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het stokje na een paar jaar overneemt.’ Het kan 
echter ook andersom, onder andere door stik-
stof in de bodem. Rineau: ‘Heide is minder goed 
aangepast aan die stikstofrijke condities. Gras 
wint de competitie en neemt de heide over. Dat 
heeft invloed op de verschillende ecosysteem-
diensten van het heidelandschap. Hoe verande-
ren de functies van dit ecosysteem, zoals de op-
slag van koolstof in de bodem, de watervoorzie-
ning en de stikstofkringloop? Het idee is dat die 
veranderende omstandigheden de overgang 
naar gras versnellen. Die omslag heeft ook weer 
invloed op bijvoorbeeld insecten die omlig-
gende gewassen bestuiven. En bovendien is de 
recreatieve functie van de heide belangrijk. Als 

het ecosysteem verandert, komen die ecosy-
steemdiensten misschien onder druk te staan.’ 
Bij de overgang van heide naar gras speelt het 
veranderende klimaat een bepalende rol, ver-
wachten de onderzoekers. ‘We denken dat ex-
treme omstandigheden als droogte en heftige 
regenbuien de heide richting een kantelpunt 
duwen. Eenmaal daar overheen krijg je niet zo 
snel meer heide terug. Ondergronds verwach-
ten we dat hetzelfde gebeurt met de bacteriën 

Wie op Google Maps inzoomt op de Ecotron van 
de Universiteit Hasselt, ziet iets dat lijkt op een 
rij met knopen. De Ecotron ligt aan de rand van 
het Belgische Nationaal Park De Hoge Kempen, 
waar heide, grasland en bos de dominerende 
ecosystemen zijn. In veertien koepels worden de 
komende jaren de effecten van klimaatverande-
ring op de heide onderzocht. In de hoogtechno-
logische kamers is het mogelijk om veel meer 
omstandigheden te beheersen dan in het veld. 
Tegelijk lijkt de situatie verrassend veel op de 
buitenwereld.
‘De klimaatkamers bootsen de omstandigheden 
na waarmee de heide in de toekomst te maken 
zal krijgen’, vertelt bodemmicrobioloog en 
hoofdonderzoeker Francois Rineau in het naast-
gelegen Field Research Centre over het project: 
‘Er zijn nog maar weinig van dit soort funda-
mentele studies naar het effect van klimaatver-
andering op natuurlijke systemen. Die studies 
kijken naar veranderingen in de processen bin-
nen ecosystemen en niet naar de maatschappe-
lijke impact. Wij willen naar allebei kijken.’ 
Het idee voor een Ecotron gekoppeld aan het on-
derzoek in het nationaal park ontstond in 2011. 
Zes jaar later waren de nieuwe klimaatkoepels 
een feit. Midden in iedere koepel staat inmid-
dels een 2 meter brede en 1,5 meter diepe cilin-
der met heide en grond, een zogeheten lysime-
ter. De stukken vegetatie zijn uitgegraven in het 
nationaal park. Rineau legt uit wat heide voor 
dit onderzoek zo interessant maakt. ‘In het veld 
wisselen heide en gras elkaar af’, vertelt hij. 
‘Gras is een pioniersoort, terwijl heide meestal 

Klimaatverandering laat 
boven en onder de grond 
sporen na. De vraag is hoe 
ecosystemen precies ver-
anderen. Belgische onder-
zoekers bootsen natuur-
lijke omstandigheden én 
heftige klimaatscenario’s 
na. 

Een graadje meer laat heide kantelen

‘We denken dat extreme  
omstandigheden als droogte  
en heftige regenbuien de heide 
richting een kantelpunt duwen’
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en schimmels. Pioniers zijn waarschijnlijk in 
het voordeel en verzwakken de nutriënten-
kringlopen’, zegt Rineau.
Na aankomst van de heide in de Ecotron twee 
jaar geleden, was de volgende stap het vaststel-
len van de klimaatscenario’s binnen een Euro-
pees samenwerkingsverband. Rineau: ‘We heb-
ben gekozen voor twee experimenten. In zes 
koepels testen we steeds extremere neerslagpa-
tronen, dus de lengte van droogteperiodes vari-
eert. In zes andere koepels gaan we complete 
scenario’s testen, gebaseerd op de meest ongun-
stige berekeningen van het klimaatpanel IPCC. 
We kunnen dan zien wat we over tien jaar, der-
tig jaar, vijftig jaar enzovoorts kunnen verwach-
ten.’ Beide experimenten starten dit voorjaar. 

