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Deze brochure gidst je door de voornaamste bevindingen uit de kwetsbaarheids- en 
risicoanalyse uitgevoerd in kader van het regionaal klimaatadaptatieplan voor het 
Waasland. In deze analyse werd nagegaan welke effecten van de klimaatwijziging 
nu reeds spelen in de regio, en hoe deze impact nu en in de toekomst gevoeld kan 
worden.

Klimaatverandering

Het Vlaams Klimaatportaal van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) definieert 
klimaatverandering als de verandering van de gemiddelde weersomstandigheden 
op aarde als rechtstreeks gevolg van de stijgende concentraties aan 
broeikasgassen in de atmosfeer. Broeikasgassen laten zonnestralen door, maar 
houden de warmte die de aarde terugkaatst tegen. Dit wordt het broeikaseffect 
genoemd. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide (CO2), methaan 
(CH4) en lachgas (N2O). Deze gassen zijn van nature aanwezig in de atmosfeer, 
maar de laatste decennia worden ze massaal vrijgesteld door menselijke 
activiteiten, zoals het gebruik van fossiele brandstoffen en ontbossing.
Dit leidt tot klimaatopwarming, één van de grootste mondiale risico’s voor 
mens en maatschappij. Naast een stijging van de temperatuur zorgt de 
klimaatverandering ook voor zeespiegelstijging, wijzigende weerspatronen en 
extremere weersomstandigheden. In Vlaanderen zorgt klimaatverandering voor 
meer hittegolven, drogere zomers, nattere winters en een stijgend zeeniveau. In 
het Klimaatrapport van het KMI uit 2020 werden de voornaamste klimatologische 
trends opgelijst.

Introductie
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Figuur: Klimatologische trends waargenomen in België (Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI), 2020).
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Klimaatmitigatie versus Klimaatadaptatie

De strategie om de maatschappij weerbaar te maken tegen klimaatverandering bestaat 
uit twee sporen: klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Klimaatmitigatie verwijst naar 
maatregelen die er voor zorgen dat de opwarming van de aarde minder snel gaat en 
extreme gevolgen van klimaatverandering in de toekomst vermeden of getemperd 
worden. Dit aspect heeft m.a.w. vooral betrekking op het reduceren van de uitstoot van 
broeikasgassen en de transitie naar een koolstofarme of koolstofvrije samenleving. 
Klimaatadaptatie daarentegen verwijst naar maatregelen die een antwoord bieden op de 
effecten van klimaatverandering die op vandaag reeds optreden of in de nabije toekomst 
zullen optreden zoals verdroging, wateroverlast, hitte, verlies aan biodiversiteit…

Op lokaal en regionaal niveau worden klimaatmitigatie en -adaptatie ondersteund door 
het Europese Burgemeestersconvenant. Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 
gelanceerd door de Europese Commissie met als doelstelling het mobiliseren van lokale 
en regionale partijen om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020 ten opzichte van 2011. 
Er werd voor het Waasland reeds een klimaatmitigatieplan opgesteld in 2016. Ondertussen 
is er ook een tweede Burgemeestersconvenant met als doelstelling 40% minder CO2 uit 
te stoten tegen 2030 ten opzichte van 2011 en de verplichting om ook een adaptatieplan 
op te maken. In het Waasland werd “Waasland Klimaatland” opgericht, een samenwerking 
tussen alle tien Wase gemeenten, de gemeente Hamme, de Provincie Oost-Vlaanderen en 
Interwaas. Alle gemeenten van Waasland Klimaatland engageren zich om de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen. Hiervoor zal een gezamenlijk 
klimaat- en energieactieplan opgemaakt worden.
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Opbouw en methode van de analyse

Deze risico- en kwetsbaarheidsanalyse situeert zich binnen het klimaatadaptatieplan 
voor het Waasland en is onderverdeeld in drie delen: het beschrijven van de huidige 
en toekomstige klimaattoestand, de verwachte klimaateffecten en de voorspelde 
klimaatimpact.

>>De klimaattoestand (hoofdstuk 2) omvat bestaande en te verwachten trends in 
atmosferische-meteorologische variabelen zoals temperatuur, neerslag, verdamping, 
relatieve vochtigheid, windsnelheid, zeeniveau en zonneschijn. We beschrijven de reeds 
waarneembare en te verwachten veranderingen in de klimaattoestand aan de hand van 
verschillende klimaatmodellen.

>>De klimaateffecten (hoofdstuk 3) zijn de effecten van de wijzigende klimaattoestand op 
droogte, hitte en wateroverlast, en de kwetsbaarheid van het Waasland voor deze effecten. 
In de analyse worden deze effecten ingeschat op basis van effectkaarten beschikbaar uit 
het Vlaams klimaatportaal en analysekaarten specifiek voor het Waasland, opgemaakt in 
het kader van deze opdracht.

>>Tot slot bestaat de klimaatimpact (hoofdstuk 4) uit de socio-economische gevolgen 
van de veranderende klimaattoestanden en -effecten. Het zijn dus de gevolgen van 
klimaateffecten zoals hitte, droogte en wateroverlast op verschillende sectoren binnen de 
maatschappij en het ecosysteem. 





H o o f d s t u k  2 : 
k l i m a a t v e r a n d e r i n g 
i n  H e t  W a a s l a n d
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Introductie tot klimaatmodellen

Klimaatmodellen vormen een belangrijke tool om klimaatverandering in kaart te brengen. 
Ze reproduceren de waargenomen patronen en trends in oppervlaktetemperatuur tijdens 
verschillende decennia, inclusief de versnelde opwarming sinds het midden van de 
20e eeuw. Op basis van deze klimaatmodellen rapporteert het Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) elke 5 jaar de stand van zaken omtrent de waargenomen 
klimaatverandering, de effecten ervan op fysische, biologische en menselijke systemen, de 
toekomstige risico’s en de mogelijke adaptatie- en mitigatiemaatregelen. 

Klimaatmodellen bezitten echter steeds een bepaalde onzekerheid, waardoor ze niet 100% 
betrouwbaar zijn in hun voorspellingen. Enerzijds zijn de toekomstige bevolkingsgroei en 
de economische, technologische en sociale ontwikkelingen die een impact hebben op 
de uitstoot van broeikasgassen een onzekere factor. Anderzijds zijn sommige complexe 
processen in het klimaatsysteem, zoals de invloed van waterdamp, wolken, sneeuw en 
ijs op de stralingshuishouding en de temperatuur, nog niet (volledig) wetenschappelijk 
uitgeklaard. Om met deze onzekerheden om te gaan werden verschillende mondiale en 
regionale klimaatscenario’s ontwikkeld, die mogelijke toekomstscenario’s voorspellen. 
Internationaal zijn de ‘RCP-scenario’s’ van het IPCC de meest gehanteerde.

