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1. Een korte voorstelling van het FF-project 
 

Het Future Floodplains-project heeft tot doel fundamentele inzichten te verwerven in de middel-
lange tot lange termijn dynamiek van de geoecohydrologie van overstromingsgebieden onder 
veranderende socio-ecologische omstandigheden. Dit moet toelaten om duurzaamheid van het 
huidige beheer en beleid in de overstromingsgebieden te evalueren en het biedt een kader om 
beslissingsondersteunende systemen te herzien opdat ze voor het uitwerken van toekomst-
scenario’s rekening houden met het dynamische karakter van overstromingsvlaktes.  

 

Om deze algemene wetenschappelijke doelstelling te bereiken, werden de volgende specifieke 
doelstellingen onderzoek geformuleerd: 

 Het ontwikkelen van geomorfologische modellen die veranderingen in de morfologie van 
rivieren en overstromingsvlaktes, en in overstromingsfrequentie simuleren als gevolg van 
socio-ecologische veranderingen.  

 Het ontwikkelen van een hydrologisch model, dat bestaat uit een lokaal overstromingsvlakte 
hydrologisch model gekoppeld aan een stroomgebiedschaal grondwatermodel.  

 De analyse van de ecologische relaties tussen de abiotische en biotische kenmerken van 
overstromingsvlaktes onder een scala van milieugradiënten.  

 De reconstructie van de middellange tot lange termijn geoecohydrologische veranderingen 
binnen de overstromingsvlaktes van de rivier door de analyse van historische datasets 
(kaarten en luchtfoto’s) en de studie van de paleo-ecologische proxies (pollen, non-pollen 
palynomorphs).  

 Ontwikkelen van scenario van toekomstige veranderingen in de overstromingsvlakte 
geoecohydrologie.  

 Ontwikkelen van criteria om maatschappelijke gebruikers die actief zijn op verschillende 
niveaus in het beslissingsondersteunend systeem te betrekken.  

 De ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen die anticiperen op toekomstige 
veranderingen in de geoecohydrologie van overstromingsvlaktes.  

 

Het project zal nieuwe gegevens aanleveren om beslissingsondersteunende systemen uit te werken 
die de opstelling en uitvoering van nieuwe duurzame beleid- en beheerskaders voor riviervlaktes 
mogelijk maken en die zijn afgestemd op de middellange en lange termijn socio-ecologische 
veranderingen. De uitkomsten van dit project zullen de verschillende actoren die betrokken zijn bij 
de overstromingsvlaktes van de nodige instrumenten voorzien om de waarde in te schatten van de 
verschillende, vaak tegenstrijdige, ecosysteemdiensten toegeschreven aan overstromingsvlaktes. 

 

De uitkomsten van het strategisch basisonderzoek zullen van belang zijn voor een breed spectrum 
van sociale gebruikers die werken op verschillende beslissingsniveaus. Daarom zijn de behoeften van 
de verschillende gebruikers divers en zal een efficiënt participatief kader worden geschapen opdat 
de wetenschappelijke partners in het onderzoeksopzet aan de uiteenlopende behoeften van alle 
sociale gebruikers kunnen voldoen. De verschillende modelbenaderingen die gebaseerd zijn op het 
strategisch basisonderzoek zullen samengevoegd worden tot een set van beslissingsondersteunende 
systemen die voldoen aan de behoeften van de verschillende maatschappelijke gebruikers. 
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2. Doelstelling en aanpak van de workshop “Interactieve discussie 

eindproducten” 
 
Enkele dagen voor de workshop werd aan de deelnemers gevraagd om als eens na te denken over 

onderstaande vragen. Tijdens de workshop zelf werd de discussie vooral toegespitst op de vragen 3 

tot en met 7: 

 

 
Algemeen: 
 
1. Welke specifieke doelstellingen van uw organisatie kunnen gelinkt worden met de 

doelstellingen van Future Floodplains? 
2. Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee je te maken krijgt bij het realiseren van die 

doelstellingen? 
bv. kennisleemtes, beperkt maatschappelijk draagvlak, beperkte middelen (tijd/geld), enz…  

 
 
Doelstellingen, context en uitdagingen: 
 
3. In welke besluitvormings- en/of uitvoeringsprocessen waarbij uw organisatie betrokken is, 

zou u de FF-eindproducten (DSS en/of de aparte modellen) willen gebruiken?  
Hierbij kan gedacht worden aan een brede waaier van mogelijke processen: bv. 
beleidsvoorbereidende analyse, communicatie/sensibilisatie-campagnes, participatieve 
processen, beleidsevaluatie, juridische toetsing (bv. MER-rapportering), enz… 

4. Zijn er eventueel bijkomende randvoorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden? 
bv. kostenefficiëntie, breed draagvlak creëren, rechtszekerheid garanderen, enz…  

  
 
Gewenste functionaliteiten van de FF-eindproducten: 
 
Op basis van de bevindingen bij de vorige vragen: 
 
5. Welke taken zou het DSS (of een apart model) moeten kunnen uitvoeren of ondersteunen 

voor jouw organisatie? 
bv. inzicht bieden in de impact van klimaatverandering, overzichtelijke kaarten kunnen 
produceren m.b.t. de geo-ecohydrologie van het valleigebied (i.f.v. verschillende processen: 
zie ook vraag 3 ), verschillende alternatieve scenario’s kunnen doorrekenen, aanbevelingen 
doen op vlak van beheerkeuzes, ondersteuning bieden bij communicatie of participatieve 
processen, enz… 

6. Wat hoop je te bereiken met de informatie die voortkomt uit een bepaalde toepassing van 
het DSS (of de aparte modellen)? 

