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Samenvatting 
Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor verschillende sectoren, niet alleen direct 
door veranderende weersomstandigheden, maar ook door indirecte impacten die te maken 
hebben met een toename in risico’s. Landbouw, natuur en landschap ondervinden een 
enorme impact en liggen aan de basis van adaptatieopties en mitigerende maatregelen. Het 
doel is om belangrijke historische veranderingen in landgebruik te Voeren na te gaan, en de 
impact van klimaatverandering te begroten zodat  passende maatregelen en opties kunnen 
worden opgesteld om het landschap klimaatbestendig te maken. Een risicoketen werd 
gehanteerd waarbij klimaatfenomenen, de impact daarvan op natuur en landbouw, de 
kwetsbaarheid en veerkracht van het landschap, en adaptatieopties alsook mitigerende 
maatregelen worden behandeld.  

Een analyse van observaties voor 1960-2014 toont hogere minimum- en 
maximumtemperaturen en daardoor minder kans op vorstdagen en meer kans op hittedagen 
tijdens deze eeuw. Extreme temperaturen per maand vertonen een stijging tijdens de 
zomermaanden. De winters worden natter, het voorjaar en de zomers worden droger en 
extreme regenbuien komen vaker voor in de zomer. Een zwakke trend bestaat naar een 
verhoogd neerslagtekort en langere droogteperiode in het voorjaar en vooral in de zomer 
gedurende de periode 1960-2014. Simulaties met globale en regionale klimaatmodellen tonen 
dat de kans op droogte, hittegolven en korte hevige buien in de zomer toeneemt in de 
toekomst. In de winters zal er meer neerslag vallen. Door het veranderende neerslagpatroon 
en de verwachte toename van extremen nemen overstromingen, erosie en moderoverlast toe; 
in de winter door de toename in neerslag, in de zomer door piekbuien. In de zomer zal door 
toegenomen verdamping de grondwaterstand en het debiet in de rivieren en beken dalen. De 
weersvariabiliteit zal resulteren in een grotere opbrengstvariabiliteit bij alle gewassen en in 
lagere opbrengsten bij zomergewassen. Een risicomatrix, ingevuld door 29 landbouwers, toont 
dat vooral hevige regenval en hagel momenteel als sterk bedreigend wordt ervaren. Klimaat- 
en weersimpacten op fruit en groenten, aardappelen en wintergranen zijn het sterkst, terwijl 
enkel neerslag impact heeft op bodemgerelateerde factoren. 

Kwetsbaaarheid en veerkracht ten aanzien van klimaatverandering dienen vooral in een 
ruimtelijke context gezien te worden. Landbouw is met tweederde van de totale oppervlakte 
een belangrijke pijler van het landschap. Graslanden, bossen, en kleine landschapselementen 
zoals bomen, struiken en houtkanten bufferen extreme weersomstandigheden; ook een goede 
gewasrotatie en -diversificatie dragen bij. Een evolutie van de arealen akker en gras in de 
geregistreerde percelen laten geen echt grote verschuivingen zien in de periode 2003-2014. 
Op perceelsniveau treden er vaak veranderingen op zoals een graslandanalyse op basis van de 
Biologische Waarderingskaart aantoonde. Ondanks een stijgend aantal 
beheerovereenkomsten in de periode 2009-2014, verdwijnen er vele kleine 
landschapselementen zoals vastgesteld op aardobservatiebeelden.  

Centraal in de klimaatrisicoketen staat het landschap van Voeren dat een versterkende of 
verzwakkende invloed zal ondervinden. Factoren die het typische landschap versterken 
omvatten een verlengd groeiseizoen dat een voordeel oplevert voor grasproductie, een 
bemestend effect door een verhoogde CO2 concentratie, een versnelde koolstofcyclus, en een 
verhoogde inzet op landschapselementen en natuur als klimaatbuffer. Verzwakkende factoren 
daarentegen zijn verstoring door toename van warmteminnende soorten, verschuivingen in 
fenologie en soorteninteracties, water- en modderoverlast, erosie, verdroging en lage 
waterstand, verminderde waterkwaliteit, en verlaagde landbouwproductie.  

Landgebruik en -bedekking vormen de beste bescherming tegen de gevolgen van 
klimaatverandering; tegelijkertijd zijn zij sleutelfactoren voor de waarde van het landschap te 
Voeren. Bij het klimaatbestendig maken van Voeren zijn vooral natuur, kleine 
landschapselementen en het landbouwlandgebruik belangrijk. 
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Introductie onderzoeksproject Voeren: Versterken van streekidentiteit 
via landbouw, natuur, erfgoed en toerisme 
Onderzoeksproject uitgevoerd in het kader van het Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid 
onder de noemer ‘uitvoering Onderzoeksagenda Platteland’ (2014-2017). Supervisie door 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 

Het Vlaamse platteland heeft een aantal waardevolle cultuurlandschappen, die bestaan uit 
een unieke mix van lokaal-aangepaste landbouwsystemen, karakteristieke natuur en typisch 
onroerend erfgoed. In gebieden buiten de snel-urbaniserende ‘Vlaamse ruit’ konden deze 
cultuurlandschappen beter ‘overleven’ omdat de druk vanuit ander sectoren minder hoog was. 
Anderzijds zijn deze gebieden niet immuun aan externe drukken, zoals economische druk op 
familiale landbouwbedrijven, stijgende vraag naar recreatie en toeristische activiteiten, nieuwe 
regelgeving i.v.m. natuur en erfgoed, immigratie van nieuwe inwoners die op zoek zijn naar 
rust en natuur. Al deze drukken werken op verschillende manieren in op deze 
cultuurlandschappen. 

Om deze dynamieken beter te begrijpen, werd gekozen voor één casus gebied, nl. de 
Gemeente Voeren, ook bekend als de ‘Voerstreek’, in de Provincie Limburg (België). Het 
typische bocagelandschap van Voeren wordt gekenmerkt door graslanden, bossen, kleine 
landschapselementen, hoogstamboomgaarden en holle wegen, en wordt toeristisch/recreatief 
erg geapprecieerd  Dit landschap dreigt echter te verdwijnen omdat de typische familiale 
melkveelandbouw onder druk staat.  

De lange-termijn doelstelling van het onderzoeksproject is om de visie van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van de Gemeente Voeren te ondersteunen, nl. het typische 
landschap van Voeren in stand houden en trends met negatieve impact op de kwaliteit van het 
landschap inperken of omkeren. De specifieke objectieven van het onderzoeksproject zijn de 
volgende: 

• Aanleveren van wetenschappelijk onderbouwde inzichten over de veranderingen van 
het Voerense landschap. 

• Identificeren van mogelijke oplossingsrichtingen voor beleid en praktijk om het 
typische landschap te behouden en/of te versterken.  

Voor dit project werkt het onderzoeksteam nauw samen met de projectgroep Voeren. De 
projectgroep is een strategisch samenwerkingsverband tussen verschillende lokale en 
regionale actoren die nauw betrokken zijn met het Voerense landschap, zoals Gemeente 
Voeren, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Agentschap voor Natuur en Bos, 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, Agentschap Onroerend Erfgoed, en anderen.  Deze 
projectgroep heeft als doel om de karakteristieke plattelandsfuncties en -waarden van de 
Voerstreek in stand te houden of te versterken via een geïntegreerde en 
sectoroverschrijdende aanpak. De samenwerking tussen het onderzoeksproject en de 
projectgroep resulteerde in wederzijdse voordelen: enerzijds werden de onderzoeksresultaten 
regelmatig voorgesteld en gevalideerd door de projectgroep; anderzijds werd de 
onderzoeksagenda aangepast naar gelang de noden van de projectgroep. De bedoeling is dat 
de projectgroep na afloop van het onderzoeksproject verder aan de slag kan gaan met de 
praktische bevindingen van het onderzoeksproject.  

De onderzoeksresultaten van de casus Voeren worden ook doorvertaald naar het Vlaamse 
plattelandsbeleid. Er zullen aanbevelingen geformuleerd worden voor lokale en bovenlokale 
stakeholders, die een antwoord trachten te bieden op de volgende vragen: Hoe om te gaan 
met waardevolle rurale landschappen die onder druk staan van socio-economische, beleids- en 
klimaatsveranderingen? Hoe kan bovenlokale regelgeving op streekeigen noden afgestemd 
worden?  
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1 DOELSTELLINGEN VAN DIT RAPPORT 

Het doel van dit rapport is om de impact van klimaatverandering en de daarmee gepaard 
gaande veranderingen op landbouw, natuur, landschap en landgebruik te Voeren na te gaan. 
De analyse is ingebed in de plattelandsanalyse van Voeren. Een lijst met mogelijke 
klimaatimpacten werd opgesteld en afgestemd met de stakeholders. Voorbeelden zijn: 

• Landbouwlandgebruik: mogelijke impact op oogst voor verschillende hoofdgewassen 
• Natuur en landschap: impact van droogte, hitte en overstroming op vegetatie 
• Milieu en landgebruik: impact op waterhuishouding, vervuiling en erosie 
• Landbouw, Natuur, Landgebruik, Milieu: impact op de koolstofcyclus 

De belangrijkste klimaatimpacten worden gekwantificeerd, zodat hiermee rekening kan 
gehouden worden bij het formuleren van mogelijke toekomstbeelden en zodat toekomst 
gerichte maatregelen kunnen worden voorgesteld voor een klimaatbestendig landschap te 
Voeren. In beleid dat omgaat met klimaatverandering dienen ook ruimtelijke ordening én 
landgebruik gefaciliteerd te worden opdat klimaatveranderingen de gevolgen ervan milderen 
of in elk geval niet meer verergeren. Bij beleid ten behoeve van landschap en natuur is het 
mogelijk om klimaatverandering op te nemen als een criterium bij de planning voor het 
behoud van beschermde gebieden en bij de planning van kleine landschapselementen.  

De specifieke doelstellingen van dit rapport zijn: 

• Een voorstelling maken van mogelijke klimaatscenario’s met veranderingen in 
temperatuur en neerslag; 

• Mogelijke klimaatimpacten kwantificeren zodat hiermee rekening kan gehouden 
worden bij het formuleren van mogelijke toekomstbeelden voor Voeren; 

• Het analyseren van landbedekkingveranderingen om de kwetsbaarheid of veerkracht 
van het landschap te evalueren;  

• Het evalueren van risico en risicobeheer; en, 
• Het opstellen van passende maatregelen en opties om het landschap te Voeren 

klimaatbestendig te maken.  
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2 ACHTERGROND 

Zonnestraling warmt de aarde op en de aarde straalt weer warmte uit. Hoe sterk de 
zonnestraling de aarde opwarmt, hangt af van de balans tussen inkomende zonnestraling en 
uitgestraalde warmte. Deze balans wordt beïnvloed door de hoeveelheid broeikasgassen in de 
atmosfeer. Van nature zitten er verschillende broeikasgassen in onze atmosfeer, o.a. CO2 en 
waterdamp. Door de natuurlijke hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer is de aarde 
ongeveer 33 °C warmer dan zonder deze broeikasgassen. Het natuurlijke broeikaseffect wordt 
echter versterkt door een sterke toename van de hoeveelheid broeikasgassen van 
antropogene oorsprong sinds de industriële revolutie. Het Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) stelt daarom dat het hoogst waarschijnlijk (“extremely likely”) is dat de 
opwarming vooral van antropogene oorsprong is.  

Het klimaat op aarde is dynamisch. De oorzaken van klimaatverandering kunnen van 
natuurlijke of antropogene oorsprong zijn. Natuurlijke oorzaken omvatten onder meer 
verschillen in zonneactiviteit, vulkaanuitbarstingen omwille van het aanzienlijk effect op de 
concentratie van broeikasgassen, en ijstijden als gevolg van astronomische variaties. 
Menselijke oorzaken zijn gerelateerd aan de uitstoot van broeikasgassen, zoals bijvoorbeeld 
emissies door verbranding van fossiele brandstoffen, en aan landgebruikveranderingen, zoals 
bijvoorbeeld ontbossing. Dit menselijk handelen beïnvloedt het klimaat op regionale schaal. De 
grootschalige uitstoot van broeikasgassen zorgt voor een globale klimaatverandering die 
sneller verloopt dan tot nu toe werd waargenomen. Sinds het preïndustriële tijdperk (rond 
1860) is de concentratie van CO2, CH4 (methaan) en N2O (lachgas) door menselijk toedoen 
aanzienlijk gestegen; voor CO2 concentratie is dit bijvoorbeeld van 280 ppm (parts per million) 
tot ongeveer 380 ppm nu.  

Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor verschillende sectoren, niet alleen door 
direct veranderende omstandigheden (zachte winters, meer droogte of wateroverlast, CO2-
concentratietoename), maar ook door indirecte impacten die te maken hebben met een 
toename in risico’s. Voor de landbouw en natuur zijn er directe impacten voor planten en 
dieren, en omvatten de indirecte impacten nieuwe ziekten en plagen, behoeften aan andere 
teelten of vegetatie, bedrijfsrisico’s zoals oogstonzekerheid of milieurisico’s zoals erosie en 
run-off naar de waterlopen. Klimaatverandering vormt op dit moment één van de belangrijkste 
bedreigingen voor de biodiversiteit. Door klimaatverandering verandert het ritme van planten 
en dieren waarbij ritmes van soorten die afhankelijk van elkaar zijn kunnen uiteen gaan lopen. 
Als bloemen eerder in het seizoen gaan bloeien zijn de insecten die zorgen voor bestuiving niet 
altijd aanwezig.  

Klimaatimpacten resulteren in een nood aan adaptatie die doorgaans gepaard gaat met 
veranderingen in landgebruik. De melkveehouderij is bijvoorbeeld een belangrijke 
economische landbouwactiviteit in Voeren waarop klimaatfactoren zoals hitte en 
droogtestress een directe invloed hebben op de productie van melk, gras en voeder. 
Adaptatiemaatregelen kunnen in het algemeen betrekking hebben op gewas (bv. productie, 
bestrijding), bedrijf (bv. gewasrotatie), regionale schaal (bv. watersystemen, hoogstamfruit) of 
kunnen technologische maatregelen gestuurd zijn door de sector (bv. resistente gewassen, 
beregening). De duurzaamheid van de maatregelen dient daarbij overwogen te worden.  