In deze kwetsbaarheids- en risicoanalyse werden de klimaateffecten vooral gebaseerd 
op de data uit het Vlaams Klimaatportaal van de VMM (Lokers, Coninx, Willems, & de 
Groot, 2018). De klimaatscenario’s in Vlaanderen zijn gebaseerd op berekeningen uit 
wereldwijde klimaatmodellen, regionale (Europese) en lokale (Belgische) klimaatmodellen 
en de mondiale RCP-scenario’s. In Vlaanderen worden drie varianten gebruikt: het laag, 
midden- en hoog-impactscenario. Deze omvatten de bestaande onzekerheden in de 
klimaatmodellen en de RCP-scenario’s zo goed mogelijk.

• Hoog-impactscenario: Het hoog scenario vormt de bovengrens van mogelijke 
klimaatveranderingen in Vlaanderen tegen 2100. Het is een pessimistisch 
klimaatscenario dat binnen de huidige set aan mogelijke klimaatmodelprojecties 
voor de toekomst valt.

• Midden-impactscenario: Het midden scenario komt overeen met de mediaan 
van alle klimaatmodelprojecties.

• Laag-impactscenario: Het laag scenario vormt de ondergrens van 
klimaatverandering in Vlaanderen tegen 2100 en is eerder een optimistische 
klimaatprojectie.

In het Vlaams Klimaatportaal wordt enkel het hoog-impactscenario weergegeven, dat 
overeenkomt met het internationaal gehanteerde RCP 8.5 ‘worst-case’-scenario. Het Vlaams 
Klimaatportaal definieert dit als het ‘business-as-usual’-scenario, waarin er van uitgegaan 
wordt dat er in de toekomst niks verandert aan de huidige uitstoot van CO2. 
In werkelijkheid zal de klimaatverandering ‘met hoge waarschijnlijkheid’ gelegen zijn 
tussen het huidige klimaat en het hoog-impactscenario uit het Vlaams Klimaatportaal.
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Mondiale klimaatscenario’s van het IPCC: RCP8.5, RCP 6.0, RCP 4.5 en RCP 2.6 (Klimaatportaal VMM, 2020).
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Trends in de Klimaattoestand voor het Waasland:

• Een stijging van de gemiddelde temperatuur met 0,38 °C per 
decennium. Hierbij wordt het vooral warmer in het zomerhalfjaar, met 
een stijging van de lengte en intensiteit van hittegolven. Maar ook 
vorstdagen in de winter nemen af. Deze temperatuursverhoging heeft 
ook impact op de evapotranspiratie en luchtvochtigheid: planten 
verliezen meer vocht bij hogere temperaturen.

• Wijzigingen in hoeveelheid neerslag; tijdens de wintermaanden 
neemt deze tot 38% toe in het hoog-impactscenario. Tijdens de 
zomermaanden is er dan weer een zeer sterke afname (tot 52%) 
mogelijk van neerslag. De neerslag die er komt tijdens de zomers, valt 
vaker in de vorm van intense, kortdurende regenbuien, waarbij er veel 
neerslag valt op korte tijd.

• Weinig betekenisvolle verschillen in windsnelheden en -richtingen
• Een stijging van de zeespiegel met invloed op Noordzee en Schelde bij 

Springtij. Volgens het Vlaams Klimaatportaal zal het stormvloedniveau 
tegen 2100 stijgen met 80 cm in het midden-impactscenario en met 240 
cm in het hoog-impactscenario. De data op het Vlaams Klimaatportaal 
zijn vooral gebaseerd op de waterstanden bij een 1000-jarige storm 
volgens het gematigd scenario. Deze zeespiegelstijging heeft niet 
enkel invloed op de kustregio, maar ook op de Scheldevallei. Het 
Geactualiseerd Sigmaplan van de Vlaamse overheid voorspelt een 
zeespiegelstijging van 35 cm tot 100 cm tegen 2100. Naast het 
gemiddeld zeeniveau neemt ook het niveauverschil tussen hoog en 
laag water toe, wat kan resulteren in een stijging van 90 cm in het 
hoogwaterpeil van het Schelde-estuarium.
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Figuur: gebieden in het Waasland die risico lopen om te overstromen tegen 
2100 (indien er geen rekening wordt gehouden met maatregelen zoals dijken 
en overstromingsgebieden) (Climate Central, 2020).





H o o f d s t u k  3 
k l i m a a t e f f e c t e n
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Systeembeschrijving
Om na te gaan welke effecten de veranderende klimaattoestand,  beschreven in 
het vorige hoofdstuk,  veroorzaakt heeft op het Waasland, loont het de moeite om 
het Waasland als complex en divers ruimtelijk systeem te beschrijven. De schaal, 
ernst en impact van de klimaateffecten beschreven in dit hoofdstuk zijn immers 
in belangrijke mate afhankelijk van de omgeving waarin ze plaatsvinden. Zo heeft 
droogte een meer relevante impact op natuurwaarden en landbouwpraktijk in 
het buitengebied, en wordt hittestress vergroot in een stedelijke omgeving met 
veel bebouwing. In volgende passages wordt het Waasland als ruimtelijk systeem 
kort beschreven, om zo de specifieke kwetsbaarheden van het Waasland voor de 
verschillende klimaateffecten duidelijker te kunnen omschrijven.

Dekzandrug Maldegem Stekene: In het noorden 
van het Waasland langs de Nederlandse grens 
loopt een iets hoger gelegen dekzandrug vanuit 
Maldegem in het Meetjesland door naar het 
Waasland in Stekene. Deze bestaan uit droge 
tot zeer droge zandgronden met een verleden 
als bos- en heidelandschap, het Koningsforeest. 
Landbouwpercelen waren kleinschalig. Het 
Heidebos en het Stropersbos zijn grotere 
boskernen die momenteel herinneren aan dit 
verleden.

Valleigebied langs Durme en Schelde. De 
Benedenschelde en haar zijrivier de Durme zijn 
de voornaamste rivieren doorheen het gebied. 
Deze staan beiden nog onder getijdenwerking. 
Ze zijn van doorslaggevend belang voor de 
waterhuishouding van het Waasland, en zijn 
ook de drager van een aanzienlijk deel van de 
ecologie en recreatieve structuur in het landschap. 
Langsheen deze systemen zijn dan ook natte tot 
zeer natte zware kleigronden en zandleemgronden 
gelegen, met belang voor natuur en waterberging. 
Langs de oevers van de rivieren zelf is ook 
getijdennatuur te vinden. Het zeetij is hier dus 
ver landinwaarts actief en heeft grote invloed op 
de afwatering van beide rivieren. Verschillende 
van deze getijdengebieden, en ook voormalige 
polders langs de rivier, worden met het oog op 
waterveiligheid en natuurontwikkeling in kader 
van het Sigmaplan ontwikkeld als moerasgebied, 
waterbergingsgebied en/of gecontroleerd 
overstromingsgebied (GOG). Voorbeelden zijn de 
polder van Kruibeke langs de Schelde, en het Groot 
en Klein broek en de Bunt langs de Durme.

