
Maas en Klimaat 

De AMICE nieuwsbrief n°6 

Welkom 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat 2012 AMICE's laatste jaar zou zijn. Gelukkig kregen we een verlenging van zes maanden, 

zodat we nu nog (bijna) een jaar te gaan hebben. Een jaar om alle AMICE ambities waar te maken! In dit nummer geven we u weer 

een beeld van de AMICE activiteiten in het voorbije half jaar. Natuurlijk zijn de nummers 1 tot 5 van Maas en Klimaat nog steeds 

beschikbaar op de website. We wensen u een mooie zomer met ouderwets weer dat niet onderhevig is aan klimaatverandering!  

 

Speciale aaankondiging 

Van 13 tot 15 maart 2013 kunt u AMICE echt beleven en alles leren over onze resultaten. Dan heeft namelijk de 

AMICE eindconferentie plaats in de buurt van Charleville-Mézières. Bruggen Slaan! is het centrale thema. Als 

dat geen veelbeleovende uitdaging is!  Blokkeer alvast deze data in uw agenda! Meer nieuws volgt later. 

Juli 2012 

Aan het woord: de secretaris-generaal van 

de Maascommissie (IMC).  

Wat is de rol van de Maascommissie? 

De basis is het uitvoeren van het Maasverdrag van 2002: in het 

hele Maasstroomgebied de  Maasoeverstaten en gewesten laten 

samenwerken aan een schone en veilige Maas. Het is een sa-

menwerking tussen alle waterbeherende overheden, maar ook 

met belangenorganisaties. De rol van de IMC is het initiëren, sti-

muleren en faciliteren van die samenwerking op stroomgebiedni-

veau. 

Waarom steunt de Maascommissie het project AMICE? 

Klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen voor 

de toekomst van het Maasstroomgebied. Daar kan enkel op een 

goede manier mee omgegaan worden, als we op stroomgebiedni-

vaeau met zijn allen samenwerken. AMICE helpt de IMC om naar 

toekomst te kijken en het Maasstroomgebied klimaatbestendig te 

maken.  

Waarom is internationale samenwerking langs de Maas belang-

rijk? 

Het IMC heeft een aantal ‘Maasrelevante kwesties’ gedefinieerd: 

dat zijn die gemeenschappelijke problemen die een gecoordineer-

de aanpak van alle gewesten en staten vragen. 

Problemen van individuele landen zijn bijna per definitie grens-

overschrijdende problemen voor de andere landen en die moeten 

dus gezamenlijk opgelost worden. Water en problemen storen 

zich echt niet aan grenzen.  

Heeft u persoonlijk een band met de Maas? 

Ik ben geboren aan de rand van het winterbed van de Maas; ik 

heb er leren zwemmen, heb erin gevist en heb het hoogwater 

rondom de boerderij van mijn vader zien staan. Het is een groot 

genoegen om nu professioneel met het wel en wee van die rivier 

bezig te zijn, maar ook met het wel en wee voor de omwonenden. 

Heeft u een boodschap voor de AMICE-partners? 

Een compliment aan het partnerschap: het is een fris, enthousiast 

en betrokken gezelschap. Partners moeten zich goed bewust zijn 

van het belang van het AMICE-project voor de Maas. Daarom is 

het belangrijk om al het waardevolle wat geproduceerd wordt 

goed uit te dragen en te zorgen dat het voor follow up op de be-

stemde plaatsen terecht komt. Wees hierin niet te bescheiden!  

In mijn rol als SG van de IMC zal ik me inspannen om die waar-

devolle oogst ook in de IMC in te brengen om de continuïteit te 

kunnen waarborgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer W. Schreurs, secretaris-generaal van de Maascommis-

sie 
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Terreinbezoek langs de Naives op 21 juni 2012 

Iets meer dan drie jaar geleden werd in Hotton het AMICE project 
officieel gestart. Met de bus bezochten we het mooie dorp Ny en 
keken we uit over de vlakte van de Naives. Projectverantwoorde-
lijken legden uit wat de uitdagingen waren en welke werkzaamhe-
den er gepland waren om de situatie te verbeteren.   
 