Landgebruik en -bedekking vormen de beste bescherming tegen de gevolgen van 
klimaatverandering; tegelijkertijd zijn zij sleutelfactoren voor de waarde van het landschap te 
Voeren. Bij het klimaatbestendig maken van Voeren zijn vooral natuur, kleine 
landschapselementen en het landbouwlandgebruik belangrijk. Bij adaptatie aan de gevolgen 
van klimaatverandering kan gedacht worden aan de ontwikkeling van robuuste 
natuurgebieden en netwerken, multifunctioneel ruimtegebruik (bijvoorbeeld verweving van 
landbouw en natuur), natuurontwikkeling in waterbergingsgebieden en maatregelen tegen 
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exoten. Koolstofopslag in natuur en landschap is een belangrijke mitigerende maatregel 
waarbij graslanden, bossen en natuur voor netto CO2–opname zorgen. 
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3 METHODE 

3.1 ALGEMENE METHODE 
Enerzijds heeft het klimaat een enorme impact op een groot aantal sectoren, en dan meest 
uitgesproken op landbouw, natuur en landschap; anderzijds liggen landgebruik en landbeheer 
aan de basis van kwetsbaarheid en veerkracht en hebben adaptatieopties en mitigerende 
maatregelen hier voornamelijk betrekking op landgebruik en landbeheer. Een risicoketen werd 
gehanteerd waarbij het klimaatfenomeen (weer over een langere periode), de impact daarvan 
op natuur en landbouw, de kwetsbaarheid en veerkracht, en adaptatieopties alsook 
mitigerende maatregelen worden behandeld. Centraal staat het landschap van Voeren dat een 
versterkende of verzwakkende invloed zal ondervinden. 

 
Figuur 1: Risicoketen gehanteerd bij de invloed van klimaatverandering.  

 

3.2 WEER EN KLIMAATSCENARIO’S 

3.2.1 Lange termijn weer 

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere periode. Bij een 
beschrijving van een klimaat wordt onder andere informatie gegeven over de gemiddelde 
temperatuur en neerslag in verschillende seizoenen. Ook een beschrijving van de extremen 
hoort bij de beschrijving van een huidig klimaat. Een standaardperiode van 30 jaar wordt 
gebruikt om de gemiddelden en extremen van een klimaat te bepalen; deze standaard werd 
bepaald door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).  

Een analyse van de waarnemingen werd gedaan aan de hand van lange termijn weersreeksen 
van nabijgelegen weerstations. De dichtst bijgelegen synoptische weerstations met 
langetermijnwaarnemingen zijn Maastricht (21 km), Aachen (26 km), Liège (27 km) en Bierset 
(30 km). De voorkeur gaat uit naar Maastricht omwille van de afstand tot Voeren en de 
beschikbaarheid van waarnemingen van meerdere meteorologische variabelen. 
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3.2.2 Mogelijk toekomstig klimaat 

Het 5de klimaatrapport (5th Assessment Report: AR5, 2014) van het Intergovernmental Panel 
on Climate Change van de Verenigde Naties (IPCC) beschrijft klimaatprojecties die berekend 
zijn met globale circulatie modellen (GCM in Figuur 2) uit het internationale ‘Coupled Model 
Intercomparison Project (CMIP5)’. De broeikasgasconcentraties en landgebruiksveranderingen 
steunen op verschillende ontwikkelingspaden, de zogenaamde ‘Representative Concentration 
Pathways (RCPs)’. De namen van de vier verschillende emissie-scenario's (RCP2.6, RCP4.5, 
RCP6.0 en RCP8.5) duiden op de bijbehorende stralingsforcering in het jaar 2100. Zo kent het 
RCP2.6 scenario een stralingsforcering van 2.6 W/m2 in 2100, en het RCP8.5 scenario een 
stralingsforcering van 8.5 W/m2. Op basis van deze RCPs worden meer dan 200 globale 
klimaatmodelberekeningen ter beschikking gesteld. Uit deze grote databanken werden 
meteorologische tijdsreeksen voor de gridcel die Voeren omvat geëxtraheerd (gridcel 50.750 
N; 5.800 O). Voor deze gridcel zijn er 65 simulaties voor RCP2.6, 105 voor RCP4.5, 47 voor 
RCP6.0 en 78 voor RCP8.5. 

 
Figuur 2: Neerschaling van klimaatscenario’s. Aanpassing van figuren op basis van NOAA 

(2012) en Viner (2012). 

 

De globale klimaatmodellen worden gekoppeld aan regionale klimaatmodellen (RCM in Figuur 
2) die regionale klimaatprocessen beschrijven (CORDEX: http://www.cordex.org/), 
bijvoorbeeld op een Europese schaal. Een verdere fysisch-dynamische neerschaling met een 
resolutie van 4 km is momenteel aan de gang in België binnen het Belspo project “cordex.be” 
voor de RCP45 en RCP85 scenario’s. Deze neerschaling laat toe om processen zoals neerslag en 
stormen beter in rekening te brengen. Uit de databanken met regionale 
klimaatmodelsimulaties werden meteorologische variabelen voor de gridcel Voeren (gridcel 
50.750 N; 5.800 O) geëxtraheerd.  
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3.2.3 Analyse van de tijdreeksen en waterbalans 

Een tijdreeksanalyse gebeurde op de volgende drie beschikbare datasets:  

(1) lange-termijn observaties voor Maastricht; 
(2) CMIP5 data (globale klimaatmodellen) voor RCP26, RCP45, RCP60 en RCP85 

scenario’s; en, 
(3) Cordex data (regionale klimaatmodellen) voor RCP45 en RCP85 scenario’s. 

De meteorologische variabelen temperatuur en neerslag werden geanalyseerd voor trends. 
Om effecten op de vegetatie te kunnen nagaan is vooral de waterbalans van belang. Een 
belangrijke component van de waterbalans is de evapotranspiratie. De referentie 
evapotranspiratie werd berekend door middel van een combinatie van verschillende 
meteorologische variabelen, waaronder temperatuur, luchtvochtigheid, zonnestraling en wind 
(Allen et al., 1998). 

Evapotranspiratie is de totale verdamping van een begroeid oppervlak of de som van de 
transpiratie van planten en de bodemverdamping (evaporatie), en wordt uitgedrukt in mm. 
Transpiratie staat voor het ontsnappen van water (waterdamp) uit planten langs de 
huidmondjes in de bladeren. In een gesloten gewas of vegetatieoppervlak kan niet worden 
uitgemaakt wat de exacte verhouding is tussen de transpiratie en de evaporatie zodat de 
termen worden samengenomen. Doordat evapotranspiratie een aanzienlijk verlies van water 
inhoudt, is dit proces van groot belang bij het inschatten van klimaatimpacten. De referentie 
gewasverdamping is de hoeveelheid water die een referentiegewas, een grasmat met een 
hoogte van 12 cm, dagelijks verdampt, uitgedrukt in mm.  

Het vegetatietype en het bodemgebruik hebben een grote invloed op de evapotranspiratie. De 
actuele evapotranspiratie wordt afgeleid van de referentie evapotranspiratie door middel van 
vegetatiespecifieke coefficiënten. Indien de actuele evapotranspiratie van vegetatie geschat 
wordt op de helft van de referentie evapotranspiratie, dan kan een waterbalans opgesteld 
worden. Op basis van deze waterbalans kan een neerslagtekort of –overschot worden geschat. 
Het neerslagtekort of –overschot wordt gedefinieerd als het maximale cumulatief verschil 
tussen neerslag en de helft van de referentie evapotranspiratie (Figuur 3). Omwille van het 
cyclisch verloop van de evapotranspiratie met hoge waarden tijdens de zomer en lage waarden 
tijdens de winter, treedt een neerslagtekort voornamelijk op tijdens het groeiseizoen en is dit 
tekort een goede maat voor droogte. Vanaf 1 april treedt er een mogelijk neerslagtekort op 
omdat in onze streken de neerslag niet meer voldoet aan de verdampingsvraag van de 
vegetatie. 

 
Figuur 3: Voorbeeld van de dynamiek van het neerslagtekort of –overschot tijdens het 

groeiseizoen als maat voor droogte. 
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3.3 VERWACHTE IMPACTEN 
Bio-klimatologische indicatoren zoals neerslagtekort en aantal hittedagen vormen éénvoudige 
maar toch vaak even krachtige methoden om impacten op ecosystemen na te gaan (Peltonen-
Sainio et al., 2010; Trnka et al., 2011; Gobin, 2012). Bio-klimatologische indicatoren werden 
voor Voeren ingezet om gerichte uitspraken te doen over groei van gewassen en vegetatie 
zoals bijvoorbeeld de impact van hitte en droogte op biomassaproductiviteit, de impact van 
droogte en intensieve neerslag op de waterhuishouding (Willems en Vrac, 2011), de impact 
van neerslagintensiteit op erosie (Gobin et al., 2004) en de impact van hitte en droogte op 
koolstofopslag (Gobin et al., 2011).  

Biomassaproductiviteit en oogst zijn een complexe combinatie van verschillende processen 
zodat proces-gebaseerde rekenmethoden (Gobin et al., 2011) werden ingezet om deze te 
begroten voor wintergranen, een voedergewas en een zomergewas (bijvoorbeeld 
aardappelen) te Voeren. De CO2-concentraties in de atmosfeer stegen van 297 ppm in 1900 
tot 400 ppm in 2015; tegen 2100 is er mogelijk 421 ppm CO2 in de atmosfeer voor het RCP2.6 
emissiescenario, 538 ppm voor RCP4.5, 670 ppm voor RCP6.0 en 936 ppm voor RCP8.5. Het 
verloop van deze CO2-concentraties in de lucht is niet lineair voor de periode 2015-2100. In 
bepaalde gevallen kunnen negatieve impacten van mogelijk toekomstige 
weersomstandigheden gecompenseerd worden, bijvoorbeeld de impact van extreme 
weersomstandigheden op biomassaproductiviteit kan ten dele gecompenseerd worden door 
een verhoogde CO2-concentratie en koolstofopslag. Deze factoren werden in rekening 
gebracht bij het kwantificeren van biomassa en oogst in een toekomstig klimaat. Deze 
berekeningen worden typisch vergeleken met simulaties onder weersgegevens en onder een 
huidig klimaat zoals gesimuleerd door het gebruikte klimaatmodel. 

 

3.4 KWETSBAARHEID EN VEERKRACHT 
De kwetsbaarheid of veerkracht van verschillende ecosystemen bij klimaatverandering dient 
geëvalueerd te worden in een ruimtelijke context. Een risico bestaat daarbij uit de 
geprojecteerde impact afgezet tegen de kwetsbaarheid of veerkracht. Ruimte voor water, 
controle van modderoverlast, de ruimtelijke consequenties van duurzame energie (bio-
energie), en de aanleg van ecologische netwerken als ruimtelijke aanpassingsoptie voor 
migrerende diersoorten zijn voorbeelden van bestaande maatregelen die de veerkracht te 
verhogen. Bij landbouwlandgebruik dragen diversiteit in rotatie en behoud van graslanden en 
kleine landschapselementen bij tot veerkracht; monocultuur maïs werkt kwetsbaarheid in de 
hand. De inschatting van kwetsbaarheid en veerkracht vereist een ruimtelijke integratie van 
verschillende thematische lagen zoals gewasbedekking, bodem, natuur en waterlichamen. 

Omdat landbouw en natuur sterk bepalende factoren zijn in het Voerense landschap is een 
ruimtelijke analyse van de veranderingen in landbedekking en landgebruik van groot belang. 
Landbedekking, landgebruik en veranderingen daarin werden geanalyseerd voor een langere 
periode om de huidige kwetsbaarheid of veerkracht van het Voerense landschap na te gaan. 
De volgende ruimtelijke datasets werden daarbij geanalyseerd: 

1. Perceelsinformatie met gewasbedekking voor de periode 2003-2015 
2. Beheerovereenkomsten voor de periode 2009-2014 
3. Orthofoto’s en HR worldview images 
4. Biologische waarderingskaart 
5. Andere geodata: ruimtelijk structuurplan, erosiegevoeligheid en bodembedekking,  
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3.5 RISICO’S EN RISICOBEHEER 
De risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering hebben een belangrijke impact op 
verschillende ecosystemen. Een risicomatrix werd opgemaakt om de huidige klimaat- en 
weerfenomen weer te geven die een impact hebben en daardoor een risico betekenen voor de 
meest voorkomende ecosystemen en hun diensten (Hai et al., 2013). De risicomatrix (Table 1) 
heeft als rijen de klimaat- en weerfenomenen en als kolommen de sectoren die een impact 
ondervinden. Scores werden gebruikt om elke cel te beoordelen gaande van geen mening 
(blanco), geen impact (0) tot hoge impact (3) (Table 2).  

Tabel 1: Risicomatrix gehanteerd om risico’s in te schatten van klimaat- en weerfenomen op 
verschillende sectoren. 

 
 

Tabel 2: Scores gehanteerd bij impactbeoordeling. 

Code Impactbeoordeling 
Blanco 

 0 Geen Impact 
1 Lage Impact 
2 Medium Impact 
3 Hoge Impact 

 

Tijdens de landbouwersbijeenkomst van 22 juni 2016 werd de risicomatrix voor landbouw 
geïntroduceerd. Deze risicomatrix peilde naar de ervaring van de landbouwer met betrekking 
tot de impact van een bepaalde weersomstandigheid op teelten, vee of op de bodem. Een 
matrix op papier werd uitgedeeld aan de deelnemers. Scores van 0 tot en met 3 werden geven 
al naargelang de grootteorde van de impact. In totaal vulden 19 deelnemers de matrix in. 

 

3.6 ADAPTATIE EN MITIGATIEMAATREGELEN 
Onder mitigatie wordt verstaan het voorkomen of reduceren van de negatieve effecten, terwijl 
adaptatie verwijst naar aanpassing of het verminderen van de kwetsbaarheid voor 
klimaatverandering. Mitigatie en adaptatie kunnen samensporen in strategieën voor 
klimaatbestendige systemen of omgevingen waarbij ook het terugbrengen van emissies een 
belangrijke rol spelen. 
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Zo kan een verhoogde koolstofopslag als mitigerende maatregel economisch positief 
gewaardeerd worden omdat deze de negatieve impact van emissies ten dele kan compenseren 
(Aertsens et al., 2013). Vooral landbouwpraktijken zoals teeltrotatie, verminderde 
bodembewerking, natuur, grasland en houtachtigen die een hoge koolstofopslag kennen, 
krijgen een hoge waardering. De aanwezigheid van teeltrotatie, grasland en houtachtigen werd 
nagegaan in het Voerense landschap.  