Moervaartdepressie. Ten zuiden van de 
Dekzandrug tussen de Moervaart en de Zuidlede 
is de Moervaartdepressie gelegen. De depressie 
werd gevormd door het ontstaan van een 
binnenmeer tegen de dekzandrug. Dit leidde tot 
ophoging van kalkrijke sedimenten en opstapeling 
van veengronden (gliede of zeepklei). Door 
winterse overstromingen accumuleerde hierop 
een laag klei en zand. Op heden is het landgebruik 
vooral toegespitst op de landbouw waarbij 
via pompgemalen de hoge vochtigheidsgraad 
wordt beheerd. Verspreid zijn natte bosjes en 
moerasvegetatie te vinden. Opwellend grondwater 
(kwel) zorgt hier lokaal voor natte bossen 
en graslanden met waardevolle grondwater 
afhankelijke vegetatie
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Cuesta van het Waasland. In Waasmunster, Kruibeke, 
Temse en het zuiden van Beveren loopt de Cuesta van 
het Waasland. Deze asymmetrische heuvelrug bestaat 
uit een meer graduele helling van noordoost naar 
zuidwest en een steile zuidrand (het cuestafront) langs 
de valleien van de Schelde en Durme. Lokaal is hier een 
hoogteverschil van meer dan 30 m te merken. De cuesta 
wordt gevormd door een omvangrijke ondergrondse 
kleilaag met daarboven zand- en zandleemgronden. Deze 
zandleemgronden zijn voornamelijk droger, maar houden 
water beter vast dan de zandgronden in de rest van de 
regio. Op die manier behoren ze tot de meest geschikte 
gronden voor landbouw in de Vlaamse zandstreek. Het 
landschap wordt gekenmerkt door typische bolle akkers, 
en watert voornamelijk af via de Barbierbeek. Omwille van 
zijn natuurlijke loop met vele meanders (vrij uniek voor de 
regio) heeft de beek verder ook een grote ecologische en 
landschappelijke waarde. De regio van Melsele (Beveren) 
werd verder in het verleden geselecteerd als regio waar 
zich men kon specialiseren in serrelandbouw.

Poldergronden en zware kleibodems van de 
Benedenschelde. De polders van de linker-Scheldeoever 
bestaan uit zeer zware klei en natte zandleembodems. 
Het gebied is zeer open en rond de Antwerpse zeehaven 
is uiteraard ook een belangrijke industriële component 
aanwezig. Door de aanwezigheid van de Zeeschelde als 
getijdengebied is er ook verzilt grondwater aanwezig. Lage 
depressies, kreken, vaarten en sloten worden er sterk 
beïnvloed door brak (grond)water, wat tot uiting komt in 
plant- en diersoorten die er voorkomen, maar ook in de 
beschikbaarheid van zoet grondwater. De verzilting is 
vooral relevant tussen Doel en Kieldrecht (verzilting 2-5 m 
onder maaiveld).

Dekzandrug Maldegem Stekene: In het noorden 
van het Waasland langs de Nederlandse grens 
loopt een iets hoger gelegen dekzandrug vanuit 
Maldegem in het Meetjesland door naar het 
Waasland in Stekene. Deze bestaan uit droge 
tot zeer droge zandgronden met een verleden 
als bos- en heidelandschap, het Koningsforeest. 
Landbouwpercelen waren kleinschalig. Het 
Heidebos en het Stropersbos zijn grotere 
boskernen die momenteel herinneren aan dit 
verleden.

Het land van Waas. Deze centrale zone in het Waasland 
bestaat uit voornamelijk drogere zandbodems en 
veel bossen. In een gevarieerd landschap worden 
deze bosfragmenten afgewisseld met eerder kleine 
landbouwpercelen (bolle akkers, kenmerkend voor de 
regio) met nog vrij veel kleine landschapselementen: 
bomenrijen, houtkanten,… Ook kenmerkend echter is 
de opvallende lintbebouwing langs steenwegen tussen 
woonkernen



Het Waasland kent een gedifferentieerd ruimtegebruik met nog veel 
open ruimte met een belangrijke landbouwfunctie. Op basis van de 
meest recente ruimtegebruikskaarten bestaat het Waasland voor 
zo’n 16% uit permanente verharding of bodemafdekking. Het gaat 
daarbij om woonkernen, steden, maar ook bedrijventerreinen. Ook 
het Waasland ontsnapt hierbij niet aan de voor Vlaanderen typische 
lintbebouwing, veel verharding is gesitueerd buiten de steden en 
woonkernen langs wegen. Industriegebieden maken ca. 5 % van de 
totale oppervlakte uit en situeren zich voor al in de havengebieden 
op Linkerscheldeoever en langs de E17 te Lokeren, Temse en Sint 
Niklaas.

De resterende open ruimte heeft voornamelijk een landbouwfunctie, 
met belang voor veeteelt: 36% van de landbouwgebruikspercelen 
betreffen grasland, 32,5% mais. Verder valt, een voor Oost 
Vlaanderen bijzonder, bos-areaal op: meer dan 6% van het 
oppervlak van het Waasland bestaat uit bos, een deel daarvan heeft 
een recreatieve bestemming. 



Zowel langs de natte valleisystemen als op 
de drogere, hoger gelegen zandbodems zijn 
waardevolle natuurkernen gelegen in het 
Waasland; droge en vochtige bossen, wetlands 
en moerasgebieden hebben op vandaag een 
belangrijke natuurwaarde, maar functioneren 
ook als klimaatbuffer; zo houden ze water vast 
en bieden ze verkoeling tijdens warme periodes. 
Graslanden en overige open ruimte hebben 
verder een belangrijke landbouwfunctie.
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Hitte

De jaarlijkse gemiddelde temperatuur in ons land is sinds het einde van de 19de 
eeuw sterk toegenomen. De gemiddelde jaartemperatuur ligt in Ukkel momenteel 
2,5°C hoger dan 200 jaar geleden. Er valt te verwachten dat deze stijging zich nog 
verder zal doorzetten en zal de gemiddelde maandtemperatuur tegen 2100 stijgen 
met gemiddeld 6,1°C.  

