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Eindgebruikersoverleg  -  17/05/2017  

 
 

(1) Presentatie eerste projectresultaten 
(2) Veldbezoek: “Geo-ecohydrologie van de 

Mombeekvallei” 
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1. Presentatie eerste projectresultaten 
 
In het eerste deel van de workshop werden de eerste projectresultaten van het project voorgesteld. 

Elk werkpakket (WP) toonde de voortgang en eerste resultaten, en illustreerde hoe deze resultaten 

kunnen gebruikt worden om het functioneren van de valleien in Vlaanderen beter te begrijpen: 
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- WP1: Veranderingen in riviermorfologie: Opmetingen van het rivierkanaal in Dijle, Gete, en 

Mombeek sinds tweede helft 19 eeuw tonen belangrijke veranderingen in de morfologie van 

het rivierkanaal. Deze veranderingen kunnen gekoppeld worden aan veranderingen in 

management van het rivierkanaal, en aan veranderingen in debiet en sedimentaanvoer. Deze 

laatste factoren kunnen op hun beurt gekoppeld worden aan veranderingen in landgebruik 

en klimaat.  

- WP2: Hydrologische dynamiek van valleigebieden: Temperatuurmetingen van rivierwater en 

grondwater in Zwarte Beek en Mombeek worden gebruikt om de flux te bepalen tussen rivier- 

en grondwater, en om veranderingen in deze fluxen in ruimte en tijd te achterhalen. In een 

volgende stap worden deze metingen gebruikt om de toekomstige hydrologische dynamiek 

van valleigebieden te voorspellen. 

- WP3: Ecologische dynamiek van valleigebieden: Landschapsecologische 

systeembeschrijvingen werden uitgevoerd voor Dijle, Gete, Zwarte Beek, Mene-Jordaan en 

Mombeek. Hydrologische meetnetten tonen variaties in grondwaterstanden. 

Vegetatieopnames en reconstructie van beheergeschiedenis werden uitgevoerd in Dijlevallei. 

Met behulp van bodemvallen wordt aanwezigheid van bodembewonende ongewervelden 

gekoppeld aan hydrologie, vegetatie en locatie in vallei. 

- WP4: Lange-termijn veranderingen van valleigebieden:  Geomorfologie, ecologie en 

hydrologie van Dijle vallei werd gereconstrueerd obv boringen, pollen analyses en testate 

amoebae analyses. Resultaten tonen hoe de Dijle vallei in de laatste duizenden jaren is 

veranderd onder invloed van landgebruiksveranderingen. Eerste resultaten voor Nete, 

Mombeek en Zwarte Beek tonen grote variaties in evolutie van de valleigebieden in 

Vlaanderen.   

 

Tenslotte werd ook vooruit gekeken naar de volgende workshop. Deze zal doorgaan in mei 2019 in de 

Dijle vallei. In de tussentijd worden de eindgebruikers op de hoogte gehouden van de voortgang van 

het project via de website (www.futurefloodplains.be) en via de mailingslijst (aanmelden via 

nils.broothaerts@kuleuven.be). 
 

  

http://www.futurefloodplains.be/
mailto:nils.broothaerts@kuleuven.be
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2. Veldbezoek: “Geo-ecohydrologie van de Mombeekvallei” en 

netwerkmoment 
 

Tijdens een veldbezoek aan de Mombeekvallei lag de focus op de resultaten en activiteiten van het 

project in de Mombeekvallei.  
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Terreinbezoek met toelichting over de valleidynamiek en het beheer in de Mombeekvallei. 
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Terreinbezoek met toelichting over de valleidynamiek en het beheer in de Mombeekvallei. 
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3. Evaluatie van workshop 3 door de eindgebruikers 
 

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 deze workshop 
 

 

Opmerkingen/toelichtingen: 

 Beeld van de projector kon beter. Sprekers waren duidelijk. 

 Link met de output gewenst, soms niet duidelijk (lijkt soms "spielerei") 

 Goede presentaties, beknopt en duidelijk. Voor mij was dit de 1ste keer dat ik aanwezig was 

op een workshop van FF, en het geheel was zeer duidelijk. 

