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Woord vooraf
Het klimaat verandert, ook in het Meetjesland. Het wordt niet alleen warmer – gemiddeld tot zelfs
6,5°C in de zomer - de zomers worden ook droger en de winters worden dan weer natter. We
krijgen meer hittegolven en meer extreme neerslagintensiteiten. Tot deze bevindingen kwam
Sumaqua op basis van een onderzoek naar de risico’s en kwetsbaarheden van het Meetjesland voor
klimaatverandering.
De regio engageerde zich in 2017 om samen met Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen werk te
maken van ambitieuze klimaatdoelstellingen. Met het project Meetjesland Klimaatgezond werken we
aan een drastische vermindering van de CO2-uitstoot maar ook aan het verzachten van de negatieve
effecten van de klimaatopwarming (hitte, verdroging, wateroverlast, …). Het Europese
Burgemeestersconvenant vormt daarbij de leidraad. De meeste gemeenten hebben reeds een
lokaal mitigatieplan opgemaakt met concrete acties en maatregelen om de lokale CO2-uitstoot te
verminderen. Dit rapport kadert binnen de adaptatiedoelstellingen van het Convenant en bevat
maatregelen om de regio weerbaar te maken tegen de onafwendbare gevolgen van de
klimaatverandering.
Extreme weersomstandigheden hebben een belangrijke weerslag op mens en natuur. Denk maar
aan het toenemend aantal (kwetsbare) personen dat getroffen zal worden door wateroverlast en
hittegolven, de mogelijke schade aan gebouwen en infrastructuur, verlaagde productiviteit en
opbrengsten voor bedrijven, de impact op landbouw, natuur en milieu, toerisme en recreatie, ….
Hoog tijd dus om in actie te schieten. Samen met lokale en regionale experten gingen we op zoek
naar oplossingen voor de risico’s van klimaatverandering in de regio en formuleerden we
maatregelen om het Meetjesland klimaatrobuust te maken zoals het ontharden en vergroenen van
dorpskernen, het (opnieuw) open leggen van waterlopen, maximale opvang en hergebruik van
hemelwater, bebossingsprojecten, …. In dit rapport vindt u het regionale adaptatieplan met
adaptatieprioriteiten voor de regio. Het vormt de basis voor concrete (inter)gemeentelijke acties en
maatregelen om het meetjesland klimaatbestendig te maken.
We hebben de belangrijkste resultaten van de klimaatstudie en het -adaptatieplan ook samengevat
op www.meetjeslandklimaatbestendig.be. Je kan zelf aan de slag met een interactieve klimaatatlas
van de regio waar alle resultaten ruimtelijk bekeken kunnen worden.
We hopen dat dit rapport gemeenten en andere belangrijke partners op weg zet en houvast biedt bij
het opzetten van een gefundeerd adaptatiebeleid.

Provincie Oost-Vlaanderen

Veneco

Riet Gillis

Sofie Vandelannoote

Gedeputeerde bevoegd voor milieu en klimaat

Algemeen Directeur
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Samenvatting
Het klimaat in Vlaanderen en het Meetjesland is aan het veranderen. Deze veranderingen kunnen
een grote impact hebben op onze samenleving en de ecosystemen errond. Het is daarom van
belang om in het beleid nu reeds rekening te houden met deze veranderingen. Deze studie richt
zich op het adaptatieluik van het klimaatbeleid: het aanpassen van natuurlijke en menselijke
systemen om de impacts en gevaren van klimaatverandering op te vangen. Meer bepaald is er een
regionaal klimaatadaptatieplan opgesteld voor het Meetjesland, dat de regio weerbaarder moet
maken tegen klimaatschokken.
Op dit moment is geweten in welke richting het klimaat zal veranderen. De precieze omvang van
deze veranderingen is echter nog niet volledig duidelijk, omwille van onzekerheid in klimaatmodellen,
broeikasgasuitstoot en beleidskeuzes. Het is dus van belang dat de geselecteerde maatregelen
flexibel en adaptief worden ontworpen, zodat later nog aanpassingen aangebracht kunnen worden
in functie van de werkelijke klimaatverandering. De maatregelen moeten ook van het “no-regret”principe zijn: we willen nu geen maatregelen of harde infrastructuur uitbouwen, waarvan we later
eventueel spijt kunnen krijgen. In het ideale geval pakken de maatregelen de problemen, die we nu
reeds zien, op een duurzame manier aan en zijn ze zodanig ontworpen dat ze in de toekomst
relatief eenvoudig uitgebreid kunnen worden.
Bij het ontwerpen van klimaatadaptatiestrategieën wordt dikwijls een onderscheid gemaakt tussen
zes categorieën: ontharden, vergroenen, ventileren, warmteopname beheersen, ruimte voor water
en afschermen. In hoofdstuk 2 wordt eerst verduidelijkt hoe deze strategieën de impacts van
klimaatverandering kunnen beperken. Er wordt hierbij gekeken naar vier klimaateffecten:
overstromingen van rivieren, wateroverlast in bebouwd gebied, droogte en hitte. Vervolgens worden
sets van maatregelen voorgesteld voor negen actiedomeinen, die verduidelijkt worden met behulp
van concrete voorbeelden. Waar mogelijk wordt bekeken in welke mate en waar in het Meetjesland
deze maatregelen kunnen gerealiseerd worden. Dit wordt gestaafd met kaartmateriaal op niveau
van het Meetjesland, wat kan dienen als basis voor de lokale adaptatieplannen. Tot slot is per set van
maatregelen op een eenvoudige manier aangegeven in welke mate ze een mitigerend karakter
hebben op elke van de vier beschouwde klimaateffecten.
In het derde hoofdstuk wordt vervolgens een regionaal klimaatadaptatieplan voor het Meetjesland
voorgesteld. Dit plan bestaat uit een groot aantal aanbevelingen die moeten helpen bij het opstellen
van een adaptief klimaatbeleid en bij de concrete uitwerking ervan.
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1 Krijtlijnen adaptatieplan
1.1 Voorafgaandelijke kwetsbaarheids- en risicoanalyse
Het regionaal klimaatadaptatieplan voor het Meetjesland is gebaseerd op de resultaten van de
voorafgaandelijke kwetsbaarheids- en risicoanalyse van klimaatverandering op het Meetjesland
(Meert et al., 2018). Dat rapport beschrijft aan de hand van klimaatmodellen en verschillende
scenario’s hoe het klimaat in de regio in de toekomst kan veranderen samen met de onzekerheden.
Klimaatverandering brengt nattere winters en drogere zomers met hevigere onweersbuien met zich
mee. Het wordt ook warmer: een stijging van1°C tot 4°C in de winter, en van1.5°C tot zelfs +6.5°C in
de zomer tegen 2100. Het aantal dagen met vorst neemt af. Zonnestraling en verdamping nemen
toe. De windsnelheid zal wellicht amper veranderen. De zeespiegel in Oostende stijgt tegen 2100
met 20 tot 80 cm, hoewel de impact hiervan op het Meetjesland wellicht beperkt is.
Door deze veranderingen zullen overstromingen, droogte en hittestress vaker en meer extreem
voorkomen. Extreme rivieroverstromingen kunnen tot 8 keer vaker voorkomen in 2100, zeer
extreme rioleringsoverstromingen zelfs tot 25 keer vaker dan vandaag in het Meetjesland. Ook kan
de overstroomde rivieroppervlakte meer dan verdubbelen tegen 2100. Extreme droogte die in het
huidig klimaat slechts eens per 30 jaar voorkomt, kan tegen 2100 om de 3 jaar optreden. Ook neemt
de waterbeschikbaarheid in de zomer af met gemiddeld 28%. Rivieren kunnen vaker droogvallen
doordat het minder vaak regent in de zomer. Het Meetjesland heeft nu gemiddeld eens per jaar of
twee jaar te kampen met een hittegolf. Tegen 2100 kan de regio jaarlijks met 3 tot 4 hittegolven af te
rekenen krijgen. Vooral de meer verstedelijkte gebieden zullen meer last ondervinden van
hittestress, terwijl meer landelijke gebieden minder hard getroffen worden.
Deze toenemende extremen hebben een weerslag op mens en natuur. De kwetsbaarheids- en
risicoanalyse bespreekt de impacts voor de sectoren gezondheid & welzijn, schade aan gebouwen,
infrastructuur, industrie & economie, energie & drinkwater, land- & bosbouw, natuur & milieu, en
toerisme & recreatie.
Om de resultaten toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerde partijen werd de website
www.meetjeslandklimaatbestendig.be gelanceerd. Deze website bevat een beknopte samenvatting
van de kwetsbaarheidsstudie. Daarnaast werd ook een interactieve klimaatatlas ontwikkeld waar alle
geïnteresseerden de resultaten in meer detail kunnen bekijken. Deze atlas is eveneens beschikbaar
op de website.

1.2 Algemene principes
De voorafgaandelijke risico- en kwetsbaarheidsanalyse toonde aan dat klimaatverandering
belangrijke impacts kan hebben op onze samenleving en de ecosystemen. Het is dus belangrijk dat
men hiermee rekening houdt bij huidige beleidsbeslissingen. Hierbij zijn er twee mogelijke
aanpakken om ons weerbaar te maken tegen klimaatverandering: mitigatie en adaptatie. Mitigatie
omvat het stabiliseren en beperken van klimaatverandering. Volgens het Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) kan mitigatie omschreven worden als “de menselijke activiteiten om de
bronnen van broeikasgassen te reduceren, of middelen om broeikasgassen op te nemen te
simuleren”. Adaptatie omvat de aanpassingen aan natuurlijke en menselijke systemen om ze
weerbaarder te maken tegen de impacts en gevaren van klimaatverandering. In het ideale geval
wordt gebruik gemaakt van strategieën die zowel een mitigerend als een adaptief karakter hebben.
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Dit rapport bespreekt het regionaal klimaatadaptatieplan voor het Meetjesland. Het geeft een
overzicht van de maatregelen om de risico’s en impacts van klimaatverandering te verminderen.
Vervolgens worden een groot aantal actiepunten geformuleerd om de adaptatiemaatregelen uit te
rollen in het Meetjesland. Op de regionale schaal wordt aangegeven waar deze maatregelen
toegepast kunnen worden. Let wel: de concrete implementatie van deze maatregelen op het lokale
niveau vraagt een meer gedetailleerde analyse, ontwerp en planning. Dit laatste vormt het onderdeel
van de lokale klimaatadaptatieplannen die hierna op basis van de regionale adaptatiestrategie
opgemaakt worden.

1.2.1 Omgaan met onzekerheden inzake klimaatverandering en de bijhorende
risico’s
De precieze toekomstevoluties zijn niet bekend, omwille van de onzekere resultaten van de
klimaatmodellen maar ook door de onzekere wereldwijde toekomstige keuzes inzake klimaat-,
energie- en milieubeleid. Dit beleid bepaalt immers de toekomstige wereldwijde uitstoot aan
broeikasgassen en dus de precieze klimaatverandering. Wat wel met quasi zekerheid bekend is, zijn
de tendensen naar meer extreme weersomstandigheden. Eveneens bekend zijn de relevante socioeconomische en ecologische gevolgen en risico’s voor elk van de klimaatscenario’s. Voor de gevolgen
en risico’s die groot zijn, dient men het voorzichtigheidsprincipe te hanteren. Dit kan door enerzijds
te proberen deze risico’s te beperken, door te blijven inzetten op klimaatmitigatiestrategieën.
Anderzijds dienen we ons goed voor te bereiden op de mogelijke gevolgen.
Het voorzichtigheidsprincipe wordt bij elke vorm van risicobeheer gevolgd. Het technisch begrip
“risico” is de combinatie van de kans op voorkomen en de bijhorende gevolgen:
Risico = Kans * Gevolgen
Het teken “ * ” in deze definitie verwijst naar het wiskundig convolutieteken. Dit betekent dat men de
kans op een bepaalde situatie vermenigvuldigt met de bijhorende gevolgen en deze waarden
vervolgens optelt voor alle mogelijke situaties. In de context van klimaatadaptatieplanning gaat het
om alle mogelijke weersomstandigheden die zich in de toekomst kunnen voordoen. Elk van deze
weersomstandigheden heeft een bepaalde kans op voorkomen en bepaalde socio-economische
en/of ecologische gevolgen. De kans op voorkomen in het huidige klimaat kan berekend worden via
statistische analyses, maar is echter onzeker voor het toekomstige klimaat. Daarom wordt gebruik
gemaakt van klimaatscenario’s. De precieze kans van voorkomen van elk van deze scenario’s is niet
bekend; daarom worden ze allemaal beschouwd. Wat wel bekend is (via de kwetsbaarheids- en
risicoanalyse) zijn de gevolgen van elk van de klimaatscenario’s. Deze werden immers via
impactmodellen concreet voor het Meetjesland ingeschat.
De impactresultaten van de klimaatscenario’s voor het Meetjesland zijn gebruikt om de mogelijke
klimaatadaptatiemaatregelen te selecteren en de klimaatrobuustheid ervan te toetsen. Dit gebeurde
volgens het “no-regret” principe. Het betekent dat er niet langer met historische klimaatcondities
wordt gewerkt, zelfs niet met beste schattingen van toekomstige klimaatcondities. Wel wordt
rekening gehouden met de impacts van alle klimaatscenario’s en worden maatregelen uitgewerkt die
nuttig zijn in elk van deze klimaatscenario’s. Het zou immers geen slimme aanpak zijn om
maatregelen te nemen die nu reeds volledig het hoofd kunnen bieden aan de mogelijke gevolgen
van het klimaatscenario met de hoogste impacten. Wel moeten de nu genomen maatregelen dit
laatste minstens voor een deel doen, en dient men rekening te houden met de mogelijkheid om
later eventueel bijkomende maatregelen te nemen (afhankelijk van de toekomstige klimaatevoluties).
Ook is het belangrijk dat er nu geen strategie wordt gevolgd die zulke bijkomende maatregelen in de
toekomst onmogelijk (of excessief duur) zouden maken. Dit verwijst naar het “no-regret” karakter: we
willen nu geen maatregelen uitbouwen waar we later spijt zouden van krijgen.
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1.2.2 Nood aan flexibele en duurzame oplossingen
Het ontwerp van effectieve ‘no-regret’ maatregelen moet flexibel en aanpasbaar zijn, zodat ze
kunnen omgaan met de potentiële klimaatevoluties en de bijhorende onzekerheden. Een concreet
voorbeeld in het kader van toenemende wateroverlast laat toe om dit aanschouwelijk voor te stellen.
Bij het ontwerp van rioleringssystemen wordt momenteel nog gewerkt met vaste, gedefinieerde
ontwerpregels. Hier wordt best (deels) van af gestapt, aangezien er geen perfecte kennis is van de
toekomstige klimaatcondities. Het ondergrondse en zeer dure rioleringsstelsel wordt daarom best
ontworpen voor de huidige of nabije condities, zonder te overdimensioneren. De overblijvende en
onzekere risico’s, die toenemen in de tijd, dienen dan opgevangen te worden met bijvoorbeeld
infiltratie, bovengrondse berging of vertraagde afvoer. Bij voorkeur gebeurt dit met behulp van een
groot aantal kleinschalige maatregelen en natuurlijke oplossingen. Dergelijke strategieën worden
verkozen boven het installeren van grote, harde infrastructuur, omdat ze gemakkelijker aanpasbaar
zijn en ook een reducerend effect kunnen hebben op andere klimaatimpacts, zoals droogte en hitte.
Het regionaal klimaatadaptatieplan identificeert reeds enkele locaties waar dergelijke maatregelen
mogelijk zijn, zodat dit verankerd kan worden in de ruimtelijke planning of in andere procedures van
regelgeving. Deze analyse dient herhaald en verfijnd te worden bij de opmaak van de lokale
adaptatieplannen, in samenspraak met de lokale actoren.
Deze natuurlijke oplossingen kunnen – indien nodig – aangevuld worden met bijkomende
kunstmatige maatregelen zoals bufferbekkens of andere harde infrastructuur. Het ontwerp van deze
korte termijn infrastructurele oplossingen/acties dient opnieuw doordacht te gebeuren. Het zou
onverstandig zijn om de bufferbekkens nu reeds te dimensioneren om te voldoen aan de hoogste
prognoses tegen 2100. Een betere aanpak is om het ontwerp te baseren op de minimale kortetermijn noden en een constructie voorzien die toelaat om later op een kosten-efficiënte manier
extra buffercapaciteit te creëren. De impactresultaten volgens de verschillende klimaatscenario’s zijn
indicatief voor het inschatten van deze nodige extra buffering. De nodige ruimte hiervoor wordt
daarom best nu al ‘gereserveerd’. Het mogelijke bereik aan impacts en dus de nodige
capaciteitsuitbreiding worden nl. gegeven door de resultaten tussen het huidige klimaat en het
hoge-impact klimaatscenario. Het zijn dus vooral de impactresultaten van dit laatste scenario die in
de kwetsbaarheids- en risicoanalyse beschouwd werden.