Op basis van bovenstaande analyses, werden voor de toekomst gerichte 
adaptatiemaatregelen worden voorgesteld (Gobin et al., 2008) en aangepast voor Voeren. 
Voor landbouw en natuur zijn er directe klimaatimpacten voor planten en dieren, en omvatten 
de indirecte klimaatimpacten nieuwe ziekten en plagen, behoeften aan andere teelten of 
vegetatie, landbouwbedrijfsrisico’s zoals oogstonzekerheid, of milieurisico’s zoals erosie en 
run-off naar de waterlopen. Klimaatimpacten resulteren in een nood aan regio-specifieke 
adaptatiemaatregelen die doorgaans gepaard gaan met landgebruikveranderingen en 
ruimtelijke kwaliteit.  
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4  RESULTATEN 

4.1 KLIMAATSCENARIO’S 

4.1.1 Huidige klimaat 

Klimaatverandering heeft maatschappelijke en ruimtelijke gevolgen voor Voeren. 
Ontwikkelingen in de afgelopen decennia wijzen op veranderingen in temperatuur en 
neerslagpatronen in België (Gobin, 2012).  

Een analyse van de temperatuursgegevens toont een gemiddelde stijging voor de periode 
1990-2014 ten opzichte van de periode 1960-1990 (Figuur 4). Zowel de gemiddelde dagelijkse 
minimumtemperatuur als de gemiddelde dagelijkse maximumtemperatuur vertonen een 
stijging. De gemiddelde stijging in minimumtemperatuur suggereert een relatieve afname van 
het aantal vorstdagen (minimumtemperatuur < 0 °C) en ijsdagen (maximumtemperatuur < 
0°C). Het aantal vorstdagen bedroeg gemiddeld 55 dagen per jaar in de periode 1960-1990 
tegenover 52 dagen per jaar in de periode 1990-2014; voor ijsdagen gaat het over 10 dagen 
per jaar in de periode 1960-1990 tegenover 9 dagen per jaar in de periode 1990-2014. 

 
Figuur 4: Gemiddelde dagelijkse minimum en maximumtemperatuur per maand voor de 

periode 1960-1990 in vergelijking met de periode 1990-2014 te Maastricht. 

Een analyse van extreme maximumtemperaturen per maand toont een stijging tijdens de 
maanden mei-september voor de periode 1990-2014 in vergelijking met de periode 1960-1990 
(Figuur 5). Deze stijging in hittedagen resulteert in een relatieve toename van het aantal 
tropische dagen (maximumtemperatuur ≥ 30°C), zomerse dagen (maximumtemperatuur ≥ 
25°C) en warme dagen (maximumtemperatuur ≥ 20°C).  
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Figuur 5: Extreme dagelijkse maximumtemperatuur per maand voor de periode 1960-1990 in 

vergelijking met de periode 1990-2014 te Maastricht. 

Een analyse van het maandelijkse neerslagpatroon vertoont een afname van de neerslag 
tijdens de maanden maart-juni en een toename tijdens juli-augustus en december-februari 
(Figuur 6). De seizoensgemiddelde neerslag neemt af tijdens de lente met neerslagtekort en 
droogte tot gevolg. Tijdens de winter daarentegen neemt de seizoensgemiddelde neerslag toe 
waardoor een vochtreserve kan worden opgebouwd.  

Hoewel de seizoensgemiddelde neerslag toeneemt tijdens de zomer en tijdens de winter, is 
dit vooral te wijten aan een toename in neerslagextremen. Extreme neerslag tijdens de zomer 
is geassocieerd met diepe convectie waarbij cumulonimbus- of stormwolken ontstaan die een 
belangrijke verticale reikwijdte en beperkte horizontale reikwijdte van slechts enkele kilometer 
hebben. Deze wolkenmassa’s veroorzaken zomerstormen die heel wat publieke belangstelling 
hebben omwille van de schade die ze kunnen aanrichten. De zomerstormen zijn van een heel 
andere aard dan de winter frontale activiteit die een grotere ruimtelijke reikwijdte hebben en 
een lagere neerslagintensiteit.  

 
Figuur 6: Gemiddelde maandelijkse neerslag voor de periode 1960-1990 in vergelijking met de 

periode 1990-2014 te Maastricht. 
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Figuur 7: Maximum dagelijkse neerslag per maand voor de periode 1960-1990 in vergelijking 

met de periode 1990-2014 te Maastricht. 

De evapotranspiratie vertoont een cyclisch verloop met hogere waarden tijdens de zomer en 
lagere waarden tijdens de winter (Figuur 8). Een vergelijking van de periode vóór 1990 en na 
1990 toont hogere waarden voor de evapotranspiratie. De evapotranspiratie moet worden 
aangevuld met neerslag om uitputting van de vochtvoorraad te voorkomen. Tijdens een 
warme en droge periode kan het vochttekort oplopen tot 50 mm per tien dagen. Omgekeerd is 
er in natte periodes een neerslagoverschot in plaats van een tekort.  

 
Figuur 8: Gemiddelde dagelijkse referentieevapotranspiratie voor de periode 1960-1990 in 

vergelijking met de periode 1990-2014 te Maastricht. 

Indien we het maximale tekort per jaar beschouwen, dan zijn daarbij twee indicatoren van 
belang: de grootte van het tekort (in mm) en de duur (in dagen). De resultaten tonen een 
zwakke trend naar een verhoogd neerslagtekort en langere droogteperiode gedurende de 
laatste halve eeuw (Figuur 9).  
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Figuur 9: Jaarlijks maximaal neerslagtekort en duur tijdens het groeiseizoen voor de periode 

1960-2014 te Maastricht. 

Het verband tussen het neerslagtekort en de duur is significant zodat met een eenvoudigere 
indicator zoals het aantal opeenvolgende droge dagen tijdens het groeiseizoen kan gewerkt 
worden (Figuur 10). Deze bevinding is belangrijk omdat voor klimaatprojecties enkelvoudige 
meteorologische variabelen zoals neerslag gemakkelijker beschikbaar zijn dan complexere 
variabelen zoals evapotranspiratie. 

 
Figuur 10: Verband tussen het jaarlijks maximaal neerslagtekort en de duur voor de periode 

1960-2014 te Maastricht. 
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4.1.2 Mogelijk toekomstig klimaat te voeren 

4.1.2.1 Projectie van jaarlijkse temperatuur en neerslag te Voeren volgens globale 
klimaatmodellen 

Voor de gridcel waar Voeren ligt, zijn er 65 simulaties met globale klimaatmodellen 
beschikbaar voor RCP2.6, 105 voor RCP4.5, 47 voor RCP6.0 en 78 voor RCP8.5. De jaarlijkse 
gemiddelde temperatuur volgens deze 295 beschikbare simulaties verspreid over vier 
verschillende scenario’s toont een geprojecteerde stijging van de temperatuur ten opzichte 
van de historische controle simulaties. Het laagste emissiescenario (RCP2.6) leidt waarschijnlijk 
tot een gemiddelde temperatuurverandering van 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-
industriële tijdperk (Figuur 11), terwijl dit voor het hoogste emissiescenario (RCP8.5) kan 
oplopen tot vijf graden Celsius.  

 
Figuur 11: Projectie van dagelijkse gemiddelde temperatuur per jaar voor Voeren (gridcel 

50.750 N; 7.800 O). Elke lijn geeft één modelmatige berekening weer van het 
volledige CMIP5 ensemble  voor de verschillende RCP-
broeikasgasconcentratiescenario’s (Coupled Model Intercomparison Project Phase 
5, conform het 5de klimaatrapport IPCC, 2014).  

Ten opzichte van de lange-termijnwaarnemingen voor de periode 1960-2014 kan de 
temperatuurstijging te Voeren 0.5 graden Celsius bedragen voor het laagste emissiescenario 
(RCP2.6). Voor het hoogste emissiescenario (RCP8.5) kan de temperatuurverandering mogelijk 
oplopen tot bijna 3.4 graden Celsius te Voeren. Voor de tussenliggende scenario’s bedraagt de 
gemiddelde temperatuurstijging 1.4 graden Celsius (RCP4.5) en 2.1 graden Celsius (RCP6.0). 
Een gelijkaardige analyse voor de minimumtemperatuur per jaar te Voeren toont een 
mogelijke temperatuurstijging van 0.2 graden Celsius voor het RCP2.6 scenario, 0.8 graden 
voor RCP4.5, 1.7 graden voor RCP6.0 en 2.8 graden voor RCP8.5 ten opzichte van de 
observaties. Een analyse voor de maximumtemperatuur te Voeren geeft een mogelijke 
temperatuurstijging weer van 0.2, 0.8, 1.5 en 3.0 graden Celsius volgens oplopende 
emissiescenario’s. 

De verandering in gemiddelde neerslag tijdens een volledig jaar laat een minder duidelijk 
beeld zien van de verschillende scenario’s ten opzichte van de historische controle simulaties 
(Figuur 12). De vier emissiescenario’s vertonen een mogelijke gemiddelde jaarlijkse 
neerslagstijging van in totaal 109 mm (RCP2.6), 80 mm (RCP4.5), 108 mm (RCP6.0), en 71 mm 
(RCP8.5). Voor neerslag is het vooral van belang om de patronen tijdens de verschillende 
seizoenen te bestuderen (Figuur 13). Een projectie van gemiddelde dagelijkse 
neerslagverandering per drie maanden laat een mogelijke toename in neerslag zien tijdens de 
maanden december-februari (16-40 mm), en in mindere mate tijdens maart-mei (5-13 mm) en 
september-november (2-12 mm). Tijdens de maanden juni-augustus kan de neerslag mogelijk 
verminderen met 13-33 mm. De maanden waarin deze neerslagverandering voorkomt en de 
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impact die deze verandering heeft op de waterbalans vereist een neerschaling van de globale 
klimaatsimulaties naar de regionale klimaatsimulaties. 

 
Figuur 12: Projectie van gemiddelde neerslag per dag per jaar voor Voeren (gridcel 50.750 N; 

7.800 O). Elke lijn geeft één modelmatige berekening weer van het volledige CMIP5 
ensemble voor de verschillende RCP-broeikasgasconcentratiescenario’s (Coupled 
Model Intercomparison Project Phase 5, conform het 5de klimaatrapport IPCC, 
2014). 

 

 
Figuur 13: Projectie van gemiddelde neerslagverandering per dag per drie maanden voor 

Voeren (gridcel 50.750 N; 7.800 O). Elke lijn geeft één modelmatige berekening 
weer van het volledige CMIP5 ensemble voor de verschillende RCP-
broeikasgasconcentratiescenario’s (Coupled Model Intercomparison Project Phase 
5, conform het 5de klimaatrapport IPCC, 2014).  

Temperatuur- en neerslagpatronen te Voeren volgens regionale klimaatmodellen 

De verandering in temperatuur- en neerslagpatronen te Voeren werd afgeleid van regionale 
klimaatsimulaties zoals deze ter beschikking komen in het kader van het cordex.be project dat 
gecoördineerd wordt door het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. Binnen dit 
project en conform internationale praktijken werden de emissiescenario’s RCP4.5 en RCP8.5 
verder doorgerekend met regionale klimaatmodellen. De tijdsreeksen voor de gridcel Voeren 



 

22   

werden hieruit geëxtraheerd en verder geanalyseerd voor fijnere temperatuur- en 
neerslagpatronen. 

De distributiepatronen van minimum- en maximumtemperaturen tijdens de maanden maart-
april (MAM), juni-augustus (JJA) en september-november (SON) vertonen een duidelijke 
mogelijke verschuiving naar hogere minima en maxima voor de emissiescenario’s ten opzichte 
van de historische periode (Figuur 14). Hoewel de precieze grootteorden nog erg onzeker zijn, 
zijn de richtingen van verandering duidelijk. Bij het hoogste emissiescenario is de 
temperatuurverandering het meest uitgesproken.  

 
Figuur 14: Distributie van gemiddelde dagelijkse minimum- en maximumtemperatuur per drie 

maanden voor de klimaatscenario’s RCP45 en RCP85 voor de periode 2071-2100 in 
vergelijking met de historische distributie voor Voeren (gridcel 50.750 N; 7.800 O).  

Door de wereldwijde toenemende uitstoot aan broeikasgassen krijgt Voeren waarschijnlijk te 
maken met dalende totale neerslaghoeveelheden in de zomermaanden. Vooral in juli en 
augustus zijn de neerslagveranderingen negatief (Figuur 15). De herfst- en wintermaanden, 
van october tot maart, kunnen mogelijk natter worden door hogere neerslaghoeveelheden. 
Het aantal neerslagdagen neemt echter af met gemiddeld 6-24 dagen in het RCP4.5 
emissiescenario en met 15-33 dagen in het RCP8.5 scenario. Over het algemeen daalt het 
aantal regenbuien maar ligt de neerslagintensiteit beduidend hoger. Het aantal 
opeenvolgende dagen zonder neerslag kan gemiddeld 2-10 dagen hoger liggen in het RCP4.5 
emissiescenario en 5-19 dagen hoger in het RCP8.5 emissiescenario. 
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Figuur 15: Projectie van neerslagverandering per dag per maand voor de klimaatscenario’s 

RCP45 en RCP85 voor de periode 2071-2100 in vergelijking met de historische 
distributie voor Voeren voor Voeren (gridcel 50.750 N; 7.800 O).  

De veranderingen in evapotranspiratie zijn een goede maat voor verdamping (Figuur 23). 
Omwille van het aandeel zonnestraling en temperatuur in evapotranspiratie, liggen de 
waarden hoger van april tot september, en het hoogst tijdens de zomermaanden. De mogelijke 
toename in evapotranspiratieverandering volgt dit patroon en is hoger voor het RCP8.5 
scenario dan voor het RCP4.5 scenario.  

 
Figuur 16: Projectie van de evapotranspiratieverandering per dag per maand voor de 

klimaatscenario’s RCP45 en RCP85 voor de periode 2071-2100 in vergelijking met de 
historische distributie voor Voeren voor Voeren (gridcel 50.750 N; 7.800 O).  