Hogere temperaturen zullen zich vaker vertalen naar hittegolven. Daardoor is 
een toename van het aantal hittegolven en hittegolfdagen voor de hele regio 
zichtbaar. Waar er in het huidig klimaat gemiddeld 0,5 tot 1 hittegolf en gemiddeld 
4 hittegolfdagen per jaar worden gesimuleerd voor de regio van het Waasland 
valt er te verwachten dat in het 2100 hoog-zomerscenario dit stijgt tot 4-4,5 
hittegolven en 50 hittegolfdagen per jaar voor het Waasland. Deze stijging zal 
meer uitgesproken zijn voor stedelijke gebieden, t.o.v. de landelijke gebieden, als 
gevolg van het stedelijk hitte-eiland effect. Door de grote verharde oppervlakte en 
mobiliteit , en gebrek aan ventilatie en evapotranspiratie, kan het in stedelijk gebied 
door dit effect 3 tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied!

Hogere temperaturen en meer hittegolven verhogen de kans op hittestress bij mens 
en dier. Reeds in het huidige klimaat wordt 94% van de bevolking blootgesteld 
aan grote hittestress op een warme zomerdag terwijl de overige 6% matige 
hittestress zal ondervinden. Door de stijging van het aantal hittegolfdagen zal het 
blootstellingsrisico op hittestress niet alleen toenemen, maar door de verandering 
van de klimaattoestand zal ook de mate van hittestress verhogen naar extreme 
hittestress.

Figuur: toename in de gemiddelde 
maandtemperatuur in het hoog 
impact scenario tegen 2100
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Figuur: hittestress volgens de klimaatscenario’s uit het Vlaams klimaatportaal
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Droogte

Toenemende duur en frequentie van extreme droogte

Als gevolg van aanhoudende neerslagtekorten en verdamping van vocht in de 
bodem en uit vegetatie (evapotranspiratie) kan droogte optreden. Droogte wordt 
hierbij dan gedefinieerd als structurele tekorten aan waterbeschikbaarheid, zowel 
in het oppervlaktewater als in het grondwater. De klimaatwijziging resulteert in 
Vlaanderen in een wijziging van het neerslagpatroon. In de zomer zal het minder 
regenen, terwijl winters iets natter worden. Meer nog, er wordt een sterke stijging 
verwacht van het aantal dagen zonder neerslag. De neerslag die valt, zal dit dus 
gedurende kortere periodes doen, waardoor neerslagvolumes tot 52 % kunnen 
afnemen tegen 2100, en het aantal droge dagen kan stijgen van 173 nu tot 236 
droge dagen in 2100. Meer nog dan een toename in aantal droge dagen vergroot 
ook de lengte van droge periodes. In het huidig klimaat is de gemiddelde lengte 
van droge periode 24dagen, er valt te verwachten dat deze lengte stijgt tot 57 
dagen tegen het hoog-impactscenario 2100.

Ook in meer recente verleden is de impact van extreme droogte opnieuw 
geïllustreerd. Zowel het jaar 2017 als het jaar 2018 waren historisch droog met 
neerslagtekorten over heel Vlaanderen. In het Waasland viel in de zomer van 2018 
slechts 7-22% van de neerslag die onder normale omstandigheden wordt verwacht. 
Er valt te verwachten dat de totale zomerneerslag (juni, juli, augustus) zal 
dalen van gemiddeld 195mm neerslag tot 120mm neerslag in 2100. Door de 
veranderde klimaattoestand zal de potentiële verdamping in de zomermaanden 
toenemen.

Figuur: de lengte van de droge 
periodes neemt toe tijdens het 
zomerhalfjaar
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Figuur: verschillen tussen dalende neerslag en toenemende verdamping zullen toenemen in het 
hoog impact scenario
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Dalende grondwaterstand

De effecten van de droogte van de voorbije jaren en de invloed van verharding op de 
waterbeschikbaarheid zijn op vandaag al merkbaar op de grondwaterstand van het 
Waasland: deze is in duidelijk dalende lijn. Voor de kwetsbaarheidsanalyse werden de 
grondwaterpeilen uit de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) vergeleken voor de 
periode 2007-2012 tot en met 2019 (zie kaart hiernaast).  Hieruit blijkt een daling van de 
gemiddelde grondwaterstand tussen de periode voor en na 2010 in vrijwel heel de regio. 
Deze daling varieert van 10 cm tot meer dan 75 cm en situeert zich hoofdzakelijk langsheen 
de zandgronden die centraal doorheen de regio lopen, maar ook op de cuesta in het 
zuidoosten van het gebied (regio Temse en Beveren-Kruibeke) wijzen de peilgegevens op 
een aanzienlijke daling van de grondwaterstand.

Kwetsbaarheid voor droogte

Hoe kwetsbaar de regio Waasland is voor deze verwachte toename van de duur, ernst 
en frequentie van droogte is in doorslaggevende mate afhankelijk van de erg diverse 
bodemsamenstelling en complexe waterhuishouding van de regio. Deze gevoeligheid 
wordt bepaald door de topografie en de bodemsamenstelling. Klei- en leembodems 
houden water immers beter vast, en zeker laaggelegen gebieden langs rivieren en 
valleisystemen zijn van nature vochtig. In zandgrond infiltreert het water dan weer erg snel 
in de ondergrond, hoger gelegen zandgronden met een dieper gelegen grondwatertafel 
zijn dus extra gevoelig voor periodes van droogte, aangezien de waterbeschikbaarheid 
voor vegetatie en in oppervlaktewater zeer snel afneemt wanneer er geen regenval is. Het 
Waasland bestaat voor 50% uit bodems die kwetsbaar tot erg kwetsbaar zijn voor droogte 
op basis van hun bodemsamenstelling, zo is te zien op de droogtegevoeligheidskaart uit 
het Vlaams klimaatportaal.
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Figuur: wijzigingen in grondwaterpeil 
voor en na 2010, op basis van 
peilgegevens DOV

Figuur: droogtegevoeligheidskaart voor 
het Waasland
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Wateroverlast

