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Hoog risico op waterschaarste en droogte
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Waterstress in Vlaanderen



Hoog risico op waterschaarste en droogte
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Bron: De Standaard 7 December 2019

Impact klimaatverandering



BLUE DEAL > 70 acties & maatregelen
Engagement van stakeholders door

Investeren
Stimuleren
Reguleren

Investeringen door de 
Vlaamse Overheid

Ondersteunen van  
investeringen door

innovatieve partnerschappen

Investeringen in onderzoek, 
innovatie, slimme meetnetten 

en sturingen

Regelgeving en beleid

Blue Deal: een ambitieus programma
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Regelgeving en beleid

Enkele voorbeelden

• Naar een meer klimaatbestendige watertoets

• Aanpassing van de hemelwaterverordening

• Doordacht peilbeheer

• Meldingssysteem voor 
oppervlaktewateronttrekkingen

• Bijsturen regelgeving ifv circulair en duurzaam 
watergebruik

• Aanpassing regelgeving bemalingen

• …



Aanpak Blue Deal impactmonitoring
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Spoor 3: Systeemmonitoring Vlaanderen
Wat? Trends, noden en kansen in het integraal watersysteem 
detecteren 
Deliverables? Data-driven algoritmes ontwikkelen en toepassen 
op de Vlaamse meetnetten; beleidsadviezen formuleren

Spoor 2: Kennisopbouw 
individuele maatregelen 
Wat? Kennisopbouw rond de werking en impact 
van individuele maatregelen via gerichte in situ 
monitoring
Deliverables? Opmaak “Praktijkgids monitoring”, 
afstemmen monitoringsinitiatieven

Spoor 1: In kaart brengen van de Blue Deal
Wat? In kaart brengen van maatregelen, beoogde effecten, 
monitoringsinitiatieven & kennisnoden
Deliverables? Bevraging van alle Blue Deal projecten

Input locaties en types gerealiseerde 
maatregelen 

Input locaties en types 
gerealiseerde maatregelen, 
lopende en geplande 
monitoringsinitiatieven en 
kennisnoden
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= datagedreven analyses van bestaande meetnetten en databanken om 
inzicht te krijgen in de waterbalans van ons integraal watersysteem

Spoor 3: Systeemmonitoring

Diagnose 
droogte

Analyse Blue 
Deal

Proactief
beleid

Analyse van het hydrologisch 

systeem: trends, kwetsbaarheden 

en kansen.

Overzicht gerealiseerde & 

geplande Blue Deal maatregelen

en hun waargenomen impact.

Beleidsadvies: Waar zijn (prioritair) 

bijkomende maatregelen en 

monitoring aangewezen.

✓ Uitgevoerd: algoritmes & 
analyses grondwater, 
oppervlaktewaters en riolering; 
afgestemd met administraties

✓ In uitvoering: waterverbruik; 
verankering van ontwikkelingen

✓ Uitgevoerd: opzetten en 
uitsturen van bevraging van 
alle Blue Deal projecten

✓ In uitvoering: analyses 
maatregelen, en correlatie 
maatregelen en 
waargenomen impacts

✓ Uitgevoerd: opmaken eerste set 
beleidsaanbevelingen en 
ondersteunend kaartmateriaal

✓ In uitvoering: rapportering, 
verdere detaillering van 
beleidsadvies, en afstemming 
administraties



Spoor 3: Systeemmonitoring: grondwater
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Langetermijn (>30j) trendanalyse van een representatieve set van 406 ondiepe 
grondwatermeetpunten uit de VMM- en Watina-databanken

Conclusies:

• Verdroging (van de ondiepe grondwaterstanden) op lange termijn waarneembaar op 38% van de 
onderzochte locaties verspreid over gans Vlaanderen, slechts op 3% vernatting.

• (Geografische) hiaten in de data → bijkomende metingen en/of beheersafspraken meetpunten nodig

(38%)

(3%)
(59%)



Spoor 3: Systeemmonitoring: grondwater
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Analyse van de gemiddelde afwijking van grondwaterstanden per seizoen voor de 
locaties gerapporteerd in de Grondwaterstandsindicator VMM

zomer 2002 vandaag

Hogere grondwaterstanden dan 
gemiddeld voor dat seizoen

Lagere grondwaterstanden (…)

Nat voorjaar en zomer ’21 
leidde tot sterke 
grondwaterstijging

Laagste 
grondwaterstanden 
eind 2018

Grondwaterbuffer reeds 
deels “kwijtgespeeld” 
tegen de winter van ‘22



Is er niet-weersgebonden verdroging waarneembaar?

