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Eindgebruikersoverleg  –  24/10/2017  

 
 

(1) Toelichting: wat kan FF bieden? (link met workshop 1) 

(2) Workshop 2 – WorldCafé: verder afstemmen van  
concrete verwachtingen en data-noden  

(3) Stand van zaken en volgende stappen in het project 

(4) Terreinbezoek “Vallei van de Zwarte Beek” 
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1. Doelstelling van deze workshop “Interactieve discussie eindproducten” 
 
Voor aanvang van de 2de workshop werd even teruggeblikt op de resultaten van de 1ste workshop 

(31/05/2017), waarbij een kort overzicht gegeven werd van de verwachtingen. Voor elk van de 3 

modellen (geomorfologie, hydrogeologie en ecologie) en ook voor het geïntegreerde model werd 

toegelicht wat Future Floodplains te bieden zou kunnen hebben. Daarbij werd ook ingegaan op enkele 

meer technische aspecten (bv. werkwijze, verwachte uitdagingen, randvoorwaarden of eventuele 

beperkingen) die gerelateerd zijn aan de verdere ontwikkeling van deze verschillende modellen. Tot 

slot werd ook kort vooruitgeblikt op de latere integratie van de ecosysteemdiensten. Op basis van 

deze toelichting kon dan verder afgestemd worden of dit aanbod inderdaad voldoende aansloot bij 

de verwachtingen van de eindgebruikers. 
 

 

 
Synthese van de verwachtingen en te verwachten mogelijkheden: geomorfologisch model. 
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Synthese van de verwachtingen en te verwachten mogelijkheden:  

hydrogeologisch model (boven) en ecologisch model (onder). 
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Synthese van de verwachtingen en te verwachten mogelijkheden: geïntegreerd model. 

 

 

   
Eerste ideeën m.b.t. de integratie van ecosysteemdiensten in een latere fase van het project. 

 

 

Na het bekijken van de presentaties werd er met de eindgebruikers een interactieve discussie 

gehouden (WorldCafé-principe) met het oog op de verdere afstemming tussen verwachtingen en 

eindproducten. Ter voorbereiding van dit WorldCafé werd op basis van de resultaten van de eerste 

workshop (31/05/2017) ook een synthese gemaakt van de verwachte output voor het 

geomorfologisch model, het ecologisch model, het hydro(geo)logisch model en het geïntegreerde 

model. Deze synthese werd afgedrukt op de posters voor het WorldCafé, zodat deze houvast konden 
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bieden bij de verdere afstemming van behoeften en realiseerbare FF-eindproducten. Na de 

bespreking werden alle deelresultaten ook plenair teruggekoppeld met alle deelnemers (a.h.v. een 

synthese van de discussies). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Toelichting bij de werkwijze van het WorldCafé. 
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Posters ter voorbereiding van het WorldCafé. 
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2. Resultaten van  het WorldCafé (3 sessies: 20/10/10 minuten) 

2.1. Groep “geomorfologisch model” 
 

Realiseerbare verwachtingen m.b.t. de output van de FF-eindproducten:  

Samengevat zijn er vier grote topics aanbod gekomen:  

(1) Mogelijkheid van het model om rivieren van verschillende grootte en met verschillende 

eigenschappen te simuleren: 

 De rivierdynamiek is sterk afhankelijk van ‘grootte’, debiet (zie verschil Dijle <> Jordaan). Zal 

hiervoor een opdeling worden gemaakt in klassen?   

 Expert: Het model zal voldoende fysisch-gebaseerd zijn om toepasbaar te zijn op deze 

verschillende schaalniveaus en voor gebieden met verschillende kenmerken (bv. bodem, 

topografie). 

 Zal het verschil in meandering tussen veengebieden en anderen gebieden naar voren komen? 

 Expert: Het model moet in staat zijn dit verschil te simuleren omdat de eigenschappen 

van het bodemmateriaal waarin de meanders zich ontwikkelen sterk verschillend is. 