7. Hoe belangrijk denk je dat deze gewenste functies zijn voor jouw organisatie: 
“essentieel/belangrijk/bijkomstig”?   

 
 

 



   Future Floodplains – Ecosystem services of floodplains under socio-ecological change 
 
 

 
   
FWO – SBO-project nr. S003017N  5 
 

Tijdens de workshop was het de bedoeling om ongeveer tot een volgend overzicht te kunnen komen 

van verwachtingen (t.a.v. de functionaliteiten van de eindproducten): 

 

Instrument/ 
toepassing 

Processen (en 
randvoorwaarden) 

(A5-post-its) 

Gewenste functionaliteiten 
(“taken”) en prioriteit  

(kleine post-its) 

Verhoopte 
resultaten* 

(kleine post-its)  
DSS (integraal) 
 
Geïntegreerd 
model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Model 1 
 
(specifieke 
eindgebruikers) 

 

 

 

 
Model 2 
 
(specifieke 
eindgebruikers) 

 

 
 

 

 

 

 

 
Enz…    
 

* Waarschijnlijk (grotendeels) gerelateerd aan:  

- doelstellingen (bv. informeren, sensibiliseren, inzicht verkrijgen, beheerkeuzes onderbouwen, enz…) 

- grootste uitdagingen (bv. draagvlak…) 

- randvoorwaarden bij de processen (bv. meer rechtszekerheid…) 
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Er werd getracht om de deelnemers zo gelijkmatig mogelijk te spreiden over 3 groepen. Aangezien 
zowat alle deelnemers geïnteresseerd waren in een discussie over het geïntegreerde model, werd 
voorgesteld om 3 groepen te vormen o.b.v. de 3 specifiek modellen (geomorfologie, hydrologie en 
ecologie) en om de discussie over de integratie dan in elke groep ook aan bod te laten komen.  

 

 

Afbeelding: Indeling van de deelnemers in groepen o.b.v. hun interesses.   
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2.1. Groepsdiscussie: Verwachtingen van de eindgebruikers t.a.v. het 

geomorfologisch model 
 

Aanwezige organisaties: Afkorting in de tekst: 

Landbouw en Visserij: Jos Schoofs LV 

Bekkencoördinator Netebekken: Tom Gabriëls BC-N 

Bekkencoördinator Dijle-/Zennebekken: Katrien Piessens BC-DZ 

Bekkensecretariaat Dijle-/Zennebekken: Tom De Bie BS-DZ 

Bekkencoördinator Demerbekken: Jan Vanvelk BC-D 

Departement Omgeving: Laurens Vanden Eynde DO 

ANB – Verantwoordelijke Sigmaplan Demer: Bart Van der Aa SD-ANB 

INBO: Francis Turkelboom (facilitator)  

KUL: Gert Verstraeten (model-expert)  

KUL: Ward Swinnen (notities)  

 

 

 

 

 
 

Afbeelding: Groepsdiscussie “geomorfologisch model” 
  



   Future Floodplains – Ecosystem services of floodplains under socio-ecological change 
 
 

 
   
FWO – SBO-project nr. S003017N  8 
 

Overzicht van de groepsdiscussie: 

 

 LV: Wij voorzien vooral advies voor agrarische activiteiten. We zouden dit model willen 

gebruiken om de kosten en implicaties van buffering van hemelwater en erosiemaatregelen 

op agrarische activiteiten en ruimtenoden te bestuderen. 

 BC-N, BC-DZ en BC-D: Wij zouden het geomorfologisch model gebruiken om 

stroomgebiedsbeheerplannen met cijfers te onderbouwen. Momenteel steunen deze plannen 

te weinig op cijfers en data. 

 BS-DZ en BC-D: Het model zou kunnen gebruikt worden om te bestuderen wat het effect is 

van klimatologische en socio-economische veranderingen op reeds behaalde doelstellingen. 

Indien we een bepaalde waterkwaliteit/biodiversiteit/… verkregen hebben, zal deze dan 

bewaard blijven onder de te verwachten veranderingen? Met andere woorden, hoe duurzaam 

zijn onze huidige beslissingen? 

 SD-ANB en BS-DZ: Wat is het effect van bepaalde ingrepen van de eindgebruikers op de te 

verwachte evolutie van riviersystemen? Er zijn grote veranderingen gepland in het 

Demerbekken (hermeandering, drempels voor grondwaterstijging, ...). We zouden de impact 

van deze maatregelen willen inschatten. Tot welke veranderingen leidt dit? Blijft dit zo? ... 

 BC-D: We hebben vaak beheer-ideeën, maar we kunnen deze moeilijk onderbouwen. De 

producten van dit model kunnen dienen om onze maatregelen te verantwoorden naar boeren, 

bewoners, ... 

 LV, BC-N en DO: Het model zou een hulp kunnen zijn bij de ruimtelijke organisatie (ruimte-

inname, plaatsing, ...) en de implicaties van overstromingsbeheer. 

 BC-N: Op basis van het model zouden we een groot bekken kunnen differentiëren in 

verschillende deelbekkens op basis van geomorfologie. Welke riviertypes verwachten we 

waar (geomorfologisch referentiekader). 

 BC-DZ: Ruimtelijke organisatie en implicaties van erosiemaatregelen. 

 DO: Wat is het effect van urbanisatie op de hydrologie en vice versa. Welke gebieden zijn 

hier gevoeliger? 

 

 

Taken die het geomorfologisch model zou moeten kunnen ondersteunen/uitvoeren 

 

 Landbouw en Visserij: Waar zijn erosie- en buffermaatregelen nodig en zinvol: brongebied -

valleigebied? 2 vragende partijen voor meer ruimte voor water. 2x bufferen op termijn? Hoe 

houdt het model hier rekening mee? 

 Departement Omgeving: Lokaliseren/plaatsing van overstromingsgebieden/bufferzones in 

functie van teveel/tekort aan water. 

 VMM/Bekkensecretariaat: Opwaartse natuurlijke buffering vs. Effectieve afwaartse buffering. 

 Bekkensecretariaat Dijle-Zenne: Binnen integrale projecten: concrete erosiemaatregelen. 

