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Samen werk maken van een
klimaatbestendige regio
De Meetjeslandse gemeenten gaan samen

Dit plan werkt stapsgewijs naar een veer-

de strijd aan tegen de klimaatverandering.

krachtig toekomstbeeld dat een antwoord biedt

Met het ondertekenen van het Europese

op de klimaatveranderingen. Het vormt de basis

Burgemeestersconvenant engageerden ze zich

voor concrete (inter)gemeentelijke acties en maat-

net als meer dan 7.500 andere lokale en regionale

regelen om de effecten van klimaatverandering te

overheden, tot een drastische reductie van de

verzachten. Deze acties worden verder geconcre

CO2-uitstoot op hun grondgebied.

tiseerd in de lokale klimaatactieplannen. Om
de actieplannen ook te kunnen implementeren,

Niet enkel het terugdringen van onze uitstoot

moet klimaatadaptatie opgenomen worden in

van broeikasgassen (mitigatie) is noodzakelijk, we

de meerjarenplannen van de gemeenten. Naast

moeten ons ook voorbereiden op de impact van

de lokale besturen spelen vele andere lokale en

de klimaatveranderingen. Om de regio klimaat-

bovenlokale actoren een belangrijke rol in het

bestendig te maken werken de actoren in het

uitvoeren van de acties.

Meetjesland samen. Het regionaal adaptatieplan
is een resultaat van die samenwerking.

Omdat klimaatverandering en de gevolgen
ervan nooit precies te voorspellen zijn, zet het
plan in op “flexibele no-regret” maatregelen. Dit
zijn maatregelen die nu reeds effectief zijn, maar
later ook aangepast kunnen worden aan de
klimaatverandering die werkelijk optreedt. Tegelijk
zet het plan in op het creëren en benutten van
opportuniteiten. Klimaatadaptatie biedt kansen

Het adaptatieplan
zoekt gemeenschappelijke
voordelen, verbindt
actoren en zet aan
tot samenwerking.
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voor de regio. Niet enkel om onze weerbaarheid
tegen klimaatverandering te vergroten, maar
ook om onze levenskwaliteit en die van ecosystemen te verbeteren. De sleutel tot een succesvol
klimaatadaptatieplan ligt dan ook in het creëren
van win-win situaties over verschillende domeinen
en sectoren heen. Het plan zoekt daarom naar
gemeenschappelijke voordelen, verbindt actoren
en zet aan tot samenwerking.
Het volledige plan is te downloaden op
www.meetjeslandklimaatbestendig.be.

Welke klimaatveranderingen
kunnen we verwachten?
Neerslag
De kwetsbaarheids- en risicoanalyse van de
regio vormt de basis voor het opstellen van het
adaptatieplan. Die analyse toont welke klimaat
impacts er kunnen zijn tegen 2050 en 2100. Zo zal
het neerslagpatroon in het Meetjesland er wellicht
grondig anders uitzien dan vandaag. Tijdens de
wintermaanden kan er tot 30% meer neerslag zijn.
We verwachten daardoor meer wateroverlast in
bebouwd gebied en rivieroverstromingen. In de
zomer kan de neerslag afnemen tot wel 50% met
lagere rivierdebieten en droogte als gevolg. Tot
slot worden extreme zomerbuien nog intenser en
kunnen ook hagelbuien vaker voorkomen.

Temperatuur

De precieze
toename in
temperatuur is
afhankelijk van
hoeveel broeikasgassen we met z’n
allen uitstoten.

Door klimaatverandering warmt de aarde
op. In het Meetjesland verwachten we vooral in
de zomer sterk hogere temperaturen met een
stijging van 1,5 graden tot zelfs 6,5 graden Celcius
tegen 2100. Deze hogere temperaturen leiden tot
meer hittegolven. In de wintermaanden ligt de
temperatuurstijging tussen 1 graad en 4 graden
Celcius. Daarnaast kan ook het aantal dagen met
vorst sterk afnemen: van gemiddeld 36 dagen per
jaar nu in het Meetjesland tot zo’n 15 in 2100.
De precieze toename in temperatuur is
afhankelijk van hoeveel broeikasgassen we met
z’n allen uitstoten.
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Wat is de impact op
het Meetjesland?