1.2.3 Verhogen van de veerkracht
Alle klimaatscenario’s geven een evolutie naar meer extreme weersomstandigheden, zowel hogere
neerslagintensiteiten en –volumes, als meer droogte en hittestress. Dit betekent dat
klimaatadaptatiestrategieën erop gericht moeten zijn om de negatieve impacts van zulke extremen
te beperken en ervoor te zorgen dat onze maatschappij en ons ecosysteem beter in staat zijn om de
gevolgen op te vangen. Dit betekent dat de maatschappij en het ecosysteem weerbaarder en
veerkrachtiger moeten gemaakt worden, zodat ze sneller kunnen terugkeren naar hun normale,
ongestoorde toestand (Figuur 1). Klimaatverandering zorgt voor meer tijdsvariabiliteit in
meteorologische omstandigheden en leidt dus ook tot grotere tijdsvariabiliteit in socio-economische
en ecosysteemcondities. Terwijl de klimaatmitigatiestrategieën beogen om de evolutie naar grotere
tijdsvariabiliteit
van
de
weersomstandigheden
zelf
terug te
dringen,
doen
de
klimaatadaptatiestrategieën dit voor de socio-economische en ecosysteemcondities.
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Figuur 1. De klimaatadaptatiestrategieën hebben als doel om de “veerkracht” van onze maatschappij
en beheerssystemen te vergroten, zodat zij beter in staat zijn om de frequentere extreme
weerschokken als gevolg van de klimaatverandering op te vangen.
Het inzetten van het beschikbare natuurlijk kapitaal is daarbij cruciaal. Waterbeheer in de jaren ’70
tot ’90 besteedde vooral aandacht aan het verbeteren van de afvoer van regenwater naar de
waterzuivering (Figuur 2). Dit zijn typische end-of-pipe oplossingen. Ze pakken het probleem niet aan
bij de bron, maar beperken eerder de gevolgen. De voorbije twee decennia werd vooral gewerkt
rond het verhogen van de efficiëntie in het waterbeheer, vooral via economische instrumenten en
infrastructuur. Op dit ogenblik, met de klimaatverandering als uitdaging, verschuift de aandacht naar
bronmaatregelen en het beter benutten van het natuurlijk kapitaal, via blauwgroene oplossingen en
groene infrastructuur. Heel wat van de klimaatadaptatiemaatregelen die in dit plan worden
voorgesteld vallen in deze laatste categorie.
Het is inderdaad (kosten)efficiënter om de problemen op een duurzame manier aan te pakken aan
de bron. Wateroverlast pakt men best aan door zoveel mogelijk afstromend regenwater opwaarts
vast te houden en te laten infiltreren en zo weinig mogelijk in de rioleringen of waterlopen te laten
stromen. Uiteraard zijn er beperkingen aan wat men aan bronmaatregelen kan realiseren, zodat ze
gecombineerd moeten worden met andere oplossingen. In volgorde van prioriteit zijn dat (zie Figuur
3): bronmaatregelen, waterbergingsinfrastructuur (bijvoorbeeld wachtbekkens), vertraagd afvoeren
(bijvoorbeeld via grachten), voor de onvermijdbare overstromingen: voorspellen, waarschuwen,
evacueren en beperken van de gevolgen.

Figuur 2. Voorbeeld van de evolutie in het waterbeheer waarbij er meer aandacht gaat naar het
beter gebruik maken van het beschikbare natuurlijke kapitaal (Bron: Hans Bruyninckx, voorzitter van
het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen)

Krijtlijnen adaptatieplan

Sumaqua | Regionaal klimaatadaptatieplan Meetjesland

5

Figuur 3. Ladder van Lansink: maatregelen tegen wateroverlast in stedelijk gebied, in volgorde van
prioriteit.

1.2.4 Opportuniteiten creëren
Analyse van de socio-economische en ecologische klimaatimpacts onder verschillende scenario’s
leert dat beperkte, klassieke maatregelen mogelijks niet langer voldoende zullen zijn om de meer
extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden. Dit initieert de zoektocht naar meer duurzame,
lange-termijn oplossingen.
Vaak vragen dergelijke duurzame en lange-termijn oplossingen een betere afstemming tussen vele
betrokken beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, wonen, waterbeheer, hittestressbeheer,
landbouw, ecologie en groenbeheer, recreatie, enz. Zulke afstemming leidt meestal tot “co-benefits”
of win-win situaties en daardoor ook tot globale kostenbesparingen. Het voorzien van groen in open
ruimtes in steden, in combinatie met regenwaterberging en infiltratie laat toe om zowel
wateroverlast te beperken, droogte tegen te gaan, hittestress te controleren, en stadsbeleving te
vergroten. Dit is een mooi voorbeeld van verschillende voordelen die hand-in-hand gaan en de
maatregel dus meer kostenefficiënt maken. Het vraagt wel een uitgebreide, sterke afstemming
tussen de betrokken gemeentediensten. Via deze verhoogde afstemming kan een efficiënter en
duurzamer beleid worden gevoerd, doordat een groot aantal uitdagingen gelijktijdig aangepakt
kunnen worden. Op die manier zorgt de klimaatadaptatieplanning ervoor dat de uitdagingen worden
omgebogen in kansen, bijvoorbeeld door vernieuwende concepten van duurzame planning te
implementeren. Het klimaatadaptatieplan kan trouwens enkel succesvol zijn wanneer het over de
beleidsgrenzen heen reikt en tegelijk gedragen wordt door alle betrokken partijen: lokale besturen,
burgers, verenigingen, landbouw en industrie.
In dit ‘stapelen van voordelen’ en het multifunctioneel gebruik van maatregelen ligt mogelijks de
sleutel van een duurzaam, breed gedragen en tegelijk kostenefficiënt beleid. Bij de uitvoerende
overheid ligt dan ook de grote uitdaging om dergelijke multifunctionele waarden duidelijk te
communiceren naar de bevolking en investeerders. Waar nodig moet de mogelijkheid bestaan om
acties en maatregelen op te leggen. Dit kan opnieuw enkel succesvol uitgevoerd worden via een
intense samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen. Om dit praktisch te realiseren kan
eventueel gewerkt worden met een ‘klimaattoets’ die doorlopen wordt voor elk project. Tijdens de
ontwerpfase worden dan telkens de impacts op diverse aspecten zoals wateroverlast, droogte,
biodiversiteit, belevingswaarde, etc. afgetoetst.
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1.2.5 Draagvlak creëren
Een goed ondersteund en uitgevoerd klimaatadaptatiebeleid vergt de samenwerking en inspraak
van verschillende beleidsdomeinen, actoren en de bevolking. De maatregelen zullen namelijk
inspanningen en aanpassingen vragen en worden daarom best zoveel mogelijk gedragen door de
maatschappij. Het welslagen van klimaatadaptatiemaatregelen lijkt daarbij op twee grote pijlers te
steunen: een gerichte afstemming van beleidsdomeinen en een communicatie naar de bevolking die
gericht is op sensibiliseren en bewustwording.
Klimaatadaptatie is bij uitstek een multi-level governance kwestie (EEA, 2012). Gemeenten en steden
hebben een belangrijke rol, omwille van hun kennis over de lokale context. Het zijn de lokale
omstandigheden die de reële kwetsbaarheid ten aanzien van de klimaateffecten bepalen.
Gemeenten en steden kunnen lokale kennis bij elkaar brengen, kunnen helpen om haalbare
ambities op te stellen en kunnen lokaal invulling geven aan het Vlaamse adaptatiebeleid. Anderzijds
hebben gemeenten en steden ook de medewerking van provincies en de Vlaamse overheid nodig,
omdat de schaal waarop ze zelf acties kunnen ondernemen soms veel kleiner is dan de
klimaateffecten waarmee ze geconfronteerd worden. Voor sommige maatregelen hebben
gemeenten en steden niet de bevoegdheden om actie te ondernemen. En ook om de nodige
adaptatiemaatregelen financieel haalbaar te houden, is samenwerking tussen overheidsniveaus een
must (EEA,2012; Coninx et al., 2015).
Gemeenten en steden die op zoek zijn naar financiering voor adaptatiemaatregelen kunnen die via
verschillende kanalen vinden. Voor maatregelen die slechts een beperkte aanpassing vragen van de
huidige infrastructuur, ruimtelijke inrichting of beleidsactiviteiten is “meekoppelen” de meest
aangeraden optie. Adaptatie wordt in dat geval gewoon een onderdeel van de activiteiten van de
lokale overheid en worden betaald via de bestaande budgetten van één of meerdere
beleidsdomeinen. Maatregelen die grotere ingrepen vragen en dus ook meer kosten, kunnen
gefinancierd worden uit een aanbod van projectsubsidies vanuit Europa, Vlaanderen of de
provincies. Deze kunnen onderverdeeld worden in subsidies voor onderzoek, ontwikkeling en
realisatie (zie bijvoorbeeld http://www.burgemeestersconvenant.be/financiering). Sommige
adaptatiemaatregelen leveren baten en mogelijks zelfs winsten op voor private domeinen, waardoor
ze in aanmerking komen voor private financiering. Publiek-private samenwerkingen lijken in
dergelijke situaties het meest gunstig (Burgemeesterconvenant, 2018).
Hiernaast is ook de sensibilisering, bewustwording en betrokkenheid van de burgers erg belangrijk.
Iedereen moet overtuigd zijn van het nut, de nood en de voordelen van klimaatadaptatie. Een
toegenomen bewustwording vergroot het draagvlak om de klimaatadaptatiestrategieën te
realiseren. Sensibilisering zorgt ook voor meer zelfredzaamheid, nl. het accepteren dat de overheid
niet alles kan en moet oplossen en dat inwoners van een gemeente inderdaad zelf ook een cruciale
rol kunnen spelen. Lokale en individuele maatregelen - wanneer op grote schaal uitgevoerd - kunnen
immers een enorm cumulatief effect hebben. In combinatie met een bottom-up aanpak kan
betrokkenheid van de bevolking actieve steun geven aan adaptatieprojecten. Verschillende van de
adaptatiemaatregelen die verder in dit rapport besproken werden, steunen ook op een actieve
participatie van de omwonenden.

1.3 Methodologie en leeswijzer
Het regionale klimaatadaptatieplan voor het Meetjesland bestaat uit twee grote delen. Het eerste
gedeelte omvat een overzicht met mogelijke oplossingen en strategieën om het hoofd te bieden aan
de veranderende klimaateffecten. Dit overzicht werd opgesteld op basis van de resultaten van de
voorafgaandelijke kwetsbaarheids- en risicoanalyse, samen met de resultaten van twee workshops,
gehouden op 12 juni en 13 november 2018. De lijst werd verder aangevuld op basis van de kennis
en ervaring met klimaatadaptatiestrategieën en internationale literatuur. Alle adaptatiemaatregelen
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en –concepten zijn vervolgens opgedeeld in negen beleidsdomeinen, zodat de belangrijkste zaken
per sector zijn samengevat. Deze beleidsdomeinen omvatten o.a. herinrichting van open ruimte,
klimaatbestendig bouwen en wonen, ruimtelijk beleid en een klimaatbestendige landbouw. Per
beleidsdomein zijn de maatregelen nog verder onderverdeeld in sets of visies, waarvoor telkens op
een eenvoudige manier gekwantificeerd is in welke mate ze de negatieve gevolgen van
klimaateffecten kunnen beperken. Dit overzicht van adaptatiemaatregelen is te vinden in hoofdstuk
2.
Via de locaties van de risico’s en andere geografische informatie werd vervolgens aangeduid waar de
prioritaire en minder prioritaire maatregelen geïmplementeerd kunnen worden. Dit gebeurt niet met
hoog ruimtelijk detail maar op de regionale schaal van het ganse grondgebied van het Meetjesland.
Deze regionaal klimaatadaptatiekaarten voor het Meetjesland vormen dan de basis van de lokale
klimaatadaptatieplannen voor de individuele gemeenten of clusters van gemeenten. Deze kaarten
zijn eveneens te vinden in hoofdstuk 2, samen met de adaptatieconcepten.
In hoofdstuk 3 wordt vervolgens het regionale klimaatadaptatieplan voor het Meetjesland
besproken. Dit plan is opgesteld op basis van de maatregelen uit hoofdstuk 2 en de resultaten van
de tweede workshop. Verdeeld over vijf pijlers wordt een groot aantal lokale en regionale
actiepunten voorgesteld die het opzetten en uitvoeren van een klimaatrobuust en adaptief beleid
moeten faciliteren. Deze vijf pijlers of actiedomeinen zijn: Beleidskeuzes & afstemming administratie,
Bewustwording & sensibilisering, Kennis & onderzoek, Implementatie & pilootprojecten en Netwerk
& participatie. De voorgestelde actiepunten worden afzonderlijk beoordeeld op vier aspecten: de
mogelijke uitvoeringstermijn (korte- of lange termijn), de kosten die nodig zijn voor de realisatie
ervan, de verwachte potentiële impact van de maatregel en de ruimtelijke toepasbaarheid ervan in
het Meetjesland.
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2 Adaptatieconcepten
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van een brede waaier aan mogelijke klimaatadaptatiemaatregelen en -concepten. Deze werden geïdentificeerd op basis van de resultaten van de risicoen kwetsbaarheidsanalyse (Meert et al., 2018) en geselecteerd op basis van hun toepasbaarheid in
het Meetjesland en bij uitbreiding Vlaanderen. De beschrijving van de verschillende concepten
begint met een veralgemeend overzicht van de achterliggende strategieën, gesorteerd per type
impact dat ze mitigeren. Vervolgens worden de maatregelen en concepten in meer detail
beschreven, waarbij telkens een algemene beschrijving gegeven wordt, samen met enkele concrete
voorbeelden ter illustratie. Per set van maatregelen is eveneens een inschatting gemaakt van de
mate waarin ze een impact hebben op de beschouwde klimaateffecten. De maatregelen zijn
gesorteerd op basis van de sector of het beleidsdomein waarin ze toegepast kunnen worden.
Inrichting
bebouwde kern

Bouwen
en wonen

Bedrijventerreinen

Gezonde scholen

Landbouw

Klimaatrobuuste
natuurgebieden

Ruimtelijk en
waterbeleid

Voorspellen en
waarschuwen

Sensibilisering
en subsidies

Figuur 4. Overzicht van de verschillende sectoren waarin de klimaatadaptatieconcepten in het
verdere verloop van dit hoofdstuk opgedeeld zijn.
Waar mogelijk wordt al een eerste aanzet gegeven voor het identificeren van locaties en gebieden
die geschikt zijn voor het realiseren van adaptatiemaatregelen en die kunnen helpen bij het verder
concretiseren van de actiepunten in hoofdstuk 3. Het dient opgemerkt te worden dat de kaarten
eerder op regionale schaal dan op lokale schaal opgevat zijn, waardoor het ruimtelijke
detailleringsniveau dus relatief beperkt is. De kaarten geven eerder een aanduiding van de locaties
waar ingezet kan worden op de gekozen adaptatiemaatregelen en de grootte of omvang waarmee
dit kan. Deze rudimentaire kaarten dienen dan als basis voor de lokale adaptatieplannen die het
vervolg vormen van deze studie. In dergelijke lokale plannen kan in meer detail (op niveau van
gebouwen, straten of wijken) gekeken worden naar mogelijke maatregelen, vertrekkende van de
principes en concepten die besproken werden in hoofdstuk 2, en de technische uitwerking ervan.
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2.1 Algemene principes
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de werking en de haalbaarheid van een groot aantal
klimaatadaptatiemaatregelen besproken. Op de website klimaatenruimte.be, uitgegeven door het
Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, worden deze maatregelen gegroepeerd volgens
zes ruimtelijke strategieën:




Ontharden
Bebossen
Ventileren





Warmteopname beheersen
Ruimte voor water
Afschermen

Alhoewel de maatregelen in dit rapport gebaseerd zijn op dezelfde concepten, is voor een iets
andere indeling gekozen. In deze eerste sectie wordt per klimaateffect overlopen wat de
belangrijkste algemene principes zijn om de impacts ervan op te vangen. Dit laat de lezer toe om de
maatregelen die verder besproken worden beter te begrijpen en stelt hem in staat om zelf eventueel
nog nieuwe maatregelen te bedenken. Verderop in dit hoofdstuk worden de adaptatiemaatregelen
dan gesorteerd per sector waarin ze van toepassing zijn.