De combinatie van neerslag en evapotranspiratie geeft een duidelijker beeld van droogte. 
Door de wereldwijde toenemende uitstoot aan broeikasgassen krijgt Voeren te maken met 
drogere zomers. Vooral in de maand juli leidt de combinatie van een dalende totale 
neerslaghoeveelheid en een hoge evapotranspiratie tot droogte. Een analyse van het 
neerslagtekort geeft een gemiddelde toename in neerslagtekort van 150% voor het RCP4.5 
scenario en een verdubbeling voor het RCP8.5 scenario (Figuur 17) ten opzichte van het 
historische neerslagtekort. De duur van het neerslagtekort kan met 15-96 dagen (RCP4.5) en 
22-96 dagen (RCP8.5) stijgen ten opzichte van de duur van het historische neerslagtekort.  
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RCP45 RCP85 

  
RCP45 RCP85 

Figuur 17:  Jaarlijks maximaal neerslagtekort (in mm) en duur van het neerslagtekort (in dagen) 
voor de klimaatscenario’s RCP45 en RCP85 voor de periode 2071-2100 te Voeren. 

 

4.2 VERWACHTE IMPACTEN 

4.2.1 Het geografisch en biofysisch systeem 

De klimaatverandering heeft vele gevolgen voor de natuurlijke en menselijke systemen. De 
verwachte impacten van de klimaatverandering zijn sterk afhankelijk van het geografisch en 
biofysisch systeem van Voeren waarop deze impacten effect hebben.  

De gemeente Voeren is sterk heuvelachtig en ligt op een noordelijke uitloper van het Eifel- en 
Ardennengebergte op de overgang naar het Maasterrassenlandschap. Het is een 
overgangsgebied tussen het Maasdal en droog Haspengouw in het westen en het Land van 
Herve in het Zuidoosten. De rivieren Berwijn, Voer/Veurs en Gulp zijn de belangrijkste rivieren 
die Voeren doorkruisen en in noordwestelijke richting afwateren naar de Maas. 

De overgangen van de plateaus naar de dalen zijn steil tot uiterst steil op de naar het zuiden en 
het westen gekeerde hellingen. De hellingen die naar het noorden en het oogsten gericht zijn, 
gaan meer geleidelijk over naar de beekdalen. De beekdalen liggen het laagst op zo’n 50 tot 
100 meter onder de plateaukoppen. In Voeren zijn heel wat droge dalen aanwezig omwille van 
erosie- en sedimentatieprocessen. Afhankelijk van de mate van erosie en sedimentatie 
worden zowel löss- als kalkgronden aangetroffen. De grondwaterstanden in beekdalen zijn erg 
variabel. De bodem is door het uitgesproken golvend karakter erg gevarieerd (Bats 1992). 

4.2.2 Directe impacten 

De primaire effecten van klimaatverandering hebben vooral betrekking op de verandering in 
weerkundige variabelen en de rechtstreekse invloed daarvan op verschillende sectoren en 
systemen. Het gaat om variabiliteit en extremen in de uren zonneschijn, temperatuur, 
neerslag, wind en windrichting, relatieve vochtigheid en evapotranspiratie. Om de verwachte 
impacten van klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande weersextremen te begroten 
op het gevarieerde landschap te Voeren, worden bio-klimatologische indicatoren gebruikt die 
een combinatie zijn van meteorologische variabelen. De belangrijkste indicatoren zijn 
hittestress, vorst, neerslagextremen en droogte.  
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De gevolgen van klimaatverandering hebben betrekking op landbouw, natuur, bos, andere 
ecosystemen en sectoren. De effecten kunnen zowel positief als negatief zijn. Een hogere 
temperatuur kan enerzijds een positieve invloed hebben op het groeiseizoen dat daardoor 
langer wordt, anderzijds een negatieve invloed omwille van de verhoogde evapotranspiratie 
en een bijhorende verhoogde kans op droogte. Hittestress kan zich voordoen omwille van 
meer tropische dagen boven 30°C in de zomer. Bij nachtvorst kan soms één nacht met meer 
dan 2 graden vorst al genoeg zijn om schade aan te richten; de kans op late vorst neemt echter 
af. De verhoogde CO2 concentratie laat zich voornamelijk gelden als een bemestingseffect op 
planten op voorwaarde dat andere nutriënten en water in voldoende mate aanwezig zijn om 
dit effect te ondersteunen. 

De verandering van het klimaat kan grote gevolgen hebben voor de landbouw, niet alleen 
vanwege veranderende omstandigheden voor gewassen, maar ook omwille van ziekten en 
plagen, behoefte aan andere teelten, risico’s van bedrijfsvoering en bedrijfszekerheid. 
Neerslagtekorten in het groeiseizoen worden meer waarschijnlijk. Voor de landbouw zijn de 
gevolgen complex en verschillend al naargelang de teeltgroepen die dominant voorkomen. De 
opbrengsten voor grasland en bepaalde gewassen zoals wintertarwe kunnen toenemen, maar 
voor andere gewassen zoals aardappelen kunnen zij daarentegen afnemen (Figuur 18). 
Bovendien zal de opbrengstvariatie tussen de jaren toenemen in een toekomstig klimaat; een 
voorbeeld daarvan is de berekende bovengrondse biomassa voor wintergranen (Figuur 18). De 
meeste gewasoogsten laten echter nu reeds een grote variabiliteit zien tussen de jaren met 
bijvoorbeeld een hoger suikergehalte in bieten bij een droger groeiseizoen en een hogere 
maïsoogst na een warme en zonnige zomer met aanwezigheid van voldoende bodemvocht. De 
doorgerekende scenario’s laten echter een forse stijging in evapotranspiratie zien waardoor 
het neerslagtekort groter wordt en de vochttoelevering van de bodem sterk zal verminderen. 
Voor de dierlijke productie zijn er effecten te verwachten van verminderde rantsoenproductie 
bij drogere zomers en kan de toename van temperatuur vooral in de winter aanleiding kan 
geven tot het overleven van meer parasieten en ziekten.  

 
Figuur 18: Simulaties van oogsten voor typische gewassen te Voeren voor historische 

weersgegevens (Hist – Maastricht), Baseline scenario (Base - huidig gesimuleerd 
klimaat), RCP4.5 en RCP8.5 klimaatscenario’s (mogelijk toekomstig klimaat). 
Baseline en klimaatscenario’s werden ter beschikking gesteld door het cordex.be 
project, gefinancierd door Belspo en gecoördineerd door het Belgische Koninklijk 
Meteorologisch Instituut. 

Voor natuur, een belangrijke rijkdom in Voeren, heeft klimaatverandering belangrijke gevolgen 
op de fauna en flora. Veranderingen in het natuurlijke ecosysteem zijn gelijkaardig aan deze in 
landbouw, hoewel hier meer veerkracht verwacht wordt. De grootste verstoringen worden 
verwacht doordat koudeminnende soorten verdwijnen door de hogere temperaturen in de 
winter. Hun plaats kan ingenomen worden door meer warmteminnende soorten als die de tijd 
en de ruimte hebben om te migreren. Voeren biedt het voordeel van grotere natuurgebieden, 
die noodzakelijk geacht worden om de fluctuaties in populaties als gevolg van toenemende 
weerextremen op te vangen. Toegenomen warmte, vooral in de winter, biedt meer kansen 

 
Wintergranen 

(graan en stro in ton/ha) 

 
Voedermaïs (ton/ha) 

 
Aardappelen (ton/ha) 
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voor insecten. De cycli van planten en insecten kunnen echter uit balans geraken. De kwaliteit 
en kwantiteit van stilstaand water kan problematisch zijn tijdens de droge zomermaanden. Het 
ecosysteem zoals we het nu kennen, zal onder druk komen te staan. 

Temperatuurstijging in de winter kan aanleiding zijn tot lagere energierekeningen voor het 
opwarmen van gebouwen. Zonneschijn in de winter blijft redelijk gelijk, maar stijgt in de 
zomer. Gunstigere weersomstandigheden bieden nieuwe mogelijkheden voor het 
(dag)toerisme. Voor de recreatieve sector zullen er meer warme dagen zijn in de zomer. De 
winter zal ook zachter zijn, maar ook natter. Wat betreft de windrichting zijn er weinig 
veranderingen te verwachten; voor windsnelheid daarentegen verwacht men een toename in 
piekwindsnelheden en in dagen met hoge windsnelheid. De vraag naar recreatie en water zal 
wellicht toenemen.  

Gemiddeld verwacht men minder neerslagdagen, maar wel meer extreme neerslagdagen met 
meer neerslag in de winter en een toename in stormen gedurende de zomer met 
wateroverlast tot gevolg. In het landelijke gebied is meer wateroverlast te verwachten als 
gevolg van toenemende neerslag in de winter en intensere buien gedurende de zomer. Meer 
intense buien kunnen aanleiding geven tot kleinschalige overstromingen in straten en 
dorpskernen, vooral de woongebieden die aan kleine rivieren gelegen zijn. Voor infrastructuur 
van wegen en spoorwegen stelt zich een toename aan noodzakelijk onderhoud omwille van 
schade als gevolg van extreme hitte tijdens in de zomer. Anderzijds zal er minder vorstschade 
zijn. Er wordt verwacht dat dit zal leiden tot een lager gebruik van strooizouten en tot minder 
ongevallen als gevolg van ijsvorming en sneeuw.  

4.2.3 Indirecte impacten 

Afhankelijk van de fysisch-geografische aspecten, zoals bodem, topografische kenmerken, en 
hydrologie, zijn er indirecte effecten te verwachten als gevolg van aspecten van de 
klimaatverandering die in combinatie treden met het landschap. Door de temperatuurstijging 
kan het gehalte aan organische stof in de bodem dalen omwille van verhoogde afbraak. Dit kan 
aanleiding geven tot productieverlies, minder waterbergend vermogen van de bodem en 
toenemende erosie. Voorbeelden van indirecte impacten op de watercyclus zijn wateroverlast 
in natte valleien, het optreden van verdroging op vooral zandige gronden, het droogvallen van 
bronnen en kwelgebieden, het lager waterniveau en lage debieten in rivieren als gevolg van 
afnemende kwel, het uitdrogen van de landbouwbodems en sterke erosie op de hellingen. In 
de zomer kan erosie optreden bij hevige neerslag vooral na een periode van droogte waarbij 
de uitgedroogde bodem snel verslempt zodat water afstroomt en vruchtbare grond 
meeneemt.(op uitgedroogde bodem) In de winter zijn de bodems doorgaans oververzadigd en 
treedt erosie op door verschuiving van met water verzadigde grond. Drainagekanalen en 
beken hebben meer kans om dicht te slibben als gevolg van de erosie. Het verminderde 
insijpelen van water naar grondwaterlagen en het droogvallen van grondwaterlagen heeft 
gevolgen voor landbouw en de grondwaterwinning voor industrieel of huishoudelijk gebruik. 
Vooral ook, omdat de vraag naar water zal stijgen in droge perioden. Grondwaterstroming 
naar beken en rivieren kan afnemen met gevolgen voor de waterstand in rivieren, de 
waterkwaliteit, en het aquatische leven. De hevige buien zijn aanleiding tot verhoogde afvoer 
van rioolwater via overstorten en bijgevolg zal de kwaliteit van het oppervlaktewater 
aangetast worden. De nood aan gescheiden regenafvoer wordt groter. Er is meer behoefte aan 
water voor irrigatie van gewassen, behoud van waterkwaliteit, voorziening van industrieel 
water, etc.  
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4.2.4 Overzicht van directe en indirecte impacten 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke directe en indirecte impacten 
naar anleiding van klimaatverandering. 

Tabel 3: Overzicht van directe en indirecte impacten 

Klimaatverandering  Directe klimaatimpacten Indirecte klimaatimpacten 
Temperatuurstijging Verlengd groeiseizoen Minder energie nodig voor 

verwarming 
Meer energie nodig voor koeling 

Toename in 
temperatuurextremen 

Hitte- of vorstschade Afbraak van organisch materiaal 

Toename in 
neerslagextremen 

Wateroverlast Vernatting, erosie 

Toename in 
evapotranspiratie 

Droogte Verdroging 

Toename in 
windsnelheid bij storm 

Verkoeling, schade Moeilijke groeiomstandigheden 

Toename in bewolking Schaduweffecten bij 
bewolking 

Verminderde straling 

Nat en koud weer Vertraagde groei Schimmelinfecties 
Warm en vochtig weer Hoge humiditeit Ziektedruk 
Hagel Schade door hagelimpact Afkoelingeffecten op gewassen 
Storm Schade door hevige 

rukwinden en extreme 
neerslag 

Wateroverlast, modderoverlast, 
erosie 

Verhoogde [CO2] Bemestingseffect op 
vegetatie 

Broeikasgaseffect op grotere schaal 

 

4.3 KWETSBAARHEID EN VEERKRACHT VAN HET LANDSCHAP 

4.3.1 Het landschap te Voeren 

Kwetsbaaarheid en veerkracht van het Voerense landschap ten opzichte van 
klimaatverandering dienen vooral in een ruimtelijke context gezien te worden waarbij 
landgebruik en veranderingen in het landgebruik van belang zijn. Klimaatverandering oefent 
een grote invloed uit op landbouw en natuur, die de belangrijkste ruimtegebruikers te Voeren 
zijn. Tegelijkertijd vormen ze de beste bescherming tegen de gevolgen van de 
klimaatverandering. Zij bieden de natuurlijke bescherming die water kan opvangen, bufferen 
en vertraagd afgeven, of hitte opnemen en zo voor verkoeling zorgen. Tegelijkertijd zorgen 
natuur en landbouw ook voor opname van CO2. Landgebruik en landbedekking zijn 
sleutelfactoren om Voeren op klimaatverandering voor te bereiden; tegelijkertijd zijn zij ook 
sleutelfactoren voor de waarde van het landschap te Voeren. 

Het Voerense landschap is gevormd door eeuwenlange menselijke activiteit. Tot halverwege 
de 20ste eeuw werd het landschap gekenmerkt door veelal kleinschalige landbouw met 
verspreide woonkernen. Typerend voor het Voerense landschap is de sterke verwevenheid 
tussen landbouw, natuur en andere open ruimte functies (Regionaal landschap Haspengouw 
en Voeren, 2015). Door de vraag naar voedselzekerheid werd vlak na de Tweede Wereldoorlog 
in het kader van de Europese landbouwpolitiek gestart met de intensivering en 
schaalvergroting van de landbouw. Door mechanisering konden grotere percelen bewerkt 
worden en kleine landschapselementen, die hun economisch nut verloren, werden uit het 
landschap verwijderd. Daarnaast werden steeds meer gewasbeschermingsmiddelen ingezet en 
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zorgde de groeiende veestapel en het toenemend gebruik van kunstmest voor vermesting. 
Onder druk van de bevolkingsgroei breidden de woonkernen sterk uit en de economische groei 
ging gepaard met een expansie van bedrijventerreinen en industrie (Stevens 2014). Dit leidt 
traag maar gestaag tot een uniformer en minder aantrekkelijk landschap. 