 VMM: De duurzaamheid van genomen maatregelen. 

 ANB: Heraansluiten van meanders: de evolutie van de geomorfologische wijzigingen kunnen 

inschatten en monitoren. 

 ANB: Monitoren en inschatten van gewijzigd sedimentpatroon na structurele wijziging aan de 

waterloop / nieuw evenwichtsprofiel bepalen. 

 Bekkencoördinator Nete: Differentiatie in/van valleigebieden op basis van geomorfologie (in 

functie vanmaatregelen op maat). 

 Departement Omgeving: Effect van urbanisatie op overstromingen en vice versa. 

 ANB: evaluatie van bestaande infrastructuur op vlak van waterbuffering (bv. snelwegen, 

fietspaden, ...). Remediërende maatregelen. 
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Samenvatting van de prioritaire functies/verwachtingen t.a.v. het geomorfologisch model: 

 

Verwachting Aantal keer 1e prioriteit Aantal keer 2e prioriteit 

Bekkenplannen ondersteunen 4  

Ruimtelijke organisatie van maatregelen/ 

ingrepen 

2 1 

Duurzaamheid van de genomen 

maatregelen 

1 3 

Effect van urbanisatie op geomorfologie 

en hydrologie 

 3 

 

 

 
 

Afbeelding: flipchart met de individuele post-its van  

de discussie-groep “Geomorfologisch model” 

  



   Future Floodplains – Ecosystem services of floodplains under socio-ecological change 
 
 

 
   
FWO – SBO-project nr. S003017N  10 
 

2.2. Groepsdiscussie: Verwachtingen van de eindgebruikers  t.a.v. het 

ecologisch model 
 

Aanwezige organisaties: 

Bekkensecretariaat Demerbekken: Jeroen Jansen 

Regionaal Landschap Noord-Hageland: Joost Eens en Wim Boonen 

VMM: Maarten Van Aert  

Departement Leefmilieu Provincie Antwerpen: Moira Heyn 

Natuurpunt Studie: Marc Herremans 

Natuurpunt Studie: Pieter Vanormelingen 

Natuurpunt Demervallei Werchter-Diest: Luc Vervoort 

Natuurpunt Grote Netewoud: Manu Büsscher 

INBO: Michael Leone (facilitator) 

INBO: Piet De Becker (modelexpert/notities) 

KUL: Nils Broothaerts 

 
 

 

 

 
 

Afbeelding: Groepsdiscussie “ecologisch model” 
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Overzicht van de groepsdiscussie: 

 

 Veruit het belangrijkste dat verwacht wordt van deze studie is de combineerbaarheid van 

overstromingspreventie en de mogelijkheid tot het behouden en verder optimaliseren van 

natuurwaarden in de respectievelijke valleigebieden. 

 Er is nood aan kennis over het functioneren van het vallei-ecosysteem (geomorfologie, 

hydrologische regimes van grondwater/oppervlaktewater) vooral met het oog op herstel van 

natuurwaarden. Kennis van de belangrijkste sturende variabelen. 

 Veel beleidsmakers en terreinbeheerders worstelen met een schaalprobleem. Meestal wordt 

geredeneerd en is er kennis vanuit een kleine schaal (perceelsniveau). Er is vooral nood aan 

kennis van het functioneren van het systeem op grote schaal en wat voor mogelijkheden er 

zijn voor natuurontwikkeling/-herstel bij verschillende inrichtingskeuzen. 

 Bij het visualiseren van de verschillende natuurontwikkelingskeuzen en de inrichtings-

scenario’s  in verband met overstromingspreventie is het belangrijk dat de beheerkost in 

beeld gebracht wordt; Dat is een belangrijk argument bij de uiteindelijke keuze van scenario. 

 Een DSS waarbij het verband tussen de verschillende beslissings-‘knoppen’ en het effect 

daarvan op de ecologie van het systeem begrijpbaar wordt. Niet één oplossing moet als 

resultaat naar voor komen maar een set van oplossingen en zeker ook de monetarisering van 

het besliste resultaat. 

 Er is nood aan een of meer pilootprojecten, bijvoorbeeld in het kader van strategische 

projecten die recent opgestart werden (Getevallei, IJsevallei, …). 

 Aandacht voor biodiversiteit (kamsalamander, rivierdonderpad, eikelmuis, …). 

 Ecologische impact van inrichtingsmaatregelen. 

 Aandacht voor communicatie en draagvlak bij plaatselijke landgebruikers. 

 Communicatie en sensibilisatie (draagvlak voor uitvoering). 

 Functieverweving duidelijk maken (multifunctionaliteit). 

 Ecologische impact van inrichtingsmaatregelen duidelijk maken. 

 Bij communicatie en sensibilisatie: het toekomstbeeld proberen duidelijk te maken. 

 Uitvoering van IHD’s.  

 Globale visie voor vallei in het kader van natuurdoelstellingen en recreatieve mogelijkheden 

 Ruimtelijke ordening en handhaving (bv. illegale infrastructuren). 

 Inschatten van doelvegetaties en biodiversiteit in de valleigebieden, het benodigde beheer en 

vooral de kostprijs van verschillende beslissingen. 

 Wederzijdse invloed beekherstel – grondwaterstanden in verband met ontwikkelingskansen 

van waterafhankelijke vegetaties en de (veronderstelde) positieve invloed van oeverzones op 

het ecosysteem verderop in de vallei. 

 

 

Taken die het ecologisch model zou moeten kunnen ondersteunen: 

 

 In de meeste valleigebieden in Vlaanderen lopen verschillende initiatieven om overstromings-

problematieken op te lossen. Veel Vlaamse natuurgebieden liggen juist in die valleien. Er is 

nood aan kennis van het functioneren van verschillende vallei-ecosystemen, waarbij kennis 

van de ‘natuurlijke’ abiotiek en de daaraan gekoppelde mogelijke vegetaties/fauna-elementen 

duidelijk gemaakt wordt.  