Bovendien kan er binnen het Future Floodplains project ook gebruik gemaakt worden van de 

onderzoeksresultaten van een ander FWO project waarbij de focus vooral ligt op het 

modelleren van valleigebieden gedomineerd door veengroei (Phd Ward Swinnen) en dat zich 

o.a. concentreert op de vallei van de Zwarte Beek, Grote Nete en Dijle.  

 

(2) Het effect van oevervegetatie (en landgebruik in het gehele “catchment”) op de rivierdynamiek: 

 Rol van oevervegetatie op rivierdynamiek (rol boom, rol bossen in de vallei)?  

 Expert: Het effect van individuele bomen op de oever is misschien lastiger in te schatten 

met een model tenzij het vrij gedetailleerd is (maar dan minder opschaalbaar), maar wel zal 

getracht worden om een ‘gemiddelde’ oevervegetatie mee te nemen in het model door 

bijvoorbeeld de ruwheidsfactor te wijzigen. Dit geldt ook voor de vegetatie in de vallei die bij 

overstromingen een invloed kan hebben op de stroming (via ruwheid). 

 Is het mogelijk om het effect van de landbouwevolutie te schatten/meten op lange termijn 

(impact i.v.m. erosie)? In verband met de keuzes van de landbouwers (bv. meer 

aardappelvelden op de leemplateaus)?  

 Expert: Ja, het geomorfologisch model zal ook een erosie- en sedimenttransportmodel 

omvatten (WATEM/SEDEM) dat nu al gebruik wordt in Vlaanderen om de impact van 

landgebruik en teeltkeuzes op bodemerosie en sedimentaanvoer naar waterlopen in te 

schatten.  

 Invloed verhardingen en vastgelegde tracés?  

 Expert: Idem. 
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(3) Breedte van de zone waarin meandering voorkomt (= “meander belt”): 

 Kan je de omvang van toekomstige hermeandering voorspellen (hoeveel meter vrij te 

houden)? Welke zone voor meandering is nodig? Visie hermeandering vs landbouw?  

 Expert: In principe moet het riviermeandermodel mogelijk maken om te simuleren welk 

deel van de vallei door meandering wordt ingenomen, dit zowel op korte termijn van enkele 

jaren als op een termijn van enkele decennia (of zelfs langer). Bovendien kan hier ook naar 

het verleden worden gekeken via het geomorfologisch veldwerk dat gepland is in het project 

(of al eerder werd uitgevoerd). Op die manier kunnen ook conflicten in landgebruik (bv met 

landbouw) beter ingeschat worden.  

 

(4) Impact naar beheer toe: 

 Invloed van concrete beheersmaatregelen rivier? Welke ingrepen zijn nodig om de 

meandering te sturen of om ze in bepaalde zone te houden? Wat zijn de bepalende factoren 

hierbij?  

 Expert: Hier kan bijvoorbeeld gesimuleerd worden wat het effect zou zijn van extra 

beddingslast, obstakels die de stromingen beïnvloeden, meer vegetatie etc. 

 Hoeveel ton sediment komt er in een wachtbekken terecht bij (gedeeltelijke) vulling van het 

wachtbekken + ook bij scenario hermeandering van de vallei?  

 Expert: Er kan een schatting gemaakt worden van de sedimentatie in een wachtbekken 

op basis van de sedimentvracht al is het niet de belangrijkste doelstelling van het project 

(het model beoogt de voorspelling van sedimentvrachten in waterlopen en het is aan de 

beheerder van het wachtbekken om op basis hiervan in te schatten hoeveel sedimentatie er 

kan optreden). Via de scenario-analyse kan ifv veranderingen in landgebruik of technische 

maatregelen als hermeandering gekeken worden of de sedimentinput in een wachtbekken 

daalt of stijgt.  

 Wat is originele toestand van de river en vallei (bv. men wil de Jordaan opstuwen, maar wat 

is de basistoestand)?  

 Expert: Er wordt een geomorfologische reconstructie gemaakt van de rivier(dynamiek) in 

het verleden a.d.h.v. boorprofielen en opmeten van rivierdoorsnedes.  Op die manier is de 

rivier- en valleidynamiek in het verleden gekend. 

