
Hoe zien de valleigebieden van 

de toekomst er uit ?

Symposium Natuurpunt Oost-Brabant 

18 februari 2017

Gert Verstraeten

Afdeling Geografie en Toerisme, KU Leuven



Krijgen we meer overstromingen ? 

Wat met verdroging ?

Zijn de valleigebieden in staat om deze effecten te bufferen ?

Welke impact kan dit hebben op de biodiversiteit in 

overstromingsvlaktes ?



Klimaatverandering: neerslag

MIRA Vlaams Klimaatrapport 2015



Maar: niet enkel het klimaat verandert en is van belang !

Verkavelingen nabij Waver en Ottignies-LLN



Ook worden in Vlaanderen meer en meer maatregelen 

genomen om erosie te bestrijding

Welke impact zal dit hebben op de rivieren en riviervalleien ?



Recente landgebruikveranderingen in Dijlebekken

1770 1995

 Bosoppervlakte daalt – debiet ↑
 Afname akkerland en implementatie erosiebestrijding – erosie↓
 Verstedelijking neemt toe – debiet ↑ ↑



 toename in gemiddeld debiet met 20-25% laatste 30-40 jaar

 Veel meer hoge afvoeren – weliswaar zonder (grote) overstromingen

 Geen duidelijke relatie met klimaat (neerslag)



Rivieren zullen hierdoor van gedrag en vorm wijzigen !



 Veranderingen in debiet –
veranderingen in riviervorm (1969-
2008)

 45% toename in dwarsdoorsnede

 Verbreding van 3.3 m

 Verdieping van 0.49 m

 Geen nieuw sediment op oevers
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 Tot wat kan 

verandering in 

riviermorfologie 

leiden ?

 Verandering in 

grondwaterstanden

 Verandering in 

vallei-ecologie

Loheide & Booth, 2011, Geomorphology



 Wijziging in plantensamenstelling na insnijding van de rivier

 Modelresultaat voor een gebied in de VS: wat zal er in Vlaamse 
valleigebieden veranderen ?



 Voorbeeld uit de Verenigde Staten

 Intense akkerbouw en erosie 1850-

1930

 Veel bodemconservatiemaatregelen

vanaf 1930



Vorming van een nieuwe overstromingsvlakte die kleiner is en lager gelegen dan de 

vallei van 1930 door een sterke afname van de erosie op akkers



2007-2008: twee extreme neerslagbuien (> 200-300 mm, herhalingsperiode > 1000 jaar) 

boven dit bekken:

• overstromingen

• valleigebieden bieden buffer

• weinig stroomafwaartse gevolgen gegeven de intensiteit van de regenbui



Als rivieren ook in Vlaanderen vrij kunnen bewegen kan op termijn een nieuw 

evenwicht tot stand komen zonder dat daarbij de overstromingsfrequentie 

hoeft te wijzigen



Als rivieren vrij kunnen bewegen kan op termijn een nieuw evenwicht tot stand komen zonder 

dat daarbij de overstromingsfrequentie hoeft te wijzigen

Rivieren moeten wel de kans krijgen om te kunnen bewegen        oeverversteviging

© Etienne Van Wambeke



Als rivieren vrij kunnen bewegen kan op 

termijn een nieuw evenwicht tot stand 

komen zonder dat daarbij de 

overstromingsfrequentie hoeft te wijzigen

En er moet ook voldoende 

bufferruimte zijn !



Geomorfologie

van rivieren & 

valleien

Hydrologie van 

rivieren & 

valleien

Ecologie van 

rivieren & 

valleien

Geoecohydrologie van valleigebieden
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Welk effect zullen 

veranderingen in klimaat 

en gebruik van de 

ruimte hebben op de 

valleigebieden ?

Vereist inzicht in 

veranderingen in 

geomorfologie, 

hydrologie en ecologie 

en de wisselwerking 

tussen deze 

valleikenmerken



Wat kunnen we leren uit het verleden ?

(© Wim Robberechts & co; http://www.panoramio.com/photo/44794046).

http://www.panoramio.com/photo/44794046


Fase 1: veengroei

Fase 2: lemige sedimenten



 Onderste fase met veengroei ~ 

elzenbroek of open valleilandschap

met waterplassen en cypergrassen

zonder rivierbedding



 bovenste fase met leemafzettingen ~ 

meanderende rivier – lokaal lisdodde

maar dominant open graslandschap –

verdwijnen van elzenbroek



Waar komt de leem vandaan ?

Bodemerosie op het leemplateau



Erosie in een 
historisch perspectief



ontbossingen

Finale 

verandering in 

valleiecologie



Zijbeken Dijlevallei

 Neolithicum 
~ 4000 v. 
Chr.

 Bronstijd/ 
Ijzertijd ~ 
1000 v. Chr.

 Romeinse 
periode 
~1na Chr.

 Late Middel-
eeuwen
~1500 na 
Chr.



Intense 

menselijke impact

Matige menselijke impact
Lage menselijke impact

Verleden Heden Toekomst

Natuurlijke klimaatsvariatie
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“the past is the key to the future”



FWO-SBO project “Future Floodplains”

 Afdeling geografie en toerisme, 

departement aard- en 

omgevingswetenschappen, KU Leuven

 Instituut voor natuur- en bosonderzoek

 Studiecentrum voor kernenergie

 Natuurpunt Studie



FWO-SBO project “Future Floodplains”

 2017-2021

 Onderzoek zal 

verlopen in 

verschillende 

valleigebieden 

in het Dijle-

Demer- en 

Netebekken



FWO-SBO project “Future Floodplains”

 Samenwerking met tal van regionale en lokale gebruikers 

van overstromingsvlaktes



Vragen ?

gert.verstraeten@kuleuven.be