Lokale stakeholders vermelden de volgende belangrijke landschappelijke veranderingen 
(Thoonen et al. 2016): 

• grasland wordt omgezet in maïs; 
• kleine landschapselementen worden verwijderd of verwaarloosd; 
• grote bedrijfsgebouwen en stallingen verschijnen in het landschap; en, 
• Grazend vee komt minder voor. 

De toeristische aantrekkingskracht zou door deze veranderingen kunnen verminderen omdat 
grote stallingen visueel storen, de maïs het zicht beperkt, het scheuren van graslanden erosie 
veroorzaakt en de biodiversiteit aantast (Thoonen et al. 2016). Het typische Voerense 
landschap en zijn functies staan daardoor onder druk. Deze veranderingen zijn al geruime tijd 
aan de gang en verwacht wordt dat deze zich zullen voortzetten in de toekomst.  

Bij belangrijke landschappelijke veranderingen verandert de klimaatbestendigheid van het 
landschap. Landschappelijke elementen en ruimtelijke componenten die van belang zijn bij 
kwetsbaarheid of veerkracht en tegelijkertijd sterk onderhevig zijn aan verandering, zijn: 

• Verharding, ruimteinname door bebouwing en de ruimtelijke ordening 
hiervan;Landbouwlandgebruik en -veranderingen en verschuivingen (bio-energie); 

• Graslanden en hun ecologische kwaliteit die tot uiting komt in de biologische 
waardering; 

• Kleine landschapselementen en perceelsranden. 
 

4.3.2 Ruimtegebruik, ruimtelijke ordening en suburbanisatie 

4.3.2.1 Ruimtegebruik 

Voeren grenst in het noorden aan de Nederlandse provincie Limburg en in het zuiden aan de 
Waalse provincie Luik. De Voerstreek bestaat uit een laag heuvelland met bijbehorende dalen. 
De hoogste punten zijn Stroevenbos en Reesberg bij Remersdaal (287.5 m). Door de gemeente 
Voeren stromen verschillende waterlopen waaronder de Berwijn en de Gulp die rechtstreeks 
in de Maas uitmonden; en de Veurs en de Noorbeek, die in de Voer uitmonden.  

De oppervlakte van Voeren bedraagt 50.70 km². Het landschap is gevarieerd met talrijke 
graften, bermen, hagen, houtkanten en hoogstamfruitbomen. De gemeente heeft 
verschillende bossen (891 ha), zowel steile hellingsbossen als bossen in doorsneden valleien. 
Bos en natuur zijn afwisselend met weiden en akkers.  De grootste oppervlakte wordt 
ingenomen door landbouw (3318 ha), gevolgd door bos (891 ha) en stedelijk (462 ha) 
landgebruik. Halfnatuurlijk grasland (148 ha), maar ook ander groen zoals parken, aanplanten, 
bermen, holle wegen, hagen en andere extensief beheerde elementen komen veelvuldig voor 
(182 ha). Daarnaast is ook een beperkte oppervlakte heide (7 ha) op drogere, zandige plekken 
en een zeer beperkte oppervlakte moeras aanwezig (1 ha) (Landgebruikskaart NARA-T, 2014). 
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Tabel 4: Landgebruik in Voeren volgens de Landgebruikskaart uit het NARA-T van 2014. 

Landgebruik Oppervlakte (ha) % 
Landbouw 3318 66% 
Bos 891 18% 
Stedelijk 462 9% 
Ander groen 182 4% 
Halfnatuurlijk grasland 147 3% 
Water 18 0,4% 
Heide 7 0,1% 
Moeras 1 0,02% 
Totaal 5026 100% 

 

 
Figuur 19: Landgebruikskaart te Voeren. 

 

4.3.2.2 Ruimtelijke ordening 

Ruimtelijke ordening creëert het planologisch kader voor hoe de ruimte mag en kan gebruikt 
worden. De Vlaamse ruimtelijke ordening is sterk sturend voor het gebruik van de open ruimte 
in Vlaanderen. Binnen de ruimtelijke bestemmingen gelden regels, die bepalend zijn voor het 
landgebruik (Figuur 20; Tabel 3). Het gewestplan bestemt 70,5% van de totale oppervlakte als 
landbouwgebied,  24,1% als groengebied en 3,2% als woongebied (Figuur 12; Tabel 1). Binnen 
de ruimtelijke bestemmingen gelden regels, die bepalend zijn voor het landgebruik. Landbouw 
vormt met bijna 3400 ha aan in gebruik genomen percelen of 66% van de totale oppervlakte 
de belangrijkste pijler van het Voerense landschap. 
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Figuur 20: Ruimtelijke bestemmingen te Voeren. 

 

Tabel 5: Ruimtelijke bestemmingen te Voeren 

Ruimtelijke bestemmingen Oppervlakte 
(ha) 

Relatief aandeel 
(%) 

Landbouw 3563,3 70,5% 
Natuur 1218,0 24,1% 
Wonen 163,6 3,2% 
Parken 44,0 0,9% 
Industriële en commerciële 
ruimte 

23,9 0,5% 

Recreatieve bestemmingen 17,8 0,4% 
Openbaar nut  19,7 0,4% 
Buffergebieden 2,7 0,1% 
Autostrade 1,2 0,0x% 

 

4.3.2.3 De visie op het landschap volgens de ruimtelijk structuurplannen 

In de periode 2004-2008 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies, 
belangengroepen en andere Vlaamse administraties (VLM, ANB, OE, L&V, RV) een ruimtelijke 
visie uit voor de landgebruiken in de open ruimte. Hoofdzakelijk ging het om landbouw, 
natuur, bos, maar ook erfgoed. De visie op Voeren (bijlage 1) heeft geen enkel formeel 
bindend statuut, maar vormt toch het kader waarbinnen de gemeentelijke overheid haar visie 
kan ontwikkelen. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (Omgeving, 2008) geeft invulling aan de opgelegde 
planningstaken en werkte een visie uit die kadert binnen de gewestelijke en provinciale visie. 
De basisidee is dat het fysisch systeem bepalend is voor beslissingen over menselijke ingrepen 
in het Voerense landschap. De kerndoelstellingen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
met een impact op het typische landschap kunnen samengevat worden als volgt: 
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• Het behoud van de kenmerkende hellingbossen, omwille van hun landschappelijke 
en ecologische waarde.  

• Het landbouwgebruik op plateaus blijft behouden als open koutergebied. De zeer 
vruchtbare gebieden op de zachte hellingen in het noordoosten blijven in gebruik als 
akker.  

• In het centrale gedeelte van de gemeente is de verdere omzetting van 
hoogstamboomgaarden en weiden naar laagstamboomgaarden en maïsvelden niet 
gewenst.  

• De veelheid aan kleine landschapselementen als graften, holle wegen, hagen enz. 
dient te worden beschermd.  

• De beekvalleien vormen aaneengesloten linten met als hoofdfunctie natuur.  
• ’s-Gravenvoeren is de belangrijkste kern op het vlak van wonen en bedrijvigheid. Ook 

Sint- Martens-Voeren en - op langere termijn (na 2013) - Moelingen komen in 
beperkte mate in aanmerking voor nieuwe ontwikkelingen op vlak van wonen. 

• Kernversterking gebeurt door kleinschalige inbreidings- of 
dorpskernafwerkingsprojecten en opwaardering van de voorzieningen. In de andere 
kerndorpen zijn de bouwmogelijkheden voor nieuwe woningen beperkt tot gronden 
gelegen in het woongebied langs bestaande, voldoende uitgeruste wegen.  

• Aanwezige landbouw- en fruitbedrijven kunnen in de kernen aanwezig blijven en 
krijgen ontwikkelingsmogelijkheden aan de randen van de dorpen. Ambachtelijke 
bedrijven krijgen ontwikkelingskansen binnen het dorp, zolang zij verenigbaar zijn 
met de woonfunctie. Hoeves en molens, aan de rand van de dorpen, kunnen een 
beperkte kernversterkende rol spelen, door omvorming naar woonactiviteiten of 
recreatieve activiteiten. De (verdere) herwaardering van het openbaar domein 
draagt bij tot het aantrekkelijker maken van alle dorpskernen.  

• De hoofdstructuur en vooral de pleinen lenen zich meer als locatie voor horeca en 
voorzieningen dan de haaks daarop aantakkende woonstraten. Aan de rand van de 
verschillende dorpskernen worden parkeervoorzieningen gerealiseerd.  

Deze kerndoelstellingen worden weergegeven in een structuurschets van de gemeente 
Voeren, zie Figuur 21. Het in de praktijk brengen van deze visie vereist sectoroverschrijdende 
samenwerking. 
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Figuur 21: Structuurschets van de gewenste ruimtelijke structuur uit het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan Voeren (Omgeving 2008). 

4.3.2.4 Suburbanisatie 

Suburbanisatie is de belangrijkste trend in de verandering van landgebruik in Vlaanderen. 
Zowel de uitbreiding en functionele verandering van bebouwing, als verandering in levensstijl 
en gewoonten vallen hieronder. De vraag naar woonruimte stijgt. Daarnaast neemt de vraag 
naar een landelijke woonomgeving toe. Dit zorgt voor een toenemende privatisering van de 
open ruimte: een steeds grotere oppervlakte wordt gebruikt door privétuinen en 
hobbylandbouw en paardenweiden (RWO, 2012). In Voeren speelt de vertuining zich wellicht 
voornamelijk af in het voormalige landbouwgebied. In vergelijking met de jaren ’80 is het 
aandeel gronden in gebruik voor professionele landbouw gedaald met 640 hectaren. Welk 
ruimtegebruik deze gronden momenteel hebben, is moeilijk te achterhalen. Een ander effect 
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van suburbanisatie is dat woningen met erfgoedkundige waarde zo worden ingericht dat ze 
onttrokken worden aan het zicht, of met infrastructuren omringd worden die niet bij het 
woningtype passen (mededeling expert onroerend erfgoed). 

4.3.2.5 Ruimtelijke planning in een klimaatcontext 

De ruimtelijke planning en de plaats van landbouw, natuur, groen en water hierin, zijn van 
onschatbare waarde om de hitte- en overstromingsproblematiek aan te pakken. Een uitdijende 
suburbanisatie zorgt er voor dat bij hevig regenweer, de bodem het water niet kan vasthouden 
en de riolen het water niet kunnen slikken. Het water stroomt af naar lager gelegen gebieden, 
waardoor het risico op overstromingen en wateroverlast toeneemt. De huidige 
bekkenbeheerplannen met oeverzones en overstromingsgebieden vormen een belangrijke 
buffer tussen land en water en voorkomen dat sediment in het water terechtkomt. 
Oeverzones dragen bij tot de natuurlijke dynamiek van de waterloop, geven het water meer 
ruimte om te stromen en te overstromen en vervullen een rol in het natuurbehoud. Meer 
ruimte voor natuur en water tempert de kosten van infrastructuur voor waterafvoer en 
vermijdt schade door overstromingen doordat water beter wordt vastgehouden in de bodem. 
Bovendien hebben water en natuur een koelend effect. Bomen en houtkanten zorgen voor 
schaduw, houden minder warmte vast en koelen de lucht door verdamping.  

 

 

4.3.3 Landbouwlandgebruik en  -veranderingen, en verschuivingen 

4.3.3.1 Landbouwlandgebruik 

Als belangrijkste ruimtegebruiker is landbouw een sterke landschapsbepalende sector te 
Voeren. Op basis van de registratie van landbouwgebruikspercelen kunnen we stellen dat in 
2015 bijna 3500 ha aan gebruikte percelen werden geregistreerd in Voeren. Het grootste 
aandeel daarvan is blijvend en tijdelijk grasland (62%), gevolgd door maïs (15%), wintergranen 
(11%), fruit en groenten (6%), hakvruchten (3%) en voedergewassen (1%).  

 
Figuur 22: Landbouwlandgebruik te Voeren op basis van de landbouwgebruikspercelen 

geregistreerd in 2015. 

4.3.3.2 Landbouwlandgebruiksveranderingen 

Een analyse van de landbouwperceelsinformatie tussen 2003 en 2015 toont dat er 5.8% meer 
areaal aan gebruikte landbouwpercelen geregistreerd werd in deze tijdsspanne. De code en 
naamgeving kan doorheen de jaren wijzigen en/of nieuwe onderverdelingen kunnen ontstaan. 
We brachten deze samen onder één vereenvoudigde naam, zoals bijvoorbeeld groenten of 
aardappelen, die telkens een aantal onderverdelingen groeperen. In het algemeen kan men 
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stellen dat de belangrijkste teelten blijven voorkomen in het Voerense landbouwlandschap. De 
evolutie van de arealen akker en gras laten lichte schommelingen zien, doch geen grote 
verschuivingen (Figuur 23). Ruimtelijke verschuivingen tussen tijdelijk grasland, blijvend 
grasland en akker zijn moeilijker te achterhalen omdat perceelsgrenzen en codes veranderen 
doorheen de jaren. De term ‘blijvend’ grasland gehanteerd in de verzamelaanvraag is bedoeld 
voor percelen die minimum 5 jaren na elkaar worden aangegeven. Instandhoudingsplichtige 
landbouwers mogen daarna scheuren maar zijn wel verplicht hun individueel referentieareaal 
blijvend grasland te behouden en naargelang de status van het blijvend grasland het 
scheurverbod na te leven. De BWK-analyse is ruimtelijk expliciet en geeft aan dat permanente 
graslanden verdwijnen en worden omgezet in intensiever grondgebruik (zie paragraaf 4.3.4). 

 
Figuur 23:  Evolutie van het areaal gras en akker op basis van de perceelsregistratie te Voeren. 

 
Figuur 24: Evolutie van het grasland in het landbouwareaal op basis van de perceelsregistratie 

te Voeren. Andere graslanden zijn voornamelijk grasklaver en grasland in 
natuurbeheer. 