Op 21 juni waren we terug in het dorp. En ja, het was veranderd! 

Zo'n 40 deelnemers werden in het gemeentehuis van Hotton ver-
welkomd met koffie en croissants en een woordje van de burge-
meester, mevrouw Jeanmart.  Vervolgens gebruike Maïté Four-
nier, van EPAMA, de film (www.amice-film.eu) om AMICE voor te 
stellen. De architect vertelde over de werkzaamheden in het dorp 
en Pierre Bouxin van de provincie Luxemburg legde uit wat er 
g e b e u r d e  l a n g s  d e  N a i v e s .  

Zoals altijd maakten we ook van dit terreibezoek gebruik om iets 
van de lokale kleur op te snuiven. In dit geval was het een bezoek 
aan het centrum RIVEO, ‘natuur en rivier’  in Hotton 
(www.riveo.be). Dankzij de  zeer enthoesiaste gidsen werd dit 
een echte ondekkingstocht.  

 

Hoe zien libellen de wereld?  

 

Een barbecue als lunch geeft natuurlijk heel veel netwerk-

mogelijkheden.  

 

 

Maar dit was niet alles!  Hier zijn we aan het zingen! Het  AMICE-
lied kende zijn première in Hotton. U kunt de bijzondere tekst hier 
downloaden. En natuurlijk wilt u ook horen hoe het klinkt! 

Daarvoor hoeft u enkel naar een van de volgende AMICE activi-
teiten te komen! 

Na de lunch bracht een bus ons naar de dalvlakte van de Naives 
waar we een beeld kregen van de werkzaamheden.  

De bedoeling is dat door deze werken de situatie bij extreme om-
standigheden, zowel bij hoog– als laagwater, zal verbeteren. 

Dit, samen met de de opknapbeurt van het dorp Ny,  maakt deel 
uit van een integraal project rond duurzame ontwikkeling in de 
streek.  

In het dorp zelf worden de plaaten waar de rivier ondergronds 
stroomt opgeruimd, wordt er een gescheiden rioleringssysteem 
aangelegd en komen de electriciteitskabel ondergronds te liggen.  

Neen hoor, het regende niet, of misschien een heel klein beetje; 
hier wordt enkel de AMICE paraplu geshowd! 

Met dank aan de gemeente Hotton die dit terreinbezoek mogelijk 
maakte. Meer hierover vindt u op de website. 

http://www.riveo.be
http://www.amice-project.eu/en/news.php?refactu=89
http://www.amice-project.eu/en/news.php?refactu=89
http://www.amice-project.eu/en/news.php?refactu=85


 

Beheer van 'flash floods' langs de Naives 
 

 

De dijk dwars over de dal-

vlakte van de Naives moet 

eerst drogen vooraleer de 

dekgronden kunnen aan-

gebracht worden.  

 

De dijk werd aangelegd langs de weg, zodat de riviervlakte kan 
dienen om tijdelijk water op te slaan, zodat het benedenstroomse 
dorp Melreux niet meer blank komt te staan. De dijk is nodig om 
de stroomversneling in Ny te compenseren. Een duiker van 23 m 
moet zorgen voor de evacuatie van het water. Het geheel werd 
berekend voor een 1/1000 jaar hoogwater.  

De vormgeving van de duiker laat vispassage toe en stokken die 
ervoor geplaatst worden, houden allerhande materiaal tegen dat 
voor opslibbing kan zorgen. De dalvlakte wordt begraasd en de 
dijk zelf zal deel uitmaken van het fiets– en wandelroutenetwerk 
RAVEL.  

Blauwwieren in de Naives 

Een van de problemen waar men in de Naives mee te kampen 
heedft, is het optreden van algenbloei veroorzaakt door 
blauwwieren. Dit gebeurt enkel bij extreme lage afvoeren, als 
kleine dammetjes ervoor zorgen dat het water gaat stil staan. 
Door de blauwwieren ziet het water er zeer onaantrekkelijk uit, 
maar dit is niet het grootste problem. Een aantal van deze wieren 
produceren gifstoffen: ze vergiftigen het water voor andere on-
ganismen en hebben dus een slechte invloed op de water-
kwaliteit.  