 Vooral het verband tussen de impact van (veranderende) overstromingsregimes, het 

grondwater-regime en de potenties voor vegetatie-ontwikkeling moeten helder in beeld 

gebracht worden en in een Decision Support System samen gebracht worden. Daarbij moet 

vooral aandacht besteed worden aan het functioneren van het ecosysteem op grote schaal. 

De mogelijkheden van ontwikkeling van (een set van) vegetatietypen (en de daaraan 
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gekoppelde andere soorten) op gebiedsschaal moet begrijpelijk in beeld gebracht worden aan 

de hand van een aantal pilootstudies die model kunnen staan voor vergelijkbare gebieden. 

 Doorgaans zijn er verschillende oplossingen voor maatschappelijke wensen (in verband met 

overstromingsbeheersing) mogelijk. Die verschillende oplossingen resulteren dan in 

verschillende inrichtingsscenario’s voor het (vallei-)gebied in kwestie. Elk inrichtingsscenario 

stemt overeen met een beheerinspanning om het gekozen systeem op lange termijn te laten 

ontwikkelen en behouden. Daar hangt een berekenbare beheerkost aan vast. Die kost moet 

in beeld gebracht kunnen worden omdat dat een belangrijk element is bij het kiezen van een 

uiteindelijk scenario. 

 

 

Samenvatting van de prioritaire functies/verwachtingen t.a.v. het ecologisch model: 

 

Verwachting Aantal keer 1e prioriteit Aantal keer 2e prioriteit 

Kennis aanbieden m.b.t. het functioneren 

van verschillende vallei-ecosystemen 

 

Geen scores toegepast 

Impacts van overstromingsregimes, het 

grondwaterregime en de potenties voor 

vegetatie-ontwikkeling samenbrengen en 

helder in beeld brengen (in DSS) 

Aandacht besteden aan het functioneren 

van het ecosysteem op grote schaal 

Ontwikkeling van (een set van) vegetatie-

types (en de daaraan gekoppelde andere 

soorten) op gebiedsschaal moet 

begrijpelijk in beeld gebracht worden 

Die inrichtings- en beheerkost moet in 

beeld gebracht kunnen worden (omdat dit 

een belangrijk element is bij het kiezen 

van een uiteindelijk scenario) 
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2.3. Groepsdiscussie: Verwachtingen van de eindgebruikers  t.a.v. het 

hydro(geo)logisch model   
 

Aanwezige organisaties: Afkorting in de tekst: 

Watergroep: Simon Six WGr 

VMM: Griet Heuvelmans VMM 

VMM: Thomas Vansteenkiste   VMM 

VITO – VLAKWA Vlaams Kenniscentrum Water: Bastiaan Notebaert VITO 

INBO: Wim Verheyden (facilitator) INBO 

INBO: Dries Adriaens (notities) INBO 

SCK: Koen Beerten (model-expert) SCK 

 
 

 
 

Afbeelding: Groepsdiscussie “hydro(geo)logisch model” 

 
 

 

Overzicht van de groepsdiscussie: 

 

 Effectstudies: invloed van wijzigingen in klimaat, watergebruik (zowel oppervlaktewater als 

grondwater) en landgebruik, impact van beheermaatregelen in waterlopen 

o WGr: klimaat, watergebruik 

o VMM: beheermaatregelen in waterlopen, infiltratie oppervlaktewater met begroting 

van impact van brongericht beleid zoals aard van verharding 

o VITO: watergebruik 
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 Beleidsvoorbereiding/–evaluatie/uitvoering 

o VMM: beleid rond infiltratie van oppervlaktewater (brongerichte aanpak) 

o Minder van toepassing voor Watergroep en VITO 

 Communicatie/sensibilisering 

o Resultaten van het FF-project zullen hiervoor wellicht gebruikt kunnen worden (zie 

effectstudies hierboven); wellicht eerder op generieke uitkomsten van het FF-project? 

 Ondersteuning participatieve processen: 

o Het FF-project zal hier relatief weinig aan kunnen bijdragen aangezien er vaak nood 

is aan zeer lokale modellen ter ondersteuning van dergelijke participatieve processen 

met bovendien vaak zeer specifieke doelstellingen, terwijl het aantal cases binnen het 

project net beperkt zal zijn in aantal en ruimtelijke omvang en de focus zal liggen op 

een aantal vaste, meer generieke thema's 
o VMM heeft zo’n project(en) lopen in een specifiek gebied: cfr. Kerkebeek (een project 

met participatief traject dat aansluit bij de zogenaamde “riviercontracten”), waarbij 2x 

een 100-tal geïnteresseerden kwam opdagen.  

o VITO werkt eerder Vlaanderen-dekkend aan draagvlakvorming rond efficiënter 

waterbeheer en kennisdoorstroming hierover (i.s.m. Vlakwa – Vlaams Kenniscentrum 

Water en Agentschap Innoveren en Ondernemen); hier kunnen eerder generieke 

projectuitkomsten wellicht wel gevaloriseerd worden. 

o [INBO heeft meegewerkt aan participatie in de valleigebieden van de Maarkebeek 

(i.o.v. de provincie Oost-Vlaanderen) en de Stiemerbeek (i.o.v. stad Genk)]. 

 

 

Taken die het hydro(geo)logisch model zou moeten kunnen ondersteunen/uitvoeren 
 

Zeer algemeen werd gewezen op de volgende gewenste finaliteiten: 
 

 Goede wetenschappelijke onderbouwing van de eindproducten van het FF-project, die 

meteen ook toegankelijk is voor niet-experten 

 Eindproducten die bruikbaar zijn om ook op politiek en sectoraal vlak bepaalde maatregelen 

kracht bij te zetten. 

 

De mogelijke taken waarbij het model ondersteuning zou moeten kunnen bieden, zijn vrij goed (één-

op-één) gerelateerd aan de eerder bediscussieerde aspecten (zie overzicht van de groepsdicussie). 

