeuw om de 5 

jaar voorkomen. Dat is een 
enorm snelle evolutie.  

Presenter
Presentation Notes
Op deze grafiek zie je de evolute van het neerslagtekort, het verschil tussen de regenval en wat verdampt. Hoe roder, hoe meer verdamping. Zo zie je dat in 1976 een heel droog jaar plaatsvond en later ook, maar het lijkt wel steeds vaker voor te komen. De droogtes van 1976/2018 hadden een terugkeerperiode van ong.90 jaar, maar zullen tegen het einde van de eeuw om de 5 jaar voorkomen. Dat is een enorm snelle evolutie.  De droogte van 2017 => normaal gezien eens in de 20 jaar.De droogte van 2019 => normaal gezien eens in de 20 jaar.De droogte van 2020 => normaal gezien eens in de 50 jaar.Probleem is vooral als door opeenvolgede droge jaren de watervoorraad niet voldoende aangevuld kan worden. 
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Cumulatief neerslagtekort

20
03

neerslag-
tekort (mm)

Presenter
Presentation Notes
Het is interessant om ook eens het hydrologisch neerslagtekort te blijven optellen over de jaren heen. Er zijn regionale verschillen die zich hier doortrekken. Toch is er duidelijk een opwaartse trend in zowel de nattere als de drogere regio's van Vlaanderen de laatste 10 jaar.
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Klimaatverandering

+

Urbanisatie en verharding

+

Hoge bevolkingsdichtheid

16%

Presenter
Presentation Notes
In Vlaanderen hebben we dan specifiek ook te maken met een hoge bevolkingsdichtheid met vele activiteiten die water vragen + een zeer hoge verhardingsgraad die infiltratie van water bemoeilijkt. 
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Winningsdruk freatisch grondwater

Presenter
Presentation Notes
Op sommige plaatsen pompen we meer dan 20 procent van het water op dat de grondwatervoorraad zou aanvullen.
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Presenter
Presentation Notes
Wat moet de sector doen en waar focussen we met het onderzoek op?Hoe kunnen we het aanbod aan water vergroten, maar zeker ook hoe kunnen we de vraag verminderen?
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Wateraanbod 
vergroten

Water ruimte geven: 
infiltreren, bufferen, 
hergebruiken

Minder en ’slim’ 
draineren

Duurzaam 
bodembeheer

Presenter
Presentation Notes
WATERPROTECT, WATER+LAND+SCHAPDRAINAGE : samen met Inagro en Bodemkundige dienstKlimaatrobuuste gewassen: zowel nieuwe teelten (quinoa, soya, kikkererwten) als selectie van droogtetolerante variëteiten van gewassen die we al kennen (EUCLEG, …)Bodembeheer: projecten rond verminderen van bodemverdichting, koolstoflandbouw, effecten van bodembeheer op hydraulische eigenschappenIrrigeren: Irrigatie 2.0Alternatieve landbouwsystemen: agroecologie, agroforestry, mixed cropping, …Systeemdenken belangrijk: bvb met maatregelen voor wateropslag nutrientenuitspoeling niet negatief beinvloeden of hergebruik niet laten resulteren in contaminaties.
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PPPL Tuinen van stene, Oostende
©Tim Van de Velde

Water ruimte geven

Presenter
Presentation Notes
Infrastructuurwerken zorgen ervoor dat er binnen het gebied meer water kan gecapteerd worden in functie van de klimaatsverandering. 
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Proeftuinen ontharding
Boer ruimt veld project

Presenter
Presentation Notes
Boer ruimt veld - ILVO
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Adaptatie & landschapsbeheer: 
niet enkel droogte

CarbonConnects
Foto: percelen landbouwer bij De Blanckaert
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Minder draineren
ca. 30% van de grondwatervoeding weg uit 
het Vlaamse landschap via drainage 

Presenter
Presentation Notes
Schatting 30% op basis van grootschalige vlaamse grondwatermodellen (dixit Prof. Marijke Huysmans)
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Projecten

• Kleinschalige infiltratie-
infrastructuur in het landschap

• Peilgestuurde drainage
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Duurzaam bodembeheer

Presenter
Presentation Notes
CLIMASOMA, LA traject Bodemverdichting, ….
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Watervraag
reduceren