De veranderingen
in temperatuur en
neerslagpatronen
hebben belangrijke
gevolgen voor het
Meetjesland. De
meest opvallende
zijn overstromingen,
hittestress en
droogte.

Overstromingen
Door klimaatverandering mogen we meer
neerslag verwachten. Hierdoor zullen over
stromingen in de toekomst zwaarder zijn en
frequenter voorkomen. Extreme overstromingen,
die nu slechts eenmaal per honderd jaar
voorkomen, kunnen in de toekomst zelfs eens om
de twaalf jaar gebeuren.
Door de meer intense neerslag tijdens de
wintermaanden zal ook de overstroomde oppervlakte toenemen. Een rivieroverstroming die nu
eens in de tien jaar voorkomt, zet zo’n 700 hectare
in het Meetjesland blank. Tegen 2100 kan een
overstroming met diezelfde terugkeerperiode
2.660 hectare onder water zetten.
Rioleringsoverstromingen kunnen vijf tot zelfs
vijfentwintig keer vaker gebeuren. Het risico op
schade aan gebouwen en infrastructuur door
overstromingen zal dus toenemen.
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Hittestress

Droogte

Door de stijgende temperatuur zullen er meer

Extreme droogteperioden die nu eens in

en langere hittegolven voorkomen die bovendien

de dertig jaar voorkomen kunnen tegen 2050

nog heter zullen zijn. Gemiddeld krijgt het

gemiddeld eens in de zes jaar voorkomen in het

Meetjesland nu af te rekenen met één hittegolf

Meetjesland, en tegen 2100 zelfs eens per drie

per jaar of per twee jaar. Klimaatsimulaties geven

jaar. Droogte zet de natuurgebieden onder druk

aan dat dit kan toenemen tot zo’n drie à vier

en heeft een grote impact op de landbouw en

hittegolven per jaar tegen 2100.

onze (drink)watervoorziening. Zo verwachten
we dat tegen 2050 het debiet van de rivieren

Typisch aan hittestress is dat dit vooral
voorkomt op locaties waar net veel mensen leven.

kan afnemen met gemiddeld vijftig procent ten
opzichte van vandaag.

Deze gebieden zijn meer verhard en hebben vaak
minder groene open ruimtes. Het beton houdt
de warmte langer vast terwijl er weinig afkoeling
mogelijk is.
Sommige bevolkingsgroepen zoals ouderen,
jonge kinderen en zwangere vrouwen zijn extra
kwetsbaar voor hittegolven. Kinderopvang,
scholen en zorgcentra voor ouderen liggen vaak in
verstedelijkte kernen met een verhoogd risico
op hittestress.
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De vier grootste
adaptatie-uitdagingen

6

•

Overstromingen van waterlopen vermijden

•

Wateroverlast in bebouwde kernen beperken

•

Hittestress verminderen

•

Droogte tegengaan
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OVERSTROMINGEN
VERMIJDEN
GROENBLAUW

WACHTBEKKENS

NETWERK UITBOUWEN CREËREN
Het uitbreiden en verweven van natuur en

Wachtbekkens zorgen voor het bufferen

waterlopen is essentieel voor een klimaatrobuuste

van water tijdens hoogwaterperiodes zodat

aanpak. Met de uitbouw van een groenblauw

overstromingen worden vermeden of de impact

netwerk van rivieren, beken en groenstructuren

beperkt blijft. Deze bekkens kunnen bovendien

kan het Meetjesland zich wapenen tegen over-

ook gebruikt worden om in de zomermaanden

stromingen én droogte. Het verbetert bovendien

water te sparen en te gebruiken in de landbouw.

de leefomgeving, versterkt de identiteit en

Recent werd in deze context een nieuw onder-

aantrekkelijkheid van de regio en levert voordelen

zoeksproject opgestart door het Provinciebestuur

op voor verschillende actoren. Denk daarbij aan

Oost-Vlaanderen. Het Meetjesland kan hier aan

waterberging, waterzuivering, vertraagde afvoer,

meewerken door onder meer een pilootproject

meer infiltratie, hogere waterbeschikbaarheid,

aan te duiden.