Een perceelsanalyse doorheen de tijd geeft een dynamisch beeld van zowel grasland (Figuur 
24) als akkerbouw (Figuur 25). De sterkste stijgers tijdens de periode 2003-2015 zijn in 
volgorde van oppervlakteaandeel: wintertarwe, fruit, groenten en aardappelen. Aardappelen 
en suikerbieten vertonen de sterkste schommelingen over de jaren (Figuur 25). In 2014 zijn de 
sterkste dalers ten opzichte van 2003: tijdelijk grasland, korrelmaïs en in veel mindere mate 
voedergewassen. Bijna de helft van de verdwenen graslanden met code ‘tijdelijk grasland’ 
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kregen een code ‘grassen in natuurbeheer’. In absolute waarde gaat het telkens om een kleine 
oppervlakte en dient men rekening te houden met het feit dat akkerbouwgewassen en tijdelijk 
grasland in rotatie voorkomen. De schommelingen tussen de jaren getuigen van een 
dynamische en gevarieerde landbouw (Figuur 24, Figuur 25). 

 
Figuur 25: Evolutie van de belangrijkste gewassen te Voeren voor de periode 2003-2015. 

De ruimtelijk-dynamische patronen van het landbouwlandschap (Figuur 26) vertonen variatie 
in de vorm van de percelen en de gewasbedekking doorheen de jaren. Graslanden zijn met 
meer dan 60% van het gebruikte landbouwareaal dominant aanwezig in het landschap. De 
belangrijkste teelten zijn in afnemend aandeel van het gebruikte landbouwareaal doorheen de 
jaren: maïs (15 tot 18%), wintergranen (8 tot 11%), fruit en groenten (4 tot 6%), hakvruchten (2 
tot 5%) en voedergewassen (0 tot 2%). Maïs is dominant aanwezig in het oostelijk gedeelte van 
Voeren, terwijl het landbouwlandschap in het westelijk gedeelte van Voeren naast graslanden 
voornamelijk bestaat uit akkerbouwrotaties met wintergranen en hakvruchten.   

Een veel voorkomende bemerking betreft de indruk van een alsmaar groeiend areaal aan maïs 
in het landbouwlandschap. Geïnterviewde voerenaars vertellen dat maïs geteeld wordt op 
plekken waar dat vroeger nooit gebeurde, vooral in het oosten van Voeren (Thoonen et al. 
2016). Indien we de evolutie van zowel silo- als korrelmaïs beschouwen voor de periode 2003-
2015 dan zien we dat in 2003 er een gelijkaardig totaal areaal aan maïs werd geteeld dan in 
2014 (Figuur 25, Figuur 27). In 2004 werd het grootste totaal areaal aan maïs geteeld. In 2005 
kende het maïsareaal een plotse daling, gevolgd door een gestage stijging. Op basis van de 
geregistreerde percelen in de periode 2003 - 2015 kan men niet besluiten dat er een stijgend 
maïsareaal is. Een mogelijke verklaring voor de bemerking dat het maïsareaal stijgt, is dat deze 
perceptie zich baseert op een trend die al langer aan de gang is dan de in dit rapport 
genalyseerde periode. Daarnaast kan het voorkomen van maïs op plekken waar de teelt nooit 
eerder stond of op goed zichtbare plaatsen in het landschap deze perceptie in de hand 
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werken. Percelen die niet geregistreerd werden in de databanken zijn niet opgenomen in deze 
analyse.  

 
Figuur 26: Gewasbedekking van landbouwpercelen te Voeren. 

 
Figuur 27: Maïsareaal te Voeren voor de periode 2003-2015. 

4.3.3.3 Bio-energie 

Beleidsdoelstellingen voor het gebruik van hernieuwbare energie doen de vraag naar biomassa 
voor energieproductie stijgen in Europa. Deze trend zal zich de volgende jaren wellicht 
verderzetten (Van Kerkvoorde en Van Reeth, 2014). De biomassa die aangewend wordt voor 
energieproductie kan deels bestaan uit reststromen, maar daarnaast zijn ook gewassen nodig 
voor het energieproductieproces. Voor de productie van bio-energie worden momenteel 
dikwijls voedsel- of voedergewassen aangewend, de zogenaamde eerste generatie 
biogebaseerde brandstoffen, bv. biodiesel op basis van koolzaad of bio-ethanol gewonnen uit 
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granen. De energiewaarde van maïs, graan, suikerbiet en aardappel (grootteorde 200 
GJ/ha.jaar) is groter dan die van gras (grootteorde 100 GJ/ha.jaar). Deze vaststellingen zouden 
verakkering en vermaïsing in de hand kunnen werken. Nochtans werd in Vlaanderen de 
voorbije jaren minder dan 2 % van de geteelde silomaïs, korrelmaïs en suikerbiet gebruikt voor 
energiedoeleinden. Het grootste deel ging naar voedselproductie. Algemeen kan gesteld 
worden dat grasmaaisel, geteeld in functie van landbouw als restproduct van maaibeheer, zo 
goed als niet wordt aangewend voor energieproductie (Van Kerkvoorde en Van Reeth, 2014).  

De installaties voor de productie van bio-energie, gelegen te Aken en Luik zouden de vraag 
naar niet-houtige biomassa voor energieproductie - en dan vooral maïs - in Voeren kunnen 
doen toenemen. Voor producenten is het interessant gebruik te maken van gewassen geteeld 
in de nabije omgeving om de transportkosten te drukken. Mogelijks ligt Voeren binnen het 
aanvoergebied van de bio-energieinstallaties in Luik en/of Aken. De mogelijke impact op 
landbouwlandgebruik te Voeren is vooralsnog onduidelijk. Er zijn geen gegevens over van de 
biomassastromen afkomstig uit Voeren die actueel aangewend worden voor energieproductie. 
De bevraagde Voerenaars zouden het gebruik van voedsel- en voedergewassen voor 
energieproductie een uiterst negatieve evolutie vinden (Thoonen et al. 2016). De 
geïnterviewde landbouwers geven echter aan dat deze praktijk tot op vandaag niet het geval is 
in Voeren. Volgens een bron uit de projectgroep is er een loonwerker die 40ha maïs teelt en 
deze naar de biomassacentrale in Aken brengt. Deze loonwerker heeft hiervoor grasland 
gescheurd. Daarnaast zijn er loonwerkers die maïs opkopen bij landbouwers aan 1.500 euro 
per hectare en vervolgens naar de biomassacentrale in Aken brengen.  

4.3.4 Graslanden en biologische waardering 

Voeren is gekend voor zijn uitgestrekte graslandareaal in een glooiend landschap. Er werd 
nagegaan hoeveel permanent grasland werd omgezet naar ander landgebruik in de periode 
2006 - 2014. Deze analyse werd uitgevoerd door de percelen die volgens de biologische 
waarderingskaart (BWK) van 2006 (sommige delen dateren van 2004) permanent grasland 
waren, te vergelijken met de landbouwperceelsregistratie 2014 en luchtfoto’s van 2014.  

Onder de permanente graslanden vallen ook de half-natuurlijke graslanden, gekenmerkt door 
het langdurig grondgebruik als graasweide, hooiland of wisselweide. Ze ontstonden door 
eeuwenlang extensief agrarisch gebruik, waardoor een hoge soortenrijkdom kon ontwikkelen. 
Deze graslanden bezitten vaak een uitgesproken microreliëf met sloten, greppels, poelen, 
bronnen, kleine landschapselementen en klein bouwkundig erfgoed. Diverse factoren leiden 
tot een sterke achteruitgang van de rijke biologische en cultuurhistorische diversiteit van deze 
graslanden (Omgeving 2008). De rendabiliteit wordt opgedreven door omzetting naar 
hoogproductief grasland (blijvend en/of tijdelijk grasland) of akker. Ze worden verlaten, met 
verruiging en verbossing tot gevolg, of bebost. Ze worden opgespoten of volgestort, of 
ingenomen door woongebied (Omgeving 2008). 

De permanente graslanden worden op de BWK aangeduid met volgende karteringseenheden: 
ha (struisgrasvegetatie), hc (dotterbloemhooiland), hf (moerasspirearuigte), hp (permanent 
cultuurgrasland), hpr (permanent cultuurgrasland met veel microreliëf), hr (verruigd grasland), 
hu (mesofiel hooiland) en kj (hoogstamboomgaard), al dan niet zwak (soortenarm, 
gradiëntarm) of zeer goed (soortenrijk, gradiëntrijk) ontwikkeld (° of *). Permanente 
graslanden in Voeren bedekten in 2006 (2004) 2.278 ha. Dit is bij benadering 45% van de 
gemeente-oppervlakte1 . De aanwezigheid van permanent grasland werd vastgesteld via 
plaatsbezoeken door een INBO-medewerker en aan de hand van een gestandaardiseerd 
protocol voor Vlaanderen.  

Deze selectie werd vergeleken met de landbouwgebruikspercelenkaart van 2014. Indien het 
perceel in 2014 werd geregistreerd als ‘blijvend grasland’ werd geconcludeerd dat het grasland 
                                                           
1 De gemeente Voeren heeft een oppervlakte van bij benadering 5.070 ha. 
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vandaag nog aanwezig is. Indien het perceel in 2014 werd geregistreerd als akker, tijdelijk 
grasland of bebouwing, werd geconcludeerd dat dit grasland is verdwenen2 . Voor de 
graslanden die niet geregistreerd waren (slechts een 10-tal polygonen), werd de luchtfoto van 
het voorjaar van 2014 geïnterpreteerd. Uit deze analyse bleek dat in 2014 bij benadering 1.915 
ha permanent grasland aanwezig was in Voeren. Van de 2.278 ha in 2006 (2004) zijn 362 ha 
omgezet in een ander landgebruik (Figuur 28). Dit betekent dat 16% van het areaal permanent 
grasland verdween in de periode 2006 (2004) tot en met 2014. De overgrote meerderheid 
permanent grasland van 2006 (2004) werd omgezet naar akkerland (51%) of tijdelijk grasland 
(47%). Het aandeel verdwenen permanent grasland van 2006 (2004) dat bebouwd of verhard 
werd, is zeer laag (7 ha van de 362 ha of 2%). De omgezette weilanden (rode percelen) 
situeren zich deels langs hoofdwegen en op goed zichtbare plekken in het landschap (bv. het 
hoogste punt van Vlaanderen). Hierdoor wordt de visuele impact op het typische 
weidelandschap versterkt. 

Deze analyse geeft weer welke permanente graslanden uit 2006 (2004) waarschijnlijk 
behouden bleven in 2014, maar zegt niets over de landschappelijk-ecologische waarde van de 
overgebleven graslanden. Blijvend grasland is een landbouwkundige term waarmee wordt 
aangegeven dat het gaat om een grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van 
grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die gedurende ten minste vijf jaar niet in de 
vruchtwisseling van het bedrijf wordt opgenomen (Artikel 2.2 Vo. 796/2004 van 21 april 2004). 
‘Permanente graslanden’ kunnen deel uitmaken van deze categorie, wanneer ze geregistreerd 
worden. De landschappelijk-ecologische waarde van blijvend grasland kan echter sterk 
variëren. Zo is het mogelijk dat de landschappelijk-ecologische kwaliteit van het graslandareaal 
achteruit ging, doordat het genivelleerd of ingezaaid werd, de bemestingsdruk verhoogde, 
soortenrijke perceelsranden verdwenen en kleine landschapselementen verwijderd of 
aangetast werden (foto 1). Om dit te kunnen inschatten, is een herkartering van de Biologische 
waarderingskaart nodig. De analyse geeft dus enkel weer welke permanente graslanden 
verdwenen zijn.  

                                                           
2 Voor een klein deel van de polygonen zijn er tegenstrijdigheden tussen de registratie en de luchtfoto (grasland is te zien, terwijl de landbouwer akker 
aangeeft). In dat geval werd uitgegaan van de perceelsregistratie gezien de registratie dateert van het najaar en de luchtfoto van het voorjaar. 
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Figuur 28: Permanent grasland in 2004-2006 (bovenste kaart) versus 2014 (onderste kaart) 

aangegeven in groen. De verdwenen permanente graslanden worden aangegeven 
in rood. 

De permanente graslanden die verdwenen (362 ha) kunnen verder ingedeeld worden in vijf 
groepen naargelang hun landschappelijk-ecologische waarde. De halfnatuurlijke graslanden 
met KLE ’s zijn het meest waardevol (ha, hc, hu, hf, hr, kj) (klasse 5), gevolgd door 
hoogstamboomgaarden (klasse 4), soortenrijke permanente graslanden (hp* en hpr*) met KLE 
‘s (klasse 3), de mix van soortenarme en soortenrijke graslanden (hp*, hpr* en hp, hpr) met 
KLE ‘s (klasse 2) en soortenarme permanente cultuurgraslanden zonder KLE ’s (hp) (klasse 1) 
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(Tabel 4). Deze analyse toont dat op 309 ha van de verdwenen graslanden (of 85%) KLE ’s voor 
en/of botanische natuurwaarden voorkwamen. Het is niet duidelijk of deze KLE ’s vandaag nog 
aanwezig zijn of wat de impact is geweest van de omzetting naar akkerland/tijdelijk grasland. 

Tabel 6: De verdwenen graslanden ingedeeld volgens hun landschappelijk-ecologische waarde 
(Van laag naar hoog: niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5). 

 Landschappelijk-ecologische 
waardering 

Areaal 
(ha) 

Aandeel in het 
totaaloppervlak aan 

verdwenen 
permanente 
graslanden 

 

Klasse 1: soortenarm 
cultuurgrasland (hp) 53 15% 

 

Klasse 2: mix van soortenarm 
(hp, hpr)  + soortenrijk grasland 
(hp*, hpr*) + KLE 

229 63% 

 

Klasse 3: soortenrijk grasland 
(hp*, hpr*) + KLE  65 18% 

 

Klasse 4: Hoostamboomgaard 
(kj) 12 3% 

 

Klasse 5: Halfnatuurlijk grasland 
(ha, hc, hu, hf, hr) + KLE  4 1% 
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Foto 1: Sterk teruggesnoeide bomenrij in Voeren. 