Pluviale overstromingen: overstroming door neerslag

In Vlaanderen veranderen de neerslagpatronen. Sinds het begin van de metingen 
in 1833 is er een langzame maar significante toename van de jaarlijkse gemiddelde 
hoeveelheid neerslag, veroorzaakt door nattere winters met meer natte dagen. In 
de zomer neemt de neerslag niet toe, maar zijn er wel steeds meer en intensere 
zomeronweders. Zomeronweders met zware neerslag (minstens 20 mm/dag) zijn 
bijna verdubbeld t.o.v. de jaren ’50. Bij zo’n onweer valt er steeds meer neerslag. De 
gewijzigde neerslag heeft een invloed op het watersysteem, naast de toename van 
verharding en waterbeheersingsprojecten op de waterlopen. De piekdebieten zijn 
de voorbije decennia toegenomen en ook de kans op overstromingen is gestegen. 
In sommige gebieden richten die nu al vaker dan één keer in de tien jaar schade 
aan. De gemeenten in het Waasland zijn gelegen in de rivierbekkens van de Gentse 
kanalen en Beneden-Scheldebekken. Beide bekkens worden gekenmerkt door een 
complexe interactie van bevaarbare en onbevaarbare afvoerwegen, in combinatie 
met een groot aantal hydraulische constructies. Daarnaast zijn er verschillende 
poldergebieden te vinden waar kleine waterlopen zorgen voor de afwatering van 
deze laaggelegen, moeilijk te ontwateren gebieden waar, door menselijk ingrijpen, 
het watersysteem snel verandert.

In opdracht van de VMM werden pluviale overstromingskaarten voor Vlaanderen 
opgemaakt (VMM, 2019). Deze tonen de afstroming van regenwater over het 
maaiveld na intense neerslagbuien en identificeren stroompaden en locaties waar 
water accumuleert. In het huidige klimaat bedraagt het overstroombaar gebied 
bij een 10-jaarlijkse en 100-jaarlijkse bui (hiernaast afgebeeld) respectievelijk 1746 
ha en 2966 ha. Tegen 2050 zal het overstroombaar gebied toenemen met 41% 
bij een 10-jaarlijkse en 56% bij een 100-jaarlijkse bui. Tegen 2100 bedraagt 
deze toename reeds respectievelijk 106% en 136%.

Figuur: toename 
overstroombaar gebied 
door pluviale overstroming.
De blauwe lijn is het 
overstroombaar gebied bij 
een bui die eens in de tien 
jaar kan voorkomen (T10), 
de oranje lijn geldt voor een 
bui die eens in de 100 jaar 
voorkomt (T100)
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Figuur: overstromingskaart voor overstromingen na een regenbui met terugkeerperiode van 100 jaar (T100) dit voor het 
huidige klimaat, met gevisualiseerde toename in 2030 en 2100 
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Fluviale overstromingen: overstroming vanuit rivieren

Naast pluviale overstromingen treden ook fluviale overstromingen op zo leert het model 
van de Durme ons dat ook daar een toename in overstroombaar gebied te verwachten 
valt in het toekomstige klimaat. Het waterpeil in de Schelde is bijzonder dynamisch. 
Het wordt niet alleen bepaald door de afvoer van water uit hoger gelegen gebieden 
en zijrivieren, maar ook door de getijdenwerking van de Noordzee dat via het Schelde-
estuarium de Schelde binnenkomt. Dit zorgt langs de Scheldevallei voor een gevaarlijke 
combinatie. Immers, stormweer op zee vanuit het noodwesten of westen kan leiden 
tot stormtij: een verhoging van het hoogwaterpeil op de schelde met 3 m. Door dit 
opkomend tij kan regenwater niet langer via de Schelde worden afgevoerd en verhoogt 
het overstromingsrisico. Hiertoe is het Sigmaplan ontwikkeld. Hierin werd beoogd de 
wateroverlast met een terugkeerperiode van eens in de 70 jaar terug te brengen naar 
eens in de 350 jaar. Door klimaatverandering zou dit terug kunnen toenemen naar 
eenmaal elke 70 jaar tegen 2050, en eenmaal elke 25 jaar tegen 2100.

Hiertoe werd het Sigmaplan in 2005 geactualiseerd. Voor dit geactualiseerd Sigmaplan 
werd besloten dat overstroming uit de Schelde in extreme weersomstandigheden niet te 
vermijden is. Er werd beslist om meer ruimte te geven aan natuurlijke processen langs de 
rivier. Het geactualiseerd plan werd daarom ontworpen om zoveel mogelijk bijkomende 
ruimte te geven aan de rivier, en meer ruimte te voorzien voor dynamische riviernatuur 
waar water op een gecontroleerde manier in kan worden geborgen. De rivier krijgt meer 
ruimte door ontpolderingen, en de aanleg van Gecontroleerde Overstromingsgebieden 
(GOG’s)  en Gecontroleerde Overstromingsgebieden met Gereduceerd Getij (GGG). Deze 
laatste zijn uniek in het voorzien van getijdennatuur in het overstromingsgebied. Het eerste 
GGG werd ontworpen en gemonitord in het Lippenbroek te Hamme. Deze ingrepen creëren 
ruimte waar overstromingen mogelijk zijn en waar dus water kan worden geborgen bij 
extreme weerssituaties, zodat omliggende ruimte wordt gevrijwaard.

Foto: Getijdennatuur 
in het Lippenbroek 
te Hamme (foto site 
ANB, Yves Adams)
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Figuur: schematische voorstelling verschil tussen GOG en GGG. Bij een GOG overstroomt de overloopdijk 
enkel bij extreem springtij en wordt water in de polder tussen de ring- en overloopdijk geborgen en 
uiteindelijk terug afgevoerd naar de rivier. Bij een GGG is er door een instroomopening in de overloop dijk 
dagelijks getijdenwerking en bijhorende natuurontwikkeling in het gebied tussen Ringdijk en overloopdijk. 
Doordat de instroom-opening hoger ligt dan het normale rivierpeil is de getijdenwerking gereduceerd 
(brom: Sigmaplan).





H o o f d s t u k  4 : 
k l i m a a t i m pa c t
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Inleiding

De veranderde klimaateffecten zullen een invloed hebben op de maatschappij, 
ecosystemen, en biodiversiteit in het Waasland. Dit zijn de zogenaamde 
klimaatimpacts, of de socio-economische en ecologische gevolgen van het 
veranderende klimaat. In dit hoofdstuk worden verschillende kwetsbaarheden en 
risico’s in kaart gebracht voor het Waasland. 

Deze impactanalyse houdt in dat de ruimtelijke kaarten met klimaateffecten, zoals 
beschreven en afgeleid in hoofdstuk 3, gecombineerd worden met geografische 
data van verschillende domeinen en sectoren. Er wordt hierbij uitgegaan van 
kaarten en datasets die onze huidige samenleving weergeven. Projecties over 
trends in bijvoorbeeld landgebruik en bevolkingsdichtheid worden buiten 
beschouwing gelaten. Het doel van deze analyse is immers om de gevolgen van de 
klimaatverandering in kaart te brengen indien er niets gedaan zou worden om ons 
te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zonder rekening te houden 
met de implementatie van klimaatadaptieve maatregelen dus.