meer biodiversiteit, recreatie, enzovoort.
Ook het herstellen van de kronkelende loop
van oude beken of rivieren is een doeltreffende
maatregel. Het verhoogt de bergingscapaciteit
van de rivierbedding, vertraagt de afstroming naar
de meer afwaartse gebieden en draagt bovendien
ook bij aan de biodiversiteit o.a. doordat vissen
kunnen migreren. Dit kan op diverse locaties in
het Meetjesland.
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GECONTROLEERDE

GEELBLAUWE

OVERSTROMINGS-

NETWERKEN EN LAND-

GEBIEDEN

BOUWTECHNIEKEN

Gecontroleerde overstromingsgebieden

Het uitbouwen van een geelblauw netwerk

beperken de schade van overstromingen van

door kleinschalige waterinfrastructuur te

waterlopen. In het Meetjeslandse Maldegem werd

voorzien op landbouwgronden zoals slootjes en

een overstromingsgebied ingericht om de kern De

perceelsgrachten zorgt voor extra waterberging

Kleit te vrijwaren van overstromingen uit de Ede.

en vertraagde afvoer. Met een doordacht
bodembeheer van de landbouwgronden verhoogt

Ondanks het feit dat het Meetjesland relatief

de sponswerking van de bodem. Daarbij neemt

vlak is, zijn er langs de onbevaarbare waterlopen

zowel de doorlatendheid als het waterbergend

toch nog enkele valleigebieden waarin water

vermogen toe. Veel bodems zijn nu te sterk

berging mogelijk is.

verdicht, waardoor het water wegstroomt en
wortels het moeilijk hebben om voedingsstoffen op
te nemen.
Een verlaagde spanning en bredere tractorbanden, niet-kerende bodembewerking en
een andere timing kunnen soelaas bieden. De
verhoging van de doorlatendheid zorgt er voor dat

INTELLIGENTE
STURING

tijdens natte periodes de grond minder snel dicht
slibt en snel extreem nat wordt. Dit laatste zorgt
er ook voor dat de bodem voldoende water kan
vasthouden voor het langer overbruggen
van droogteperiodes.

In het Meetjesland kan het verder uitbouwen
van intelligente sturing de wateraanvoer en
-opslag van het waterproductiecentrum in Kluizen
optimaliseren. Dit centrum voorziet drinkwater in
het noordelijke gedeelte van Oost-Vlaanderen. De
voeding ervan gebeurt via een groot aantal beken
en riviertjes in het Meetjesland.
Een geoptimaliseerde sturing van dit systeem
kan leiden tot een betere verdeling van de
watervoorraden in het gebied. Dit kan eveneens
voor de waterlopen in de noordelijke polders
met het regelen van de afvoer en waterstanden
op het Afleidingskanaal van de Leie en het
Leopoldkanaal.
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LOKALE ACTIEPUNTEN
OVERSTROMINGEN VERMIJDEN
• Een groenblauw en geelblauw netwerk uitbouwen.
• Onderzoek naar het gebruik van wachtbekkens als buffer.
• Onderzoek naar locaties voor het herstellen van de kronkelende loop
van oude beken of rivieren.
• Inventariseren en uitwisselen van grondwaterdata.
• Infiltratiemetingen uitvoeren.
• Nieuwe meetpunten over het watersysteem in het
Meetjesland installeren.
• Onderzoek naar efficiënter peilbeheer.
• Valleigebieden in kaart brengen.
• Begeleiding voor landbouwers die overstappen naar
andere landbouwtechnieken.
• Waterscans bij (landbouw)bedrijven stimuleren.
• Deelnemen aan bestaande pilootprojecten zoals ‘Water-land-schap’
voor het oplossen van problemen met water in landelijke gebieden i.s.m.
landbouwers, bedrijven en landschapsbeheerders.
• Zelf pilootprojecten opstarten zoals een samenwerking tussen landbouwbedrijven en industrie i.f.v. watercaptatie, peilgestuurde drainage
van landbouwgronden, aanleg perceelsgrachten, peilbeheer in de
polders, bosuitbreiding, inrichting natuurverbindingsgebieden, ...
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WATEROVERLAST
BEPERKEN
PLEINEN ONTHARDEN