Dit zijn de boosdoeners: 

De rivier werd nu opgeschoond 
en er warden bomen geplant. Op 
twee jaar tijd is de waterkwaliteit 
spectaculair verbeterd en de hele 
rivier ziet er weer uit zoals het 
hoort.  

 

 

Steenbergse Vliet:  

de natuur herneemt zijn rechten! 

In Steenbergen zijn de werken klaar. Onmiddellijk vertoonden zich 

hier enkele zeldzame vogels zoals Kluut, twee koppeltjes Kleine 

plevier en een Gele kwikstaart. De Kleine plevier is een typische 

soort van kale grond, dus hij is prima op zijn plaats hier.  

 

 

 

Herinnert u zich de foto van het toekom-

stige vleermuizenhuis die we toonden in het 

vorige nummer van Maas en Klimaat (p.3)? 

Het huis is nu klaar en de vleermuizen kun-

nen er gebruik van maken .  

Er verschenen ook enkele kiemplanten van 

Zwarte populier. Dit is echt de typische 

soort van ooibos. Misschien groeien deze 

jonge planten uit tot een machtig woud!  

Onderzoek: laagwater voorspellen 

Voor een geïntegreerd beheer (bouw van dammen vcor hydro-

electriciteit, vergunningen om water af te nemen, behoud van 

aquatische ecosystemen, enz., ..) is het vandaag erg belangrijk 

om laagwater op om het even welke plaats in de rivier te kunnen 

voorspellen. Dankzij onderzoek uitgevoerd door Universiteit 

Luik—Gembloux Agro-Bio Tech is dit nu mogelijk in Wallonië. Het 

doel van dit onderzoek was het vinden van een relatie tussen 

laagwaters, gekarakteriseerd door de MAM7 (Mean Annual 7-day 

Minimum flows) en klimatologische en fysieke parameters in het 

stroomgebied. MAM7 bleek het best voorspeld te worden via een 

coefficient die gegevens over stroomgebied, infiltratie en terug-

trekking combineert. Er werd ook een verband gevonden tussen 

regressive-coëfficiënten en de terugkeerperiode. Dit laat toe laag-

waters te berekenen op plaatsen zonder meetstation voor om het 

even welke terugkeerperiode.  

 

 

Planktothrix isothrix 

Oscillatoria tenuis Anabaena variabilis 



Hoe 'climate-proof' zijn onze pilootprojecten?  

Natuurlijk zijn ze allemaal climate-proof! Toch wilden we deze 

stelling eventjes testen. Daarom werd een on-line vragenlijst, 

gebaseerd op het ClimWatAdapt kader opgesteld. Volgens deze 

methode worden maatregelen afgewogen tegen 5 criteria, elk met 

2-4 subcriteria. Deze criteria en sub-criteria krijgen een semi-

kwantitatieve score volgens een 5-punts Likert-schaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn de criteria: 

1. Succes onder onzekere omstandigheden ((1.1 Flexibiliteit; 1.2. 

Robuustheid) 

2. Efficiëntie  (2.1 Economische gevolgen, 2.2  Sociale gevolgen en 

volksgzondheid, 2.3  Ecologische gevolgen, 2.4 Gevolgen voor cultureel 

erfgoed) 

3. Effectiviteit (3.1 Blootstelling, 3.2 Gevoeligheid) 

4. Neveneffecten (4.1 Win-win, 4.2 Spill-over, 4.3 Negatief, 4.4 No 

regret) 

5. Voorwaarden voor beslissing (5.1 Haalbaarheid, 5.2 Combineer-

baar, 5.3 Institutionele randvoorwaarden). 

Het resultaat Is een soort spinnenweb voor elk project. Op die 

manier verkrijgt men snel en in een oogopslag een beeld van 

sterke en mogelijk zwakkere punten.  

De 6 AMICE pilootprojecten werden op die manier geëvalueerd 

en bleken (natuurlijk) allemaal goed te scoren. Als aanvulling 

wisselden de AMICE Partners hun ervaringen en visies uit . 

Iedereen moest vragen beantwoorden voor een jury die was 

samengesteld uit de andere AMICE deelnemers. Dit was een 

zeer vruchtbare manier om ideeën en ervaringen uit te wisselen!  