Binnenklimaat
Ecotron-ingenieur Jan Clerinx loopt door de 
technische ruimte en langs de klimaatkamers. 
Sproeiers, luchtbevochtigers, ventilatoren en 
luchtkoelers bepalen zeer nauwkeurig het bin-
nenklimaat van elke koepel. De koepels zelf zijn 
alleen toegankelijk als dat strikt noodzakelijk is 
voor het onderzoek. Het is wel mogelijk om van 
onderaf en vanaf het dak naar binnen te kijken. 
Clerinx: ‘Onderin elke kamer wordt de lucht 
voorbereid om vervolgens naar boven de koepel 
in te gaan. Die grote luchtzakken achterin zijn 
nodig om variaties in luchtdruk op te vangen. 
We kunnen het daar boven ook laten regenen, 
stormen of vriezen. En dit apparaat’, wijst hij, 
‘absorbeert overtollige koolstofdioxide.’ De koe-
pels hangen vol met sensoren; niet alleen voor 

temperatuur en luchtvochtigheid, maar ook 
voor koolstofdioxide, methaan en distikstof-
oxide, luchtdruk en straling. In de grond zitten 
op vijftien punten sensoren en watercupjes. Dat 
brengt het totaal aan sensoren in de Ecotron op 
meer dan duizend. Het licht in de koepels is na-
tuurlijk. Ook het weer bepaalt de condities bin-
nenin, door de natuurlijke omstandigheden 
van buiten binnen na te bootsen, legt Rineau 
uit: ‘Een paar kilometer hiervandaan op de 
heide staat een ICOS-meetstation om weergege-
vens te verzamelen voor de software die de in-
stallaties aanstuurt. Het weer in de Ecotron 
loopt meestal maar een paar minuten achter op 
de werkelijkheid.’ 
Met een paar collega’s rijdt Rineau naar een an-
der deel van het park, om te laten zien waar de 
stukjes heide zijn uitgegraven. Waar de gaten 
zijn dichtgegooid, wagen de eerste pionierende 
grassen zich op het zand. Als het goed is, neemt 
de heide het na een paar jaar weer over. Slechts 
één kuil is voor educatieve doeleinden nog 
zichtbaar in het landschap. Vlak onder het op-
pervlak is de grond wat donkergrijs. Dat grijze 
is klei, wijst Rineau, de rest is zand. 
Op weg naar twee biologiestudenten die met 
veldwerk bezig zijn, is nog een gat in de grond te 
zien. Dit gat is geen overblijfsel van een experi-
ment. ‘Hier zijn in de Eerste Wereldoorlog tes-
ten gedaan met explosieven’, weet Rineau. Hoe-
wel de vegetatie terug is, is de krater na honderd 
jaar nog steeds duidelijk zichtbaar in het land-
schap. Aangekomen bij de studenten, flitst er 
net een vierkant door de lucht die op een schijn-

baar willekeurige plek op de heide landt. Dan 
schat het tweetal de bedekking met heide en 
koppelt dat aan de microbiële activiteit in de 
bodem. ‘We testen de hypothese dat gras mak-
kelijker afbreekt en dus voor meer microbiële 
activiteit zorgt. Dat zou weer zorgen voor snel-
lere koolstof- stikstof-, fosfor- en waterkringlo-
pen’, leggen de studenten uit. 
Terug in het onderzoeksstation vertelt promo-
tiestudent bodemecologie Natascha Arnauts 

meer over deze stikstof- en fosforkringlopen: 
‘Tijdens extreme droogtes loopt de fotosynthese 
van de heideplant terug. De mycorrhiza-schim-
mels bij de wortels hebben dan minder koolstof 
beschikbaar, denken we. De mineralisatie door 
deze en andere bodemschimmels loopt dan ook 
terug. Om dit proces te bestuderen, hebben we 
150 veelvoorkomende bodemschimmels uit het 
nationaal park verzameld. We hebben nu proe-
ven lopen voor de groei van die schimmels op 
verschillende stikstofbronnen en voor mycor-
rhiza-schimmels in aan- of afwezigheid van 
heide en gras. Daarnaast kijken we naar enzy-
mactiviteit van de bodemschimmels in plots in 
het veld die deels of geheel zijn overgenomen 