 Wat is het effect van hydraulische contructies?  

 Expert: Het is niet mogelijk om elke kleine ingreep mee te nemen in het model maar hier 

kan wel gevarieerd worden in bv. erodeerbaarheid van de oever (bv. op 0 bij gebetonneerde 

oever).  

 Impacten van het stedelijk systeem op de rivier (bv. oeverversteviging wegnemen: meer 

plaats = vlottere doorgang?, meer inzetten op ecosysteem…)?  

 Expert: Dit kan gedeeltelijk meegenomen worden (bv. effect van een bredere rivier), 

maar de meeste stedelijke impact is te specifiek om in detail te kunnen gesimuleerd worden.    
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Andere topics/vragen die aan bod kwamen:  

 Riviermeandering bron van sediment stroomafwaarts?  

 Expert: Het riviermodel moet inderdaad toelaten om de netto-sedimentbalans van een 

waterloop te simuleren en dus ook om na te gaan over riviermeandering netto sediment 

produceert.  

 Sedimentkwaliteit?  

 Expert: Nutriënten gebonden aan bodempartikels zullen kunnen gekwantificeerd worden; 

dit wordt gemodelleerd samen met de sedimentafvoer.  

 

Wat is niet mogelijk: 

 KBA van specifieke maatregelen?  

 Expert: Er is geen kostenmodel opgenomen in het geïntegreerd model. Antwoorden op 

vragen zoals “Welk waterbeheersingsscenario is qua kosten het meest interessant?” is een 

stap te ver voor het model en het project.  

 Impact riviermeandering op watertoetskaarten?  

 Expert: In principe moet het model toelaten om de impact van riviermeandering op 

waterdebieten te simuleren en dus ook de veranderende kans op overstromingen. De 

watertoetskaarten zijn evenwel op een andere manier afgebakend en dus moeten we hier 

omzichtig te werk gaan zodat er geen discrepanties ontstaan (en de watertoetskaart is een 

juridisch document). Dit vereist ook betere afstemming met OW VMM. 

 Invloed van lokale constructies die debiet regelen of beïnvloeden zoals sifons, stuwen, 

knijpen…?  

 Expert: Deze kleine constructies zullen niet expliciet opgenomen worden in het model 

maar dit kan wel opgevangen worden door te spelen met afvoercoëfficiënten (en dus de 

gemiddelde respons van zulke maatregelen op niveau van een bekken kan wel 

doorgerekend worden).  

 Verschillende te verwachten scenario’s doorrekenen op event- en jaarbasis en de impact op 

ruimtelijke inrichting van de vallei van deze scenario’s?  

 Expert: Het model zal wel de verschillende scenario’s kunnen doorrekenen op eventbasis 

en op jaarbasis maar de vertaling naar de ruimtelijke inrichting van de vallei zal niet 

gebeuren. Het is op basis van de resultaten van het model dat wel de breedte van de 

meandergordel of de frequentie van overstromingen beter kan ingeschat worden, en dit is 

info die door andere gebruikers kan aangewend worden om ruimtelijke inrichtingsscenario’s 

te ontwikkelen. 

 Sedimentkwaliteit (opgeloste stoffen)?  

 Expert: Voor het modelleren van opgeloste stoffen is er momenteel geen expertise 

binnen het projectteam. 
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Andere vragen: 

 Wat is het verschil met de huidige studies?  

 Expert: Het gaat hier om een geomorfologisch model dat een dynamische rivier zal 

simuleren in functie van veranderingen in het stroomgebied of de rivier zelf (veranderingen 

in breedte, diepte + meandering zijn mogelijk). De koppeling tussen de verschillende 

deelmodellen (riviermeander model  + oevererosiemodel + erosiemodel op land + 

hydrologie) is uniek. 

 

 
Resultaten van de WorldCafé-sessie “geomorfologisch model”  
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2.2. Groep “ecologisch model” 
 

Realiseerbare verwachtingen m.b.t. de output van de FF-eindproducten 

 O.a. mogelijkheid om op ruime schaal uitspraken te doen over potenties van bepaald 

vegetatietype, bvb. “langs welke zijloop heeft bepaald vegetatietype beste potentieel?” voor 

de focus-gebieden waarvoor een hydrologisch model gemaakt wordt. 