De bespreking van de impact van de klimaatverandering op maatschappij en 
ecosysteem wordt gedaan voor deze geselecteerde sectoren:

• Gezondheid en welzijn
• Schade aan gebouwen
• Infrastructuur
• Industrie
• Landbouw
• Natuur en milieu

Voor elk van deze sectoren wordt in dit hoofdstuk samengevat welke impact de 
klimaateffecten zoals hierboven beschreven, hebben. Waar mogelijk wordt ook een 
prognose gedaan naar hoe deze impact in de toekomst kan toenemen.
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Gezondheid en welzijn

Impact van overstromingen

De berekeningen tonen aan dat het aantal inwoners dat getroffen kan worden door 
overstromingen met 104% en 251% toeneemt in 2050 en 2100 voor een tienjarige 
extreme bui en met 75% en 156% toe-neemt voor een honderdjarige extreme bui. 
Het risico vergroot dus feller voor een overstroming met grote kans van voorkomen 
dan voor een overstroming met middelgrote kans van voorkomen. Relatief meer 
inwoners zullen dus in de toekomst overlast kunnen ondervinden van kleinere 
overstromingen in vergelijking met inwoners die in de toekomst bijkomende last 
zullen ondervinden van grotere overstromingen. Door te kijken naar de ligging 
van kwetsbare instellingen zoals ziekenhuizen en scholen, blijkt dat vooral 
scholen vatbaar zijn voor wateroverlast. De klimaatimpact op het aantal getroffen 
instellingen is het grootst voor de scholen, waarbij in 2100 meer dan 200% scholen 
getroffen zullen worden door een 100-jaarlijkse bui ten opzichte van het huidige 
klimaat.

Hittestress

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3.2 zorgen stijgende temperaturen voor een 
toename van het aantal hittegolven en het aantal hittegolfdagen. Dit zorgt 
voor een toename in hittestress. Hittestress ontstaat als er onbalans is van 
aan- en afvoer van warmte vanuit het menselijk lichaam (Heusinkveld, et al., 
2017). De mogelijke gevolgen van hittestress op de bevolking zijn onder andere 
thermisch ongemak, benauwdheid, slapeloze nachten, toename van het aantal 
allergieklachten en luchtweginfecties. Hitte zorgt ook voor een oversterfte en 
stijging van ziekenhuisopnames. Sommige groepen van mensen (ouderen en 
jongeren) zijn extra kwetsbaar. Voor dit project werden verder kaarten opgemaakt 
die de gevoelstemperatuur weergeven waarop hittestress in meer of mindere mate 
optreedt. Op die manier kan niet alleen een onderverdeling gemaakt worden van 
sectoren waar er grote hittestress heerst, maar ook waar het risico groter is omwille 
van de hogere kwetsbare groepen die aanwezig zijn in deze sector. Hiernaast 
wordt het blootstellingsrisico weer gegeven voor een warme dag in het huidig 
klimaat. In het toekomstig klimaat stijgt het aantal hittegolfdagen met een factor 
12,5 in het 2100-scenario, dat wilt zeggen dat het blootstellingsrisico frequenter 
zal voorkomen. Er kan verder worden vastgesteld dat op een hete zomerdag 
ongeveer 85 % van de zorginstellingen een grote hittestress ervaren in de nabije 
omgeving van de zorginstelling. Deze mate van hittestress zal in de toekomst niet 
alleen frequenter voorkomen, maar ook toenemen in stressniveau omwille van de 
stijgende temperaturen en vaker voorkomende hittegolfdagen. 
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Figuur: blootstellingsrisico aan 
matige tot hoge hittestress per 
statistische sector in het Waasland

Figuur: detail van de 
gebiedsdekkende PET hittekaart.
(gevoelstemperatuur) voor een 
hete zomermiddag (12-08-2020) 
in de omgeving van Lokeren. 
De verkoelende effecten van 
waterpartijen en opgaand groen 
zijn duidelijk te zien, alsook de 
bijkomende gevoelstemperatuur 
in nauwe straten en verharde 
oppervlakken
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Schade aan gebouwen

Impact van overstromingen

Alle gebouwen die omringd worden door stagnerend water bij een overstroming 
of die op maximaal 5 m van de overstroming gelegen zijn, worden beschouwd 
als mogelijk getroffen woningen. Zo kunnen er immers problemen met de 
bereikbaarheid en/of toegang van het gebouw optreden, of kunnen ondergrondse 
garages en kelders onderlopen. Wanneer het water boven het dorpelpeil stijgt, kan 
ook binnenshuis op het gelijkvloers niveau schade veroorzaakt worden.

Onderstaande figuur geeft een detailvoorbeeld van de gebouwenimpactanalyse. Per 
gebouw wordt weergegeven wat het overstromingsrisico is. Het overstromingsrisico 
is gelinkt aan de terugkeerperiode en het tijdvenster waarbij het betreffende 
gebouw getroffen kan worden door overstromingen. Deze is gebaseerd op 
de totale omvang van het overstroombaar gebied bij buien met verschillende 
terugkeerperiodes (T10 en T100). In het huidige klimaat en het toekomstige klimaat 
(2050 en 2100) worden risico’s toegekend aan de overstromingen en worden deze 
doorvertaald naar het overstromingsrisico voor gebouwen.
De analyse toont voor de hele regio aan dat tegen 2050 en 2100 het aantal 
getroffen gebouwen kan toenemen met respectievelijk 73,5 % en 176 % voor 
T10, en 84,8% en 211,7% voor T100.

Figuur: Detailvoorbeeld van de 
overstromingsrisico analyse op 
gebouwen (omgeving centrum 
Sint-Niklaas). Het risico is 
gebaseerd op de totale omvang 
van het overstroombaar gebied 
bij buien met verschillende 
terugkeerperiodes (T10 en T100) 
in het huidige klimaat en het 
toekomstige klimaat (2050 en 
2100)



39

Infrastructuur en transport

Impact van overstromingen

Op basis van de overstromingskaarten voor een Tienjarige bui (T10) en 
honderdjarige bui (T100) en dit zowel voor het huidig klimaat en het toekomstige 
klimaat, valt af te leiden dat er een verdubbeling tot verdrievoudiging te verwachten 
is van wegelementen en andere infrastructuur getroffen door wateroverlast, tegen 
2100.