Overstromingen vanuit waterlopen
Tijdens de wintermaanden stijgen de neerslagvolumes en kan de kans op
verhoogde afvoeren en overstromingen van waterlopen toenemen. Het vermijden
of beperken van de impact van overstromingen gebeurt best via volgend
stappenplan:





De afstroming naar de waterloop terugdringen (via opwaartse berging, vertraagde afvoer,
infiltratie, opslag, …).
Tijdelijke berging van overtollig water in gecontroleerde overstromingsgebieden en
wachtbekkens.
Installatie van een voorspellings- en waarschuwingssysteem, zodat mensen voorbereid zijn.
Gevolgen van onvermijdbare overstromingen beperken.

Stedelijke wateroverlast
De meer intense neerslagbuien in de zomermaanden kunnen in de toekomst
leiden tot meer frequente en meer extreme wateroverlast in stedelijk gebieden
vanwege de beperkte capaciteit van rioleringssystemen. De maatregelen om dit
tegen te gaan zijn vrij gelijkaardig aan de maatregelen hierboven, met dien
verstande dat ze op andere schaal toegepast worden. De maatregelen spitsen zich
vooral toe op:




Verharding tegengaan, zodat er minder water richting het rioleringssysteem stroomt.
Afkoppeling (en infiltratie) bevorderen, met hetzelfde beoogde effect.
Tijdelijke buffering van regenwater en vertraagde afvoer, zodat de piekbelasting op het
rioleringssysteem gereduceerd wordt.

Droogte
De frequentie waarmee droogteperiodes voorkomen zal toenemen door
langdurigere periodes met weinig of geen neerslag en hoge verdamping. Dit zal
leiden tot een daling van de beschikbare hoeveelheden water en een impact
hebben op verschillende sectoren (drinkwaterproductie, landbouw, koelwater voor
industrie, …). De maatregelen om de impacts van droogte tegen te gaan omvatten
vooral:
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Water zo veel mogelijk laten infiltreren tijdens natte periodes, zodat grondwatervoorraden
aangevuld worden.
Andere manieren om tijdens natte periodes water op te slaan en later te hergebruiken.
Het gebruik van drinkwater beperken, zeker in toepassingen waar dit niet nodig is.
Het verbruik van water terugdringen met behulp van efficiëntere technieken.
Hergebruik van regenwater en grijs afvalwater.

Hitte
De stijgende temperaturen zullen zorgen voor thermisch ongemak en hittestress
bij mensen, planten en dieren. In verstedelijkte gebieden zal de impact nog groter
zijn, als gevolg van het hitte-eilandeffect. Maatregelen om de impacts van
stijgende temperaturen draagbaar te maken, zijn:






Installatie van passieve koeling (isolatie, hoogrendementsglas, ventilatie …), zodat het
binnenklimaat veel trager opwarmt.
Creatie van schaduw en afkoeling (bv. door meer groen in de bebouwde omgeving).
Meer waterpartijen in de bebouwde kom, wat eveneens zorgt voor afkoeling.
Vervangen van planten en bomen die meer resistent zijn aan hoge temperaturen.
Voorzien van voldoende gemeenschappelijke zwembaden en recreatiegebieden

2.2 Herinrichting bebouwde kern
2.2.1 Concepten
De klimaat- en waterrobuuste (her)inrichting van pleinen, straten en andere open ruimtes is een
breed dragende adaptatiestrategie met een grote verscheidenheid aan voordelen en deelaspecten.
Ze vertrekt van de filosofie dat de schaarse open ruimte zeer efficiënt benut moet worden en dat er
bijgevolg nood is aan multifunctioneel gebruik. Zo kunnen ze naast hun primaire functie,
bijvoorbeeld parking, recreatie of groenbeheer, ook gebruikt worden als tijdelijke waterberging en/of
infiltratievoorziening. Daarnaast biedt een afstemming met hittestressbeheer, stadsbeleving en
gezondheid enorme kansen om de veerkracht van steden en gemeenten te vergroten.
De oplossing bestaat erin om in de open ruimtes de hoeveelheid verharding te verminderen, meer
groen te voorzien, in combinatie met laagteberging en infiltratie. Dit heeft een reducerend effect op
wateroverlast in het bebouwd gebied, maar ook op verdroging en hittestress. Bovendien heeft het
ook een positieve invloed op de algemene leefkwaliteit, de luchtkwaliteit en de biodiversiteit.

Tegengaan van waterdichte verharding
Het verwijderen van verharde oppervlaktes en het vergroenen van open ruimtes vermindert de
hoeveelheid neerslagafstroming naar de riolering en de waterlopen. Daarnaast zorgt de hogere
weerstand er ook voor dat de afstroming vertraagt, wat tot lagere piekafvoeren leidt. De belasting
van het rioleringssysteem wordt dus kleiner, waardoor de kans op wateroverlast daalt.
Het ontharden van pleinen en open ruimtes kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Op
pleinen wordt de verharde oppervlakte zo veel mogelijk vervangen door groenblauwe elementen die
het water gedurende langere tijd kunnen vasthouden en eventueel laten infiltreren. Waar mogelijk
wordt best gebruik gemaakt van doorlatende verhardingen. Voor parkings, opritten, terrassen en
wandelpaden kan de verharding vervangen worden door waterdoorlatende bestrating en
verharding, zoals steenslag, dolomiet, grasdallen of kiezelstenen.
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Figuur 5. Voorbeelden van waterdoorlatende verhardingen: Waterpasserende tegels (Perfora®),
grasdallen (Febestral) en oprit in dolomiet (Livios).

Meer blauw en groen in de stad
Meer groen in de bebouwde en dichtbevolkte omgeving zorgt voor een beter leefklimaat. Het
tempert de opwarming veroorzaakt door de sterke verharding. Wanneer 30% van het stedelijk
oppervlak uit groene elementen bestaat, wordt reeds 2/3 van het koelpotentieel bereikt (Coder,
1996). Daarnaast zorgt het groen ook voor een verbetering van de luchtkwaliteit doordat fijn stof
opgevangen wordt en doordat planten en bomen zuurstof produceren. De aanwezigheid van groen
creëert ook een rustiger en mooier straatbeeld en verhoogt zo de kwaliteit van de woonomgeving.
Dit zorgt voor een waardevermeerdering van de wijk en haar woningen (Daams, 2016). Het
bevordert eveneens de sociale interactie en het buitenleven in de wijk.
Ook in de nabijheid van wateroppervlakken treedt een (licht) verkoelend effect op, doordat meer
energie gespendeerd kan worden aan het verdampen van water dan aan het opwarmen van de
bebouwde omgeving. Het aanbrengen van blauwe elementen in open ruimtes, zoals vijvers,
grachten en fonteinen zal dus lokaal zorgen voor extra verkoeling van het stedelijk gebied.
Bovendien kunnen dergelijke voorzieningen ook gebruikt worden voor andere functies zoals
waterberging (zie verder) en recreatieve doeleinden.
Naast pleinen en open ruimtes kunnen ook straten klimaat- en waterrobuust ingericht worden.
Dezelfde principes, als hiervoor beschreven, zijn hierbij van toepassing: het vergroten van de
sponswerking van de straat (dus meer water bergen en vasthouden), het bovengronds in goede
banen leiden van overtollig water en het vergroenen van de straat. Dat laatste kan door bestaande
verhardingen te vervangen door onder meer plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes,
grasperkjes, klimplanten,… . Kluck et al. (2017) toont aan dat de klimaatbestendige inrichting van
woonstraten meestal eenvoudig is en voor vlakke gebieden zoals het Meetjesland niet duurder hoeft
te zijn dan de traditionele inrichting.
De aanleg van meer groen wordt best gecombineerd met de aanplanting van bomen of eventueel
stadsbossen. Bomen beperken immers de hittestress vanwege hun schaduwwerking en zorgen dus
voor verkoeling. Dit is vooral in de dichtbebouwde wijken en gebieden van belang. Bovendien
verdampen bomen veel water; een volwassen boom kan immers zo’n 400 liter water per dag
verdampen (Kravcik et al., 2007). Het voorzien van groen zorgt voor een bijkomende onderhoudskost maar het levert belangrijke baten inzake gezondheid, leefcomfort en werkgelegenheid.

Figuur 6. Voorbeelden van een tuinstraat (Bronnen: City of Portland, Antwerpen aan ’t woord)
Adaptatieconcepten

Sumaqua | Regionaal klimaatadaptatieplan Meetjesland

12

Laagteberging en infiltratie van regenwater
Een andere mogelijkheid om de verharding niet rechtstreeks op de riolering aan te sluiten, bestaat
erin om het regenwater op een grasstrook – liefst met laagteberging – te laten lopen. In deze lokale
verdiepingen in het terrein kan het water dan tijdelijk gestockeerd worden. Dit vraagt echter een
doordachte aanleg van lokale ‘kuilen’ in het openbaar domein, zoals bijvoorbeeld langs de weg, of in
parken of andere groengebieden (zgn. wadi’s), sportterreinen en speeltuinen (zie voorbeelden in
Figuur 7). Het vraagt het afstappen van de traditie om in onze contreien de open ruimte volledig vlak,
zonder hoogtes en laagtes, aan te leggen. Dankzij de langere verblijftijd van het water in de
laagteberging, zeker in vergelijking met doorlatende verharding zonder berging, verhoogt de
hoeveelheid regenwater die in de bodem infiltreert. Eventueel wordt een overloop voorzien, zodat
bij het bereiken van de maximale bergingscapaciteit de overblijvende neerslagafstroming toch
overloopt in de riolering of een waterloop. Mits wat creativiteit en koppeling met
landschapsinrichting kan een wadi perfect ingewerkt worden in een klein landschapsparkje of
speeltuin. Enkel bij een zware stortbui zal het water er snel in stijgen, waarna het langzaam
leegloopt.

Figuur 7. Voorbeeld van herinrichting van een open stedelijke ruimte naar multifunctioneel gebruik
als speelzone en voor regenwaterberging en –infiltratie door het voorzien van laagteberging. (Bron:
Cities100 & stad Brugge)
Een hydraulische berekening, uitgevoerd met het programma Sirio in het kader van dit regionaal
adaptatieplan, toont het potentieel aan van zo’n laagteberging op verdroging. Wanneer bijvoorbeeld
1200 m² verharding aangesloten wordt op een groene strook van amper 60 m² en 5 cm diep, blijkt
93% van al het regenwater op lange termijn te infiltreren. Uiteraard is dergelijk buffervolume te klein
om wateroverlast te beperken, maar deze groene zones kunnen verdroging en hittestress wel
significant tegen gaan. Het voorzien van infiltratiestroken rond bomen langs de weg lijkt vaak relatief
eenvoudig te realiseren, en kan bomen (en andere vegetatie) helpen om langere en hetere periodes
te overleven. In het huidige straatbeeld komen dergelijke stroken al vaak voor, al zijn de dorpels
momenteel nog niet voorzien op het instromende water, waardoor het water niet in de strook
geraakt. Mits kleine aanpassingen kan dit toch eenvoudig gerealiseerd worden.

Figuur 8. Principes en voorbeeld van infiltratiestroken langs wegen.
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Figuur 9. Ontlasting van de riolering via regenwaterberging en infiltratie in open klimaat- & waterrobuuste (her)inrichting van stedelijke ruimtes met meer groen en blauw tussen of in de plaats van
het grijs. (Bron: RIONED)
Laagteberging en infiltratie zijn goede voorbeelden van duurzame bronmaatregelen. Ze hebben als
doel om het regenwater maximaal uit de riolering en de waterlopen te houden, en verdroging en
hittestress tegen te gaan. Rioleringen dienen immers in de eerste plaats om afvalwater te
verzamelen en af te voeren naar een waterzuiveringsinstallatie. De afvoer van regenwater is een
bijkomstig voordeel (soms een nadeel …), waar te veel op gerekend wordt. In plaats van regenwater
zo snel en zo veel mogelijk af te voeren naar de riolering, zou men het eerder zo veel en zo lang
mogelijk moeten ophouden en maximaal laten infiltreren waar het kan. Het maximaal opwaarts
bergen en infiltreren van regenwater vermindert niet alleen de kans op wateroverlast, maar
verhoogt tegelijkertijd de voeding van het grondwater, wat voor een natuurlijke buffer zorgt tegen
waterschaarste tijdens lange droge periodes. Indien in de wijk of straat nog een gemengde riolering
aanwezig is, heeft het ontlasten van de riolering via regenwaterberging en –infiltratie hetzelfde effect
als afkoppeling (meer gescheiden regen- en afvalwater), met onder meer lagere kosten voor de
afvalwaterzuivering.

Verhoging van de bergingscapaciteit op straat
Tijdelijke berging van water kan naast pleinen ook in straten gerealiseerd worden. Via een
doordachte wegaanleg kan de bergingscapaciteit op straat toenemen, waarbij er dan minder snel
schade ontstaat. Een holle weg zal bijvoorbeeld meer water kunnen bergen dan een bolle (zie Figuur
10). Wegen kunnen ook zodanig ingericht worden dat het regenwater afstroomt naar gebieden waar
het minder schade veroorzaakt. Afhankelijk van de terreinhelling kan het water via het straatprofiel
bovengronds ook afstromen, tot een bepaalde neerslagintensiteit, zonder in de huizen terecht te
komen of benedenstrooms voor wateroverlast te zorgen. Het aanbrengen van lokale verhogingen
zoals stoepranden en verkeersdrempels kan de bergingscapaciteit van straten nog verder doen
toenemen. Zo kan een straat zelf bijvoorbeeld als buffer gebruikt worden. Waterhoogtes van 5 of 10
centimeter op straat veroorzaken haast nooit schade, maar vormen wel een groot buffervolume
door de uitgestrektheid van straten. Dit zijn allen relatief eenvoudige en goedkope maatregelen,
waarmee de kosten voor beheer en onderhoud gelijk blijven en de waterschadekosten sterk
afnemen (Kluck et al., 2017).
Tot slot kan nogmaals opgemerkt worden dan het aanbrengen van groene elementen zoals bomen,
geveltuintjes en infiltratievoorzieningen de berging verder doet toenemen en de afstroming naar de
riolering verkleinen.