 

4.3.5 Kleine landschapselementen  

Kleine landschapselementen of KLE’s, zoals hagen, holle wegen, poelen, microreliëf, 
bomengroepen, bomenrijen, graften en grubben verdwijnen geleidelijk aan uit het typische 
Voerense landschap. Voor deze landschappelijke verandering gaan we hoofdzakelijk voort op 
de ervaringen van streekkenners. KLE ’s werden vroeger aangelegd als omheining, 
perceelafbakening of erosiewering (graften ). Deze kleine landschapselementen worden 
vandaag als kostbare stukjes erfgoed behandeld. Ze zijn bepalend voor het typische Voerense 
landschap. Voor de landbouwers werd hun oorspronkelijke functie echter minder belangrijk 
(Ceunen 2011). In toenemende mate worden de resterende KLE ’s verwijderd, omdat ze het 
landbouwbeheer of ander gebruik hinderen of te veel onderhoud vergen. Anderzijds zijn kleine 
landschapselementen een belangrijke buffer tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

Ondanks de stijging van het aantal beheerovereenkomsten die een duidelijke invloed hebben 
op het landschap te Voeren, verdwijnen er vele kleine landschapselementen (Figuur 29). 
Getuige daarvan is een analyse van hoogresolutie satellietbeelden waarop een duidelijke 
dynamiek te zien is van het landbouwlandgebruik maar tegelijkertijd ook het verdwijnen van 
een aantal kleine landschapselementen, voornamelijk op plaatsen waar graslanden worden 
omgezet naar akker.  
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Figuur 29: Dynamisch landbouwlandschap te Voeren: vergelijking van landgebruik in mei 2005 

(bovenaan) met mei 2012 (onderaan). 

4.3.6 Beheerovereenkomsten  

Beheerovereenkomsten kunnen een ondersteunende rol spelen in de verscheidenheid van het 
landschap. Vooral kleine landschapselementen in het agrarisch landschap kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan de algemene kwaliteit, natuurwaarden en de 
belevingswaarden van het landschap. Het grote maatschappelijk belang van een gevarieerd en 
waardevol landschap verantwoordt inspanningen die vastgelegd worden in 
beheerovereenkomsten. Voorbeelden ervan zijn het onderhoud of de aanplanting van hagen, 
houtkanten en bomenrijen. Ze helpen erosie bestrijden, bieden een leefbiotoop voor 
streekeigen fauna en flora, en vormen een beschutting tegen zon, regen en wind. 
Beheerovereenkomsten die betrekking hebben op bodemzorg zoals groenbedekking of niet-
kerende bodembewerking bieden eveneens een ondersteunende rol aan het landschap. 

Meteen valt op dat het aantal beheerovereenkomsten ongeveer verdubbeld is tijdens de 
periode 2009-2014 (Figuur 30).  
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Figuur 30: Aantal beheerovereenkomsten op landbouwpercelen te Voeren. 

In volgorde van aantal komen de beheerovereenkomsten groenbedekking het meest voor in 
de periode 2009-2014, gevolgd door niet-kerende bodembewerking, biologische 
productiemethode en het onderhouden van bestaande of het aanplanten van nieuwe 
houtkanten, houtwallen of kleine landschapselementen. Het beheer van hagen en houtkanten 
kan worden overgenomen door een agrobeheersgroep. voor niet-productieve investeringen 
zoals   

Het aantal overeenkomsten varieert van 12 verschillende in 2009 tot 23 verschillende in 2010 
en 16 in 2014 (Figuur 31). De beheerovereenkomsten onderhoud of aanplanten van kleine 
landschapselementen, groenbedekking, niet-kerende bodembewerking en hoogstam zijn de 
sterkste stijgers, terwijl beheerovereenkomsten gericht op biologische productiemethoden de 
sterkste dalers zijn. 

Voor een aantal van de vroeger bestaande beheerovereenkomsten wordt momenteel steun 
geboden via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) dat de Vlaamse land- en tuinbouw 
ondersteunt door duurzame investeringen te stimuleren. De VLIF steun voor niet-productieve 
investeringen omvat steun voor het verhogen van de biodiversiteit, een verbeterd 
waterbeheer en het verminderen van erosie. Het aanplanten van nieuwe houtkanten, 
houtwallen of kleine landschapselementen wordt mogelijk gemaakt via VLIF steun. 
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Figuur 31: Evaluatie van beheerovereenkomsten op landbouwpercelen te Voeren in de periode 

2009-2014. 

4.3.7 Erosiegevoeligheid  

De erosiegevoeligheid te Voeren geeft aanleiding tot het behoud van het typische landschap. 
Gezien Voeren te maken heeft met sterke bodemerosie en modderoverlast werd een 
gemeentelijk erosiebestrijdingsplan opgesteld om het verlies van vruchtbare bodem tegen te 
gaan; de aanvoer van sediment, nutriënten en pesticiden naar het oppervlaktewater en de 
omgeving te beperken; de zuiverings- en ruimingskosten van waterlopen te verminderen; en, 
de schade aan wegen, bebouwing en andere infrastructuur door modderstromen te 
verhinderen. 

In het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan werden een aantal maatregelen voorzien, gaande 
van teelttechnieken voor minimale bodembewerking tot het uitvoeren van kleinschalige 
infrastructuurwerken. De Wateringen van Sint-Truiden stelt een erosiecoördinator ter 
beschikking die Voeren begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van het gemeentelijk 
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erosiebestrijdingsplan. In Voeren ligt de nadruk op het uitvoeren van kleinschalige 
erosiebestrijdingswerken, zoals het aanleggen van dammen en waterbergingsinfrastructuur. 
Op de Beek, de Veurs, De Noorbeek, De Horsergrub en de Voer werden door de betrokken 
waterbeheerders bergingsinfrastructuren aangelegd door de Dienst Waterlopen van de 
provincie, VMM (afdeling operationeel waterbeheer), het waterschap Roer en Overmaas 
(Nederland) en de gemeente Walhem (Wallonië)). Landbouwers kunnen 
beheerovereenkomsten ‘erosie’ afsluiten met de VLM. Deze omvatten onder andere de aanleg 
en het onderhoud van grasbufferstroken & grasgangen, toepassen van niet-kerende 
bodembewerking en het direct inzaaien.  

Het erosiebestrijdingsplan van de gemeente Voeren wil vermijden dat bijkomende sediment 
en afstromingsbronnen worden gecreëerd door het scheuren van bestaand grasland op 
potentieel erosiegevoelige percelen. Graslanden die omwille van hun ligging, bijvoorbeeld 
hellingafwaarts van een akker met veel erosie of in een droge vallei waar afstromend water 
zich concentreert, dienen behouden te worden om verdere erosie en sedimentatie vermijden. 
In het gemeentelijk erosiebestrijdingplan wordt aangegeven op welke akkers best brongerichte 
maatregelen worden genomen en welke graslanden best behouden blijven. Op percelen met 
een zeer hoge erosiegevoeligheid is intensieve akker- of tuinbouw niet aangeraden en wordt 
een ander bodemgebruik, zoals grasland of bos, aanbevolen. 

Ongeveer tweederde van de landbouwpercelen in Voeren heeft potentieel een hoge tot zeer 
hoge erosiegevoeligheid (Figuur 32). 

 
Figuur 32: Potentiële erosiegevoeligheid van de percelen in Voeren. 

Een semi-kwantitatieve inschatting van de tonnages bodemerosie toont een sterke relatie met 
de bodembedekking, bodemtype en hellingsgraad (Figuur 33) (Van Der Biest et al. 2014). Naar 
schatting werd 79.162 ton bodem per jaar behouden door permanente vegetatie en zou 7.617 
ton bodem per jaar eroderen in Voeren. 
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Figuur 33: Een semi-kwantitatieve inschatting van de huidige erosie in functie van de 

bodembedekking in 2009 (Van Der Biest et al. 2014). 

Er is een sterke synergie tussen het erosiebeleid en het behoud van het typische Voerense 
landschap. Op de percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid is er sinds 1 januari 2015 een 
verbod op het omzetten van blijvend grasland naar akker. Daarnaast moeten landbouwers die 
rechtstreeks inkomenssteun ontvangen of deelnemen aan agromilieumaatregelen in het kader 
van de randvoorwaarden verplicht erosiewerende maatregelen nemen op percelen met zeer 
hoge bodemerosiegevoeligheid en hoge erosiegevoeligheid. In Voeren is tweederde van het 
aandeel zeer erosiegevoelige percelen permanent grasland. Daartegenover staat dat 18% van 
de gewasoppervlakte geteeld wordt met erosiegevoelige teelten (maïs, tijdelijk grasland, 
suikerbieten) op de zeer erosiegevoelige percelen.  

4.3.8 Een kwetsbaar of veerkrachtig landschap 

Graslanden en kleine landschapselementen zoals bomen, struiken en houtkanten bufferen 
extremen in temperatuur, kunnen bij droogte nog water uit diepere lagen halen, zorgen voor 
een hogere waterinfiltratie bij hevige regenval, geven beschutting bij hevige windstoten en 
voorkomen watererosie. Hiermee kunnen ze de gevolgen van extreme weersomstandigheden 
en klimaatsverandering beperken. Bovendien wordt door fotosynthese CO2 in planten 
vastgelegd. De groeisnelheid en bijgevolg de snelheid waarmee CO2 in biomassa kan worden 
vastgelegd verschilt per soort en standplaats. Bij jonge bomen, struiken en gras ligt deze 
snelheid hoger. 

De veerkracht van het Voerense landbouwlandschap wordt mee bepaald door een goede 
gewasrotatie in de akkerbouw en diversificatie van gewassen. In deelgebieden van Voeren met 
veel silomaïs is gewasdiversificatie minder algemeen. Bij akkerbouwgewassen geldt dat een 
nauwe teeltrotatie of zelfs monocultuur een verhoogd risico vormt op oogstderving omwille 
van ziektedruk. Een gevarieerd teeltplan op bedrijfsniveau verhoogd de weerbaarheid voor 
klimaatimpacten. Bovendien draagt een gewasrotatie met bijvoorbeeld diep wortelende 
gewassen als koolzaad, tijdelijk grasland of bieten in combinatie met het achterlaten van 
oogstresten zoals stro van granen en korrelmaïs of bietenkoppen en blad bij tot koolstofopslag 
in de bodem.  
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Bij het klimaatbestendig maken van Voeren zijn vooral natuur, kleine landschapselementen, 
graslanden en het landbouwlandgebruik belangrijk. Bij adaptatie aan de gevolgen van 
klimaatverandering kan gedacht worden aan de ontwikkeling van robuuste natuurgebieden en 
netwerken, multifunctioneel ruimtegebruik (bijvoorbeeld verweving van landbouw en natuur), 
natuurontwikkeling in waterbergingsgebieden en maatregelen tegen exoten. Koolstofopslag in 
natuur en landschap is een belangrijke mitigerende maatregel waarbij graslanden, bossen en 
natuur voor netto CO2–opname zorgen. 

 

4.4 RISICO’S EN RISICOBEHEER 
De risicomatrix voor landbouw peilt naar de ervaring van de landbouwers met betrekking tot 
de impact van een bepaalde weersomstandigheid op teelten, vee of op de bodem. Over het 
algemeen werd de oefening zeer goed begrepen en werden de formulieren dan ook zeer goed 
ingevuld. In totaal vulden 19 landbouwers de risicomatrix in. Vragen die over over de matrix 
gesteld werden, hielden verband met de richting van impact: negatieve of positieve impact, en 
met het tijdstip van de impact in het groeiseizoen. We beoogden enkel te peilen naar de 
ervaring van de landbouwers in het algemeen zodat voorkomen van weersomstandigheden in 
het groeiseizoen van ondergeschikt belang zijn. Bij het invullen werd duidelijk dat negatieve 
impacten domineren volgens de ervaring van de landbouwers. 

  
Foto 2: Invullen van de risicomatrix te Voeren op 22 juni 2016. 

De hoogste impact werd toegekend aan de effecten van hevige regen op aardappelen (3.00) 
en hagel op fruit en groenten (3.00), gevolgd door de hevige regen op bodembewerkbaarheid 
(2.73), vorst op fruit en groenten (2.60) en storm op wintergranen (2.50). Van alle klimaat- en 
weerfactoren, wordt hevige regen overduidelijk gezien als de hoogste impact (2.03) en wordt 
de grootste spreiding in impact toegekend aan hagel (0.29-3.00) en storm (0.29-2.50). Van alle 
landbouwfactoren wordt de impact op fruit en groenten (2.13) het hoogst beoordeeld. Met 
uitzondering van hevige regen worden de klimaat- en weersimpacten op erosie, nutriënten en 
koolstof als laag ingeschat. Van alle teelten worden de klimaat- en weersimpacten op weide 
het laagst ingeschat.   
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Figuur 34: Risicomatrix voor landbouw 

 

4.5 ADAPTATIE EN MITIGATIEMAATREGELEN 
Internationaal hanteert men een 3-sporenbeleid inzake de matiging van en de aanpassing aan 
klimaatverandering, dat wordt doorvertaald naar de lokale schaal. De speerpunten zijn: (1) 
verminderen van de uitstoot aan broeikasgassen (mitigatie); (2) verlichten van de schadelijke 
effecten; en, (3) aanpassen aan de nieuwe situatie (adaptatie). Enerzijds heeft het klimaat een 
enorme impact op een groot aantal sectoren, en voor Voeren het meest uitgesproken op 
landbouw en natuur, anderzijds liggen landgebruik en landbeheer aan de basis van 
adaptatieopties en mitigerende maatregelen.  

Op basis van de berekende klimaatimpacten en aangevuld met bevindingen uit de literatuur 
worden mogelijke adaptatiemaatregelen voorgesteld. Voor de landbouwsector komen de 
volgende maatregelen in aanmerking:  

[1] het aanpassen van plant- en oogstdata alsook aanpassingen in beweiding van dieren;  
[2] de substitutie van gewassen of rassen met nieuwe aangepaste soorten; 
[3] het ontwikkelen van nieuwe cultivars  en rassen die respectievelijk droogte- en 

hittetolerant zijn;  
[4] waterconserverende en gereduceerde bodembewerking;  
[5] irrigatie en drainage; 
[6] aangepaste rantsoensamenstelling en drinkwatervoorziening;  
[7] het bestrijden van nieuwe onkruiden, ziekten en –plagen; en,  
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[8] aangepaste stallen met bijvoorbeeld geïsoleerd staldak met reflectiecoating, 
evaporatieve koeling en ventilatie.  

Naast productieve diensten leveren landbouw en de agro-industrie tal van diensten op het 
platteland waarvoor mogelijkheden bestaan om ze klimaatbestendig te maken en waarvan een 
aantal op vele plaatsen in Voeren reeds worden toegepast. Deze omvatten:  

[1] wateropslag op het landbouwbedrijf;  
[2] het bewaken van de residu’s en emissies van nutriënten en pesticiden;  
[3] het aanwenden van meer (agrarische) biodiversiteit; 
[4] landschapszorg met aandacht voor de voor Voeren typische kleine 

landschapselementen;  
[5] het vastleggen van broeikasgassen door bijvoorbeeld aanleg van houtkanten; 
[6] het scheppen van een kader voor agrotoerisme en recreatie; en,  
[7] het breken van storm en windvlagen door de aanleg van hagen.  