door grassen.’ De volgende stap is het effect van 
droogte op de uitkomsten van haar experimen-
ten. Ze wil haar experimenten uiteindelijk op-
schalen naar de Ecotron, om te verklaren wat er 
in de bodem van de mini-ecosysteempjes ge-
beurt. 
Rineau somt op met wie zijn team nog meer sa-
menwerkt binnen en buiten de Universiteit Has-
selt: ‘Klimaatwetenschappers, plantweten-
schappers, hydrologen, computationele wiskun-
digen, statistici, milieueconomen en ook ecolo-
gen met bepaalde zeer specialistische kennis. 
Dit is echt multidisciplinair onderzoek.’ Dank-
zij wiskundige berekeningen aan bijvoorbeeld 
luchtstromingen in de koepels, krijgen de on-
derzoekers cruciale informatie voorafgaand 
aan hun experimenten. 

Kantelpunt
‘Eén experiment in de Ecotron duurt vijftien 
jaar. Na twee experimenten ben ik al met pensi-
oen’, lacht computationeel wiskundige Jochen 
Schütz die ook werkzaam is voor het Ecotron-
project. Daarom probeert hij aan de hand van 
modellen te voorspellen hoe stromingen en 
kringlopen zich zullen gedragen. ‘Wiskundig 
gezien werken koolstof-, stikstof- en waterstro-
men allemaal op dezelfde manier. Alleen de pa-
rameters verschillen’, gaat Schütz verder. Het 
zijn de planten die de uitdaging vormen voor de 
wiskundigen. De geometrie van de bodem is na-
melijk een perfecte cilinder en ook de vorm van 
de koepel is exact te berekenen, maar planten 
variëren. En dan bewegen planten ook nog eens 

in de wind, wat niet handig is in de wiskunde. 
Schütz: ‘We benaderen de werkelijkheid met 
formules en hoe meer gegevens binnenkomen 
uit de Ecotron, hoe accurater we de modellen 
kunnen maken. Je wilt bijvoorbeeld weten waar 
een kantelpunt zit. Als dit of dat zou gebeuren, 
gaan we dan net over het randje en gaan de plan-
ten dan dood? Dat willen we vooraf weten.’ 
De geplande experimenten in de Ecotron zijn 
weliswaar nog niet gestart, maar toch leverde 
de lange, droge zomer van 2018 onverwachts 
interessant studiemateriaal op. Rineau: ‘In het 
veld en in de Ecotron zagen we dat veel heide 
doodging. Bij de helft van de koepels was de 
mortaliteit hoog, bij de andere helft laag. We 
zoeken nu uit hoe dat komt. Het antwoord zit 
waarschijnlijk in de verdeling van zand en klei 
in de bodem.’ De resultaten zijn bijvoorbeeld 
belangrijk om het risico op de heidebranden te 
bepalen in het jaar na de droogte. De heide is na-
melijk nog lang niet helemaal hersteld, zoals te 
zien was in het veld en in de koepels. 
Het onderzoek in de Ecotron kan straks helpen 
om het effect in te schatten van klimaatveran-
dering op de dynamiek van andere heidegebie-
den in Europa. Dat hangt wel af van het beheer 
in het verleden. Rineau: ‘Uiteindelijk zou je in 
heel Europa willen weten wat verschillende be-
heersmaatregelen voor effect hebben op die dy-
namiek bij een veranderend klimaat. Dan wordt 
het interessant voor beleidsmakers. Misschien 
moeten we de heide uiteindelijk meer of juist 
minder beheren, maar daar zit ook weer een 
prijskaartje aan.’

‘Eén experiment in de Ecotron 
duurt vijftien jaar. Na twee  
experimenten ben ik al met  
pensioen’

In de hoogtechnologische koepels aan de rand van het Belgische Nationaal Park De Hoge Kempen worden de komende jaren de effecten van klimaatverandering op heide onderzocht.
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