Figuur 10. Schade beperken bij water op straat via verdieping van de straat / door het straatprofiel
lager en “hol” aan te leggen i.p.v. “bol”. (Bron: RIONED)
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Collectieve hemelwaterputten
Alle blauwgroene elementen die hierboven besproken werden, dienen van water voorzien te
worden, wat in het gedrang kan komen door de toenemende droogte. Men dient tijdens droge
periodes dus voldoende regenwater te voorzien om waterpartijen aan te vullen, om het groen te
besproeien of voor elke andere toepassing waarvoor geen zuiver leidingwater noodzakelijk is.
Hiervoor kunnen collectieve hemelwaterputten aangelegd worden als onderdeel van de open
ruimtes. Zij ontlasten daarnaast ook de riolering en het water kan gebruikt worden als bluswater
voor de brandweer. Ook kunnen de collectieve hemelwaterputten gebruikt worden om de
omliggende huizen van de wijk van regenwater te voorzien, via een secundair waternet. In
dichtbebouwde, verstedelijkte gebieden is het immers soms moeilijk om hemelwaterputten (zie §2.3)
te installeren bij elke privéwoning.
Naast de klassieke hemelwaterput met een vaste overloop naar de riolering zijn er slimme systemen
in ontwikkeling die anticiperen op de weersvoorspellingen. Via een automatische intelligente sturing
van de doorvoer naar de riolering kan men de hemelwaterput leeg laten lopen om
bergingscapaciteit te creëren en het water te verversen wanneer een extreme regenbui voorspeld
worden. Omgekeerd kan het water ook zo lang mogelijk vastgehouden worden, wanneer men lange
droge periodes in het vooruitzicht heeft.

Figuur 11. Infiltratiekelder onder parkeerplaatsen, die eveneens kan dienen als collectief hemelwater
reservoir. (Bron: Waterblock B.V.)

Hemelwaterplan
Vele van de hierboven besproken maatregelen vragen een overzichtelijk en gestructureerd
hemelwaterplan, ook op het gemeentelijk of bovengemeentelijk niveau. Dit houdt in dat op basis van
de lokale gebieds- en systeemkenmerken onderzocht wordt hoe de regenwaterafvoer functioneert
bij extreme en minder extreme buien, waar het water bovengronds naartoe kan stromen en of dat
gewenst is. Vervolgens kan dit plan gebruikt worden om te bepalen of er met eenvoudige
maatregelen meer ruimte voor water en groen gecreëerd kan worden en hoe dit de
waterhuishouding zal aanpassen.
Uiterst belangrijk is dat zulk plan afgestemd wordt op andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke
planning, stedenbouw, stadsontwikkeling, wegenaanleg, groenbeheer en recreatie, landbeheer, enz.
Ook de interacties tussen rioleringen en waterlopen, die op dit ogenblik vaak al een pijnpunt zijn,
dienen daarbij ingerekend. Het plan dient optimale oplossingen aan te reiken op het niveau van het
integrale watersysteem.
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Integrale aanpak
Op basis van de beschrijvingen hierboven is het duidelijk dat er verschillende
klimaatadaptatiemaatregelen mogelijk zijn in open ruimtes zoals pleinen en straten. Omwille van de
beperkte beschikbare ruimte in verstedelijkt gebied is het noodzakelijk dat bij het herinrichten zo
veel mogelijk maatregelen gecombineerd worden. Men moet dus op zoek gaan naar maatregelen
met co-benefits, die meerdere klimaatimpacts tegelijk mitigeren. In deze sectie wordt aan de hand
van een aantal concrete voorbeelden uit het Meetjesland geïllustreerd hoe dit mogelijk is.
Een mooi voorbeeld van klimaat- en waterrobuuste herinrichting van stedelijke ruimte in het
Meetjesland is het warandepark in Aalter. Dit project startte als woonuitbreidingsgebied en werd
gecombineerd met een park van 1.5 hectare dat voor iedereen toegankelijk is. Centraal in het park
ligt een vijver/wadi met daarrond een groene inrichting die dienst doet als speel- en wandelpark.
Doordat de omliggende woningen beduidend hoger liggen dan deze wadi, kan er in noodsituaties
veel water geborgen worden. De leefruimtes van de woningen en appartementen rond het park zijn
georiënteerd naar het park, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van de groene
inrichting. Tot slot werd er aan de grens met het bestaande centrum een plein aangelegd als
openbaar domein, met daaronder een publieke parking.

Figuur 12. Impressies van het Warandepark in Aalter en aanpalende wooneenheden (bron:
Development Coordination Belgium en Groep III architecten).

Figuur 13. Herinrichting: Wilgenpark Eeklo (bron: JSA).
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Een ander voorbeeld van de herinrichting van open ruimte is het Wilgenpark in Eeklo. Naar
aanleiding van de renovatie van twee grote appartementsblokken met sociale woningen besloot de
stad om de omgeving volledig aan te pakken: ongeveer een halve hectare aan verharde oppervlakte
is verdwenen om plaats te maken voor groenzones. Dit omvat een centraal waterbekken, kleine
vijvers, beekjes en wandelpaden, grasheuvels voor avontuurlijke speelzones, boomheuvels en een
zone voor volkstuintjes. Naast de klimaatadaptieve herinrichting en de ecologische meerwaarde,
zorgt de uitgestrekte groenzone ook voor een opwaardering van een voorheen grijze en saaie buurt.

2.2.2 Uitvoering
Het is duidelijk dat deze klimaat- en waterrobuuste herinrichting in bebouwde gebieden op heel veel
plaatsen gerealiseerd kan worden. De beste aanpak is om systematisch bij elk ruimtelijk
planningsproject (bijvoorbeeld heraanleg wegen, rioleringen, verfraaiing dorpscentra, herinrichting
open ruimtes, groot onderhoud, aanleg van parken, sportterreinen en speeltuinen, …) de hiervoor
beschreven principes toe te passen. Meeliften met zulke projecten zorgt er immers voor dat men de
meerkosten beperkt kan houden. Het vraagt wel dat de betrokken diensten (ruimtelijke ordening,
waterbeheer, wegen en verkeer, groendienst, enz.) goed opgeleid worden, de toepassing van deze
principes opnemen in hun bestekken, en ze meenemen bij het beoordelen van offertes.

Aandachtspunten
De concrete plaatselijke implementatie van de verschillende mogelijke maatregelen vraagt een
gedetailleerde analyse en ontwerp, welke mogelijks niet voor handen is bij de diensten van elke
gemeente. Bovendien zal het in sterke mate afhangen van de reeds aanwezige infrastructuur. Bij
grote infrastructuurprojecten, zoals het aanleggen van pleinen en straten of een geïntegreerde
aanpak op wijkniveau, lijkt het daarom aangewezen om te steunen op de kennis van
gespecialiseerde studiebureaus. Gemeentebesturen en –diensten hebben hierin wel de
verantwoordelijkheid om de principes van een klimaat- en waterrobuust ontwerp na te streven en
mee te nemen in de bestekken. Andere, kleinere, maatregelen zoals het voorzien van doorlatende
verhardingen of het creëren van multifunctioneel ruimtegebruik (zie bv. Figuur 7) kunnen dan weer
wel op eigen initiatief opgestart worden en met behulp van de kennis bij de eigen diensten.
Hieronder volgt een niet-limiterende opsomming van aspecten waarmee men bij het herinrichten
van publieke open ruimte best rekening houdt:






Herinrichten van de bebouwde kern zal nauw samen hangen met de wijktypologie: In de
ruimer opgezette wijken (met meer publiek terrein) is er ruimte genoeg om water in
groenstroken en groengebieden te bergen. Dichtbebouwde stads- en dorpscentra hebben
maar weinig ruimte op straat, waardoor men vooral moet inzetten op extra waterberging op
straat, zodat water minder snel de woningen binnenstroomt. Ook doorlatende verhardingen
en andere infiltratievoorzieningen zijn mogelijk om deze gebieden klimaatbestendiger in te
richten (Kluck et al., 2017).
Er bestaan verschillende systemen van waterdoorlatende verharding met elk hun eigen
voor- en nadelen. Per systeem moet dus nagegaan worden in hoeverre ze daadwerkelijk
geschikt zijn voor de gekozen locatie. Voorbeelden hiervan zijn de vereiste stabiliteit van de
ondergrond of de maximale belasting die het systeem kan dragen. Ook moet men nagaan of
de kans bestaat dat er andere stoffen dan water (vb. benzine of olie) kunnen infiltreren. In
dergelijke geval wordt best ook een water zuiverende component voorzien.
Bij het toegankelijk maken van water zijn er twee aspecten waar grondig over nagedacht
moet worden. Enerzijds moet er voldoende water met bepaalde minimum vereisten naar
kwaliteit beschikbaar zijn, wat mogelijks problematisch wordt tijdens droogte. Daarnaast
moet men er ook rekening mee houden dat zeer grote waterlichamen enkel tijdens de dag
voor verkoeling zorgen. ’s Nachts koelen ze minder snel af, doordat ze overdag warmte
opslaan en dit zeer traag terug afgeven (Heusinkveld et al., 2014).
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Wanneer men extra regenwater laat infiltreren dienen de mogelijke veranderingen in
grondwatercondities onderzocht te worden. Bijkomende infiltratie kan immers tijdens
nattere periodes tot wateroverlast leiden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de
kaart met infiltratiegevoelige bodems, die onderdeel is van de Watertoets. Deze kaart toont
alle gebieden waar hemelwater relatief gemakkelijk kan infiltreren naar de ondergrond. De
kaart kan in detail bekeken worden via de Geopunt.be website van de Vlaamse overheid en
is eveneens opgenomen in sommige van de regionale kaarten die te vinden zijn verder in dit
hoofdstuk (voorbeeld in Figuur 14).
De hoeveelheid schaduw, via bomen en groenaanplantingen, die nodig is om een wijk
‘volledig’ hittestressbestendig te maken is moeilijk in te schatten. Als vuistregel kan men
echter stellen dat men moet streven naar grotere aaneengesloten groenoppervlaktes, bij
voorkeur in volle grond. De keuze van de planten- en boomsoorten is eveneens belangrijk
om de onderhoudskosten te beperken: voor gebieden die in de zon liggen wordt er best
voor mediterrane planten gekozen. Gebieden die in de schaduw liggen, zijn dan weer meer
gebaat bij schaduw minnende planten.

Methoden en tools
Het ontwerpen en uitvoeren van adaptatiemaatregelen is, zeker in de beginjaren, geen eenvoudige
taak. Uit een rondvraag bij verschillende gemeenten in Vlaanderen (Coninx et al., 2015) blijkt dat
gemeenten nood hebben aan ondersteuning op het gebied van kennis en dat ze vrezen zelf
onvoldoende ervaring in huis te hebben. Om het adaptatieproces te begeleiden zijn er echter een
groot aantal binnenlandse en buitenlandse tools beschikbaar die gemeentebesturen kunnen
helpen. Deze tools zetten in op verschillende stappen van het proces, gaande van politiek
commitment, over impactanalyses tot het selecteren en evalueren van maatregelen. Hieronder volgt
een beperkt overzicht van een aantal relevante tools die van toepassing kunnen zijn voor de sector
‘herinrichting bebouwde kern’.
Een eerste overzicht beschrijft de tools en databanken die gebruikt kunnen worden bij het zoeken
naar concrete geschikte maatregelen. Deze kunnen dienen als uitbreiding en aanvulling van dit
rapport:










Klimaat en ruimte is een website van de Vlaamse overheid waar verschillende ruimtelijke
strategieën en inrichtingsprincipes besproken worden. Aan de hand van zes strategieën (zie
ook sectie 2.1) en concrete voorbeelden krijgt de gebruiker tips en inzichten voor het
klimaatbestendig inrichten van steden of gemeenten (Couderé et al., 2015).
Rainproof.nl is een initiatief van de stad Amsterdam om de stad beter te beschermen tegen
extreme neerslag en om de sponswerking van de stad te vergroten. Op de bijhorende
website kunnen bezoekers een brede waaier aan maatregelen ontdekken die ze zelf kunnen
implementeren of die de stad zal uitvoeren.
Climateapp is een gratis tool, ontwikkeld door het Nederlandse Deltares, die informatie en
inspiratie rond adaptatiemaatregelen biedt. Op basis van enkele eenvoudige criteria zoals
schaal, landgebruik en type project selecteert en rangschikt de tool mogelijke maatregelen.
Gebruikers krijgen hierdoor snel inzicht in de meest relevante of geschikte maatregelen.
Groen-blauwe netwerken: handleiding voor veerkrachtige steden is een 600 pagina’s tellend
boek dat de principes schets en een groot aantal concrete maatregelen toont voor een
duurzame en klimaatrobuuste stedenbouw. Het boek is zowel toegankelijk voor
ambtenaren, ontwikkelaars, waterbouwkundigen, onderwijzers als andere geïnteresseerden.
Het geldt als een belangrijk naslagwerk.
De Antwerpse groentool geeft inzichten over de effecten van groen op de leefomgeving en is
bedoeld voor iedereen die bezig is met groen in stads- of dorpscentra. De tool is ontwikkeld
voor de stad Antwerpen, maar kan dienen als inspiratiebron voor andere steden en
gemeenten.
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De walkabilitytool geeft elke hectare in Vlaanderen een score op het vlak van ‘walkability’.
Inwoners van buurten met een hoge score bewegen meer, wat zich vertaalt in een betere
gezondheid. Bovendien gaat het gepaard met minder kosten voor openbaar vervoer, en een
betere lokale economie. De score is gebaseerd op een combinatie van drie aspecten: de
functiemix, de woondichtheid en de stratenconnectiviteit. Deze tool kan helpen bij het
selecteren van gebieden die aangepakt kunnen worden en zo gezonde beslissingen te
maken in het kader van ruimtelijke planning in de gemeente.

Een tweede overzicht beschrijft de tools die helpen bij het dimensioneren en het berekenen van de
kosten, baten en de effectiviteit van adaptatiemaatregelen:








Op de website van het Burgemeestersconvenant zijn eveneens een groot aantal mogelijke
maatregelen terug te vinden. Per maatregel wordt verduidelijkt op welke klimaatimpacts ze
een invloed hebben, of ze een mitigerend effect hebben en of er co-benefits mogelijk zijn.
Voor elke maatregel worden ook enkele specificaties en aandachtspunten opgelijst. Tot slot
geeft de website ook informatie over financiering, m.n. over de kostprijs van het realiseren
en over de financiële return ervan.
Ook op de website van groenblauwe netwerken (urbangreenbluegrids.com) is een zeer
groot aantal uitgewerkte maatregelen en voorbeelden te vinden. Bij het bespreken van de
voorbeelden wordt rekening gehouden met monetaire en niet-monetaire aspecten. Ook
wordt gekeken welke andere maatschappelijke behoeften nog ingevuld worden. Bovendien
is de website visueel aantrekkelijk en is de informatie eenvoudig te begrijpen en toe te
passen.
Via de TEEB-stad-methodologie (Kluck et al., 2017) kunnen de baten van groen ingeschat
worden en vergeleken met de meerkosten voor beheer en onderhoud. Bedoeling is dat de
baten de kosten ruimschoots compenseren. Indien gezondheidskosten en leefcomfort ook
worden meegenomen, wordt verwacht dat de jaarlijkse baten meerdere malen hoger zijn
dan de jaarkosten voor de herinrichting.
De Sirio-tool, maakt het mogelijk om op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier
hemelwaterontwerpen te evalueren. Het dimensioneren van dergelijke grootschalige
bergingselementen gebeurt best aan de hand van lange-termijnsimulaties om een idee te
krijgen van de tijdsdynamiek (vb. leegstand, overloop, …). De tool wordt in Vlaanderen door
meer dan 60 instanties gebruikt en wordt verder in dit verslag (§ 2.5) toegelicht met een
praktijkvoorbeeld.