Het gaat dan met name om: 

 

 ondersteuning bieden bij effectstudies;  

 beleidsondersteuning in verschillende fases (voorbereidende fase, evaluatie en uitvoering); 

 een bijdrage leveren aan communicatie/sensibilisatie-doelstellingen. 

 

Wat betreft ondersteuning m.b.v. de modellen bij eventuele participatie-projecten zijn de 

verwachtingen bij de verschillende deelnemers in deze discussiegroep minder eenduidig. In sommige 

gevallen lijken enkel de meer generieke projectuitkomsten nuttig te zijn, omdat dergelijke (lokale) 

projecten vaak zeer specifieke doelstellingen hebben. 
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Verder werd ook nog aanbevolen om: 

 

 Rekening te houden met de mogelijkheid om de te ontwikkelen modellen binnen FF-project te 

koppelen met bestaande modellen (dit is meer een “hoe-vraag”, ook gerelateerd aan de 

discussie rond de nood aan standaarden). 

 Rekening te houden met het nastreven en vooraf bespreken van open standaarden, open 

data, open modellen met eindgebruikers. 

 

 

Samenvatting van de prioritaire functies/verwachtingen t.a.v. het hydro(geo)logisch model: 

 

Verwachting Aantal keer 1e prioriteit 

(essentieel) 

Aantal keer 2e prioriteit 

(belangrijk) 

Waterverbruik (oppervlakte- en 

grondwater) 

2  

Klimaateffecten beoordelen 1 1 

Landgebruikseffecten begroten 1  

Effecten van beheermaatregelen (met 

direct bemerking dat invloed van oever-

verstevigingen, ruimingen wellicht niet in 

de modellen van het FF-project kunnen 

begroot worden; wel bv. rechttrekkingen, 

via historische impactanalyse) 

 2 

Verdrogingsproblematiek (niet enkel 

verzadigde, maar ook onverzadigde zone, 

met impact op zowel landbouw als natuur) 

 1 

Te verwachten "base flow" (basisafvoer 

waterlopen) in relatie tot wijzigingen in 

klimaat, landgebruik, verdroging, 

waterverbruik, infiltratie, etc. 

  

Infiltratieproblematiek   

Sedimentstudies   
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Afbeelding: flipchart met de individuele post-its van de  

discussiegroep “hydro(geo)logisch model”  
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2.4. Groepsdiscussie: Verwachtingen van de eindgebruikers t.a.v. het 

geïntegreerd model  

Resultaten van discussiegroep ‘Geomorfologisch model’ 
 

Individuele opmerkingen van de eindgebruikers: 

 

 BS-DZ: Wat is het effect van bepaalde maatregelen op de verschillende deelaspecten 

(ecologie, hydrologie, geomorfologie)? Waar zitten mogelijke conflicten en waar zitten win-

winsituaties? 

 BC-DZ en SD-ANB: Het model kan gebruikt worden ter ondersteuning van een ruimtelijke 

localisatie, inschatting van grondgebruik, ... van maatregelen. 

 LV: De ruimte voor water in valleien moet eerlijk gedragen worden door de verschillende 

partijen. Er moet een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten zijn. Het model kan hierbij 

een ondersteuning zijn. 

 BC-N en SD-ANB: Het geïntegreerd model kan een begeleiding zijn voor 

bestemmingskeuzes (landgebruik) en leiden tot een duurzame ruimtelijke vertaling van de 

modeloutput. 

 BC-D: Op basis van het model kan er een afweging gemaakt worden van verschillende 

scenario's van bekkenbeheer (hoger niveau dan individuele maatregelen). Het model kan hier 

dienen als onderbouwing. 

 SD-ANB: De output van het model kan dienen als basis voor kosten-batenstudies aangezien 

deze vaak belangrijk zijn in het beleid. 

 DO: Het model kan als basis dienen voor het ontwerp van natuurherstel-ontwerp en 

landschapsontwerp. 

 BS-DZ: Het model kan gebruikt worden om minder te werken met ad hoc-maatregelen en 

meer richting integraal beheer te gaan. 

 

 

Taken die het geïntegreerd model zou moeten kunnen ondersteunen/uitvoeren 

 

Voorbeelden van besluit- of uitvoeringsprocessen waarin de FF-eindproducten gebruikt zouden 

kunnen worden zijn o.a.:  

 

 VMM: Bijdrage geomorfologische processen aan "goede toestand". 

 VMM/Bekkensecretariaat: Onderbouwing stroomgebiedsbeheerplannen. 

 Bekkensecretariaat Dijle-Zenne: Visievorming stroomgebiedsbeheerplan. 

 Bekkensecretariaat Dijle-Zenne: Behalen en behouden van doelstellingen Kaderrichtlijn 

Water en input voor bekkenbeheerplannen. 

 

Om in die processen een meerwaarde te hebben, zouden de eindproducten een bijdrage moeten 

leveren aan (de ondersteuning van) de volgende taken: 

 

 Bekkensecretariaat Dijle-Zenne: Wat is de beste locatie voor bepaalde maatregelen, rekening 

houdend met de verschillende eisen? 
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 Bekkensecretariaat Dijle-Zenne: Effecten van hydromorfologische maatregelen op hydrologie 

en ecologie. 

 Landbouw en Visserij: Ruimte voor water moet eerlijk gedragen kunnen worden door alle 

betrokken bestemmingsgebieden en niet afgewimpeld worden op de zwakste of goedkoopste 

bestemming. 

 ANB: Inschatten mogelijkheden grondgebruik. bv. natuur vs. landbouw. 

 VMM/Bekkensecretariaat: Duurzame ruimtelijke vertaling. 

 Bekkensecretariaat: In kaart brengen van potentiële conflicten en win-winsituaties (vb. 

overstromingsgebied - blauwgraslanden, landbouw - buffering, ...). 