Schade door hitte

Een deel van onze infrastructuur is niet voorzien op lange periodes van hitte. Als 
gevolg van hogere temperaturen kan bepaalde infrastructuur onbruikbaar worden. 
Zo kan bijvoorbeeld de toplaag van wegen smelten, kunnen wegen opstuiken 
door de hitte indien deze bestaat uit betonplaten en kunnen beweegbare bruggen 
vast komen te zitten. Ook spoorwegen kunnen last ondervinden van extreme 
hitte (Infrabel, 2020). Dit alles kan ervoor zorgen dat er vertragingen optreden en 
meer onderhoud nodig is. De impact van hitte op onze infrastructuur is moeilijk te 
kwantificeren aangezien deze impact zal afhangen van de toestand en de gebruikte 
materialen.

Figuur: getroffen 
infrastructuur door 
overstromingen bij een 
terugkeerperiode van 10 
en 100 jaar.
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Industrie en economie

Impact van overstromingen

Wateroverlast op bedrijven- en industrieterreinen kan leiden tot problemen met 
de werking of productiviteit van een bedrijf, door het uitvallen van technische 
installaties, het onbereikbaar zijn van gebouwen of het aantasten van aanwezig 
materiaal en goederen. Het is dus van be-lang dat kwetsbare bedrijventerreinen 
geïdentificeerd worden en maatregelen genomen worden om economische schade 
te beperken. Het totaal overstroombaar oppervlak binnen alle bedrijventerreinen in 
het Waasland is weer-gegeven in Figuur 4 11. Het totaal overstroombaar oppervlak 
bij een T10-bui neemt met 46% toe tegen 2050 en met 118% tegen 2100. Voor een 
T100-bui bedraagt de toename respectievelijk 53% en 114%.

Hittestress

Hitte zorgt ervoor dat mensen hinder ondervinden bij het uitvoeren van hun taken. 
Hierdoor zullen ze minder productief zijn. Indien een bepaalde drempelwaarde 
wordt overschreden, afhankelijk van het type werk, is de werkgever verplicht om 
maatregelen te nemen.

Omwille van stijgende temperaturen en bijhorende toename van het aantal 
hittegolfdagen zullen deze situaties steeds vaker voorkomen. Voor het visualiseren 
van het huidige risico werd gebruikt gemaakt van de opgemaakte PET-kaart 
(Hittekaart op basis van gevoelstemperatuur) en werd bepaald welke mate van 
hittestress zich nu voordoet op de verschillende bedrijventerreinen in het Waasland. 
Op de figuur rechts is te zien dat de meeste bedrijventerreinen worden ingeschaald 
als een bedrijventerrein waar er nu reeds grote hittestress heerst. Slechts enkele 
bedrijventerreinen ondervinden momenteel een matige hittestress. Er valt te 
verwachten dat omwille van die klimaateffecten het fysiologisch stressniveau op 
de bedrijventerreinen met grote hittestress tegen 2100 zal stijgen tot een extreem 
niveau en frequenter zal voorkomen.
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Figuur: Overstroombaar 
oppervlak (in hectare) 
binnen bedrijventerreinen 
bij een terugkeerperiode 
van 10 en 100 jaar.

Figuur: hittestressniveau 
van bedrijventerreinen, 
op basis van de 
gevoelsmatige 
temperatuur op een hete 
dag bij huidig klimaat
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Landbouw

Impact van overstromingen

Om de impact van de overstromingen op het gebied in landbouwgebruik in te 
schatten wordt gebruik gemaakt van de landbouwgebruikspercelenkaart (2019). 
Waterstagnatie van kortstondige duur heeft door-gaans geen ernstige gevolgen 
voor grasland, zolang eventueel aanwezige dieren zich naar droge gebieden kunnen 
verplaatsen. Veel graslanden in landbouwgebruik in het Waasland zijn verder ook 
gelegen in valleigebieden die ’s winters overstromen, de landbouwpraktijk is hier 
veelal op aangepast. Ook in de overstromingsgebieden langs de Schelde en Durme is 
zo nog landbouwfunctie mogelijk. Overstroming van akkerland echter kan leiden tot 
opbrengstverlies en dus economische schade voor het landbouwbedrijf. Uiteraard kan 
ook overstroming van landbouwinfrastructuur tot ernstige schade leiden. De analyse, 
samengevat in de grafiek rechts, toont dat, ervan uitgaande dat het landbouwgebruik in 
de toekomst identiek blijft, de grootste impact in toename van overstroombaar gebied 
te verwachten is voor de akkerbouw. 

Hittestress

Toenemende hitte kan ook voor gezondheidsproblemen zorgen bij dieren. Zo ligt de 
comfort-zone van varkens tussen 16°C en 25°C en treedt hittestress op rond 25°C. 
Ook voor gevogelte treedt hittestress op rond 25°C en ligt de ideale groeitemperatuur 
tussen 10°C en 20°C. Analyse van de hittekaart toont aan dat alle GPBV veehouderijen 
(Veehouderijen die onder de Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging 
richtlijnen vallen) gevoelstemperaturen ervaren hoger dan 25°C en dat dieren in 
deze bedrijven hittestress ondervinden. Dit uitte zich tijdens recente hittegolven 
in toegenomen biggensterfte en sterfte bij pluimvee, en in een achteruitgang 
van de melkproductie. Ook de fruitteelt kan door zonnebrand van vruchten een 
inkomstenverlies ondervinden tijdens hittegolven.

Impact van Droogte

Recente periodes van extreme droogte illustreren die impact van de droogtegevoelige 
bodems en dalende waterbeschikbaarheid op de landbouwpraktijk. De jaren 2017, 
2018 en 2019 werden hiertoe erkend als land-bouwramp. De Boerenbond schat het 
inkomstenverlies tijdens deze periodes van extreme droogte in op 30 tot 40% in de 
polders, en rond de 10% op de zandgronden. Indien een periode van extreme droogte 
zich vroeg op het jaar voordoet, en dit na een zachte winter, zoals het geval in 2018, is 
de zware klei een bijkomende barrière voor grondwater als deze uitdroogt en zorgt deze 
zo voor bijkomende daling in waterbeschikbaarheid.

Een bijkomend probleem in de Waaslandpolders (Sint Gillis-Waas, Beveren) is 
de verzilting in het grondwater. Tijdens extreme droogte is zoet water beperkt 
beschikbaar en kunnen teelten niet langer worden beregend omdat de verziltingsgraad 
te hoog wordt. Gezien het voorkomen van bloementeelt die een grote watervraag 
heeft, is de impact tijdens extreme droogte hoog. Maximaal bewaren en aanvullen van 
zoetwatervoorraden is er dus de grote uitdaging.
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Figuur: impact 
overstromingen met 
terugkeerperiode van 
10 en 100 jaar op 
landbouwgebied, dit 
voor huidig klimaat 
en scenario 2050 en 
2100 volgens het hoog 
impact scenario
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Natuur en milieu

Impact van overstromingen

De Schelde en Durmevalleien staan onder getijdenwerking via de Zeeschelde. Deze 
getijden-werking creëert onder natuurlijke omstandigheden een gradiënt langsheen 
de oevers met zones die dagelijks overstromen, met water met een variërend 
zoutgehalte. Langsheen Schelde en Durme komen zo zones voor met slikken, 
schorren en wilgenbossen die op Europees niveau beschermd worden onder de 
Habitatrichtlijn. 