Lees meer ! 

Op weg naar een adaptatie-strategie voor the 

Maasbekken. 

Een van de belangrijke acties in AMICE is the opstellen van een 

grensoverschrijdende adaptatiestrategie voor het Maasbekken. 

Die wordt gemaakt in nauwe samenwerking met alle belangheb-

benden van de verschillende instellingen in de Maasoeverstaten 

en die te maken hebben met strategische planning en beheer van 

water in het Maasbekken. In het kader hiervan warden twee work-

shops gehouden. 

Als voorbereiding van die workshops werden een aantal sleutel-

personen uit de verschillende landen geïnterviewd .  

De eerste workshop had plaats op 30 en 31 mei in Maastricht.  

 

Tijdens de eerste workshop wissel-

den de deelnemsers hun visies uit 

over een droomsituatie voor de ko-

mende decennia: 2021-2050 en 

2071-2100; ze stelden ook een lijst 

op van de belangrijkste transnation-

ale uitdagingen door klimaat-

verandering in het Maasbekken. Er 

werden ook maatregelen bedacht 

om negatieve gevolgen van die kli-

maatverandering tegen te gaan of te 

verminderen.  

De tweede workshop  werd ge-

houden op 13 juni. Er werd een set 

van criteria opgesteld om te evalu-

eren hoe climate-proof de bedachte 

maatregelen zijn. Op basis hiervan 

zullen een of enkele mogelijke kli-

maat adaptatie-strategieën voor de 

Maas uitgewerkt worden, met bijbe-

horende acties. Tenslotte werd 

nagedacht over de verschillende 

stappen die moeten genomen 

worden om de maatregelen te kun-

nen uitvoeren. 

 

Nogmaals hartelijk dank aan alle deelnemers voor de goede 

werksfeer, de nuttige discussies en de vruchtbare inbreng! 

http://www.amice-project.eu/questionnaire/intro_questionnaire.htm
http://www.amice-project.eu/en/news.php?refactu=84
http://www.amice-project.eu/en/news.php?refactu=86
http://www.amice-project.eu/en/news.php?refactu=87


AMICE resultaten voorgesteld … overal! 

We hebben een fantastisch project, dat weten we. Nu AMICE zo 
goed gaat en de resultaten langzaamaan beschikbaar komen, 
krijgen we behoorlijk veel mogelijkheden om dit te tonen.  
 
Natuurlijk is dit noot genoeg! Er zijn AMICE-mensen in het hele 
Maasbekken. Nodig hen uit en leer meer over hoe wij rivieren 
a a n p a s s e n  a a n  k l i m a a t v e r a n d e r i n g .  
Bekijk onze contactlijst ! 

 

Op de 42ste IWASA conferentie in Aken. 

Op 12 en 13 januari was het de 42ste keer dat dit tweedaags 
symposium gehouden werd. Het was georganiseerd door AMICE 
Partner IWW-RWTH . Met meer dan 400 deelnemers was dit een 
mooie mogelijkheid om de AMICE hoogtepunten voor te stellen.  

In bijna alle sessies was er een AMICE lezing. Ze kunnen, sa-
men met het programma hier gedownload worden. 

Op het 6de Wereld Water Forum in Marseille  

AMICE werd voorgesteld op het Wereld Water Forum door de 

voorzitter van de EPAMA, M. Jean-Paul Bachy, tijdens de ope-

ningssessie op 12 maart. Dit was een mooie erkenning van de 

kwaliteit van ons project, vooral voor de manier waarop we kli-

maatverandering benaderen en de intensieve internationale sa-

menwerking.  Lees hier de persmededeling (in het Frans). 

 

AMICE in het EU Climate Adaptation Platform  

Het Europese Climate Adaptation Platform geeft gebruikers toe-
gang tot en de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over:  

- Verwachte klimaatverandering in Europa 
- Huidige en toekomstige kwetsbaarheid van regio's en sectoren 
- Nationale en transnationale adaptatie strategieën 
- Voorbeelden en mogelijke opties voor adapatie 
- Instrumenten ter ondersteuing van adatpetatieplannen 
 

AMICE wordt vermeld in dit platform. U kunt ook uw sympathie 
betuigen voor voor ons project door op de 'like' knop te klikken.   
Het is een erg leuk platform om op rond te dwalen!  