 Potenties op minder evidente locaties ook meenemen (tuinen, akkers, industrieterreinen) 

lukt op voorwaarde dat er voldoende abiotische gegevens beschikbaar zijn. 

 Invloed opheffen drainage, kappen Canadapopulieren,.. op voorwaarde dat dit in het 

hydrologisch model wordt doorgerekend. 

 

Wat is niet mogelijk 

 Bepalen van de invloed van overstromingen op aquatische systemen zoals poelen en 

vennen, en hun soorten (vb. kamsalamander).  

 Expert: Wel vereenvoudigde aftoetsing mogelijk gebruik makende van overstromings-

contouren (indien beschikbaar): overstromingen worden geacht negatieve invloed te 

hebben op alle stilstaande zoetwaterhabitats en hun typische soorten.  

 Expert: NICHE is een model voor (semi-)terrestrische vegetaties.  

 De invloed van ingrepen aan de waterloop (zoals opstuwing) op soorten gebonden aan de 

waterloop zelf, zoals vissen (vb. rivierdonderpad) en vegetaties van de waterloop zelf 

 (~ habitattype 3260), t.g.v. van veranderingen in stroomsnelheid, het optreden van pool-

riffle vorming, enz.  

 Expert: Dit vergt soort-/gemeenschapspecifiek onderzoek en vergt een fijnere ruimtelijke 

resolutie.  

 Kwantificeren van effecten van overstromingen (o.a. zuurstofgebrek), sedimentafzetting 

(o.a. afdekking, nutriëntenaanvoer) en erosie  op vegetatietypen in alluviale valleien (i.e. 

buiten bedding waterloop).  

 Expert: Dosis-effect relaties tussen sedimentatie (en andere processen) en vegetaties zijn 

niet of onvoldoende gekend en onderzoek hiernaar impliceert een langdurig experimenteel 

opzet dat buiten de scope van dit project valt.  

 Inrichtings- en beheerkosten als gevolg van bepaalde scenario’s? 

 

Benodigde input van eindgebruikers 

 Overstromingskaarten (VMM) met informatie over frequentie, duur, diepte en seizoen van 

overstroming; noodzakelijk om de nog uit te werken post-hoc module voor NICHE te voeden 

(verfijnde aftoetsing van impact van overstromingen op vegetatietypen). 
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 Specifieke gebiedsproblemen (abiotiek, door terreinbeheerder) voor de ecohydrologische 

systeembeschrijvingen van de relevante focus-gebieden. 

 Expert: Nog verder te bekijken tijdens een volgend intern FF-overleg (want doorrekenen 

gebiedsspecifieke scenario’s en kaartjes  is wenselijk)! 

 

 
Resultaten van de WorldCafé-sessie “ecologisch model”  
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2.3. Groep “hydro(geo)logisch model” 
 

Realiseerbare verwachtingen m.b.t. de output van de FF-eindproducten 

Voor het hydrogeologische model waren er in totaal 12 post-its. De meeste vragen waren terug te 

brengen tot de categorie effectstudies: verharding (tezamen met landgebruik veranderingen), 

verleggen of afleiden van waterlopen, afkoppelingen, vernatting of verdroging, simulatie natuurlijke 

situatie, enz. Verder was er vrij veel aandacht voor het capteren van veranderingen binnen het 

bredere stroombekken, maar buiten het gedetailleerde modelgebied. 

 Effectstudies: 

o Is het zinvol om de impact van verharding op grondwater en rivierwater, en hun 

interactieve link met landgebruik na te gaan? 

o Zijn er effecten op het grondwater te verwachten van afkoppelingen in de Gete-

vallei? 

o Wat zijn de gevolgen van een niets-doen scenario, beleidsmatig? 

o Kan er een link met verdroging gelegd worden? 

o Kan bepaald worden op een waterloop op een bepaald punt, of over een bepaald 

traject, infiltrerend dan wel drainerend werkt? En over welke periode van het jaar? 

o Kunnen er tijdslijnen en tendenzen van waterbalansen opgesteld worden voor de 

volgende 20-25 jaar, ter ondersteuning van strategische plannen? 

o Kan nagegaan worden hoe de ‘natuurlijke toestand’ kan gereconstrueerd worden 

met zo min mogelijk ingrepen? 