WADI’S EN

EN VERGROENEN

INFILTRATIESTROKEN

Het verwijderen van verharde oppervlaktes

Regenwater kan tijdelijk gestockeerd worden

en het vergroenen van open ruimtes vermindert

via laagteberging. Dit vraagt echter een door-

de hoeveelheid neerslag die door rioleringen en

dachte aanleg van lokale ‘kuilen’, zgn. wadi’s (zie

waterlopen moet worden opgenomen.

foto hieronder), in het openbaar domein zoals
parken, groengebieden, sportterreinen, speeltuinen

Het ontharden van pleinen en open ruimtes

of langs de weg.

kan op verschillende manieren gerealiseerd
worden. Op pleinen kan de verharde oppervlakte

Daarnaast helpt het voorzien van infiltratie

zo veel mogelijk vervangen worden door groen-

stroken rond bomen. In het huidige straatbeeld

blauwe elementen die het water gedurende

komen dergelijke stroken al vaak voor, al zijn

langere tijd vasthouden en eventueel laten

de dorpels momenteel nog niet voorzien op het

infiltreren. Voor parkings, opritten, terrassen

instromende water. Daardoor geraakt het water

en wandelpaden kan de verharding vervangen

niet in de strook. Mits kleine aanpassingen kan dit

worden door waterdoorlatende bestrating en

eenvoudig gerealiseerd worden.

verharding zoals steenslag, dolomiet, grasdallen
of kiezel.
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KLIMAATGEZONDE

WATERBERGING

SPEELPLAATSEN

STRATEN EN PARKINGS

Scholen kunnen hun oude, veelal stenen,

Tijdelijke berging van water kan ook in

speelplaatsen veranderen in een groene en

straten gerealiseerd worden met een doordachte

avontuurlijke omgeving. Bomen, planten en

wegaanleg. Een holle weg kan bijvoorbeeld meer

grasvelden zijn niet enkel goed voor de waterhuis-

water bergen dan een bolle. Wegen kunnen ook

houding maar zorgen ook voor meer verkoeling,

zodanig ingericht worden dat het regenwater

minder last van hitte en meer variatie in de

afstroomt naar gebieden waar het minder schade

speelomgeving. Onderzoek toont aan dat een

veroorzaakt. Het aanbrengen van lokale verho-

avontuurlijke en natuurrijke speelplaats tal van

gingen zoals stoepranden en verkeersdrempels

positieve effecten heeft zoals het aanzetten tot

kan de bergingscapaciteit van straten nog verder

bewegen, minder verveling, minder ruzie, betere

doen toenemen. Zo kan een straat zelf als buffer

kennis van de natuur, biodiversiteit en verbetering

gebruikt worden. Dit zijn relatief eenvoudige en

van de leefkwaliteit in de buurt.

goedkope maatregelen, waarmee de kosten voor
beheer en onderhoud gelijk blijven en de water-

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt

schadekosten sterk afnemen.

scholen en gemeenten bij de herinrichting van
speelplaatsen tot klimaatgezonde speelplaatsen.

Tot slot kan ook hier het aanbrengen van

Gemeentebesturen kunnen scholen hierin

groene elementen zoals bomen, geveltuintjes en

actief ondersteunen.

infiltratievoorzieningen de berging verder doen
toenemen en de afstroming naar de
riolering verkleinen.
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HEMELWATERPUTTEN

KLIMAATGEZONDE

EN WATERDAKEN

BEDRIJVENTERREINEN

Inwoners van het Meetjesland kunnen

Bedrijventerreinen zijn dikwijls sterk verhard

een subsidie krijgen van de gemeenten en/of

en/of worden ingenomen door relatief grote

rioolbeheerder voor het installeren van een hemel-

gebouwen en constructies. Ook hier kunnen

waterput bij woningen waar dat niet verplicht is.

dezelfde maatregelen getroffen worden als voor

Indien de installatie van een hemelwaterput niet

de openbare ruimte: ontharden, vergroenen,

mogelijk is omwille van plaatsgebrek zijn er toch

bergen en hergebruiken van water, enzovoort.

nog andere maatregelen die het rioleringssysteem
kunnen ontlasten en bovendien ook de droogteproblematiek kunnen tegengaan.