Deze natuurtypes zijn dus bestand tegen overstromingen vanuit de rivier. Echter, 
door de zeespiegelstijging en daardoor ontstane toegenomen getijdendynamiek 
staan deze natuurwaarden onder druk. De natuurinrichtingsprojecten van het 
Sigmaplan trachtten door de Schelde en Durme meer ruimte te geven, de natuur 
in stand te houden en te versterken, en zijn functioneren als klimaatbuffer te 
verbeteren. 

Door klimaatverandering zal het percentage natuur dat getroffen wordt door 
pluviale overstromingen echter relatief sterker stijgen dan het percentage getroffen 
door overstroming vanuit de waterlopen. Er wordt geen belangrijke impact 
ingeschat van pluviale overstromingen op deze natuurwaarden. Integendeel, de 
grootste impact op de Wase natuur is momenteel net een tekort aan water (zie 
verder).

Hittestress, temperatuurstijging

Een opwarming van het klimaat zorgt voor een verschuiving van het 
klimaatoptimum van tal van soorten. Verschillende soorten insecten en vogels 
bijvoorbeeld koloniseren Vlaanderen en het Waasland vanuit het zuiden. Door de 
voortschrijdende opwarming gaan zuiderse soorten zich noordwaarts verplaatsen. 
Het Instituut voor Natuur en Bos volgt dit fenomeen op sinds 1980 aan de hand 
van negen zuiderse libellensoorten. Van belang is het robuust houden van het 
natuurlijk netwerk en de landschapsconnectiviteit zodat soorten zich gemakkelijker 
over het landschap kunnen verplaatsen, en populaties aan de grens  van hun 
areaal niet geïsoleerd raken en uitsterven (Demey, De Frenne, & Verheyen, 
2015). Immers, het versnipperen en degraderen van bijzondere habitats, en 
het verdwijnen van ecologische verbindingen tussen verschillende populaties 
maakt de biodiversiteit minder weerbaar tegen klimaatverandering. Er ontstaan 
biologische gemeenschappen met een lager aantal soorten, gedomineerd door 
meer wijdverspreide habitatgeneralisten. Ook in Vlaanderen wordt waargenomen 
dat soorten met een groot verspreidingsvermogen zoals de gehakkelde aurelia en 
koninginnenpage het de laatste tijd alsmaar beter doen, terwijl minder mobiele, 
aan een specifiek habitat gelinkte soorten verdwijnen (Van Der Aa et al, 2015). 
Voor een telproject in het Stropersbos is dit bijvoorbeeld het geval voor de zwarte 
heidelibel, een bijzondere libellen-soort die niet langer wordt waargenomen in het 
gebied (rapportage Wakona).
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Droogte

De biodiversiteit in het Waasland is sterk waterafhankelijk. Periodes van extreme 
droogte impacteren de biodiversiteit van het Waasland op verschillende manieren:

Verruiging door dalende grondwaterstand: waardevolle vegetatie in 
moerasgebieden en natte graslanden gaat achteruit door een te lage 
grondwaterstand. Kweldruk (opwellend grondwater) vermindert, waardoor 
bijzondere, grondwaterafhankelijke soorten worden verdrongen door meer 
algemene grassen- en bramensoorten die minder contact met grondwater nodig 
hebben.

Dalende habitatkwaliteit: tijdens periodes van droogte vallen grachten en polen 
vroeger droog dan normaal. Dit leidt momenteel al tot problemen bij poelen 
aangelegd voor bijzondere amfibieën zoals de kamsalamander. telprojecten op 
dezelfde locatie (Stropersbos, door Wakona) wijzen ook op sterke achteruitgang 
van libellenpopulaties tijdens zeer droge jaren.

Verzwakking bosbestand: een acuut probleem voor het Waasland is de droogte 
gevoeligheid van het Wase bosbestand. Het bos in het Waasland bestaat (met 
uitzondering van de alluviale bossen in de riviervalleien en estuaria) voor het 
overgrote deel uit fijnspar en grove den die na de Tweede Wereldoorlog werden 
aanplant op de armere zandgronden. Zeker de fijnspar is niet geschikt voor de 
droge omstandigheden. Deze bestanden verzwakken door aanhoudende droogte 
en zijn zo zeer kwetsbaar voor omvallen bij zwaar stormweer, maar vooral voor 
parasieten. Aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er te weinig harsontwikkeling 
is om verweer te hebben tegen parasitaire schorskevers. Het fijnsparrenbestand in 
het Waasland wordt zo sterk bedreigd door infectie van de Letterzetter. Bestanden 
met grove den, een soort die meer standplaatsgeschikt is en beter is aangepast 
aan drogere zandgrond, begint ook aangetast  te worden (ANB, Bosgroepen Oost 
Vlaanderen). De plotse verdroging veroorzaakt stress bij deze boomsoort, en 
doordat deze vaak te dicht opeen werd aangeplant en dunningskappen uitbleven, 
zijn de bestanden erg kwetsbaar voor stormschade en parasieten. Achterstallig 
beheer leidde tot te weinig natuurlijke verjonging en teveel bomen met dezelfde 
leeftijd op te kleine ruimte, bijkomende factoren die de kwetsbaarheid voor de 
droogte en de Letterzetter vergroten, en het adaptief vermogen van het bestand 
verkleinen (Bosrevue, 2017). Boseigenaren dienen bos, gekapt na infectie met 
de kever, terug aan te planten, maar opnieuw is de aanhoudende droogte de 
spelbreker. Doordat oudere bomen, die als buffer tegen hitte en droogte kunnen 
dienen door aanplant te verkoelen zijn verdwenen, melden organisaties actief in 
natuurinrichting (Natuurpunt, Regionaal Landschap) en overheden (bosgroepen, 
ANB) momenteel grote problemen in het succes van bosaanplant. Veel aanplant 
acties mislukken door de droogte. Dit, in combinatie met dalende prijzen voor hout 
en toegenomen prijzen voor plantgoed bemoeilijken verder meer bosontwikkeling 
en de activering van boseigenaren om hun bossen klimaatadaptief te ontwikkelen.