 Impactstudies van (of op) het ganse stroomgebied: 

o Hoe wordt omgegaan met impacten en verandering binnen het waterbekken maar 

buiten het gebied van het model? 

o Heeft vernatting van de vallei van de bovenloop van de Zwarte Beek gevolgen voor 

piekafvoer stroomafwaarts? 

o Wat is de impact van het verleggen/afleiden van bepaalde valleisegmenten op de 

rest van de vallei? 

o Is er voldoende aandacht voor het ganse systeem? Niet enkel de rivierloop zelf, 

maar ook zijlopen, grachten etc… en zijn deze significant in de waterbalans? 

 Expert: Globaal denken we met het hydrologische model aan deze verwachtingen te kunnen 

voldoen, vooral als het over grotere modelleergebieden gaat. Lokale impactstudies zijn daarentegen 

niet echt haalbaar.  

 

Wat is niet mogelijk 

Lokale impactstudies zijn daarentegen niet echt haalbaar. 

 Lokale studies:  

bv. Wat is de impact van het verlagen van debieten die door LRM worden opgepompt in het 

mijnverzakkingsgebied rondom de Helderbeek? 
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Resultaten van de WorldCafé-sessie “Hydrologisch model 
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2.4. Groep “geïntegreerd model” 
 

Wensen van eindgebruikers t.a.v. de FF-eindproducten 

Tijdens de discussie werden verschillende wensen (noden) geformuleerd. Wat eindgebruikers nodig 

hebben is… 

- Een concreet instrument, ondersteunend beslissingssysteem om ons doel te bereiken: Gete 

als aandachtsgebied tegen 2021.  

- Een concrete basis / argumentatie om in het spanningsveld tussen landbouw en natuur naar 

een consensus te komen.  

- Het NICHE model en geïntegreerd model laten rekening houden met humane aspecten; zoals 

NIMBY-discussies counteren. 

- Meer focussen op beïnvloeden van politieke beslissingen, welles/nietes discussies of NIMBY-

discussies, en aanleveren van argumenten hiervoor. Dit aspect lijkt nog wat te ontbreken in 

de presentatie. 

- Belangrijke output: ecologische potentie optimaliseren. Scenario’s kunnen uitwerken zoals 

grachten afdammen, beekpijlverhoging, ruimingswerken, etc.  

- Meer focussen op human aspecten, zoals “Wat gaat de reactie van de mensen zijn?” 

- Evaluatie beheer van wateringen (wat is het nut? Betere andere insteek?) + impact op 

ecologische waarden en potenties. 

- Tijdslijn opbouwen van de vallei evolutie + trends detecteren (zowel voor hydrologie, 

geomorfologie en ecologie). 

- Wat is de impact van het afvalwater dat nog altijd naar grachten loopt? 

- Betrokkenheid van de landbouwsector en landbouwbonden, erosie-coördinatoren, 

wateringen, … in het project is zeer relevant / nodig. 

- Kan het eenvoudig model ook aantonen wat er gebeurd als er geen maatregelen genomen 

worden?  

- Impact sedimentlast en nutriëntenlast op vegetatie en fauna in vallei, en wat is hierbij de rol 

van (her)inrichtingsmaatregelen, locatie in stroomgebied, evaluatie werking waterlopen 

netwerk (bv. Getevallei met leigrachten), toename en afname landbouwareaal, … 

 

Realiseerbare verwachtingen m.b.t. de output van de FF-eindproducten 

- Tijdsvenster per scenario?  

 Expert: Trends kunnen uitgerekend worden in stappen van bv. 5, 10 of 20 jaar. 

- Is het mogelijk om het effect van de afkoppeling van bufferbekkens te begrootte? En het 

effect van trends in afstroomcoëfficiënten?  

