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• Foto wetenschappers workshop

Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services

Het verlies aan biodiversiteit en de 

opwarming van de aarde zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Je kan de strijd tegen beide alleen 

winnen als je ze samen aanpakt. 

Anders dreigen maatregelen tegen de 

ene nefast te zijn voor de andere. 

Zowel het biodiversiteitsverlies als de 

klimaatopwarming zijn het gevolg van 

menselijke economische 

activiteiten, en daarbij versterken ze 

elkaar. Maar tot nu toe werden beide 

problemen te vaak apart aangepakt, 

en dat kan contraproductief werken. 



Impact van lithiumontginning

Atacama, Chili



• Foto wetenschappers workshop

Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services

"De sleutel tot een succesvol beleid", 

zo zeggen de experts, "is het klimaat, 

de biodiversiteit en de menselijke 

samenleving als een gekoppeld 

systeem behandelen." 





Zo is behoud en herstel van natuurgebieden 

met al hun biodiversiteit één van de meest 

efficiënte maatregelen tegen 

klimaatverandering, zowel voor het 

verminderen van CO2-uitstoot als het 

aanpassen aan klimaatverandering.

(dus klimaatmitigatie én -adaptatie)

= WORKING WITH NATURE / 

NATURE BASED SOLUTIONS





Klimaat

Biodiversiteit

Vervuiling, verharding, verlies 
habitat, invasieve soorten, 
ontginning, …

Gebruik fossiele brandstoffen, 
veehouderij, ontbossing, … 

Hitte, droogte, verzilting, 
overstromingen, …

CO2 emissies door verlies 
wetlands, ontbossing, …

Verlies ESD

Extreme weersfenomenen

In de Scheldevallei



Klimaat

Biodiversiteitherstel ESD

In de Scheldevallei

Minder 
extreme 
weersomstan
-digheden

Meer natuur en 
biodiversiteit

Minder 
klimaatverandering



“MOERASSEN ZIJN EEUWEN DE ANTIPODE VAN DE BESCHAVING GEWEEST”
Hendrik Schoukens

We zijn de voorbije zestig jaar 244.000 hectaren met plassen, meren, moerassen en venen 
verloren. Die gebieden zijn drooggelegd voor landbouw, huizen, wegen en bedrijven.



Uit blad Science: Wetlands vormen 1% van 
de aardoppervlakte, maar staan in voor 
20% van de koolstof die door de natuur 
wordt opgeslagen.



LIFE Sparc

Space for 
Adapting

the River Scheldt 
to Climate change

https://life-sparc.eu/

€ 8,5 miljoen
€2,4 miljoen EU co-financiering

Duur: 2017-2025

https://life-sparc.eu/


Projectpartners



Verlies aan 
getijdennatuur in 
Vlaanderen





Minder kans op overstromingen

Natuurontwikkeling

Kennis delen

Bezoek de Scheldevallei



Pijler 1

Minder kans op overstromingen

8 klimaatbuffers

5 ontpolderingen en 3 gecontroleerde 
overstromingsgebieden Vlassenbroek @Vilda





Pijler 2

Natuurontwikkeling

428 ha zoetwatergetijdennatuur

Klimaatrobuuste beheerplannen

Groot Schoor @Vilda



Pijler 3

Kennis delen

conferenties

Modellering andere Europese 
getijdengebieden

Elbe, Eems, Humber, Loire, Seine, Weser en 
project Waterdunen



Pijler 4

Beleving

3 klimaatpaden

Jaarlijks evenement Hoogtij/ STROOM

90 ambassadeurs



Editie 2022

• 15.000 bezoekers

• 70 events + 23 fotokubussen

• 150 artiesten + 34 sprekers en gidsen

• 62 partners

• 13mio lezers van geschreven 

+ online pers

• 7x TV-journaal



Notelaer
Bornem

Vlassenbroek
Lorem ipsum

Koolputten 
Waasmunster 

3 belevingspaden rond klimaat 





30
horeca -uitbaters

34
klimaatouders

56  
klimaatgidsen 

Ambassadeurs



Plan je bezoek aan
de sluizen

Realtime data uit de 
Scheldevallei

https://life-sparc.eu/



Monitoring 

sedimentatie, erosie, zwevend stof, waterkwaliteit, benthos, vogels, vissen, vegetatie en 
habitat 

Modellering

Sedimentatie 8 gebieden





Minder kans op overstromingen
Hoogwaterpeil – 35cm in Dendermonde

1/350 -> 1/1000

428 Zoetwater getijdennatuur
642 ton C-opslag/j

272 mln m³/j gezuiverd water

Meer draagvlak en recreatie
3 educatieve paden
90 ambassadeurs

Sigmaplan gekend 
bij andere estuaria

In een notendop

Wal-Zwijn    @Vilda



Dank voor je aandacht!

https://life-sparc.eu/

https://life-sparc.eu/