 Landbouw en Visserij: Kan het model nagaan of bv. de verlenging van de Demer met 11 km 

een duurzame of eenmalige waterbuffering betekent? Kan dat buffervolume elders 

uitgespaard worden? 

 Departement Omgeving: Tool voor ontwerpers om ecologie en geomorfologie te 

gebruiken/combineren in landschappelijk ontwerp/publieke ruimte. 

 VMM/Bekkensecretariaat Demer: Helpen voorkeursscenario's te kiezen. 

 ANB: Bijsturen na natuurherstel indien instandhoudingsdoelen niet gehaald worden. Kunnen 

evalueren welke maatregelen het meest effectief zijn om doelen beter te benaderen (of 

doelen bij te stellen) ("draaien aan de knoppen"). 

 ANB: Politiek vraagt veel kosten-batenanalyses. Bepalen van voorkeursscenario's. 

 

 

Samenvatting geïntegreerd model: 

 

Verwachting Aantal keer 1e prioriteit Aantal keer 2e prioriteit 

Ondersteuning voor de afweging van het 

inplannen van maatregelen 

3 5 

Ondersteuning voor de afweging van 

verschillende beleids-scenario's (niveau 

hoger dan individuele maatregelen) 

3  

Impacten: mogelijke conflicten en win-win 

situaties 

1 1 

Modeloutput als basis voor 

kostenbatenanalyse 

 1 

 

 

Resultaten van de andere discussiegroepen  
 

Deze discussie werd niet expliciet en in detail gevoerd binnen de andere discussiegroepen, maar 

sommige aspecten van de vereiste integratie kwamen sporadisch wel aan bod bij de bespreking van 

de specifieke modellen. 

 

  



   Future Floodplains – Ecosystem services of floodplains under socio-ecological change 
 
 

 
   
FWO – SBO-project nr. S003017N  19 
 

Opmerkingen  

 

 De meeste deelnemers hadden voor beide type modellen hetzelfde voor ogen. Zo kwam bij 
het geomorfologisch model ook vaak het integrale aspect aan bod. Je ziet dan ook dat de 
noden voor beide modellen zeer sterk op elkaar gelijken. 

 Er werd vastgesteld dat de opdeling in kleinere discussie-groepjes geleid heeft tot een 

enigszins thema-specifieke discussie per tafel, zodat niet alle aspecten van de integratie van 

verschillende modellen (en eventueel uiteenlopende noden) aan bod zijn gekomen aan elke 

aparte tafel. 

 Uit de evaluatie van de workshop bleek ook dat sommige deelnemers het jammer vonden 

dat ze niet aan meerdere tafels hebben kunnen bijdragen (cfr. roulatie-systeem). Het is 

daarom aan te bevelen om in een volgende stap moeten de verwachtingen ten aanzien van 

het geïntegreerde model nog verder in detail te bediscussiëren (tijdens een extra workshop). 
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3. Extra aanvullingen tijdens de pauze (“post-it-wall”) 
 

Tijdens de pauze werd nog een extra aanvulling toegevoegd door Jan Van Velk (VMM) op de “post-it-

wall”. Daarop werd nog de behoefte geformuleerd ten aanzien van: 

 

 

Nood aan input voor: 

 

 Opmaak per bekken van 6-jaarlijkse visie en actieplan. 

 Idem per deelstroomgebied: Visie/actieprogramma: Bruikbaar voor integraal project per 

speerpuntgebied/aandachtsgebied 

 

Wat is nodig: 

 

 Model met knoppen voor scenario’s en toepassen van oplossingen. 

 Op niveau van:  

o bekken 

o een deelgebied (speerpunt-/aandachtsgebied) 

 Concrete projecten 
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4. Argumenten voor de selectie van studiegebieden 
 
Aan de deelnemers werd ook gevraagd om mogelijke studiegebieden op te geven, criteria voor de 

selectie van studiegebieden toe te voegen, en relevante info toe te voegen voor elk studiegebied en 

elk criteria (zie onderstaande figuur): 

 

 

 

Alle info aangeleverd door de deelnemers werd gedigitaliseerd en is bijgevoegd in bijlage (zie Excel-

file “Info studiegebieden”). Op basis van deze info, de steunbrieven aangeleverd door de 

eindgebruikers en eerder overleg met de wetenschappelijke partners werd onderstaand voorstel voor 

studiegebieden uitgewerkt door de wetenschappelijke partners. Er zal gewerkt worden met 

verschillende groepen van studiegebieden (Focus 1, 2 en 3). In de Focus 1 gebieden zouden alle 

activiteiten van alle WP’s (inclusief WP 5 en WP 6) plaatsvinden. In de Focus 2 gebieden kunnen 

enkele WP’s uitgevoerd worden, afhankelijk van de haalbaarheid en de hoeveelheid werk bij elk WP. 

In de Focus 3 gebieden tenslotte kunnen nog een beperkt aantal activiteiten plaatsvinden. 
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Soil 

properties 

Spatial scale 

Small River 

(< 50 km² catchment 

area) 

Intermediate River 

(50-250 km²) 

  

Large River  

(>250 km²) 

Silt loam Mene- en Jordaanvallei  

 

Gete 

(Rond samenvloeiing     

= zone Geetbets-Linter) 

Dijle  

(Opwaarts Leuven, 

hoofdvallei en Laan) 

Loam to 

Sandy loam  

 Herk en Mombeek  

(Stevoort – Kortesem) 

Demer 

(Aarschot – Diest)  

Sand  Zwarte Beek  

(opwaarts Albertkanaal) 

Zwarte Beek 

(afwaarts Albertkanaal) 

Grote Nete  

(Grote Netewoud) 

 

Focus 1: Alle WP’s, alle activiteiten, inclusief WP 5 en WP 6 

Focus 2: Enkele WP’s (afhankelijk van haalbaarheid) 

Focus 3: Beperkte activiteiten (bvb. enkele geomorfologische studies) 
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Afbeelding: Argumenten met het oog op de selectie van studiegebieden. 
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Afbeelding: Argumenten met het oog op de selectie van studiegebieden. 
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5. Evaluatie van het eerste eindgebruikersoverleg  

Na afloop van het eindgebruikersoverleg werd een evaluatieformulier bezorgd aan de deelnemers. 