2.2.3 Mogelijke locaties
Zoals eerder al aangegeven is het bij het herinrichten van de bebouwde kern aangewezen om te
profiteren van werken die al gepland staan of die in de toekomst hoe dan ook moeten uitgevoerd
worden. Op die manier kan gebruik gemaakt worden van het budget dat voorzien is voor deze
werken en blijft de meerkost van de adaptatiemaatregelen beperkt. Daarnaast blijft de hinder voor
buurtbewoners beperkt, waardoor de maatregelen gemakkelijker aanvaard zullen worden. Het
herinrichten van straten, pleinen, parken of andere open ruimte enkel en alleen om ze
klimaatbestendig te maken, zal waarschijnlijk niet rendabel zijn.
Bij het identificeren van mogelijke locaties is in eerste instantie gezocht naar opportuniteiten,
vertrekkende van de rioleringsdatabase. Deze database geeft onder andere een overzicht van alle
geplande leidingen die in de komende vier à vijf jaar geïnstalleerd zullen worden. Aangezien dit
meestal gepaard gaat met wegeniswerken biedt het dus opportuniteiten m.b.t. het herinrichten van
straten en pleinen. Ook het realiseren van berging, infiltratie en het afkoppelen van het
rioleringssysteem dienen vakkundig in rekening gebracht te worden bij het opmaken van de
plannen, om zo de extra belasting op het systeem en dus de kans op wateroverlast in de meer
afwaartse gedeelten te beperken. Figuur 14 toont de locaties in het Meetjesland waar volgens de
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rioleringsdatabase leidingen gepland zijn. In de meeste gevallen worden de geplande leidingen
aangesloten op het bestaande rioleringssysteem, dat mogelijks niet voorzien is op deze extra
belasting. Daarnaast toont de kaart ook de infiltratiegevoelige bodems. Dit zijn de gebieden waar er
relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond, zonder te moeten vrezen voor
mogelijke wateroverlast als gevolg van stijgend grondwater.
In tweede instantie is gezocht naar locaties waar aanzienlijke winsten gemaakt kunnen worden in het
afkoppelen van verharde oppervlakken van het rioleringssysteem. Hiervoor is gebruik gemaakt van
de bodembedekkingskaart, die de bodembedekking in Vlaanderen weergeeft op een resolutie van 5
m bij 5 m. Bij het aanduiden van interessante locaties is gezocht naar grote gebieden die in de
categorie ‘overig verhard’ vallen. Indien deze grote oppervlakken afgekoppeld kunnen worden van de
riolering (bv. met behulp van doorlatende verharding), of vertraagd afvoeren naar de riolering (via
tijdelijke berging), kunnen in één klap relatief grote winsten geboekt worden.
Figuur 14 toont de locaties van verharde oppervlakken die in de categorie ‘overig verhard’ vallen en
een oppervlak groter dan 5000 m² hebben. Op de regionale kaart van het Meetjesland vallen vooral
de bedrijventerreinen in Aalter, Eeklo, Evergem en Maldegem en het vliegveld in Ursel op. Merk op
dat deze regionale kaart automatisch opgesteld is met behulp van GIS-berekeningen en dat ze voor
de lokale adaptatieplannen nog verder manueel aangepast zal worden. Het vliegveld in Ursel,
bijvoorbeeld, is een grote aaneengesloten verharde oppervlakte die echter niet op het
rioleringssysteem aangesloten lijkt te zijn. Het verwijderen van deze verharde oppervlakte zal dus
nauwelijks invloed hebben op wateroverlast in de naburige gemeenten.

Figuur 14. Opportuniteiten voor en sterke winsten bij het afkoppelen van verharde oppervlaktes van
het rioleringssysteem.
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Een detail van de regionale kaart in Figuur 14 is getoond in Figuur 15 voor het stadscentrum van
Eeklo. Hierin zijn opnieuw de zones met geplande rioleringswerken (blauw) en de grote
aaneengesloten verharde oppervlaktes (rood) getoond. In het zuidoosten van de kaart komt het
industrieterrein Nieuwendorpe opnieuw duidelijk naar voren. In het stadscentrum zijn echter ook
nog enkele andere grote verharde oppervlakken te vinden, zoals de parkings van enkele
winkelcentra en van het sportpark. Deze laatste zal binnenkort al aangepakt en sterk vergroend
worden.

Figuur 15. Detailkaart voor het centrum van Eeklo met mogelijke locaties voor maatregelen m.b.t. het
afkoppelen van verharde oppervlaktes en realiseren van extra infiltratie.

2.2.4 Beoordeling
Tabel 1 vat samen in welke mate de hierboven beschreven adaptatiemaatregelen een invloed
hebben op de vier klimaateffecten: overstromingen vanuit waterlopen, stedelijke wateroverlast,
droogte en hitte. Voor elke combinatie van maatregel en effect wordt een score tussen 0 en 3
gegeven. Deze scores kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: geen effect (0), klein of moeilijk in te
schatten effect (1), aanzienlijk effect (2) en meest effectieve maatregel (3).
Tabel 1. Invloed van klimaat- en waterrobuuste herinrichting van straten en pleinen op de vier
beschouwde klimaateffecten.
Maatregelen
Tegengaan van
waterdichte verharding
Meer blauwgroene
elementen
Laagteberging en
infiltratie
Verhoging
bergingscapaciteit
Collectieve
hemelwaterputten
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2.3 Klimaatbestendig bouwen en wonen
2.3.1 Concepten
Passieve koeling
Door de stijgende temperaturen zal de vraag naar koeling van het binnenklimaat in woningen en
werkplaatsen sterk toenemen. Actieve koeling, met airconditioningsystemen, is wereldwijd nog altijd
de meest toegepaste vorm van koeling, maar vraagt grote hoeveelheden energie. Passieve koeling is
dus te verkiezen, aangezien het ook een mitigerend effect heeft. Een goed geïsoleerd gebouw vraagt
minder energie voor verwarming en verkoeling en zal zo dus ook leiden tot een daling van de
broeikasgasuitstoot.
Passieve koeling van gebouwen kan op verschillende manieren verwezenlijkt worden. De meest
bekende vorm is het aanbrengen van extra isolatie in daken, muren en vloeren zodat de hitte
buitengehouden wordt. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid tot esoleren, waarbij een isolerende
laag rond de buitenmuren van woningen wordt gelegd. Vooral voor bestaande woningen lijkt dit een
zeer doeltreffende en relatief eenvoudige maatregel. Naast het isoleren van daken en muren dienen
ook de warmteverliezen langs ramen beperkt te worden. Hiervoor kan men gebruik maken van
klassieke (rol)luiken, meer moderne zonneweringstechnieken of het gebruik van hoogrendementsbeglazing. Dit type glas isoleert tot vijf keer beter dan enkel glas en twee tot drie keer beter dan
dubbel glas. Tot slot kan ook nog verwezen worden naar warmtepompen die koud grondwater (±
12 °C) oppompen en dit door het afgiftesysteem loodsen, waardoor een verlaging van de
binnentemperatuur met 4 à 5 °C verwezenlijkt kan worden. Tijdens de wintermaanden kan de pomp
ook gebruikt worden om op een energievriendelijke manier voor verwarming te zorgen.

Hergebruik regenwater
Voor de watervoorziening van woningen en gebouwen worden best watercirculaire principes
toegepast. Dit kan door het gebruik van regenwater via een afzonderlijk grijswatercircuit voor alle
toepassingen waar geen zuiver drinkbaar water of leidingwater voor nodig is. Voorbeelden hiervan
zijn toiletspoeling, de wasmachine, auto’s wassen, tuin besproeien, planten water geven, enz. Op dit
ogenblik verbruikt een Vlaamse burger gemiddeld 100 liter water per dag, waarvan slechts 40 liter
gaat naar toepassingen waar zuiver drinkbaar water voor nodig is. Het opvangen van regenwater kan
gebeuren via het aansluiten van verharde oppervlaktes op ondergrondse hemelwaterputten, maar
ook door het plaatsen van regentonnen die het water opvangen van kleinere daken zoals tuinhuizen,
garages en carports.
In alle gemeenten van het Meetjesland kan men een subsidie krijgen voor het installeren van een
hemelwaterput bij woningen waar dat niet verplicht is. Deze subsidie wordt uitgereikt door de
gemeente en/of de rioleringsbeheerder. Bij nieuwbouw en grondige renovaties is de aanleg van
hemelwaterputten in Vlaanderen verplicht. Het hergebruik van het gecollecteerd regenwater is dat
echter niet. In de praktijk wordt wel eens vastgesteld dat hemelwaterput geplaatst worden, maar dat
er weinig of niet geïnvesteerd wordt in pompen, aftappunten, … Uiteraard is het wel de bedoeling
om dat regenwater te gebruiken in de woning en de tuin, zodat de vraag naar leidingwater afneemt.
Bovendien zal de belasting op de riolering afnemen doordat een gedeelte van het water geborgen
wordt in de hemelwaterput. De maatregel heeft dus een positief effect op zowel droogte als
stedelijke wateroverlast.
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Figuur 16. Hergebruik van regenwater voor huiselijke toepassingen waarvoor drinkwater niet vereist
is.

Tijdelijke berging en infiltratievoorzieningen
Indien de installatie van hemelwaterputten niet mogelijk is omwille van plaatsgebrek zijn er toch nog
andere maatregelen die het rioleringssysteem kunnen ontlasten en de droogteproblematiek kunnen
tegengaan. Deze maatregelen voldoen aan dezelfde principes als hiervoor besproken bij de
herinrichting van publieke open ruimtes. De afstroming naar de riolering moet zoveel mogelijk
verminderd of vertraagd worden door het afkoppelen van verharde oppervlaktes, het realiseren van
tijdelijke berging en de mogelijkheid tot infiltratie voorzien.
Het afkoppelen van verharde oppervlaktes van de riolering zal de belasting op het rioleringssysteem
verminderen. Bij gemengde rioolstelsels zijn er nog meer voordelen: er wordt minder, relatief
schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd het aantal overstorten met vervuild
rioolwater naar het oppervlaktewater vermindert; en bij lokale infiltratie wordt het grondwater
aangevuld. Men moet er bij het afkoppelen wel rekening mee houden dat het regenwater weggeleid
wordt van het gebouw om vochtproblemen te voorkomen.
Tijdelijke berging van regenwater kan zowel op het dak als in de tuin gerealiseerd worden.
Waterdaken zijn bijvoorbeeld speciaal ingericht om regenwater tijdelijk op te slaan en vertraagd af te
voeren via knijpleidingen, zodat er bij een volgende neerslagbui opnieuw voldoende capaciteit is. De
inrichting van zo een waterdak vraagt echter een voldoende sterke dakstructuur, wat moet
meegenomen worden in de ontwerpen. Eventueel kan een waterdak ook gecombineerd worden met
een groendak (zie verder) om voor extra verkoeling te zorgen.
Infiltreren van water rond woningen kan door de oprit van doorlatende verharding te voorzien, via
een groene voortuin of via een wadi in de tuin (laagteberging) waar het regenwater in loopt. Sinds
enkele jaren zijn in Vlaanderen infiltratie- of buffervoorzieningen, aangesloten op de overloop van de
hemelwaterput, eveneens verplicht bij nieuwbouw en renovaties. Wat de aanleg van doorlatende
verharding aan de oprit betreft dient wel gelet op de terreinhelling. Voor opritten die geheld zijn en
waar het water snel afloopt naar de straat is het voordeel van de doorlatende verharding beperkt.
Het regenwater heeft dan niet de tijd om in te sijpelen in de ondergrond; de verblijftijd van het
regenwater aan de oppervlakte is daarvoor te kort. Afloop naar een zijwaarts gelegen groene zone of
wadi in de tuin zijn dan een beter alternatief.
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Figuur 17. Afkoppeling van regenwater van de riolering en infiltratievoorzieningen.

Groenvoorzieningen
Groene elementen in en rond gebouwen zorgen voor verkoeling via schaduwwerking, maar ook
doordat ze de verdampingscapaciteit doen toenemen, waardoor er minder energie in opwarming
kan kruipen. Hierdoor zullen groenvoorzieningen een belangrijke maatregel tegen hitte en
temperatuurstijging zijn. De meest eenvoudige maatregel is het aanplanten van bomen en struiken,
het vergroenen van de voortuinen, maar ook groendaken en gevelgroen zijn interessante opties.
Bovendien bieden deze laatste twee nog extra adaptatiemogelijkheden zoals infiltratie en
waterberging.
Groendaken hebben verschillende voordelen: ze houden water vast en ontlasten daardoor de
riolering; een deel van dat water wordt opgenomen door de plantengroei op het dak; een deel van
dat water zal al dan niet via de planten verdampen wat voor afkoeling zorgt; de planten bieden ook
bijkomende isolatie aan het gebouw. Mits de nodige creativiteit kan het ook gecombineerd worden
met het kweken van kruiden, groenten en fruit in de bebouwde kom (daktuin); of zelfs met bomen,
struiken en beloopbaar gras. Ook een dakterras of ontspanningsplek tussen het groen (zie Figuur
18) of een combinatie met zonnepanelen zijn mogelijk. Groendaken zullen bovendien een positief
effect hebben op het rendement van zonnepanelen doordat ze een lokaal verkoelend effect hebben.
Zonnepanelen hebben nl. een hoger rendement bij lagere temperaturen.
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen extensieve en intensieve groendaken. Extensieve
groendaken bestaan uit een dunne substraatlaag en sedumbegroeiing en ze verhogen de
sponswerking van de stad via verdamping en waterberging. Vanwege het lage gewicht en de lage
kosten worden deze daken vaak toegepast op bestaande bebouwing, maar ook op nieuwbouw. Een
intensief groendak heeft een veel gevarieerdere beplanting en kan daardoor meer regenwater
vasthouden. Daarnaast kunnen ze een bijdrage leveren aan een grotere biodiversiteit in de stad,
geluidsreductie bevorderen en fijn stof binden. Nadeel is echter dat ze zwaarder en duurder zijn en
ook meer onderhoud vragen.
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Figuur 18. Impressies van Dakpark Rotterdam, een 1 km lang en 85 m breed stadspark boven op
een winkelboulevard. (Bron: Cities100)

Figuur 19. Voorbeelden van gevelgroen op gebouwen.
Groene gevels verminderen de absorptie van warmte door de gevel in de zomer en soorten die hun
bladeren niet verliezen in de winter kunnen voor extra isolatie zorgen in de winter. Daarnaast
kunnen groene gevels regenwater vasthouden en later opnieuw laten verdampen. Net als
groendaken zullen ze lokaal ook kunnen zorgen voor betere luchtkwaliteit, een toename van de
biodiversiteit en voor geluidsdemping. Het realiseren van groene gevels kan via verticale
gevelbegroeiing zoals klimplanten, via het plaatsen van leibomen, met bakken aan de gevel of het
aanbrengen van geveltuinen. Wanneer de planten in volle grond staan, kunnen ze ook nog bijdragen
aan het verminderen van de belasting op de riolering doordat ze het regenwater dat tegen de gevel
valt opvangen en kunnen laten infiltreren.

Klimaatbestendige constructies en materialen
Op die plaatsen waar het voorkomen van water op straat en overstromingen onvoldoende beperkt
kan worden, kunnen lokale maatregelen ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft. Sommige
maatregelen zoals het hoger plaatsen van kwetsbare huisraad of elektrische leidingen, zijn zo
eenvoudig dat ze nauwelijks geld kosten. Andere maatregelen, zoals het aanleggen van verhoogde
drempels en vloerpeilen (ev. met helling), het plaatsen van tijdelijke of bewegende schotten en
barrières, waterdichte deuren en een doordachte aanleg van het straatprofiel vragen iets meer
planning, maar blijven desondanks redelijk eenvoudig. Daarnaast zijn er ook meer structurele
waterrobuuste ingrepen mogelijk zoals het waterdicht maken van kelders of het bouwen van
drijvende woningen.
Een doordachte materiaalkeuze bij woningen en gebouwen kan ook helpen om de
binnentemperatuur niet te veel te laten oplopen. Denk bijvoorbeeld aan lichtgekleurde of
reflecterende dak- en gevelbedekkingen. Deze zullen vooral tot een daling van de nachtelijke
hittestress leiden. Belangrijke aandachtspunten hierbij is het vermijden van reflectie van de
zonnestralen naar de omgeving.
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Figuur 20.Voorbeelden van het aanwenden van klimaatbestendige constructies en materialen.

2.3.2 Uitvoering
Het realiseren van klimaatbestendige gebouwen en woningen is in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de eigenaar of de bouwheer. Overheden op verschillende niveaus kunnen
hier echter een invloed op uitoefenen door het opleggen van verplichtingen in de
stedenbouwkundige verordeningen, het uitreiken van subsidies en eventueel ondersteuning bij
groepsaankopen. Ook het informeren en sensibiliseren van de inwoners past in dit rijtje.
Onderstaande lijstjes geven een overzicht van de zaken waar men rekening mee moet houden bij
het realiseren van een klimaatbestendig ontwerp en welke tools hierbij kunnen helpen.

