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Doelstelling (& outline) 

Fase 1: Inventariseer de (mogelijke) effecten van 
klimaatsverandering op de natuur  

Fase 2: wat is de klimaatgevoeligheid van de Zeeschelde natuur 
Fase 3: Inventariseer gerichte ‘maatregelen’ 

ontwikkelen van een klimaatadaptatieplan voor de 
estuariene natuur 

Algemeen 
Specifiek voor 8 gebieden 
Input inrichting & beheerplannen 
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Hoe gevoelig is het 
systeem? 

Waar en welke 
maatregelen nodig? 
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Klimaatbestendigheid estuarium 

Kwetsbaarheid van de soorten 
en habitats 

Adaptatief vermogen estuarien 
ecosysteem 

Klimaatverandering 

Ecosysteemgerichte 
klimaatadaptatie 

maatregelen  

Effectgerichte 
klimaatadaptatie 

maatregelen  

Mitigatie 
maatregelen  

Monitoring – 
Adaptief beheer 

Wat bepaalt de klimaatbestendigheid? 



 
 

 

Fase 2: Kwetsbaarheidsanalyse 



Fase 2: Kwetsbaarheidsanalyse 

HOE? 
• Algemene kwetsbaarheidsanalyse (GISanalyse) 

Landschappelijke integriteit = hoe klimaatgevoelig zijn de 
estuariene habitats? Focus op de schorren.  

• Positionering in het Gillson schema (Trends Ecol. Evol. 28:135) 
• X-as :  Habitatkwetsbaarheid 
• Y-as :  Habitatdegradatie 
• Z-as :  Andere milieudrukken 
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Kwetsbaarheid estuariene habitats 

(relatief) zeer 
klimaatgevoelig 

(relatief) beperkt 
klimaatgevoelig 

GHW 

GLW Brede gradiënten 
Flauwe helling 
Lagere stroomsnelheid 
Minder golfwerking 

Smalle gradiënten              
Steile helling 
Hogere stroomsnelheid 
Meer golfwerking 

vaargeul 

Klein areaal 
Sterke fragmentatie 
Veel randeffecten 

Groot areaal 
Weinig  fragmentatie 
Minder randeffecten 
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HD INDEX 
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X-as: Habitatkwetsbaarheid 

Breedte habitats 
Helling 
 
 
Stroomsnelheid 
 (data WL , Scaldis 2013) 

 
 
Golven 
 



Erosie-risico index schorrand/oever 

Van Ryckegem et al. 2020. 
Oeverbeheerplan. In prep. 
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Y-as : Habitat degradatie HD-index 

Areaal tov doelstelling (%Distgoal)(methodiek Maris et al., 2014) 

Vormindex gebieden (Brys et al., 2005) 

Fragmentatie (% dwarsprofielen met schor 
minder dan 5m) 

Waarde gecategoriseerd tussen 1 en 10 
 Positie is relatief op de schaal van de huidige 
degradatie 

HD = gemiddelde (Area*1 + vormindex*1 + Frag*0.5) 



Fragmentatie index Vorm index 

Oppervlakte index Habitatdegradatie index 
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Eutrofiëring via lucht
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Samengevat verwacht effect milieudrukken

Z-as : Andere milieudrukken 
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Fase 3: Adaptatiestrategie & 
maatregelen 
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Andere ingrepen 

Natuurbeheer, 
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met weinig habitat, vistrappen, 
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En ! 
Aandacht 
bovenstroomse 
bekken 

En ! 
Aandacht 
bovenstroomse 
bekken 



Inventarisatie klimaatadaptieve 
maatregelen 8 sigmagebieden 
Specifieke toets van 

inrichtingsplannen 
Zijn er inrichtingsbijsturingen die 
de klimaatrobustheid en 
weerstand tov andere 
milieudrukken kunnen vergroten? 

 





Suggestie voor bijkomend onderzoek 

 

 

Intensive 
management 

Intensive 
management 

increase 
heterogenity, reduce 

hydrodynamics 

- Definieer een referentietoestand om de effectieve 
verandering en impact van maatregelen te kunnen 
visualiseren 

- Effecten van gepland sigmaplan 
- Toekomstscenario’s doorrekenen 

 
 ontpoldering 

GGG 



Besluit 
Uitdagingen zijn groot en verandering komt! Er is geen 

samenhangend onderzoeksprogramma naar effecten van 
klimaatsverandering op de natuurwaarden van het Schelde-
estuarium. Dit is wenselijk om werk van te maken. 
 

Scheldenatuur heeft nood (en zal het in de toekomst nog meer 
hebben) aan ecosysteemgerichte maatregelen maar aanvullende 
effectgerichte maatregelen zullen nodig zijn 
 

Klimaatsgevoeligheidsanalyse is een interessant instrument om 
inzicht te krijgen in de ruimtelijke verschillen en kan helpen bij 
het bepalen van de focus maatregelen en de prioritering 
 

Studie is eerste oefening 
Download: https://doi.org/10.21436/inbor.16943295  

 

https://doi.org/10.21436/inbor.16943295
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