Ruimtegebruik en vooral veranderingen in bos-, gras- en gewasbedekking alsook 
woonuibreidingen en infrastrustuur, hebben veel invloed op de waterbalans. Een toename in 
verharde oppervlakte, beperkt de infiltratie van regenwater en leidt ook tot het sneller 
wegspoelen van regenwater. Voor bewoning en infrastructuur zijn de volgende maatregelen 
daarom van belang:  

(1) het vermijden van bebouwing van beekdalen;  
(2) het creëren van ruimte voor wateropslag; en,  
(3) het verhogen van infiltratie.  

Een toename in bos en gras zorgt voor verhoogde infiltratie en vormt een buffer tegen 
versnelde afvoer. Recreatiegebieden ontstaan in aantrekkelijke landschappen zodat de 
kwaliteit en openheid van het landschap de nodige aandacht verdienen bij het invoeren van 
maatregelen die het ruimtegebruik beïnvloeden. 

Elk van de aangehaalde maatregelen dient echter bekeken te worden in de ruimere context, 
waarbij acceptatie van een maatregel een belangrijk element vormt in de besluitvorming. Als 
mitigerende maatregel geldt bijvoorbeeld de behoefte aan het telen van gewassen voor 
biomassaproductie. In vele gevallen leidt dit tot een verhoging van het aandeel maïs in de 
rotatie, wat niet altijd wenselijk is. Landbouwpraktijken zoals irrigatie en drainage kunnen 
bijvoorbeeld significant bijdragen tot de lokale consumptie of versnelde afvoer van water 
respectievelijk. Tussen de adaptatie- en mitigatiemaatregelen enerzijds en de 
ecosysteemdiensten (productieve, ondersteunende, regulerende en culturele) anderzijds is er 
een veel-op-veel relatie, zodat beleidsmatig een impetus voor een maatregel kan ontstaan 
vanuit adaptatie aan de klimaatverandering, vanuit de taakstelling voor het verwezenlijken van 
ecosysteemdiensten of vanuit het realiseren van milieudoelstellingen. De duurzaamheid van 
een maatregel vereist een multi-functionele benadering die reeds aanwezig is in het huidige 
plattelandsbeleid, bijvoorbeeld via het instrument beheerovereenkomsten.  

 

4.6 EEN KLIMAATBESTENDIG LANDSCHAP 
Klimaatgerelateerde factoren die het typische landschap versterken of verzwakken worden 
hieronder opgesomd.  

Verzwakkende factoren: 

- Verhoogde temperaturen leiden tot een toename van warmteminnende dier- en 
plantensoorten, met een mogelijke verstoring van huidige ecosystemen tot gevolg. 
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- Door langere droge perioden, verharding van leemgrond en meer intense buien in de 
zomer neemt oppervlakkige afstroming en erosie in hellende gebieden toe.  

- In de winter zijn de bodems waterverzadigd door vernatting. Een toename van het 
aantal hevige neerslagdagen leidt tot lokale wateroverlast, erosie op onbegroeide 
hellingen en modderoverlast in de lager gelegen gebieden. 

- Afname van het aantal regenachtige dagen en verdroging in de lente en zomer kan 
leiden tot verdroogde grasstroken en tuinen en een lage waterstand in 
oppervlaktewateren (sloten, vijvers, beken, rivieren) en grondwater.  

- Verdroging van landbouwgrond is afhankelijk van het bodemtype en de nalevering 
uit grondwater in de wortelzone van het gewas. Algemene verdroging kan leiden tot 
verminderde gras- en gewasproductie. Een grotere vraag naar water voor beregening 
kan het effect van lage waterstanden verergeren. 

- Verdroging en hogere temperaturen kunnen leiden tot een verstoorde 
zuurstofhuishouding en verminderde waterkwaliteit en een toename in concentratie 
van vervuilde stoffen. 

- Verhoogde inzet op hernieuwbare energie uit biomassa, wind of zonnepanelen kan 
een landschap sterk beïnvloeden. Hiervan werd vooralsnog geen evidentie gevonden, 
ook niet in het verhoogd telen van maïs voor biogaswinning.  

- De impacten op landbouw zijn verschillend naargelang het gewas. Een warmer 
groeiseizoen is voordelig voor maïsproductie. Een temperatuurstoename, verdroging 
en verhoogde CO2 concentratie hebben een toename van het suikergehalte in bieten 
tot gevolg, die echter een algemeen productieverlies dient te compenseren. 
Aardappelen en fruitteelt zijn sterk weersafhankelijk en een verlaagde productie 
wordt verwacht bij klimaatverandering. 

- De effecten op natuur als landschapsbepalende factor zijn groot en uiten zich in 
verschuivingen in de fysiologie, de fenologie, soortinteracties, de geografische 
verspreiding en de genetische adaptatie van soorten, maar ook in veranderingen in 
de abiotische omstandigheden in hun leefgebied.  

Versterkende factoren: 

- Door de hogere temperatuur begint het groeiseizoen eerder in het voorjaar, en 
eindigt het later in het najaar. Een langer groeiseizoen is positief voor grasproductie 
en voor groenten met een korte groeiduur omdat meerdere teelten per jaar mogelijk 
worden.  

- Een verhoogde CO2 concentratie heeft een bemestend effect op gewassen en 
vegetatie, op voorwaarde dat water en nutriënten voldoende voorradig zijn. 

- Kleine landschapselementen zoals graften, houtkanten, hagen en grasbufferstroken 
vertragen het afvoerend vermogen van neerslagwater. Ze vertragen daardoor de 
maximale afvoercapaciteit van sloten, vijvers, beken en rivieren. Wateroverlast, 
erosie en modderoverlast komen daardoor minder voor. Kleine 
landschapselementen verhogen de ecologische veerkracht van het landschap en 
verminderen de kwetsbaarheid voor klimaatimpacten. 

- Bufferstroken tussen de percelen en akkers ingezaaid de winter in laten gaan zijn 
maatregelen om wateroverlast in lager gelegen gebieden af te remmen. 

- Wintergranen kunnen gebruik maken van vochtopslag tijdens de winter en bij 
verhoogde temperaturen sneller afrijpen vóór de zomerdroogte.  
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- Nieuwe teelten worden mogelijk; wijnbouw is daar een voorbeeld van.  
- Een versnelde koolstofcyclus omwille van verhoogde CO2 opname door gewas en 

vegetatie biedt kansen voor koolstofopslag in graslanden en bossen. 
- Een geobserveerde toename in beheerovereenkomsten toont dat landbouwers in 

Voeren meewerken aan ondersteuning van het landschap. 

Schematisch weergegeven (Figuur 35), betekent dit in elk element van de klimaatrisicoketen 
een wisselwerking wordt verwacht met het landschap te Voeren. 

 
Figuur 35: Risicoketen gehanteerd bij de invloed van klimaatverandering. Centraal staat het 

landschap van Voeren dat een versterkende of verzwakkende invloed zal 
ondervinden. 
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5 CONCLUSIE 

5.1 KLIMAATSCENARIO’S 
Zonnestraling warmt de aarde op en de aarde straalt weer warmte uit. Deze stralingsbalans 
wordt beïnvloed door de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer, oa. CO2 en waterdamp. 
De grootschalige uitstoot van broeikasgassen versterkt het natuurlijke broeikaseffect en zorgt 
voor globale klimaatverandering. Een groeiend aantal wetenschappelijke studies wijzen uit dat 
klimaatverandering een feit is. Het is vooralsnog onduidelijk welke de precieze omvang en 
effecten zullen zijn van de klimaatverandering voor gebieden zoals Voeren. Verschillende 
scenario’s werden gehanteerd die de omvang zo goed mogelijk trachten in te schatten. 

Een analyse voor de periode 1960-2014 toont hogere minimum en maximumtemperaturen en 
daardoor minder kans op vorstdagen en meer kans op hittedagen tijdens deze eeuw. Extreme 
maximumtemperaturen per maand vertonen een stijging tijdens de zomermaanden. De 
winters worden natter, het voorjaar en de zomers worden droger en extreme regenbuien 
komen vaker voor in de zomer. Een zwakke trend bestaat naar een verhoogd neerslagtekort en 
langere droogteperiode in het voorjaar en vooral in de zomer gedurende de periode 1960-
2014  

Simulaties met klimaatmodellen laten zien dat in een warmer klimaat de kans op droogte, 
hittegolven en korte hevige buien in de zomer toeneemt in de toekomst. In de winters zal de 
wind harder waaien en zal er meer neerslag vallen. Door het veranderende neerslagpatroon en 
de verwachte toename van extreme weersomstandigheden neemt het risico op 
overstromingen, erosie en moderoverlast toe, in de winter door de toename in neerslag, in de 
zomer door piekbuien. In de zomer zal door hogere temperaturen en toegenomen verdamping 
de grondwaterstand en het debiet in de rivieren en beken dalen. In het zomerhalfjaar kan het 
aantal uren zonneschijn veranderen afhankelijk van wolkenvorming.   

 

5.2 VERWACHTE IMPACTEN 
Klimaatverandering kan een belangrijke invloed uitoefenen op het landgebruik en 
ecosystemen. Zo kunnen veranderingen in het neerslagpatroon aanleiding zijn tot frequenter, 
heviger, en sneller optredende overstromingen met alle gevolgen voor de bebouwde 
omgeving, maar ook voor erosie en verlies aan productiviteit in de landbouw. Tezelfdertijd 
kunnen ze aanleiding zijn tot een toegenomen verdroging en uitputting van 
grondwatervoorraden. Dit aangevuld met veranderingen in temperatuur en zonnestraling kan 
een belangrijk effect hebben op de soortenrijkdom en plantengroei zowel in de natuur als in 
de landbouw. Dit heeft belangrijke consequenties op de ecologie, de landbouw, de economie 
en dus op de welvaart en levensomstandigheden van de bevolking. Klimaatverandering hoeft 
niet noodzakelijk enkel negatieve gevolgen te hebben. Drogere en warmere zomers kunnen de 
vraag naar recreatie doen toenemen en bied dus voor het toerisme nieuwe mogelijkheden. 
Ook de kosten voor verwarming en dus ook voor investeringen in een vernieuwd, beter 
geïsoleerd gebouwenpark kan lager uitvallen dan het geval is op dit ogenblik. De energiekosten 
voor koeling kunnen echter stijgen bij opwarming. 

 

5.3 KWETSBAARHEID EN VEERKRACHT VAN HET LANDSCHAP 
Kwetsbaaarheid en veerkracht ten aanzien van klimaatverandering dienen vooral in een 
ruimtelijke context gezien te worden waarbij landgebruik, landbedekking en veranderingen 
daarin van belang zijn. Graslanden, bossen, en kleine landschapselementen zoals bomen, 
struiken en houtkanten bufferen extreme weersomstandigheden. Een goede gewasrotatie in 
de akkerbouw en diversificatie van gewassen draagt bij tot een klimaatbestendige landbouw. 
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Landbouw is met 66% van de totale oppervlakte een belangrijke pijler van het Voerense 
landschap. Een evolutie van de arealen akker en gras in de geregistreerde percelen laten lichte 
schommelingen zien doch geen echt grote verschuivingen in de periode 2003-2014. Op 
perceelsniveau treden er echter vaak veranderingen op zoals kon worden vastgesteld aan de 
hand van een analyse van de graslanden in de Biologische Waarderingskaart. 
Beheerovereenkomsten hebben een duidelijke invloed op het landschap te Voeren. Ondanks 
een stijging van het aantal in de periode 2009-2014, verdwijnen er vele kleine 
landschapselementen. Vooral het verdwijnen van kleine landschapselementen en natuurlijke 
graslanden kan bijdragen tot verhoogde kwetsbaarheid. 

5.4 RISICO’S EN RISICOBEHEER 
Een risicomatrix werd ingevuld door 29 landbouwers, op basis waarvan een inschatting van 
klimaat- en weersimpacten op landbouwactiviteiten kon worden bevraagd. Landbouwers zien 
vooral hevige regenval en hagel als sterk bedreigend voor hun activiteiten. De impacten van 
vorst, storm en droogte zijn activiteitafhankelijk. Klimaat- en weersimpacten op fruit en 
groenten, aardappelen en wintergranen zijn het sterkst, terwijl enkel neerslag impact heeft op 
bodemgerelateerde factoren.      

 

5.5 ADAPTATIE EN MITIGATIEMAATREGELEN 
Een 3-sporenbeleid wordt gehanteerd inzake de matiging van en de aanpassing aan 
klimaatverandering. Enerzijds heeft klimaatverandering een uitgesproken impact op landbouw 
en natuur in Voeren, anderzijds liggen landgebruik en landbeheer aan de basis van 
adaptatieopties en mitigerende maatregelen. Naast productieve diensten leveren landbouw 
en de agro-industrie tal van diensten op het platteland waarvoor mogelijkheden bestaan om 
ze klimaatbestendig te maken. Ruimtegebruik en vooral veranderingen in bos-, gras- en 
gewasbedekking alsook woonuitbreidingen en infrastrustuur, hebben veel invloed op de 
waterbalans. De kwaliteit en openheid van het landschap verdienen de nodige aandacht bij het 
invoeren van maatregelen die het ruimtegebruik en de landbedekking beïnvloeden. Elk van de 
maatregelen dient bovendien bekeken te worden in de ruimere context, waarbij acceptatie 
een belangrijk element vormt in de besluitvorming.  

 

5.6 EEN KLIMAATBESTENDIG LANDSCHAP 
In elk element van de klimaatrisicoketen wordt een wisselwerking verwacht met het landschap 
te Voeren. Factoren die het typische landschap versterken omvatten een verlengd 
groeiseizoen dat een voordeel oplevert voor grasproductie, een bemestend effect door een 
verhoogde CO2 concentratie, een versnelde koolstofcyclus, en een verhoogde inzet op 
landschapselementen en natuur als klimaatbuffer. Verzwakkende factoren daarentegen zijn 
verstoring door toename van warmteminnende soorten, verschuivingen in fenologie en 
soortinteracties, water- en modderoverlast, erosie, verdroging en lage waterstand, 
verminderde waterkwaliteit, en verlaagde landbouwproductie. Een verlengd groeiseizoen kan 
positieve effecten hebben op grasproductie, maar tegelijkertijd andere en misschien minder 
wenselijke teelten of rotaties toelaten. 
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