 Expert: Ja, dit zou mogelijk moeten zijn in integraal model. 

- Focus op effectiviteit van maatregelen (vb. uitdiepen van grachten).  

 Expert: Dit kan aangeboden worden binnen integraal model, maar enkel op niveau van 

riviersectie en niet op perceel niveau. 

- Trends en verwachtingen op valleiniveau zijn ontzettend zinvol voor Vlaams ruimtelijk 

beleid. Maar op kritieke punten zijn gedetailleerde beschrijvingen van lokale effecten van 
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maatregelen ook zinvol.  

 Expert: Op perceelsniveau kan er niet gewerkt worden, maar bv. wel op trends en 

verwachtingen voor een valleisectie. 

- Komt de koppeling sediment – ecologie aanbod in integraal model?  

 Expert: Ja. 

 

Wat is niet mogelijk: 

- Humane aspecten op perceel niveau uitrekenen. 

- Terugkoppeling van ecologische veranderingen naar morfologisch / hydrologisch model.  

Bv: impact van beverdammen of vegetatieveranderingen op sedimentatie in de vallei of 

hydrologie van de vallei.  

Expert:  Daarvoor is veel extra data nodig, en dit ligt niet binnen het bereik van het Future 

Floodplains project. Maar dit kan wel interessante vraagstelling zijn voor vervolg project.  

- Effect van rioleringsprojecten (afkoppeling of aansluiting op rioleringsnet) op hydrologie van 

vallei.  

 Expert: Dit kan eventueel wel via de overstromingsvoorspeller van VMM? 

- Gedetailleerde kosten-baten analyse op perceel niveau. 

 

Verwachte input van eindgebruikers: 

- Afstromingscoëfficiënten via Bram Vogels (werkgroep watertoets). 

- Data beveractiviteit kan aangeleverd worden. Kan eventueel gebruikt worden om kwalitatieve 

effecten proberen mee te nemen?  
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Resultaten van de WorldCafé-sessie “Geïntegreerd model 

  



   Future Floodplains – Ecosystem services of floodplains under socio-ecological change 
 
 

 
   
FWO – SBO-project nr…  19 
 

3. Terreinbezoek “Vallei van de Zwarte beek” en netwerkmoment 
 

 

 
 

Terreinbezoek met toelichting over de valleidynamiek en het beheer. 
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Terreinbezoek met toelichting over de valleidynamiek en het beheer. 
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Netwerkmoment in bezoekerscentrum “De Watersnip” tijdens  

de middagpauze en na het terreinbezoek. 
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4. Evaluatie van workshop 2 door de eindgebruikers 
 

Na afloop van het eindgebruikersoverleg werd een evaluatieformulier bezorgd aan de deelnemers. 

Daarin werd gevraagd om de doelstellingen, de aanpak en de resultaten van deze sessies te 

evalueren. 

 

Evaluatie van de doelstellingen van deze workshop 

Aan de deelnemers werden 4 vragen gesteld m.b.t. de directe en indirecte doelstellingen die Future 

Floodplains vooropstelde voor deze 2de workshop. Het verder verfijnen van de project-doelstellingen 

(i.f.v. de vragen die leven bij de deelnemers) was één van de doelstellingen, maar daarnaast was het 

ook de bedoeling dat betrokkenen de vragen of noden van hun organisatie konden aangeven, dat 

deelnemers meer inzicht kregen in elkaars noden en dat het project een eerste stap kon zetten in de 

richting van de ontwikkeling van beleids- en praktijkrelevante FF-eindproducten.  

 

 

Over het algemeen waren de meeste deelnemers het er (helemaal) mee eens – aangeduid met een 

score 6 of 7 – dat de doelstellingen van het project vrij duidelijk waren (na de presentatie en/of na 

discussies in de workshops). Een beperkt aantal deelnemers was iets kritischer of was iets meer 

afwachtend (met het oog op het eindresultaat), aangeduid met een score 3 of 4. 