Aandachtspunten
Vele van de adaptatiemaatregelen die hierboven besproken werden, zijn nu reeds verplicht bij
nieuwbouwwoningen en grondige renovaties of worden gesubsidieerd. Hieronder volgt een lijstje
met een overzicht van deze maatregelen en enkele aandachtspunten bij het implementeren ervan.








Hemelwaterputten met een minimaal volume van 5000 liter zijn verplicht bij gebouwen met
een oppervlakte onder 100 m². Voor gebouwen groter dan 100 m² bedraagt dit minimaal 50
liter per vierkante meter horizontaal dakoppervlak. Ze moeten voldoende groot
gedimensioneerd worden om voldoende water beschikbaar te hebben om de frequentere
en
langere
droge
periodes
te
overbruggen.
Idealiter
gebeurt
een
dimensioneringsberekening voor het bepalen van de grootte van de hemelwaterput die
rekening houdt met de vraag naar regenwater, en de aangesloten dakoppervlakte. Zo’n
berekening kan eenvoudig uitgevoerd worden met Sirio (zie verder).
Bij het dimensioneren van infiltratievoorzieningen, zowel onder- als bovengronds, moet men
rekening houden met infiltratiecapaciteit van de bodem. Hoe kleiner deze capaciteit, hoe
groter het volume van de voorziening moet zijn, omdat het water meer tijd nodig heeft om
te bezinken. Daarnaast dient ook gekeken te worden naar de frequentie waarmee de
voorziening vol loopt en overstort. Ook dit kan via de Sirio-tool.
Bij het plaatsen van groendaken moet men eerst en vooral rekening houden met het extra
gewicht en de draagcapaciteit van de dakstructuur. Het klassieke groendak op basis van
sedumplanten, een vetkruid, weegt 40 tot 80 kg/m² en is op de meeste platte daken
toepasbaar. Hiernaast zijn er tegenwoordig heel wat andere varianten op de markt. Zo
kunnen er naast sedum verschillende soorten grassen, kruiden en bloemen voorzien
worden. Grotere planten hebben echter een dikkere substraatlaag nodig, waardoor het
gewicht van het dak toeneemt. Groendaken kunnen, indien gewenst, ook gecombineerd
worden met zonnepanelen. Door het verkoelend effect van het groendak zal de
temperatuur lokaal dalen, wat het rendement van de zonnepanelen ten goede komt.
Planten die zullen dienen als gevelgroen moeten zorgvuldig gekozen te worden: best sterke
en vaste planten. Daarnaast zal ook de oriëntatie van de gevel van belang zijn bij de keuze.
Planten die goed tegen de warmte kunnen, zoals mediterrane planten, zijn het best voor
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gevels georiënteerd naar het zuiden. Gevels naar het westen gericht krijgen best planten die
veel regen kunnen verdragen. Voor alle andere gevels gaat de keuze naar planten die goed
tegen droogte kunnen. Langs de straatkant, maar meestal ook langs de andere gevels,
worden best geen giftige planten of planten met stekels of doornen geplaatst.

Methoden en tools
Hieronder volgt een overzicht van instrumenten en aanspreekpunten die kunnen helpen bij het
selecteren en ontwerpen van maatregelen in het kader van klimaatbestendig bouwen en wonen.












Bij het dimensioneren van hemelwaterputten is het de bedoeling dat het percentage
leegstand – rekening houdend met de dakoppervlakte en het totale verbruik – voldoende
laag is. De huidige ontwerprichtlijnen (Code van Goede Praktijk voor het Ontwerp van
Rioleringssystemen; CIW, 2012) houden hier voorlopig nog geen rekening mee.
Rekeninstrumenten zoals de Sirio-tool kunnen met behulp van lange-termijn simulaties snel
informatie bieden over de frequentie van leegstand en overstort.
Meer details over de dimensionering van infiltratievoorzieningen is te vinden in het
‘Technische achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
hemelwater’. Men dient er wel rekening mee te houden dat gemeenten en provincies
strengere normen mogen opleggen. Bij het ontwerp moet ook telkens een integrale visie
nagestreefd worden, in overleg met de betrokken water- en rioleringsbeheerders.
Het vinden van geschikte planten voor groenvoorzieningen rond gebouwen kan met behulp
van de plantenzoeker van VELT: www.velt.nu/plantenzoeker. Ook de online groentool,
ontwikkeld door VITO verschaft informatie en voorbeelden over een groot aantal
groenmaatregelen en hun impact op verschillende thema’s, zoals hittestress, luchtkwaliteit,
biodiversiteit en waterhuishouding.
Inwoners die willen bouwen, verbouwen of grondig renoveren kunnen terecht bij het
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Zij bieden gratis
advies aan over duurzaam bouwen (isolatie, verwarming, ventilatie, zonne-energie en
materiaalkeuzes) en over het wooncomfort en de woonkwaliteit van huizen. Op hun website
zijn ook een groot aantal brochures over duurzaam bouwen en de technische aspecten
ervan te vinden.
Het provinciaal Steunpunt duurzaam wonen en bouwen biedt gemeenten gratis advies bij
de ontwikkeling van wijken aan de hand van de Vlaamse duurzaamheidsmeter. Ook advies
bij eigen gemeentelijke bouwprojecten is mogelijk (denk hierbij bijvoorbeeld aan
administratieve gebouwen, scholen, …). Meer info is te vinden op www.bouwwijs.be.
Het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid biedt op zijn website verschillende
informatieve en technische fiches aan, in het kader van gezond bouwen. Deze hebben onder
andere betrekking op bouwschillen, ventilatie, technieken en materialen. Ze zijn te vinden op
www.lne.be/fiches-bouw-gezond.

2.3.3 Mogelijke locaties
De regionale analyse m.b.t. klimaatbestendig bouwen en wonen richt zich in eerste instantie op het
realiseren van passieve koeling. Dit is nl. de meest effectieve manier om het binnenklimaat van
woningen en andere gebouwen koel en leefbaar te houden tijdens hittegolven. Op die manier
kunnen hitte-stress verschijnselen en gezondheidsproblemen bij alle groepen van de bevolking
beperkt worden.
Uit analyses blijkt dat oudere woningen meestal slecht of onvoldoende geïsoleerd zijn. Bovendien
zijn dergelijke huizen meestal bewoond door ouderen, die extra kwetsbaar zijn voor hittegolven. Het
realiseren van passieve koeling in deze oudere huizen zou dus prioritair moeten zijn. Op de website
van De Algemene Directie Statistiek (Statbel) kan informatie gevonden worden over de ouderdom
van woningen in alle Belgische gemeenten. Deze informatie is vereenvoudigd samengevat in Figuur
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21 voor alle gemeente in het Meetjesland. Hieruit blijkt dat gemiddeld 50 % van de gebouwen in het
Meetjesland ouder is dan 50 jaar. De categorieën van 30 tot 50 jaar en van 10 tot 30 jaar hebben elk
een gemiddeld aandeel van net boven 20 %. Gebouwen jonger dan 10 jaar hebben tot slot een
gemiddeld aandeel van iets minder dan 10 %. Het valt echter op dat er binnen het Meetjesland toch
nog sterke verschillen bestaan. In Zelzate staan er bijvoorbeeld zeer veel oude gebouwen: slechts
17 % is jonger dan 30 jaar. In Aalter is een totaal ander beeld te zien: minder dan 40 % van de
gebouwen is ouder dan 50 jaar, terwijl meer dan 35 % jonger is dan 30 jaar.

Figuur 21. Ouderdom van de gebouwen in het Meetjesland: procentuele verdeling per gemeente.
(Bron gegevens: Statbel).
Figuur 21 geeft reeds een eerste indicatie over de gemeenten waar passieve koeling van huizen
extra aandacht vereist. Vervolgens is getracht om de analyse nog verder ruimtelijk te detailleren, op
het niveau van de statistische sectoren. Informatie over de bevolkingsdichtheid, de leeftijd van
gebouwen per gemeente en hitte-stress is gebruikt om tot een prioriteitsrangschikking voor passieve
koeling te komen. Statistische sectoren met een groot aantal oudere gebouwen en een hogere kans
op hittegolven krijgen hierbij de hoogste prioriteit, terwijl sectoren met een beperkt aantal
gebouwen en gemiddeld lagere temperaturen slechts een lage prioriteit krijgen.
De resultaten van deze analyse zijn getoond in Figuur 22. Hieruit blijkt dat de centra van Aalter,
Eeklo, Evergem, Maldegem, Zelzate en Zomergem de hoogste prioriteiten krijgen. Dit hoeft niet te
verbazen aangezien dit dicht bevolkte gebieden zijn en de bijhorende verharding gepaard gaat met
hogere temperaturen door het hitte-eilandeffect. In Evergem krijgt niet alleen het centrum een hoge
prioriteit. Ook de andere sectoren krijgen opvallend hogere prioriteiten dan in de meer landelijke
gebieden van andere gemeenten. Dit heeft te maken met de nabijheid van de stad Gent en de
haven: hierdoor zullen de zomertemperaturen gemiddeld hoger liggen dan in de andere delen van
het Meetjesland.
De kaart toont eveneens de woningvernieuwingsgebieden. Dit zijn de statistische sectoren die door
de Vlaamse Overheid zijn aangeduid als prioritair voor het selectief inzetten van financiële middelen
ter stimulering van renovatie. Ze worden gekenmerkt door slechte woningen met gebreken aan de
buitenkant en/of beperkt comfort, door concentraties van maatschappelijk kwetsbare personen en
armoede.
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Figuur 22. Prioriteitsgebieden voor het installeren van passieve koeling in woningen en gebouwen.
Onderverdeeld per statistische sector.

Groendaken
Eén van de mogelijke maatregelen voor het realiseren van passieve koeling is de installatie van
groendaken. Platte daken zijn het meest geschikt voor het aanbrengen van groendaken, al bestaan
er ook varianten voor (licht) hellende daken. In de analyse van de toepasbaarheid van groendaken in
het Meetjesland wordt daarom gezocht naar nagenoeg platte daken. Deze werden geïdentificeerd
op basis van de informatie die beschikbaar is in het GRB (contouren van gebouwen) en in het
Digitaal Terrein Model (DTM).
Figuur 23 toont de resultaten van deze analyse: per statistische sector in het Meetjesland is het
percentage gebouwen met een plat dak getoond. Dit percentage is berekend ten opzichte van het
totale aantal gebouwen in elke sector. Gemiddeld gezien is slechts 5 à 6 % van de daken in het
Meetjesland voldoende vlak voor de aanleg van een groendak. Ook zijn er duidelijke ruimtelijke
verschillen te bemerken: In Evergem, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate en Assenede is het
potentieel voor groendaken groter dan in de andere gemeenten. Vooral in Evergem is dit
interessant, omdat er daar ook een hogere prioriteit is voor het realiseren van passieve koeling (zie
Figuur 22). Daarnaast valt het ook op dat de meeste dorpscentra en woningvernieuwingsgebieden,
waar de hoogste prioriteiten liggen, een relatief laag percentage aan platte daken vertonen. Enkel
het centrum van Aalter lijkt hierop de uitzondering te zijn. Merk ook op dat het aandeel platte daken
groot kan zijn in sectoren met een beperkt aantal gebouwen.
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Figuur 23. Potentieel van groendaken in het Meetjesland: aandeel van platte daken.

2.3.4 Beoordeling
Tabel 2 vat samen in welke mate de hierboven beschreven adaptatiemaatregelen een invloed
hebben op de vier beschouwde klimaateffecten. Voor elke combinatie van maatregel en effect wordt
een score tussen 0 en 3 gegeven. Deze scores kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: geen effect
(0), klein of moeilijk in te schatten effect (1), aanzienlijk effect (2) en meest effectieve maatregel (3).
Tabel 2. Invloed van klimaatbestendig bouwen en wonen op de vier beschouwde klimaateffecten.
Maatregelen
Passieve koeling en
verluchting
Hergebruik regenwater
Tijdelijke berging en
infiltratievoorzieningen
Groenvoorzieningen
Klimaatbestendig
constructies en materialen
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2.4 Herinrichting bedrijventerreinen
2.4.1 Concepten
Bedrijventerreinen zijn dikwijls sterk verhard en/of worden ingenomen door relatief grote gebouwen
en constructies. Dit maakt dat dezelfde principes en concepten kunnen toegepast worden die ook al
bij het herinrichten van open ruimtes en bij het klimaatbestendig bouwen aan bod kwamen. Het gaat
hierbij dan om het verwijderen van verharde oppervlaktes, toename van groene elementen,
afkoppelen van de riolering, meer water bergen, hergebruiken en laten infiltreren. Eén van de grote
voordelen van bedrijventerreinen is dat ze relatief grote oppervlaktes beslaan, zeker in vergelijking
met particuliere woningen. Dit biedt extra voordelen naar adaptatiemaatregelen, aangezien de
impact ervan meer kan doorwegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:







Tijdelijk bergen en vertraagd afvoeren van regenwater op de parkings van (grote)
winkelcentra.
Gebruik van doorlatende verhardingen of het aanbrengen van groene eilandjes met
laagteberging op dezelfde parkings, zodat water kan infiltreren.
Stockage en hergebruik van grijs regenwater in productieprocessen die geen zuiver
leidingwater vereisen.
Hergebruik van gezuiverd afvalwater voor het spoelen van toiletten of besproeien van
groenvoorzieningen.
Het tijdelijk bergen van regenwater afkomstig van of op grote daken (bijvoorbeeld
opslagcentra).
…

Figuur 24. Voorbeeld van klimaat- en waterrobuuste (her)inrichting van kantoorgebouwen (Bron:
Strategisch ruimteplan Antwerpen).
Momenteel is Veneco in verschillende gemeenten van het Meetjesland bezig met het op de markt
brengen van gronden voor nieuwe bedrijventerreinen. Het gaat over ongeveer de helft lokale en de
helft regionale bedrijventerreinen. Bij het inrichten van deze nieuwe bedrijventerreinen dient men
dus zeker rekening te houden met de verschillende aspecten van het klimaat- en waterrobuust
inrichten van open ruimtes en het klimaatbestendig bouwen. De uitbreidingsplannen van het
bedrijventerrein De Prijkels in Deinze zijn hiervan een mooi voorbeeld. Hier voorziet men
gemeenschappelijke waterbuffering, die eveneens dienst doet als visuele en akoestische
afscherming, en kwaliteitsvolle groenstructuren (zie Figuur 25). Deze bufferzone is ook onderdeel
van de compensatiemaatregelen tegen de ontbossing tijdens de aanleg van het terrein. Verder
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onderzoekt men de mogelijkheden van duurzame energie met windturbines en de impact van het
terrein op het nabijgelegen gebied met biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen. In
het kader van het project ‘Burenwater’ zal ook geprobeerd worden om het regenwater dat op de
daken van de bedrijven valt, ter beschikking te stellen van naburige tuinbouwers. Dit project is
onderdeel van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap van de Vlaamse Landmaatschappij en
wordt gesteund door de gemeenten Deinze en Kruishoutem en door Veneco.

Figuur 25. Impressie en plannen voor het nieuwe bedrijventerrein Prijkels in Deinze. (Bron: Veneco)
Zeker bij de reconversie van een industriezone naar residentieel gebruik of kantoorgebouwen zijn er
unieke kansen om de herinrichting klimaat- en waterrobuust uit te voeren. Omwille van de relatief
grote schaal van deze projecten kan telkens een integrale aanpak gevolgd worden, waarbij
verschillende adaptatiemaatregelen gecombineerd worden. In het buitenland zijn er hiervan enkele
mooie voorbeelden te vinden. In bijvoorbeeld Frankfurt, Bilbao en Amsterdam zullen voormalige
industriële sites en haventerreinen onder handen genomen worden om duurzame en
klimaatrobuuste woningen te creëren (zie Figuur 26). Het Zorrotzaurre project in Bilbao heeft de
intentie om klimaat-neutraal te zijn, met volledig elektrisch openbaar vervoer, energieneutrale
woningen en groene energievoorzieningen.

