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Resultaten 
De gegevens worden over een lange termijn (>10jaar) verzameld om zo zowel 
korte-als lange-termijn cycli en veranderingen in kaart te brengen. Deze zullen 
voor verschillende doeleinden aangewend worden zoals het bepalen van 
droogtestress aan de hand van de waterbeschikbaarheid (FAW) en 
bodemvochtindex (SMI). Hieronder wordt de SMI (dagwaarden per maand) 
weergegeven van de eerste metingen (november 2017- september 2018) van 
enkele sensoren in de twee bovenste bodemlagen. 
 

𝐹𝐴𝑊 𝜃𝑤𝑝 =
𝜃−𝜃𝑤𝑝

𝜃𝑓𝑐− 𝜃𝑤𝑝
                          𝑆𝑀𝐼 = −5 + 10 𝐹𝐴𝑊  (Hunt et al. 2009*) 

 
 
 
 

Meer weten over  

LTER onderzoek? 
scan de QR-codes! 

1. LTER_EU_BE_09 Westhoek (HT2190, Vochtige duinvalleien) 

2. LTER_EU_BE_29 Vallei van de Dijle (HT6510, glanshaver-  en grote vossenstaartgraslanden) 

3. LTER_EU_BE_12 Vallei van de Zwarte Beek(HT7140,voedselarm tot matig voedselarm verlandingsveen) 

4. LTER_EU_BE_11 Nationaal Park Hoge Kempen: (HT4030, droge heide) 
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Methode en parameters 
Parameters werden geselecteerd op basis van het 
‘Ecosystem Integrity Concept’ : 

Abiotische heterogeniteit:  

• Habitatkartering (N2000) 

• Inventarisatie bodem : FAO 2006, WRB 
2014 (A, B) 

• Meteoparameters 

• Bodemvocht- en temperatuur (C): 
-CSS-sensoren op 4 verschillende dieptes 
in 3 profielputten/site met automatische 
datalogging en transmissie 
 

 

   

Waterbalans:  

• monitoring grondwater 

Energiebalans:   

• Leaf area index (LAI)  

• Biomassa  Koolstof/ CO2 (link met 
nabijgelegen ICOS-site) 
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Effecten van klimaatverandering op de 
Mechelse heide 
De Dobbelaer T., Cools N., De Vos B., Milbau A., Milotic T., Louette G 
 

 

 

 
Inleiding 

• Momenteel zijn er kennishiaten in het begrijpen van de abiotische sturing en respons  van 
effecten van klimaatverandering op open vegetaties zoals heide,  semi-natuurlijke 
graslanden, kustduinen en veen 

• INBO startte  in 2017, medegefinancierd door LifeWatch Belgium, het  ‘KLIVEG’ project met 
als doel het opbouwen van kennisondersteunende langetermijn datareeksen op 4 LTER-BE 
sites, waaronder de Mechelse heide in het Nationaal Park Hoge Kempen. 
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Veldcapaciteit(𝜽𝒇𝒄), 𝑺𝑴𝑰 = 𝟓 

  

*Hunt ED, Hubbard KG, Wilhite DA, Arkebauer TJ, Dutcher AL (2009a) The development and evaluation of a soil moisture index. Int J Climatol 29:747–759. 
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