Opmerkingen/toelichtingen: 

 Het klinkt beloftevol, maar omdat me vooral beleidseffecten, maatregelen en ruimtelijke 

impact interesseren, ben ik afwachtend naar het eindresultaat. 
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De meeste deelnemers waren het er (helemaal) mee eens dat er voldoende rekening gehouden 

werd met de vragen of opmerkingen m.b.t. de voorgestelde FF-producten. Een van de deelnemers 

deed de specifieke aanbeveling om in het ecologisch model ook aandacht te hebben voor vissen (en 

verwees daarbij naar de specifieke expertise binnen INBO). 

Opmerkingen/toelichtingen: 

 OK. 

 Neem de vissen toch maar mee op in het ecologisch model: voor de hand liggende groep, 

veel kennis/gegevens bij INBO. 

 

 

Net zoals bij de 1ste workshop (op 31/05/2017) gaven opnieuw veel deelnemers aan meer inzicht 

verkregen te hebben in de noden van andere deelnemers/belanghebbenden dankzij de WorldCafé-

sessies. Een aantal deelnemers stond eerder neutraal t.o.v. deze stelling (score 4) en één van de 

deelnemers was het hier eerder mee oneens – score 2 – maar gaf hierbij geen verdere toelichting 

zodat het moeilijk in te schatten is wat hiervan de exacte oorzaak was). 
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Er waren 14 deelnemers die overtuigd waren dat deze workshop een positieve impact zal hebben op 

de verdere ontwikkeling van de FF-eindproducten (score 6 en 7). Daarnaast waren er 6 deelnemers 

die hier vrij positief over waren (score 5). Tot slot waren er nog 3 deelnemers die hier eerder 

neutraal tegenover stonden (score 4) en één deelnemer was enigszins kritischer t.o.v. de te 

verwachten impact (score 3). Twee aspecten die kunnen bepalen of de FF-producten uiteindelijk al 

dan niet impact zullen hebben (qua beleids- en praktijkrelevantie) zijn hieronder vermeld bij de 

toelichtingen.  

Opmerkingen/toelichtingen: 

 Afhankelijk van focus op humane/politieke effecten: antwoord op NIMBY-argumenten. 

 Ik ben overtuigd van de meerwaarde van een dergelijk model, maar hoop ook dat de 

eindproducten bereikbaar worden voor ons. 

 

Aanpak van de workshop en beoordeling van de resultaten 

Vervolgens werd in het evaluatieformulier gepeild naar de algemene tevredenheid van de 

deelnemers over hun deelname aan de workshop. Daarnaast werden ook 4 vragen gesteld m.b.t. 

hun tevredenheid t.a.v. enkele specifieke deelaspecten: opzet van de workshop, facilitatie, de 

representativiteit van de deelnemers en de uitkomsten van de WorldCafé-sessies. 

 

 

Net zoals bij de vorige workshop gaven ook nu veel van de deelnemers aan tevreden te zijn over hun 

deelname (20 van de 24 deelnemers gaven een score 6 of 7). Eén van de deelnemers was het hier 

echter mee oneens – score 1 – maar gaf hierbij geen verdere toelichting zodat het moeilijk in te 

schatten is wat de exacte reden was). 
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De meeste deelnemers waren het er (helemaal) mee eens dat de opzet van de workshop goed in 

elkaar zat (score 6 en 7). Drie andere deelnemers vonden de opzet vrij goed (score 5) en twee 

beoordeelden deze stelling neutraal (score 4). Door deze workshop te organiseren als roterend 

WorldCafé, werd gehoor gegeven aan een van de opmerkingen bij de evaluatie van workshop 1 waar 

het gebrek aan rotatie toen jammer gevonden werd.   

 

 

Van de 24 deelnemers waren 20 het er (helemaal) mee dat de facilitatie tijdens de workshops goed 

verlopen is (score 6 of 7). Drie deelnemers waren gematigder (score 5). Eén van de deelnemers was 

iets kritischer wat betreft de facilitatie (score 3).  