Figuur 26. Herinrichting of reconversie van bedrijventerreinen en open ruimte met aandacht voor
klimaatadaptatiemaatregelen. Offenbach Haffen (Frankfurt, links) en Cruquius (Amsterdam, rechts).
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2.4.2 Uitvoering
De aandachtspunten en ontwerpprincipes bij het realiseren van klimaatbestendige
bedrijventerreinen zijn een combinatie van diegene die beschreven staan bij het herinrichten van
bebouwde kernen (sectie 2.2.2) en bij klimaatbestendig bouwen en wonen (sectie 2.3.2). Deze zijn
hier niet opnieuw herhaald.
Bij het ontwerpen of herinrichten van klimaatbestendige bedrijventerreinen zijn er verschillende
instanties waar men informatie, ideeën en ondersteuning kan inwinnen. Onderstaand lijstje geeft
een kort overzicht:












Veneco ontwikkelt duurzame bedrijventerreinen en zet in op reconversieprojecten met
aandacht voor klimaatadaptatie. Daarbij wordt ingezet op kwaliteitsvolle groenstructuren,
extensief groenbeheer en collectieve waterbuffering.
Ook de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) ontwikkelt duurzame
bedrijventerreinen (o.a. Woestijne in Aalter) en revitaliseert bestaande terreinen. Op hun
website zijn fiches en handleidingen te vinden rond duurzaam en ecologisch industrieel
bouwen. Daarnaast rijkt de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de POM ook
subsidies uit voor gemeenten en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven die streven
naar verduurzaming van bedrijventerreinen.
De ‘duurzaamheidsmeter economische sites en bedrijventerreinen’ van het Vlaamse
agentschap innoveren & ondernemen is een instrument dat werd ontwikkeld om de
duurzaamheid van bedrijventerreinen te meten en uit te drukken in een score.
Bij de VZW Natuurpunt kan men terecht voor ecologisch advies over het vergroenen van
bedrijventerreinen. Deze ondersteuning richt zich voornamelijk op het verbeteren van de
werkomgeving, verhogen van de biodiversiteit en het realiseren van bedrijfstuinen.
Via het Interreg project 2BE Control kon een opleiding gevolgd worden rond biodiversiteit op
bedrijventerreinen. Een medewerker van Regionaal Landschap Meetjesland volgde hierover
een masterclass en is beschikbaar voor advies. Op de website zijn ook veel inspirerende
voorbeelden te vinden.
De Green Deal van het Departement LNE is ontwikkeld om bedrijven en andere organisaties
uit te dagen en te ondersteunen om systematisch te werken aan meer biodiversiteit.
Veneco, vzw Natuurpunt, de Regionale Landschappen en de POM Oost-Vlaanderen
onderschreven deze Green Deal en engageerden zich hiermee om biodiversiteit verder te
bevorderen op bedrijventerreinen.

2.4.3 Locaties
De locaties van bedrijventerreinen in het Meetjesland zijn getoond in Figuur 27. Hierbij is een
onderscheid gemaakt tussen de verschillende terreinen, op basis van hun status. Als basislaag zijn
de huidige en reeds operationele bedrijventerreinen getoond. Daarbovenop zijn ook de gebieden in
ontwikkeling, de geplande gebieden en de gebieden waar een brownfield convenant van toepassing
is, opgenomen in de kaart. Vooral deze laatste twee, en in mindere mate het eerste, dienen met de
nodige aandacht behandeld te worden bij het opmaken van de plannen. Een integrale klimaat- en
waterrobuuste opzet van deze nieuwe gebieden, waarbij men rekening houdt met tijdelijke berging,
infiltratie en hergebruik van water, afkoppelen van het rioleringssysteem, voldoende groene buffers,
enz. moet de doelstelling zijn bij het opmaken van de plannen. Daarnaast dient men bij het plannen
of vergunnen ook rekening houden met de lokale grondwaterbeschikbaarheid en grondwaterbeleid.
Zo weet men op voorhand of bedrijven met een grote watervraag zich al dan niet kunnen vestigen
op deze locatie. Dit betekent uiteraard niet dat de huidige bedrijventerreinen minder interessant zijn
voor het implementeren van klimaatadaptatiemaatregelen.
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Figuur 27. Locaties van grote verharde oppervlaktes in het Meetjesland: speelplaatsen en
bedrijventerreinen.

Afkoppelen daken
Naar schatting 30 tot 40 procent van de verharde oppervlakte die is aangesloten op het
rioleringssysteem bestaat uit (daken van) gebouwen. Het afkoppelen van een gedeelte van deze
daken of het vertraagd afvoeren van het hemelwater kan tot een belangrijke reductie van de
belasting op de riolering leiden. In deze sectie wordt deze dakoppervlakte verder geanalyseerd, op
basis van de informatie die beschikbaar is in het Grootschalige Referentie Bestand (GRB). Het zal nl.
veel interessanter zijn om te beginnen met het afkoppelen van enkele grote daken dan met een
groot aantal kleinere daken. Het individuele effect van deze grote daken zal meer doorwegen dan
van de kleine. Daarnaast is het ook praktischer omdat men met minder actoren rond de tafel moet
zitten om een even grote oppervlakte af te koppelen.
Per gemeente zijn de daken onderverdeeld in kleine daken, daken van gemiddelde grootte, grote
daken (0.5 tot 1 ha) en zeer grote daken (groter dan 1 ha). Het aantal grote en zeer grote daken per
gemeente is getoond in Figuur 28, te samen met hun relatieve aandeel in de totale dakoppervlakte.
De locaties van de grote en zeer grote daken in het Meetjesland zijn getoond in Figuur 29. De
industrieterreinen in Aalter, Eeklo, Evergem en Maldegem zorgen er opnieuw voor dat het aantal
grote daken hier gemiddelde hoger ligt dan elders in het Meetjesland. In de andere gemeenten is
het aantal grote en zeer grote daken beperkt tot ca. 10. Wat echter wel duidelijk opvalt, is dat dit
beperkt aantal daken een groot aandeel heeft in de totale dakoppervlakte. In Aalter, bijvoorbeeld,
vormen de 35 grootste daken ongeveer 20 % van het totaal. In een kleinere gemeente zoals
Waarschoot wordt 10 % van de totale dakoppervlakte ingenomen door slechts zes daken. Dit
benadrukt nogmaals het belang van het afkoppelen van de grootste daken.
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Figuur 28. Aandeel van de grootste daken in het totale dakoppervlak en hun aantal, per gemeente.

Figuur 29. Locaties van grote (0.5 tot 1 ha) en zeer grote daken (> 1 ha) in het Meetjesland.
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2.4.4 Beoordeling
Tabel 3 vat samen waarop en in welke mate de hierboven beschreven adaptatiemaatregelen een
invloed hebben. Net zoals in sectie 2.1 wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de vier
klimaateffecten: Overstromingen vanuit waterlopen, stedelijke wateroverlast, droogte en hitte. Voor
elke combinatie van maatregel en effect wordt een score tussen 0 en 3 gegeven. Deze scores
kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: geen effect (0), klein of moeilijk in te schatten effect (1),
aanzienlijk effect (2) en meest effectieve maatregel (3).
Tabel 3. Invloed van herinrichting bedrijventerreinen op de vier beschouwde klimaateffecten.
Maatregelen
Tegengaan waterdichte
verharding

Overstromingen

Wateroverlast

Droogte

Hitte

Meer blauwgroene
elementen
Laagteberging en
infiltratie
Hergebruik regenwater

2.5 Klimaatgezonde scholen
2.5.1 Concepten
Schoolgebouwen en speelplaatsen vertonen gelijkaardige karakteristieken als bedrijventerreinen:
relatief grote verharde oppervlakken, beheerd door een beperkt aantal personen of instanties. Veel
van de concepten die eerder aangehaald werden bij de herinrichting van open ruimtes en
bedrijventerreinen zijn daarom ook toepasbaar op scholen. Een school is daarnaast ideaal geschikt
als katalysator van klimaatadaptatie naar de ouders en de buurt waarin ze gelegen zijn. Hieronder
zijn enkele aspecten nog verder verduidelijkt.

Groene inrichting speelplaatsen
Deze maatregel houdt in dat speelplaatsen zoveel mogelijk onthard worden en dat er zoveel
mogelijke groene (en blauwe) elementen aangebracht worden. Regenwater kan infiltreren in de
bodem en ontlast zo het rioleringssysteem. De speelplaats kan eveneens ingericht worden met
verschillende niveaus of met een wadi om nog extra berging te creëren. Bomen, planten en
grasvelden zorgen ook voor meer verkoeling, minder last van hitte en een veel gevarieerdere
speelomgeving (zie Figuur 30).
Naast de terugkerende aspecten van berging, infiltratie en verkoeling zijn er nog extra co-benefits te
behalen. Onderzoek wees namelijk uit dat een avontuurlijke en natuurrijke speelplaats tal van
positieve effecten heeft:





Groene speelruimte zet kinderen aan tot beweging, stimuleert een veelzijdige ontwikkeling
van de motorische vaardigheden en zorgt dus voor een betere lichamelijke conditie.
Schaduw biedt daarnaast ook een verminderde blootstelling aan de zon.
Op groene schoolspeelplaatsen wordt minder gepest. Door de veelzijdigheid vind iedereen
er wel iets om te doen en gaan kinderen zich minder snel vervelen.
Een groene schoolspeelplaats is er niet alleen voor de ‘fun’, er is ook ontzettend veel te
leren. Kinderen leren er spontaan de natuur kennen, en hun eigen grenzen.
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Elke schoolspeelplaats kan een verscheidenheid aan planten en dieren herbergen en zo een
steentje bijdragen tot het behoud van onze biodiversiteit.
Een groene (speel)ruimte verbetert de leefkwaliteit in de buurt: luchtkwaliteit, temperatuur,
geluidshinder, enz. Als de speelplaats ook toegankelijk is voor de buurt, kan ze een motor
worden voor ontmoeting, sociale contacten en een collectieve verantwoordelijkheidszin.

De Provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met Regionaal Landschap Meetjesland, ondersteunt
scholen en gemeenten bij de herinrichting van speelplaatsen tot klimaatgezonde speelplaatsen. Dit
gebeurt in een traject van 2 jaar dat uit 20 stappen bestaat, en waarbij het schoolteam, leerlingen,
ouders, … betrokken worden. Deze ondersteuning gebeurt altijd op maat en kent nu reeds veel
succes.
Het project 'Pimp je Speelplaats' is een samenwerking tussen MOS (Milieuzorg Op School), ANB
(Agentschap Natuur en Bos) en GoodPlanet, met als doel om speelplaatsen boeiender en
natuurlijker te maken. Scholen kunnen hierbij kans maken op financiële steun voor het vergroenen
van hun speelplaats en op begeleiding bij het concretiseren ervan. Belangrijk in dit proces is dat de
verwezenlijking moet steunen op een samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders en
buurtbewoners.

Figuur 30. Herinrichting en vergroening van de speelplaats van Basisschool Visitatie in Gent.

Hergebruik regenwater
Schoolgebouwen worden typisch enkel overdag gebruikt. Dit maakt dat sommige
klimaatadaptatiemaatregelen een hoog rendement kunnen halen. Een mooi voorbeeld hiervan is het
hergebruik van regenwater, dat op daken en speelplaatsen valt, voor het spoelen van toiletten. Dit is
veruit de grootste verbruiker van water op scholen en kan het verbruik van leidingwater dus sterk
terugdringen. Bovendien wordt hierdoor ook een grote verharde oppervlakte afgekoppeld van het
rioleringssysteem. Eventueel kan het regenwater ook gebruikt worden om via vernevelaars of
sproeiers voor verkoeling te zorgen tijdens hete periodes. Een ander voorbeeld in deze categorie is
het gebruik van zonnepanelen voor elektriciteitsproductie: voor en na de schooluren zal het verbruik
van scholen beduidend lager liggen dan overdag.
Bij wijze van voorbeeld wordt hier de berekening voor een school in Gent meegegeven. Bij het
vernieuwen van het dak werd gekozen voor een hemelwateropvang en –hergebruikssysteem. Het
verwachte verbruik lag op 4800 l/dag op weekdagen, 3600 l/dag op woensdag en geen verbruik in
het weekend. Met behulp van de Sirio-tool werd een 100-jarige neerslagreeks doorgerekend en
vervolgens statistisch geanalyseerd. Dankzij de geautomatiseerde code kan dit in enkele seconden.
Uit de resultaten blijkt dat bij een buffer van 35 m³ in totaal 89% van het hemelwater naar
hergebruik gaat en slechts 11% moet afgevoerd worden naar de riolering. Dit komt overeen met
44% van de totale watervraag. Dit eenvoudige voorbeeld toont hoe effectief de maatregel kan zijn,
mits de buffervoorziening voldoende optimaal gedimensioneerd is.
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Klimaateducatie
Klimaatproblemen kunnen gedeeltelijk aangepakt worden via gedragsverandering. Dit betekent dat
kinderen en jongeren zich bewust worden van klimaatverandering en de mogelijke gevolgen en
oplossingen. Door hierover gericht les te krijgen, nemen ze deze kennis mee voor de rest van hun
leven en kunnen ze ondervinden dat hun eigen acties een verschil kunnen maken. Deze maatregel
richt zich op activiteiten die in het lessenpakket kunnen worden opgenomen om al doende jongeren
te leren wat klimaatverandering is en op welke manier men aan adaptatie kan doen. Zo kunnen
scholieren bijvoorbeeld een namiddag met een smartphone rondlopen in hun gemeente om de
temperatuur te meten. Op die manier leren de scholieren over het belang van natuur, bomen en
groen om het hitte-effect te verminderen.
Om activiteiten op te zetten voor de scholieren is er samenwerking nodig tussen de scholen, de
milieueducatieprogramma’s en andere relevante partijen. Die samenwerking kan ook op korte
termijn al voordelen hebben omdat ze kunnen leiden tot nieuwe initiatieven om de gemeente of
stad nu al klimaatbestendiger te maken.

2.5.2 Locaties
De locaties voor adaptatiemaatregelen op scholen zijn niet aangeduid op de kaart, noch is er een
rangschikking met prioriteiten opgemaakt. Zo zou bij de maatregel ‘vergroenen van speelplaatsen’
een rangschikking kunnen opgemaakt worden op basis van de hittekaarten, waarbij warmere
gebieden sneller nood hebben aan verkoeling. Op dezelfde manier kan de locatie langs het
rioleringsnetwerk gebruikt worden om locaties aan te duiden die meer of minder moeten
afkoppelen, infiltreren of water hergebruiken. Deze rangschikking is echter niet gemaakt omdat dit
soort maatregelen doeltreffend zullen zijn op elke school of elke speelplaats, ongeacht hun exacte
locatie. Om te vermijden dat sommige schoolgebouwen een (zeer) lage prioriteit zouden krijgen en
mogelijks niet tot actie zouden overgaan, wat contradictorisch is met de redenering hierboven, is dus
geen prioriteitsindex opgesteld.