Eén van de grote voordelen van bedrijventerreinen is dat ze relatief grote oppervlaktes
beslaan, zeker in vergelijking met particuliere

Tijdelijke berging van regenwater kan zowel

woningen. Dit biedt extra voordelen naar

op het dak als in de tuin. Waterdaken zijn bijvoor-

adaptatiemaatregelen, aangezien de impact

beeld speciaal ingericht om regenwater tijdelijk

ervan meer kan doorwegen. Denk hierbij aan:

op te slaan en vertraagd af te voeren via knijp

• Tijdelijk bergen en vertraagd afvoeren van

leidingen, zodat er bij een volgende neerslagbui

regenwater op de parkings van

opnieuw voldoende capaciteit is. Eventueel kan

(grote) winkelcentra.

een waterdak ook gecombineerd worden met een
groendak dat voor extra verkoeling zorgt.

• Gebruik van doorlatende verhardingen of het
aanbrengen van groene eilandjes met laagteberging op dezelfde parkings, zodat water

Infiltreren van water rond woningen kan door
de oprit van doorlatende verharding te voorzien,

kan infiltreren.
• Stockage en hergebruik van grijs regenwater

via een groene voortuin of via een wadi in de tuin

in productieprocessen die geen zuiver leiding-

(laagteberging) waar het regenwater in loopt.

water vereisen.

Sinds enkele jaren zijn in Vlaanderen infiltratie- of

• Hergebruik van gezuiverd afvalwater voor het

buffervoorzieningen, aangesloten op de overloop

spoelen van toiletten of besproeien

van de hemelwaterput, verplicht bij nieuwbouw en

van groenvoorzieningen.

renovaties. Uiteraard is het ook de bedoeling om
het opgeslagen regenwater te hergebruiken.

• Het tijdelijk bergen van regenwater afkomstig
van of op grote daken (bijv. opslagcentra).
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HEMELWATERPLAN
OPSTELLEN
Alle maatregelen vragen een overzichtelijk

Essentieel is dat het plan is afgestemd

en gestructureerd hemelwaterplan op het

op andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke

gemeentelijk of bovengemeentelijk niveau. Dit

planning, stedenbouw, stadsontwikkeling, wegen-

houdt in dat op basis van de lokale gebieds- en

aanleg, groenbeheer en recreatie, landbeheer, enz.

systeemkenmerken onderzocht wordt hoe de

Ook de interactie tussen rioleringen en water-

regenwaterafvoer functioneert bij extreme en

lopen, die op dit ogenblik vaak al een pijnpunt zijn,

minder extreme buien, waar het water boven-

moet in dit plan vervat zitten.

gronds naartoe kan stromen en of dat gewenst is.
Vervolgens zorgt dit plan voor maatregelen die
meer ruimte voor water en groen creeëren.
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LOKALE ACTIEPUNTEN
WATEROVERLAST BEPERKEN
• Een (inter)gemeentelijk hemelwaterplan opstellen.
• Bekijken welke maatregelen voorzien of verplicht kunnen worden in
beleidsinstrumenten zoals vergunningen, stedenbouwkundige verordeningen, RUP’s, ...
• In kaart brengen van welke pleinen, open ruimten, bedrijventerreinen,
enzovoort in aanmerking komen voor ontharding en vergroening.
• Grote bouw- of infrastructuurprojecten aangrijpen voor maatregelen
rond waterberging, infiltratie, ontharding, vergroening, ...
• Bekijken van quick-wins zoals het wegnemen van boord- en straatstenen, doorzagen van afvoerbuizen, hemelwaterputten installeren,
plaatsen van verticaal groen, ...
• Scholen ondersteunen om hun speelplaats te ontharden en vergroenen.
• Gerichte subsidies uitreiken voor bijvoorbeeld de aanleg van buffervoorzieningen op bedrijventerreinen, afkoppeling van riolering,
ontharding, aanleg kleine landschapselementen, groendaken, ...
• Groepsaankopen promoten voor groendaken, hemelwaterputten, ...
• Waterscans bij bedrijven stimuleren.
• Deelnemen aan bestaande pilootprojecten zoals ‘Pimp Je Speelplaats’,
gezonde publieke ruimtes, groen bouwen, gestroomlijnd landschap, ...
• Zelf pilootprojecten opstarten zoals het aanleggen van extra groen,
verwijderen van verharde locaties, openleggen van grachten en oevers,
collectieve hemelwaterputten onder pleinen, houtsnippers als bodembedekking, aanleg van grotere boomspiegels, ...
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HITTESTRESS
VERMINDEREN
PASSIEVE