Daarin werd gevraagd om de doelstellingen, de aanpak en de resultaten van deze sessies te 

evalueren. 

 

Evaluatie van de doelstellingen van de workshops  
 

Aan de deelnemers werden 4 vragen gesteld m.b.t. de directe en indirecte doelstellingen die Future 

Floodplains vooropstelde voor deze workshops. Het duidelijk maken van de project-doelstellingen 

was één doel van deze activiteit, maar daarnaast was het ook de bedoeling dat betrokkenen de 

noden van hun organisatie konden aangeven, dat deelnemers meer inzicht kregen in elkaars noden 

en dat het project een eerste stap kon zetten in de richting van de ontwikkeling van relevante FF-

eindproducten. 

 

 

Over het algemeen waren de meeste deelnemers het er (helemaal) mee eens dat de doelstellingen 
van het project vrij duidelijk waren (na de presentatie en/of na discussies in de workshops). Voor 
sommige deelnemers waren ze relatief duidelijk, maar mochten de (maatschappelijk relevante) 
eindproducten nog iets concreter worden verduidelijkt. 

Opmerkingen/toelichting: 

 Maatschappelijk relevante eindproducten nog duidelijker stellen. 

 Qua modellering wel, qua output nog wat onduidelijk. 

 Blijft nog steeds een beetje abstract. 
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De meeste deelnemers waren het er (helemaal) mee eens dat ze de noden van hun eigen organisatie 
goed hebben kunnen overbrengen tijdens de workshops. Drie van de deelnemers vonden dat ze hier 
redelijk goed in geslaagd zijn, waaronder ook één deelnemer die nog vrij nieuw was in zijn/haar 
organisatie (die vond dat hij/zij nog niet helemaal op de hoogte was van de specifieke doelstellingen 
van zijn/haar organisatie m.b.t. dit project) (score 5). Eén deelnemers geeft aan dat verdere 
afstemming met collega’s nog vereist is.  

Opmerkingen/toelichting: 

 Nieuwe medewerker, dus nog niet helemaal op de hoogte! 

 Nog afstemming nodig met collega's binnen departement om verdere rol en eigen 
doelstellingen te bepalen. 

 

 

Dankzij de workshop kregen de meeste deelnemers ook meer inzicht in elkaars noden. 

 

 

Er waren 9 deelnemers die overtuigd waren dat deze workshop een positieve impact zal hebben op 
de verdere ontwikkeling van de FF-eindproducten (score 6 en 7). Daarnaast waren er 3 deelnemers 
die hier vrij positief over waren (score 5), en 2 deelnemers er hier eerder neutraal tegenover 
stonden (score 4). 

Opmerkingen/toelichting: 

 Vooral relevante eindproducten. 
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Aanpak van de workshop en beoordeling van de resultaten 
 

Eerst en vooral werd dus gepeild naar de algemene tevredenheid van de deelnemers over hun 

deelname aan de workshop. Aan de deelnemers werden vervolgens ook 4 vragen gesteld m.b.t. hun 

tevredenheid t.a.v. enkele specifieke deelaspecten: opzet van de workshop, facilitatie, 

representativiteit van de deelnemers en het omgaan (van de deelnemers) met eventuele 

tegenstrijdige prioriteiten.   

 

 

Alle deelnemers waren het (helemaal) eens met de stelling dat ze tevreden waren met hun 

deelname in deze workshop (score 6 en 7).  

 

 

De meeste deelnemers waren het er (helemaal) mee eens dat de opzet van de workshop goed in 

elkaar zat (score 6 en 7). De vijf andere deelnemers vonden de opzet vrij goed (score 5). De tijdsduur 

en het ontbreken van de mogelijkheid om te roteren tussen de verschillende workshop-groepen 

(thema’s) werden wel aangehaald als opmerking. 

Opmerkingen/toelichting: 

 Halve dag was beter geweest. 

 Jammer dat VM-gedeelte geen rotatie voorzag. 

 

Ook een andere deelnemer gaf aan bij vraag 12 (“wat had de workshop kunnen verbeteren”) dat een 

rotatie-aanpak wenselijk had geweest tussen de verschillende thema-groepen (zie bespreking van 

vraag 12).  
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De meeste deelnemers waren het er (helemaal) mee dat de facilitatie tijdens de workshops goed is 

verlopen. Twee deelnemers waren gematigder. Eén van deze deelnemers vermelde dat hij/zij tijdens 

de workshop-groep wat teveel de nadruk op sensibilisatie en communicatie hoorde, terwijl 

deelnemers dat volgens hem/haar niet aangaven (hetgeen gepaard ging met een score van 4). Bij de 

opmerkingen bij vraag 11 (“wat vond ik goed aan de workshops”) werd desondanks door diezelfde 

deelnemer ook aangegeven dat de facilitators positief werden bevonden (zie ook opmerkingen bij 

vraag 11).    

 

 

Wat betreft de representativiteit van de deelnemers (die van belang waren voor het slagen van deze 

specifieke workshop-oefeningen) is het beeld iets diffuser. Vooral de ondervertegenwoordiging van 

de landbouwsector werd door verschillende deelnemers (n=3) opgemerkt in hun opmerkingen bij 

deze vraag. In een opmerking bij vraag 12 (“wat zou de workshop kunnen verbeteren”) werd door 

een andere deelnemer bv. ook aangegeven dat het gewicht van de “groene” gebruikers wat 

verminderd (of meer in evenwicht) gebracht zou kunnen worden (zie ook vraag 12). Verder werd bv. 

ook nog gewezen op de afwezigheid van belanghebbenden op de provinciale en gemeentelijke 

beleidsniveaus (bv. lokale waterbeheerders). Er werd opgemerkt dat deze in een later stadium 

betrokken kunnen worden via de studiegebieden. 
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Opmerkingen/toelichting: 

 Erfgoed, toerisme-recreatie afwezig. 