Op de INTERREG NEW IVB jaarlijkse bijeenkomst 2012 

Op de jaarlijkse INTERREG IVB bijeenkomst in Dortmund op 6 
juni was er een workshop over klimaat-adaptatie. AMICE presen-
teerde een eerder originele dialoog tussen oude mevrouw Maas 
die een heleboel problemen ondervindt, en super hero AMICE die 
voor alles oplossingen heeft. Deelnemers konden stemmen over 
verschillende mogelijke oplossingen en hadden veel pret!  

 

 

 

 

 

“Stel u die arme Maas voor die het hoofd moet bieden aan de 

nieuwe klimaatverandering waar de kranten vol van staan! Geluk-

kig is er AMICE! Om te beginnen, wat is klimaatverandering? Er 

zijn IPCC scenario's, Nederlandse, Franse, Belgische en Duitse, 

hoe kan de Maas weten wat er te gebeuren staat? Maar AMICE 

ontwikkelde scenario's speciaal voor het Maas, zodat ze niet 

langer onwetend is. Er komen zware regens aan! Hoe kan de 

Maas weten of ze al dat water binnen haar oevers zal kunnen 

houden? En als er zelfs geen samenhangend model is dat toont 

wat er met het water gebeurt aan de landsgrenzen? En als er 

geen bekkens en moerassen zijn om het extra water op te van-

gen tot de regen stopt?  AMICE loste ook dit probleem op en nu 

is er een hydraulisch model dat netjes stroomt van bron tot mond-

ing. Droogte! Oh help, alle waterverbruikers in de verschillende 

Maaslanden namen veel te veel water zonder rekening te houden 

met hun buren! Dankzij AMICE worden er nu gecoördineerde 

acties ondernomen over het hele bekken. Het water wordt ge-

bruikt en hergebruikt voor het naar de zee mag stromen. Door die 

k l imaatverander ing 

zou volgende zomer 

wel eens heel warm 

kunnen worden. Maar 

nu kan de Maas 

ertegen! Het water is 

veilig opgeslagen en 

kijk eens hoe mooi die 

zandstrandjes langs 

de nauurlijke oevers 

zijn!" 

 
Vraag voor aanpassing goedgekeurd door het 

Interreg Programma 
 

AMICE diende haar eerste vraag voor aanpassing in. We vroegen 

voor een verlenging van 6 maand om ons werk af te maken, we 

veranderden het budget enigszins (maar vroegen geen sextra 

geld …), we herzagen de omschrijving van een aantal acties, 

actualiseerden de personeelsinformatie en pasten de partner-

schap overeenkomst aan. Alle wijzigingen werden goedgekeurd 

door het INTERREG Programma. AMICE eindigt nu in juni 2013.  

Dit betekent ook dat u 1 extra nieuwsbrief ontvangt! 

http://www.amice-project.eu/en/partners.php
http://www.amice-project.eu/en/news.php?refactu=71
http://www.amice-project.eu/en/news.php?refactu=71
http://www.amice-project.eu/en/news.php?refactu=76
http://climate-adapt.eea.europa.eu/web/guest/home
http://nwe-annualevent2012.mediacompany.com/library/photos/


. Nieuws van het cluster 

 

Sic Adapt! cross-project uitwisselingen 

Verschillende Cluster-projecten boden dit jaar de mogelijkheid 
om ervaringen rond bepaalde thema's uit te wisselen in 'cross-
project' bijeenkomsten.  

17 februari, Liverpool: Hoe bepaal je kwetsbaarheid? 

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door ForestClim; volgen-
de thema's werden behandeld: kwestbaardheid bepalen als uit-
daging bij het plannen van landgebruik in Noordwest-Europa, 
sleutelvragen over kwetsbaarheid, belang van beleidsaanbeve-
lingen and communicatie rond de resultaten van kwetsbaar-
heidsbepaling. 