Klimaatrobuuste
gewassen

Efficiënt watergebruik

Alternatieve 
landbouwsystemen

Presenter
Presentation Notes
WATERPROTECT, WATER+LAND+SCHAPDRAINAGE : samen met Inagro en Bodemkundige dienstKlimaatrobuuste gewassen: zowel nieuwe teelten (quinoa, soya, kikkererwten) als selectie van droogtetolerante variëteiten van gewassen die we al kennen (EUCLEG, …)Bodembeheer: projecten rond verminderen van bodemverdichting, koolstoflandbouw, effecten van bodembeheer op hydraulische eigenschappenIrrigeren: Irrigatie 2.0Alternatieve landbouwsystemen: agroecologie, agroforestry, mixed cropping, …Systeemdenken belangrijk: bvb met maatregelen voor wateropslag nutrientenuitspoeling niet negatief beinvloeden of hergebruik niet laten resulteren in contaminaties.
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Droogteproef Soja – EUCLEG project

Presenter
Presentation Notes
Nieuwe gewasen, droogtetolerante rassenCfr EMPHASIS-BELGIUM
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-BELGIUM

Whalley et al. (2017)

30m

Presenter
Presentation Notes
Methods to estimate changes in soil water for phenotyping root activity in the field | SpringerLink
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Efficiënt watergebruik

Presenter
Presentation Notes
Efficient watergebruik: irrigatie, maar ook dierlijke sector
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BOVINE project

Presenter
Presentation Notes
Efficient watergebruik: irrigatie, maar ook dierlijke sector
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Alternatieve landbouwsystemen

Agroforestry in Vlaanderen 
(LA-traject)

Presenter
Presentation Notes
Alternatieve landbouwsystem: Agroforestry in VlaanderenHome - Agroforestry (agroforestryvlaanderen.be)
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Landbouwers nemen initiatief 

Nog goede voorbeelden?

Presenter
Presentation Notes
-  Water plaats geven op het bedrijf en topografie en lokale hydrologie benutten (vb Rik Delhaye Westouter)Ontwikkelen nieuwe machines om waterverbruik te verminderen (vb kiemen witloof Sam Magnus Merchtem)Lokale coalities met verschillende waterverbruikers -> waterkansenkaarten en gezamelijke infrastructuur (Aqualitatieve Mechelen- Water+Land+Schap)
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Versnipperd beleid en beheer 
aanpakken

• Kluwen van regels & bevoegde instanties zit 
innovatie in de weg

• Innovaties zijn niet enkel technisch 
 burgerzin en bottom-up beheer van water

Presenter
Presentation Notes
- Kluwen van regels & bevoegde instanties moet beter, (te veel) beheersniveaus (steden, provincie, regionale landschappen, Vlaanderen (versch. departementen))- Innovaties zijn niet enkel technisch � initiatieven stimuleren waar actoren samen verantwoordelijk zijn voor waterbeheer van hun regio- Waterkansenkaarten zijn 1 ding – waterinfrastructuur om water te verdelen een ander
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Systeemdenken - water
GEVOLGEN VAN KLIMAATVERANDERING 

EN KEUZES TOT AANGEPASTE BEDRIJFSVOERING 

W W W . I L V O . V L A A N D E R E N . B E / E X P E R T I S E C E N T R U M L A N D B O U W E N K L I M A A T

http://www.ilvo.vlaanderen.be/EXPERTISECENTRUMLANDBOUWENKLIMAAT


Inzetten op

het vergroten van het 
wateraanbod 

én 
het reduceren van de 

watervraag 

van plant tot landschap.

Focus op 
structurele oplossingen 

en 
aandacht voor 
systeemdenken

Conclusie

Presenter
Presentation Notes
Nood aan structurele oplossingen en geen paniekvoetbal wanneer een droogte eraan komt. Dat zal een minder versnipperd waterbeleid vereisen dat en regionale noden en kansen kan capteren en stimuleren. Daar werken we bij ILVO alvast met alle overtuiging aan mee; 
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Instituut voor Landbouw-,
Visserij- en Voedingsonderzoek

Caritasstraat 39
9090 Melle – België

T + 32 (0)9 272 29 00
F  +32 (0)9 272 29 01

elk@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be/expertise

centrumlandbouwenklimaat 

ILVO

ILVO  - Expertisecentrum voor Landbouw & Klimaat

Sarah Garré

Presenter
Presentation Notes
Meer weten, check zeker ons interactieve poster over water, landbouw en klimaat, te vinden via de ELK website. 
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