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Op weg naar een geïntegreerd beleidsinstrument voor 
aanpassingsmaatregelen – gevalstudie: overstromingen

Deze studie speelt in op de huidige situatie, waarin de mens 
zich meer en meer bewust is van de gevolgen van zijn acti-
viteiten op de omgeving. De klimaatsveranderingen zijn 
thans veel besproken in de media. De aarde wordt beïnvloed 
door deze veranderingen en deze worden nu beschouwd als 
de grootste milieubedreiging. Inderdaad, de jaarlijkse stij-
ging van de omvang van de schade, veroorzaakt door de 
klimaatsverschijnselen (overstromingen, hittegolven, droog-
te, …), is aanzienlijk.  
De oplossingen voor deze gevaren, aangebracht door be-
sluitvormers, bestaan uit 2 types: maatregelen die het redu-
ceren van de broeikasgassen teweegbrengen en/of het aan-
brengen van efficiënte aanpassingsmaatregelen die toela-
ten de gevolgen te minimaliseren en de bevolking en het 
ecosysteem te beschermen. 

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Om het hoofd te bieden aan deze klimaatsveranderingen, 
worden de beslissende machten geconfronteerd met ver-
schillende opties en mogelijkheden voor aanpassingsmaat-
regelen. De wijze waarop en de vereiste middelen om deze 
maatregelen toe te passen kunnen, in het algemeen, om-
vangrijk blijken in vergelijking met de te vermijden risico’s. 
Nochtans is er een algemene richtlijn, die boven andere be-
sluitvormingsprincipes staat, gestuurd vanuit internationale 
programma’s. Deze richtlijn bepaalt dat de keuze van de 
aanpassingsmaatregelen moet bepaald zijn door het feit dat 
de voordelen van deze maatregelen, de kosten overtreffen. 
Gebaseerd op dit axioma, is de doelstelling van dit project 
om een goed beheerinstrument te ontwikkelen, gebaseerd 
op de analyse van de kosten & baten van de aanpassings-
maatregelen, dat toelaat een geïntegreerd beheer van deze 
aanpassingsmaatregelen uit te voeren. 

Het project omvat 2 onderzoekslijnen: het eerste bestaat uit 
een algemene evaluatie van de gevolgen van de klimaats-
veranderingen in België, het tweede betreft een meer gede-
tailleerde analyse van de problematiek omtrent overstromin-
gen.  Op basis van deze analyse zal de methodologie ont-
wikkeld en verfijnd worden.  
De algemene evaluatie zal een synthese van de beschik-
bare kennis leveren betreffende de effecten van de klimaats-
veranderingen, hun intensiteit en hun vermoedelijke evolu-
tie.  Deze synthese zal toelaten een klare kijk te krijgen op 
de Belgische situatie, alsook van de onzekerheden die daar-
mee gepaard gaan.  
In het volgend deel van de studie zal de problematiek om-
trent overstromingen op een grondige en adequate manier 
uit de doeken worden gedaan.  De analyse, voor de twee 
grote Belgische stroomgebieden (Maas en Schelde), zal 
toelaten de beheerinstrumenten te ontwikkelen en te testen 
teneinde de methodologie te verbeteren.  
De analyse van de aanpassingsmaatregelen, met betrek-
king tot de overstromingen, zal opgemaakt worden op basis 
van een schema bestaande uit de volgende stappen, ver-
spreid over 2 fases van 2 jaar:

• Evaluatie van de primaire effecten van de klimaatsveran-
deringen tengevolge van overstromingen op het niveau 
van stroomgebieden (fase 1);

• Evaluatie van de secundaire effecten van de overstromin-
gen op kwetsbare sectoren in deze stroomgebieden (fase 
1 en 2);

• Bepaling van de aanpassingsmaatregelen (fase 1 en 2);
• Evaluatie van de kosten van de aanpassingsmaatregelen 

(fase 2);
• Analyse van de kosten & baten (fase 2).

Bovendien zullen de criteria zoals efficiëntie, haalbaarheid 
en acceptatie-graad geïntegreerd moeten worden in het be-
heerinstrument.  Op dezelfde wijze zal de nood tot flexibili-
teit van het instrument, teneinde een gelijksoortige proce-
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dure te kunnen toepassen op de an-
dere gevolgen, besproken in het 
eerste deel van de studie, een blij-
vende bekommernis blijven.  Dit in-
strument zal inderdaad moeten be-
schouwd worden als een overkoe-
pelende sleutel in het beheer van de 
problemen met betrekking tot de kli-
maatsveranderingen.  
 
Het onderwerp van de huidige studie 
is omvangrijk en complex, het eist 
een multidisciplinaire aanpak, reke-
ning houdend met de economische, 
sociale en milieugevolgen (holisti-
sche benadering), evenals hun inter-
acties en afstemming met de princi-
pes van ontwikkeling en duurzaam 
beheer.  De studie zal verwezenlijkt 
worden door 5 wetenschappelijke 
instellingen, ervaren in de 3 takken 
van duurzame ontwikkeling met aan-
dacht voor zowel technische als 
strategische aspecten.
Het project omvat het volgend team 
dat zal deelnemen aan het gehele 

onderzoek:
• Centre d’Etudes Economiques et 

Sociales de l’Environnement 
(CEESE) van de Université Libre 
de Bruxelles ULB (economische 
aspecten en coördinatie van het 
onderzoek);

• Hoger Instituut van de Arbeid 
(HIVA) van de Katholieke Univer-
siteit Leuven KULeuven (sociale 
aspecten);

• Service d’Hydrodynamique appli-
quée et Constructions Hydrau-
liques (HACH) van de Universiteit 
Luik ULg (hydraulische aspecten 
en modellering);

• Onderzoeksgroep ecosysteembe-
heer (ECOBE) van de Universiteit 
Antwerpen UA (ecologische as-
pecten);

• ECOLAS (integratie van verschil-
lende componenten als beslis-
singstool).

Bovendien zal het project ADAPT 
nauw samenwerken met het project 
CCI-HYDR.
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Het CEESE-ULB levert zijn milieu-
expertise voor wat betreft vragen 
omtrent economische en sociale 
ontwikkeling.

Het onderzoeksteam “milieube-
leid en duurzame ontwikkeling” 
van het HIVA-KU Leuven leidt 
toegepaste interdisciplinaire on-
derzoeken, eigen aan de sociale 
aspecten van milieubeleid.

Het HACH-ULg-team leidt onder-
zoeken aangaande hydraulica, 
hydraulische constructies en wa-
terbeheer.

ECOBE-UA zal de gevolgen van de 
humane activiteiten op het functi-
onele karakter en de biologische 
diversiteit van het ecosysteem van 
rivieren en wetlands evalueren. 

ECOLAS biedt zijn multidisciplinaire 
expertise aan op het domein van 
waterbeheer en van klimaatsver-
andering teneinde de bijdrage van 
de verschillende partners te lei-
den en te integreren.
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