MEER GROEN EN

KOELING

BLAUW IN DE STAD

Door de stijgende temperaturen zal de vraag

Groene elementen in en rond gebouwen

naar koeling van het binnenklimaat in woningen

zorgen voor verkoeling. Groenvoorzieningen zijn

en werkplaatsen sterk toenemen. Actieve koeling,

dan ook een belangrijke maatregel tegen hitte

met airconditioningsystemen, is wereldwijd nog

en temperatuurstijging. De meest eenvoudige

altijd de meest toegepaste vorm van koeling,

maatregel is het aanplanten van bomen en

maar vraagt grote hoeveelheden energie.

struiken, het vergroenen van de voortuinen, maar

Passieve koeling is daarom een sterk te

ook groendaken en gevelgroen zijn interessante

verkiezen alternatief.

opties.

Dit kan door het aanbrengen van extra isolatie

Ook hier kunnen we specifiek kijken naar

in daken, muren, ramen en vloeren zodat de hitte

scholen. Speelplaatsen worden best zoveel

wordt buitengehouden. Of door een isolerende

mogelijk onthard en vergroend.

laag rond de buitenmuren van woningen te
leggen. Vooral voor bestaande woningen lijkt dit
een zeer doeltreffende en relatief eenvoudige
maatregel. Tot slot kan ook gewerkt worden met
warmtepompen die door het gebruik van koud
grondwater een verlaging van de binnentemperatuur met vier à vijf graden Celcius kunnen
realiseren. Tijdens de wintermaanden kan de
pomp ook gebruikt worden om op een energievriendelijke manier het gebouw te verwarmen.
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PUBLIEKE

LOKAAL

ZWEMZONES

HITTEPLAN

Om te voorkomen dat door de warmere

Om kwetsbare groepen zoals zieken, ouderen

zomers veel privézwembaden worden aangelegd,

en kinderen tijdig voor een mogelijke hittegolf

is het belangrijk een goed alternatief te voorzien

te waarschuwen en te beschermen, is een lokaal

via publieke openluchtbaden. Deze hebben wel

hitteplan noodzakelijk. Het schetst ook een

een hoge investerings- en exploitatiekost en een

kader voor professionele actoren om gerichte

lage financiële return. Daarom is regionale samen-

(preventieve) acties te ondernemen naar diverse

werking of financiering bij het beheer van zulke

doelgroepen. Het nieuwe Vlaamse hitteplan (2017)

zwembaden essentieel. Ook recreatiedomeinen, al

kan hierbij als leidraad dienen.

dan niet met publiek toegankelijke (zwem)vijvers,
zijn een verfrissend alternatief.
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LOKALE ACTIEPUNTEN
HITTESTRESS VERMINDEREN
• Een lokaal hitteplan opstellen.
• Groepsaankopen promoten voor warmtepompen en passieve koeling
met extra isolatie in daken, muren, ramen en vloeren.
• Het vergroenen van de voortuin, groendaken en verticaal
groen stimuleren.
• In kaart brengen van welke pleinen, open ruimten, bedrijventerreinen,
enzovoort in aanmerking komen voor ontharding en vergroening.
• Scholen ondersteunen om hun speelplaats te ontharden en vergroenen.
• Onderzoek naar de mogelijkheid voor een bijkomend publiek openluchtbad of recreatiedomein in het Meetjesland.
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DROOGTE TEGENGAAN
WATER OPSLAAN EN