✓ Model ontwikkeld dat niet-weersgebonden verdroging/vernatting kan identificeren

✓ Opschaalbaar naar andere/nieuwe meetpunten met voldoende data

✓ Resultaten na toepassing op 186 meetpunten verspreid over Vlaanderen:

Spoor 3: Systeemmonitoring: grondwater
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57% verdroging

2% extremer: verdroging en vernatting

9% vernatting

32% zonder trend

Op 59% van de onderzochte 
locaties is er verdroging 
waarneembaar die niet 
verklaard kan worden door de 
meteorologische condities.



Spoor 3: Systeemmonitoring: grondwater
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Natuur (70 meetpunten)Landbouw (86 meetpunten)

Niet-weersgebonden verdroging gebeurt sterker in landbouw- dan in natuurgebied

11%

1%

33% 54%

3%

6%

28%
63%

Op 55% van de 
onderzochte locaties in of 
rond natuurgebied is er 
verdroging waarneembaar 
die niet verklaard kan 
worden door de 
meteorologische condities.

Hellingen en plateau’s (154 meetpunten)Valleien (33 meetpunten)

Niet-weersgebonden verdroging gebeurt sterker in valleien dan op hellingen en plateaus

9%

3%

18%

70%

2%

9%

35%
54%
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Spoor 3: Systeemmonitoring: oppervlaktewater

Analyse afwijkende afvoeren van onbevaarbare waterlopen t.o.v. gemiddelde 
afvoer van waterlopen met gelijkaardige hydrogeologische karakteristieken

Bekkens voeren 9 tot 25% minder 
water af dan gelijkaardige

Bekkens voeren tot 18% meer 
af dan gelijkaardige

Conclusies onbevaarbare waterlopen:

• Onbevaarbare waterlopen voeren 11% tot 55% van de neerslag af

• Onderlinge verschillen in afvoer: deels te verklaren door antropogene invloeden

• Grote hiaten in de data → bijkomende metingen nodig, op cat1 en cat2 waterlopen

Bevaarbare waterlopen:

• Waterbalansmodel vereist om analyses uit te kunnen voeren. Dit is in opmaak bij De Vlaamse Waterweg



Welke stelsels voeren relatief gezien het meeste grondwater af?
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Spoor 3: Systeemmonitoring: rioleringen

= verhouding van de afvoer van grondwater versus de grootte van het rioleringsstelsel

Vlaanderen: 132 miljoen m³ in 2020
Ter referentie:

Afvoer rioleringen periode voor 2018 (=natter): 190 miljoen m³/jaar
Leidingwaterverbruik Vlaanderen: 435 miljoen m³/jaar

Lekken drinkwaterleidingen: 66 miljoen m³/jaar
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Spoor 3: Systeemmonitoring: rioleringen

Hoeveel oppervlakte watert er af per inwoner (IE) naar elke RWZI?

= analyse van de neerslaggedreven afvoer naar de RWZI, inclusief correctie voor overstortwerking

= gemiddeld circa 25% van de equivalente verharding watert af naar de RWZI. De 
overige 75% infiltreert, of watert versneld af naar waterlopen.

In onderzoek: Kunnen we cijfers gebruiken om afwaterende oppervlakte in steden en 
gemeenten op te volgen?



Geplande analyse Blue Deal waterverbruik:
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Wat zijn de gemiddelde, totale en relatieve veranderingen in Blue Deal 
projecten voor:

Vlaanderen

Sectoren landbouw & 
industrie

Per deelsector
(waar mogelijk)

Bv. rundveeteelt, textielindustrie, …

Totaal watergebruik 
[m³/jaar]

Gebruik kwetsbare 
bronnen [m³/jaar]

= grondwater, leidingwater en 
oppervlaktewater

Gebruik duurzame 
bronnen [m³/jaar]
= hemelwater, effluent-

/proceswater

Gerapporteerd op schaalniveaus:
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Volgende stappen

• Verdere communicatie resultaten impactmonitoring

• Doorvertaling inzichten impactmonitoring naar Vlaams, bekken- en 
lokaal niveau

• Verdere uitbouw Blue Deal website, met o.a. overzicht initiatieven 
voor delen van leerlessen, inspirerende projecten, …

• Sectorale Blue Deals

• …