28-29 february, Essen: Zware regen en 'Flash floods'  

Future Cities organiseerde deze uitwisselings-bijeenkomst. Hoe 

maak je mensen bewust van het risico van zware regens die 

kunnen leiden tot onvoorziene, snelle hoogwaters? En wat zijn 

de aanpassingsmogelijkheden? De focus lag op twee doelgroe-

pen: bewoners en beleidsmakers. Ervaringen en ideeën rond de 

manier van omgaan met de risico's van zware regens en de pre-

ventiemogelijkheden werden uitgewisseld.  

Als u meer wilt weten over de cross-project-exchanges, kunt u 

de cluster coördinator contacteren. 

Tweede Cluster Expert 

Board meeting, Brussel, 

25-26 juni 

 

Grip krijgen op klimaatverande-

ring: 

Waterschappen, steden en 

regio's overhandigen hun beleidsaanbevelingen aan de EU.  

De bedoeling van deze tweede CEB bijeenkomst was om de te 

beleidsaanbevelingen die waren opgesteld door de Cluster pro-

jecten voor te stellen en erover te discussiëren. Er waren niet 

enkel experten aanwezig, maar ook beleidsmakers en ambtena-

ren die met klimaatverandering te maken hebben.  

Mevr. Rosario Bento Pais, Hoofd van de Cel Aanpassing aan 

Klimaatverandering, DG Climate Action, was een erg meesle-

pende key-note spreker. Cluster coordinator Markus Lang stel-

de vervolgens de resultaten van het cluster voor en gaf een kort 

overzicht van de beleidsaanbevelingen. Een ervan, over Rivier-

beheer, werd nadien  gepresenteerd door Maïté Fournier. Zij 

maakte ook van de gelegenheid gebruik om over een paar AMI-

CE-successen te vertellen.   

's Avonds waren we bij de permante vertegenwoordiging van 

Noordrijn-Westfalen getuige van een boeiend politiek debat 

tussen Mevr. Bento Pais en twee belangrijke Duitse vertegen-

woordigers: de Minister voor klimaat van Noordrijn-Westfalen en 

de voozitter van het Lippeverband/Emschergenossenschaft. 

  

 

 

 

Wordt verwacht 

Loop niets mis! Bekijk de website voor de recentste informatie 

 4-5 september: Terreinbezoek aan het HOWABO project in 's-

Hertogenbosch (NL) en een symposium over de Kaderrichtlijn 

Water. Een mooie gelegenheid om de KRW aan het werk te 

zien! Klik hier voor meer informatie en inschrijving. 

 19 september : AMICE seminarie over het quantificeren van 

de gevolgen van toekomstige hoog– en laagwater op de eco-

nomie in het internationale Maasstoomgebied, Universiteit 

Aken (D). Na de middag is er een SICadapt! Cross Project 

Exchange over ‘climate proofing’. 

 26 oktober: Overstromings demonstratie in Maastricht,(NL) 

 13-15 maart 2013: BRUGGEN SLAAN! Eindconferentie! 

AMICE is erin geslaagd bruggen te slaan tussen wetenschap 

en praktijk, tussen de verschillende landen, tussen mensen. 

Dit willen we duidelijk maken gedurende onze 2,5 dag duren-

de eindconferentie: ice breaker party, lezingen, virtuele ter-

reinbezoeken, demonstraties, poster wedstrijd, workshops, 

politiek debat, … AMICE en de Maas als hoofdrolspelers! Dit 

alles heeft plaats in het Centre des Congrès "Les Vieilles For-

ges" in  Les Mazures, niet ver van Charleville-Mézières, in 

Frankrijk.  

We houden u op de hoogte! 

 

Contacten en credits: 

AMICE Lead Partner - Coordinator : Maïté Fournier (EPAMA) 

AMICE Communication Officer : Martine Lejeune (RIOU) 

AMICE logo conception : Olivier Drogue 

 

 

 

AMICE in cijfers 

2009-2013 

17 partners 

4 landen 

  

Budget : 8.9 miljoen € 

  

ERDF : 2.8 miljoen € 

  

http://www.forestclim.eu/index.php?id=2
http://www.future-cities.eu/
http://www.sic-adapt.eu/contact.html
http://www.amice-project.eu
http://www.wfdconference.com