 In een latere fase, na selectie van gebieden, kunnen waterspecialisten in de 

gemeentebesturen ook betrokken worden om plaatselijke noden beter te bepalen. 

 ANB, provincie, landbouw. 

 Landbouw. Aquafin? 

 Landbouwsector ondervertegenwoordigd. 

 Erosiemensen van VMM en ALBON (departement omgeving). Bevaarbare.  

 Lokale waterbeheerders (watering, provincie, …). 

 

Eén van de specifieke doelstellingen van deze workshops was ook stimuleren van de mogelijkheden 

voor sociaal leren (waarbij verschillende belanghebbenden bij elkaar gebracht worden in een 

constructieve discussie waardoor de deelnemers kunnen bijleren a.h.v. elkaars standpunten en de 

bijhorende argumenten). Daarbij werd de definitie van “sociaal leren” gevolgd zoals die uitgebreider 

beschreven werd in het handboek “Learning together to manage together – Improving participation 

in water management” (HarmoniCOP, 2005): 

 
Sociaal leren is gebaseerd op dialoog. Deze dialoog zou de volgende elementen moeten 
bevatten: 
 

 Erkenning van de (wederzijdse) afhankelijkheid tussen belanghebbenden; 

 Interactie tussen alle belanghebbenden; 

 Een voldoende hoge mate van openheid en vertrouwen tussen belanghebbenden; 

 Kritische zelfreflectie door alle belanghebbende m.b.t.: 
o hun eigen doelen en interesses; 
o hun aannames t.a.v. het systeem dat beheerd moet worden; 
o hoe hun acties andere belanghebbenden kunnen beïnvloeden; 

 De ontwikkeling van een gedeelde probleemschets (waarbij geen volledige 
consensus vereist is, maar waarbij iedereen wel de visies van anderen op het 
probleem moet erkennen); 

 De ontwikkeling en kritische toetsing van mogelijke oplossingen; 

 Samen beslissingen nemen, gebaseerd op “geven-en-nemen” (wederkerigheid) en 
betrokkenheid; 

 Regelingen om de implementatie van beslissingen te promoten.  
 
 

 

Vraag 3 peilde reeds naar de mate waarin deelnemers nieuwe inzichten verkregen via de workshops 

(met name in de noden van andere betrokkenen t.a.v. de FF-eindproducten), en vraag 4 verwees 

naar het al dan niet ervaren van een positieve impact van de workshop op de verdere ontwikkeling 

van relevante FF-eindproducten. Met het oog op het sociaal leerproces werden de deelnemers ook 
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bevraagd naar het al dan niet voorkomen van tegenstrijdige prioriteiten t.a.v. de gewenste 

eindproducten en naar de manier waarop de deelnemers hier in dat geval mee omgaan.   

 

 

 

De antwoorden op vraag 9 liepen sterk uiteen, maar deelnemers die aangegeven hadden dat ze 

tegengestelde prioriteiten vaststelden waren wel vrij positief over de manier waarmee alle 

deelnemers hiermee omgingen (n=5). Sommige deelnemers konden de tweede vraag (9b) niet 

beantwoorden, wellicht omdat zij vonden dat ze dit (voorlopig) nog niet volledig konden inschatten 

of omdat de afwijkende standpunten misschien ondervertegenwoordigd waren in de workshop (bv. 

landbouw). Mogelijk heeft één van de deelnemers de scores bij deze vraag foutief geïnterpreteerd 

(resulterend in een hoge score op vraag 9, zonder bijkomende uitleg waarnaar in het geval van een 

hoge score op vraag 9 expliciet gevraagd werd in 9a en 9b). 

Opmerkingen/toelichting bij vraag 9 (incl. 9a en 9b): 

 Landbouw kwam weinig aan bod. 

 Schaalniveau. 

 Eindproducten zijn nog wat onduidelijk. 

 "Vraagteken" [moeilijk in te schatten of de belanghebbenden dit echt konden]. 

 

Tot slot werd aan de deelnemers ook nog gevraagd hoe ze de uitkomsten van hun eigen workshop-

groep beoordeelden.  
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Een grote meerderheid van de deelnemers (10) was (helemaal) tevreden over de uitkomsten (score 

6 en 7), en de vier andere deelnemers waren hierover eveneens vrij tevreden (score 5). 

 

Algemene conclusie en aanbevelingen 
 

Met het oog op een de organisatie van toekomstige workshops binnen Future Floodplains, werd aan 

de deelnemers ook gevraagd wat ze goed vonden en wat eventueel zou kunnen verbeteren. 

Dit vonden de deelnemers goed: 

 Enthousiasme van de spreker. 

 Betrokkenheid in begin van het project. 

 Locatie. [VAC Leuven, thuisbasis van enkele deelnemers en/of vlak bij een station] 

 Goed systeem met groene/blauwe stickers om prioriteiten te bepalen. 

 Interactie. 

 Prima gebracht. Goede groep, facilitators. Veel succes! 

 Constructieve sfeer; ruimte voor nieuwe ideeën, concepten en insteken. 

 Open en transparant. 

 Redelijk objectief en praktisch. 

 

Dit zou de workshop kunnen verbeteren: 

 Animatie van de rondtafel… 

 Roulatie thema-groepen (geomorfologie, hydrologie en ecologie) was niet mogelijk. 

 Nog aantal essentiële eindgebruikers overtuigen om deel te nemen. 

 Het gewicht van de "groene" gebruikers wat verminderen / in evenwicht brengen.  

 

 