 Vaak nog een wat moeilijke inhoud om op deze korte tijd te begrijpen, gedeeltelijk omdat ik 

de historiek niet ken. 

 Niet te lezen presentatie (licht). 

 Sterkere beamer? 
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Opmerkingen/toelichtingen: 

 Dan moet je nog weten wat die waren, zijn niet herhaald.  

 Nog te vroeg om te kunnen oordelen. 

 Ik ben niet zo goed op de hoogte van de eerder geformuleerde doelstellingen. 

 Ik ken de resultaten van WS1 niet en denk dat de resultaten van WS2 nog niet relevant 

waren. 

 Wellicht zullen meer resultaten en producten volgen, die bruikbaar zijn. 

 

 

Opmerkingen/toelichtingen: 

 Niet altijd gemakkelijk te horen: groep te groot? 

 Goede uitleg op het terrein. 

 Tof in elkaar gestoken. Een geslaagde dag en veel bijgeleerd! 

 Soms nog wat moeilijk om te begrijpen, bv. hoe de profielen gelezen moeten worden. 

 Luid genoeg praten bij een uitleg op het terrein.  

 

 

 

 

Opmerkingen/toelichtingen: 

 Niet duidelijk. 

 Nog te vroeg om te kunnen oordelen. 
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 De link tussen de onderzoeken en toekomstige terreinrealisaties/beheer mag nog duidelijker 

zijn. 

 

 

Opmerkingen/toelichtingen: 

 Veel bekende gezichten van vroegere opleiding (studies) teruggezien. 

 Ja. 

 Voldoende tijd hiervoor. 

 

 

Opmerkingen/toelichtingen: 

 Hoe klimaatscenario's doorrekenen  

 Zeer ambitieus, en knap dat zoveel disciplines worden samengenomen. 
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Opmerkingen/toelichtingen: 

 Zeer benieuwd naar de resultaten! 

 Ik hoop dat het werkbaar genoeg wordt voor de praktijk. 

 

 

Opmerkingen/toelichtingen: 

 Leuk ook de insteek van de plaatselijke beheerders, wat dan ook nog eens belangrijke info 

blijkt te zijn voor het project. 

 

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:  

 Theorie-praktijk goed gelinkt! 

 Eerste resultaten waar ik me al concreet iets bij kan voorstellen. 

 Grote opkomst, interessant terreinbezoek en veel interactie. 

 Goede balans tussen toelichtingen en terreinbezoek. 

 Korte vlotte uiteenzetting van de diverse onderdelen. Goede timing. 

 Diverse groepen samen laten optreden. 
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 Er werd in verstaanbare taal voorgesteld/gepraat. Gemotiveerde medewerkers. 

 Duidelijke structuur + wandeling waarbij de resultaten gepresenteerd werden naast de 

onderzochte waterloop. Dit geeft verduidelijking door meteen het landschap te zien. 

 Terreinbezoek. Gelegenheid tot netwerken en vragen stellen. 

 Thema. Publiek. Integraal. 

 Alle aspecten komen duidelijk aan bod. Tijd voor vragen. Info lokale gidsen. 

 Een goede en duidelijke bespreking van de 3 aspecten van het project. Veel aanwezigen. 

 Verweven van inzicht geo-eco-hydrologische processen. 

 Afwisseling overzicht + terrein. Goed geïllustreerd op het terrein. 

 

Dit zou de workshop kunnen verbeteren: 

 Met 2 tot 3 kleine groepjes werken. 

 Duidelijke link naar bijdrage stand van zaken aan de output. 

 Ik zie niet direct verbeterpunten. 

 Een zaal met een goede beamer zodat de presentatie beter leesbaar is. 

 Verduisteren zaal. 

 Kleinere groepen? 

 Taart bij de koffie? 

 Naamkaartjes om nog gemakkelijker te kunnen netwerken. 

 Vroeger beginnen. 

 Helderheid van geprojecteerde beelden en figuren.  

 Groter scherm. 

 Interactie in groepjes, met verschillende stakeholders. 

 "Constructieve-kritiek"-momenten. 