 

 

Net zoals bij de eerste workshop (31/05/2017) waren de scores iets diffuser wat betreft de 

representativiteit van de deelnemers (die van belang waren voor het slagen van deze specifieke 

workshop-oefeningen). Opnieuw werd vooral de ondervertegenwoordiging van de landbouwsector 
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werd door verschillende deelnemers (n=3) opgemerkt, al dan niet in combinatie met een sterke 

vertegenwoordiging van natuur-gerichte actoren (zie ook opmerkingen/toelichting). Dit blijft een 

aandachtspunt bij de verdere uitwerking van het FF-project. Daarnaast werd bv. ook de link met 

thema’s zoals erosie (bv. erosie-coördinatoren) en ruimtelijke ordening vermeld. Tot slot was er bij 

één van de deelnemers ook nog de vraag of lokale besturen niet betrokken moesten worden (dit dan 

i.f.v. de toepasbaarheid op lokale beleidsniveaus). Dit kwam ook aan bod tijdens het WorldCafé en in 

de antwoorden op vraag 11 (“wat kon er beter aan de workshop”), waar een deelnemer vraagt om 

ook lokale politici of ambtenaren te betrekken. Twee deelnemers kenden geen score toe op deze 

stelling omdat ze deze vraag niet goed konden beoordelen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

er ditmaal geen formele kennismakingsronde voorafging aan de interactieve sessie, zodat ze niet 

goed konden inschatten welke actoren aanwezig waren. 

Opmerkingen/toelichting: 

 Landbouwsector.   

 Ik heb niet echt een goed zicht op de aanwezigen. 

 Kan ik niet goed beantwoorden o.w.v. toepasbaarheid voor lokale besturen.  

 Vooral gericht op de natuursector 

 Landbouwsector. Erosie-coördinatoren. Wateringen. (In de toekomst ?) 

 Landbouw. Provincie Limburg 

 Ik miste beleidsmensen op vlak van ruimtelijke planning: geomorfologie kan ook sturend 

werken voor ruimtelijke visies. 

 

 

Tot slot werd aan de deelnemers ook nog gevraagd hoe ze de uitkomsten van hun eigen workshop-

groep beoordeelden. Een meerderheid van de deelnemers (15) was (helemaal) tevreden over de 

uitkomsten (score 6 en 7). Leuk detail was dat één van de deelnemers zelfs een score van 8 op 7 

heeft gegeven op het scoreblad. (Bij het verwerken van de data werd dit nadien door ons herleid tot 

een score van 7, maar we nemen dit alvast toch mee als compliment...). Zes deelnemers waren 

eveneens vrij tevreden over de uitkomsten van deze tweede workshop (score 5). Twee deelnemers 

stonden eerder neutraal t.o.v. deze stelling, en één deelnemer beoordeelde de uitkomsten eerder  

negatief (score 2). 
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Algemene conclusie en aanbevelingen 

Met het oog op een de organisatie van toekomstige workshops binnen Future Floodplains, werd aan 

de deelnemers ook gevraagd wat ze goed vonden en wat eventueel zou kunnen verbeteren. 

Dit vonden de deelnemers goed:  

 Mogelijkheid om alle sessies bij te wonen. 

 Interactie, maar hopelijk meer interactie (concreet) op terrein. 

 Balans tussen algemene info en details. 

 WorldCafé-sessie: eigen interesse kan je vrij volgen en veel vragen werden beantwoord. 

 Interactie met verschillende betrokken partijen. 

 Duidelijke uiteenzetting modelstructuur en nodige inputs. 

 Interessant onderwerp. 

 Netwerking. 

 Open, veel betrokkenen. 

 Goede uitleg te verwachten outputs, link met verwachtingen. 

 Discussies, dialoog genereren. 

 Interacties. 

 Duidelijk en voldoende informeel om input te genereren. 

 Goede interactie. 

 

Dit zou de workshop kunnen verbeteren: 

 Lokale politiekers/ambtenaren betrekken. 

 Vroeger van start gaan! (9u) en minder lange presentatie(s). 

 Geen idee 

 Spijtig genoeg waren we pas sinds vorige week op de hoogte ervan. We volgen zeker verder 

op. 

 Concrete voorbeelden van studies. 

 Discussietijden: meer ruimte bieden. 

 

 

 

 