WATERBEHEERSING

HERGEBRUIKEN

LANDBOUW

Wachtbekkens vermijden niet enkel over-

Een doeltreffende maatregel die bijdraagt aan

stromingen, ze zorgen eveneens voor water in

de waterbeheersingsproblematiek in de landbouw,

drogere zomerperiodes dat kan gebruikt worden

maar ook in andere sectoren, is het verwezenlijken

voor onder meer de landbouw. Ook in bebouwde

van groenblauwe en geelblauwe netwerken.

kernen kan het regenwater van particuliere en

Dergelijke netwerken hebben een milderende

collectieve hemelwaterputten opnieuw

werking op de impacts van klimaatverandering,

gebruikt worden.

ook langs landbouwgebieden. Het inrichten van
watervoerende slootjes en perceelsgrachten

Bedrijventerreinen, horecazaken, publieke

zorgt ervoor dat er in de zomer voldoende water

(overheids)gebouwen en schoolgebouwen zijn

beschikbaar is voor vee en gewassen. In de

ideale plekken om een hoog rendement te halen

wintermaanden zorgen ze voor de nodige afwa-

voor het hergebruik van regenwater. Het water dat

tering van de percelen, zodat de toplagen niet te

op daken en speelplaatsen valt, kan dienen voor

nat blijven.

het spoelen van toiletten. Dit is veruit de grootste
verbruiker van water op scholen. Bovendien wordt

Bovendien dragen deze maatregelen ook

hierdoor ook een grote verharde oppervlakte

bij aan waterberging en vertraagde afvoer van

afgekoppeld van het rioleringssysteem.

hemelwater, zodat ze wateroverlast in meer
afwaarts gelegen gebieden kunnen helpen
beperken. Ook peilgestuurde drainage en de
installatie van spaarbekkens voorkomen zowel
droogte als overvloed.
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REGIONAAL
DROOGTEPLAN
Een regionaal droogteplan brengt vraag en
aanbod van water voor de regio in kaart. Dit
zorgt ervoor dat maatregelen om het Meetjesland
minder kwestbaar te maken voor droogte structureel en doordacht kunnen worden ingezet. Het
optimaliseert de waterbeschikbaarheid tijdens
drogere periodes. Parallel met het hemelwaterplan kan intelligente sturing van waterstromingen
en -volumes hier deel van uitmaken. Dit is niet
enkel mogelijk op grote schaal voor rivieren en
waterlopen, maar biedt ook mogelijkheden op
middelgrote en (zeer) kleine schaal zoals collectieve hemelwaterputten of groendaken.
Het plan vergt een integrale analyse voor een
groot aantal sectoren zoals industrie, landbouw,
particulieren, enzovoort en de samenwerking van
een groot aantal actoren.
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LOKALE ACTIEPUNTEN
DROOGTE TEGENGAAN
• Een regionaal droogteplan opstellen.
• Vraag en aanbod van water in kaart brengen.
• Onderzoek naar het gebruik van wachtbekkens als buffer.
• Onderzoek naar het inzetten van intelligente systemen
voor watersturing.
• Een groenblauw en geelblauw netwerk uitbouwen.
• Landbouwers begeleiden om water slim in te zetten.
• Stimuleren van het hergebruik van regenwater met hemelwaterputten
bij particulieren, bedrijven en scholen.
• Deelnemen aan pilootprojecten zoals het Europese ‘Gewapend tegen
schaarste’ voor innovatieve oplossingen rond het hergebruik van water.
• Deelnemen aan onderzoek naar aangepaste en meer resistente teelten
in de landbouw.

4

Samen maken we het
Meetjesland Klimaatgezond
Het klimaat verandert, ook in het Meetjesland. De zomers worden
droger, de winters worden natter. We krijgen meer hittegolven en
meer extreme overstromingen. Deze extreme weersomstandigheden
hebben een belangrijke impact op mens en natuur. Hoog tijd dus
voor actie, niet enkel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar ook om de regio klimaatrobuust te maken.
Het regionaal adaptatieplan formuleert tal van maatregelen en
acties om de effecten van klimaatverandering te verzachten. De
lokale besturen spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook vele
andere lokale en bovenlokale actoren zetten hun schouders onder
dit plan. Want samen maken we het Meetjesland Klimaatgezond!