2.5.3 Beoordeling
Tabel 4 vat samen waarop en in welke mate de hierboven beschreven adaptatiemaatregelen een
invloed hebben. Voor elke combinatie van maatregel en effect wordt een score tussen 0 en 3
gegeven. Deze scores kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: geen effect (0), klein of moeilijk in te
schatten effect (1), aanzienlijk effect (2) en zeer effectieve maatregel (3).
Tabel 4. Invloed van klimaatgezonde scholen op de vier beschouwde klimaateffecten.
Maatregelen
Groene herinrichting
speelplaats
Hergebruik regenwater
Klimaateducatie (op korte
termijn)

Adaptatieconcepten

Overstromingen

Wateroverlast

Droogte

Hitte

Sumaqua | Regionaal klimaatadaptatieplan Meetjesland

38

2.6 Klimaatbestendige landbouw
2.6.1 Concepten
Landbouwers zijn bij de eerste om de gevolgen van klimaatverandering te ondervinden. In 2016
stonden de weiden en akkers er verzopen bij, in 2018 mislukten de oogsten door de verzengende
hitte en de aanhoudende droogte. Door de meer extreme weerfenomenen die gepaard gaan met
klimaatverandering worden de landbouwers ook rechtstreeks getroffen in hun broodwinning,
waardoor ze extra kwetsbaar zijn.
De aanpassingsmogelijkheden van de Vlaamse landbouw aan klimaatverandering kunnen op
microscopische of macroscopische schaal bekeken worden. Het microscopische niveau omvat de
individuele landbouwbedrijven die door gerichte acties hun werking en opbrengst kunnen
verbeteren. De macroscopische schaal beschouwt eerder de landbouwsector in het algemeen,
samen met de ondersteunende en de regulerende diensten. In deze sectie wordt er vooral gekeken
naar de eerste groep, nl. het microscopische niveau.
Klimaatadaptatiemaatregelen op het macroscopische niveau vallen (gedeeltelijk) buiten de scope van
dit rapport, aangezien dit vooral te maken heeft met landbouwbeleid op Vlaamse of Europese
schaal. Lokale en provinciale overheden en de vakorganisaties kunnen hier echter wel aan bijdragen
via een bottom-up aanpak zodat een breed gedragen aanpak ontwikkeld wordt die rekening houdt
met de ervaringen en bezorgdheden van de lokale landbouwers. Overleg in twee richtingen en
communicatie naar de hogere overheden zijn hierbij noodzakelijk. Op sommige vlakken van het
landbouwbeleid en –ondersteuning heeft de provincie wel bevoegdheden die ze kan aanwenden om
klimaatadaptieve maatregelen te realiseren.

Aanpassingen plantaardige productie
De plantaardige productie (akkerbouw, fruit- en groententeelt) zal bij klimaatverandering vooral te
lijden krijgen onder de veranderende condities van het bodemvochtgehalte. Enerzijds zullen de
hogere neerslagvolumes in de wintermaanden ervoor zorgen dat de akkers te vochtig blijven,
waardoor ze niet bewerkt kunnen worden, of dat de gewassen te nat staan. Anderzijds kan de
opbrengst sterk terugvallen als gevolg van de droogte, wanneer het bodemvochtgehalte te
(langdurig) laag is en de gewassen onvoldoende bevloeid worden. De productie kan echter wel
stijgen wanneer er voldoende water beschikbaar is, omwille van de hogere CO2 gehaltes in de lucht.
Om de teeltopbrengst meer robuust te maken voor klimaatveranderingen kunnen er drie
strategieën gevolgd worden: aanpassingen aan de teelten, aanpassingen aan het irrigatiebeleid en
aanpassingen aan de landbewerking of landbouwtechnieken (zie verder).
Door de hogere temperaturen kunnen de huidige zaai- en plantdata mogelijks vervroegd worden,
wat zorgt voor een langer groeiseizoen en dus ook voor een mogelijke toename van het
oogstpotentieel. Dit is echter enkel het geval voor teelten met een lang groeiseizoen en onder de
voorwaarde dat er genoeg water beschikbaar blijft. Anderzijds kan men teelten met een korter
groeiseizoen vroeger zaaien of planten en zo vermijden dat het gewas blootgesteld wordt aan
droogte, te hoge temperaturen en plagen. Een belangrijke vraag hierbij is echter of de bovenste
teeltlaag van de bodem voldoende snel zal opdrogen zodat men effectief vroeger kan zaaien,
planten of poten. Door de nattere winters is dit misschien niet mogelijk. Ook de kans op vorstschade
blijft bestaan bij het vervroegen van de zaai- en plantdata.
Een andere mogelijkheid is het overschakelen naar andere teelten of rassen. Elk gewas heeft
namelijk zijn eigen klimaatbehoeften, met als gevolg dat sommige teelten in de toekomst
minderwaardige opbrengsten kunnen opleveren. Het vervangen van deze teelten door gewassen die
beter aangepast zijn aan het gewijzigde klimaat kan tot minder productieverliezen leiden. Gewassen
die in aanmerking komen zijn diegene die nu geteeld worden in klimaten die vergelijkbaar zijn met
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het toekomstige klimaat in Vlaanderen en die meer weerstand bieden aan hogere temperaturen en
droogte. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voert momenteel al onderzoek
naar nieuwe warmte-minnende teelten zoals soja en naar teelten en grassoorten die meer
droogteresistent zijn. Ook het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt voert onderzoek uit in
dit gebied. Via veredeling kunnen ook nieuwe gewasvariëteiten, met een hogere droogte- en
hittetolerantie, ontwikkeld worden.
De veranderende weersomstandigheden kunnen ook leiden tot de verspreiding van (nieuwe) ziekten
en plagen. Zuiderse exoten zullen door de hogere temperaturen verder naar het noorden oprukken
en inheemse ziekten kunnen virulenter worden. Het ILVO voert daarom ook onderzoek uit naar het
voorkomen van ziekten en plagen in Vlaanderen en mogelijke maatregelen voor gewasbescherming.
Ook het verhogen van de biodiversiteit rond de akker (bijvoorbeeld door het inrichten van
landschapselementen, teeltvrije stroken, agroforestry of groenbedekking) draagt bij in het tegengaan
van ziekten en schadelijke organismen.
Andere mogelijkheden om zich te wapenen tegen de veranderende weersomstandigheden, en de
grote schommelingen daarin, zijn het gebruiken van gewassen met een lagere, maar stabielere
opbrengst en een diversificatie van de landbouwactiviteiten op het landbouwbedrijf. Het vervangen
van gewassen waarvan de opbrengst schommelt van jaar tot jaar, door gewassen die een lagere
maar meer stabiele opbrengst hebben verhoogt de weerbaarheid tegen klimaatschokken. Het telen
van verschillende gewassen zal daarnaast leiden tot een lagere afhankelijkheid en kwetsbaarheid
dan bij monoculturen. Agrodiversiteit zal ertoe leiden dat er meestal wel één of enkele van de
gewassen het goed doen.

Aanpassingen dierlijke productie
Belangrijk bij de dierlijke productie is dat de lichaamstemperatuur van de dieren binnen bepaalde
grenzen blijft en sommige kritische drempels niet overschrijdt. Dit kan namelijk leiden tot hittestress,
ziektes en minderwaardige producten. Om dit te vermijden moet men dus op zoek gaan naar extra
manieren van verkoeling. Het isoleren van staldaken, bij voorkeur met natuurlijke isolatiematerialen
zoals vlas en stro, en het aanbrengen van reflectie-coating op het dak kunnen aangewend worden
om de temperaturen in de stallen te drukken tijdens hete zomerdagen. Landbouwers kunnen de
dieren ook overdag op stal houden en pas ’s avonds buiten laten op de weiden zodat de dieren niet
blootgesteld worden aan de zon en de warmte. Ook het aanplanten van groene elementen zoals
struiken, hagen en bomen kan op een eenvoudige manier tot meer schaduw leiden bij het weiden
van dieren. Dit zorgt niet enkel voor bescherming tegen de zon, maar ook voor een verkoelend effect
dankzij verdamping vanuit de bladeren. Het verlies aan weideoppervlakte zal vermoedelijk beperkt
blijven, maar men moet er wel rekening mee houden dat dit kan leiden tot een moeilijker te
bewerken weide en concurrentie voor water tussen de groenaanplant en de gewassen, zeker
wanneer deze in het kader van teeltrotatie gebruikt wordt om voedergewassen te telen. Er is ook
een grote kans op lokale vertrappeling onder de bomen waardoor de opbrengstderving groter
wordt. Een doordachte keuze van het type groenaanplant en de locatie zijn dus van groot belang.

Figuur 31. Landbouwdieren zoeken verkoeling in de schaduw tijdens hittegolven.
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Wanneer landbouwdieren te maken krijgen met hittestress zullen er veranderingen optreden in de
voedsel- en drinkwaterconsumptie. Om beter te kunnen omgaan met de warmte zal de nutritionele
behoefte van dieren wijzigen en zal de dagelijkse voeropname dalen. Bovendien gaat de consumptie
van voer gepaard met de productie van warmte die het dier ergens zal moeten kwijtraken. Bij de
rantsoensamenstelling (vetten, koolhydraten en proteïnen) zal men hier dus rekening mee moeten
houden. Gobin et al. (2008) bespreken de aanpassingen aan de rantsoenen voor melkvee, pluimvee
en varkens. De drinkwaterconsumptie van landbouwdieren is afhankelijk van de
omgevingstemperatuur en kan 20 tot 50 % toenemen tijdens hittestress periodes om de
warmteafgifte te compenseren. De voorraden aan drinkbaar water van voldoende kwaliteit moeten
dus toenemen, om aan de extra behoeften te voldoen. Eveneens belangrijk hier is dat de
temperatuur van het water niet te hoog is, aangezien gekoeld water een (kort) effect kan hebben op
de lichaamstemperatuur van dieren. De wateropslagtanks en transportbuizen worden dus best
voldoende geïsoleerd.
Landbouwdieren hebben zelf ook een beperkt adaptatievermogen. Klimaatverandering omvat een
graduele stijging van de temperaturen, wat beter verdragen wordt dan plotse grote
temperatuursveranderingen. Dit laat toe om in selectie- en kruisprogramma’s te streven naar meer
hitte- en droogtetolerante dierenrassen (bijvoorbeeld rassen uit Zuid-Europa). Door op voorhand te
worden blootgesteld aan hogere temperaturen, kweekt het dier een soort van vermogen om hier
beter mee om te gaan. Op die manier is het beter ‘voorbereid’ op toekomstige hittestress. Deze
strategie wordt momenteel nog niet toegepast en vergt waarschijnlijk meer wetenschappelijk
onderzoek, o.a. naar het identificeren van de specifieke genen die voor hittetolerantie
verantwoordelijk zijn. Het lijkt dus eerder een toevlucht voor de lange termijn.

Waterbeheersing
Uit de voorgaande discussies met betrekking tot plantaardige en dierlijke productie is het duidelijk
dat de veranderende neerslagpatronen een grote impact kunnen hebben op de landbouw in het
Meetjesland. De nattere winters kunnen het moeilijker maken om het land te bewerken of er voor
zorgen dat gewassen te nat staan. De warmere en drogere zomers zullen de vraag naar water in de
landbouwsector nog verder doen stijgen. Figuur 32 toont het relatieve aandeel van droogtegevoelige
bodems per gemeente in het Meetjesland. Deze droogtegevoeligheid is gebaseerd op het
bodemmateriaal. Zanderige bodems zijn daarbij meer gevoelig voor droogte, aangezien hun
capaciteit om water vast te houden in lange droge periodes eerder klein is. Merk hierbij op dat de
bodem in het Meetjesland van nature uit al (zeer) gevoelig is voor droogte.
Een doeltreffende maatregel die bijdraagt aan de waterbeheersingsproblematiek in de landbouw,
maar ook in andere sectoren, is het oprichten of verwezenlijken van geelblauwe netwerken.
Dergelijke netwerken hebben een milderende werking op de impacts van klimaatverandering, ook
langs landbouwgebieden. Het inrichten van watervoerende slootjes en perceelsgrachten zorgt
ervoor dat er in de zomer voldoende water beschikbaar is voor vee en gewassen. In de
wintermaanden zorgen ze voor de nodige afwatering van de percelen, zodat de toplagen niet te nat
blijven. Bovendien dragen perceelsgrachten ook bij aan waterberging en vertraagde afvoer van
hemelwater, zodat ze wateroverlast in meer afwaarts gelegen gebieden kunnen helpen beperken.
Indien de grachten uitgerust worden met stuwen en sluizen wordt het water in droge periodes
langer vastgehouden, kan het infiltreren en wordt de grondwatertafel verder aangevuld.
Proefprojecten rond deze techniek werden de afgelopen jaren uitgevoerd in onder andere
Lampernisse (via Inagro) en in noord-Limburg (via Eco² agrobeheercentrum). Het Vlaams Landbouw
Investeringsfonds (VLIF) biedt bij het realiseren van kleinschalige waterinfrastructuur subsidies aan,
in het kader van niet-productieve investeringssteun, waarbij tot 100% van de subsidiale kosten
terugbetaald kan worden. Dit omvat onder andere grachtherstel, regelbare stuwen, dammen,
knijpconstructies en aanpassingen aan het slootprofiel.
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Figuur 32. Droogtegevoeligheid bodem in elke gemeente van het Meetjesland. Relatief aandeel
bodemsoorten naar oppervlakte.
Aansluitend op de inrichting van een geelblauw netwerk met kleinschalige waterinfrastructuur kan
gebruik gemaakt worden van peilgestuurde drainage. Bij klassieke drainage worden oververzadigde
gronden gedraineerd naar een nabijgelegen waterloop en wordt de grondwatertafel kunstmatig
naar beneden getrokken. Gedurende een lange periode van het jaar zal dit grondwaterpeil eigenlijk
lager dan nodig staan, wat in zomerperiodes tot verdroging van de grond kan leiden met
opbrengstverliezen tot gevolg. Tegelijkertijd zorgt de snelle waterafvoer ook voor een snelweg van
nitraten en fosfaten naar het oppervlaktewater. Deze nadelen kunnen verholpen worden door
gebruik te maken van peilgestuurde drainage. In tegenstelling tot klassieke drainage monden de
drainagebuizen uit in een hoofdbuis. Die hoofdbuis mondt op haar beurt uit in een regelput,
waarmee landbouwers het grondwaterpeil van een perceel kunnen instellen (zie Figuur 33). In
functie van de teelt, kunnen landbouwers het grondwaterpeil verlagen op het perceel. Eens de
werkzaamheden op het perceel gedaan zijn, kan het water echter vastgehouden worden op het
perceel, zonder dat het onbenut wegvloeit. Het voordeel van peilgestuurde drainage is dat je het
waterpeil hoog kunt houden wanneer je het perceel niet moet bewerken. Daardoor is beregening
minder snel nodig. Het kan ook gebruikt worden om in vooruitzicht van grote hoeveelheden
neerslag het peil tijdelijk te verlagen zodat het gedraineerde perceel de neerslag kan opvangen, wat
wateroverlast stroomafwaarts kan verhinderen. Maar ook op de stikstofhuishouding in de bodem en
in de waterloop is er een positief effect. Het water stroomt immers minder snel af, waardoor ook
minder nutriënten via het water afgevoerd worden. Proefprojecten rond peilgestuurde drainage
werden recent opgestart in Bocholt (via proef en vormingscentrum voor de landbouw), in de
kempen (via eco² agrobeheercentrum) en in West-Vlaanderen (via Inagro). Het principe van
peilgestuurde drainage lijkt het meest tot zijn recht te komen op percelen met een textuur van zand
of lichte zandleem, welke veelvuldig voorkomen in het Meetjesland (zie ook Figuur 32).
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Figuur 33. Principes van peilgestuurde drainage in de winter- (links) en zomermaanden (rechts).
(Bron: Acaciawater)
Naast het inrichten van een uitgebreid geelblauw netwerk en het gebruiken van peilgestuurde
drainage kan ook de installatie van spaarbekkens bijdragen in het waterbeheer. Deze
bergingsvoorzieningen kunnen gebruikt worden om regenwater op te vangen, tijdelijk te stockeren
en later te gebruiken als drinkwater voor het vee en voor beregening van gewassen. Het vullen van
deze bergingsvoorzieningen kan door het opvangen van hemelwater dat op de gebouwen en
terreinen van het landbouwbedrijf valt of door het opvangen van water dat afgevoerd wordt na het
draineren van landbouwgronden. Het Waterportaal schat dat er in Vlaanderen jaarlijks gemiddeld
1.000 m³ drainagewater per ha afgevoerd wordt naar grachten. Indien dit water tijdelijk gestockeerd
kan worden in een watersilo of foliebassin kan het in tijden van droogte, en indien de kwaliteit
voldoende is, als irrigatiewater gebruikt worden. Een dergelijk systeem wordt in het Provinciaal
Proefcentrum voor Groenteteelt in Kruishoutem al meer dan 20 jaar succesvol toegepast.
In West-Vlaanderen stimuleert het provinciebestuur de samenwerking met eigenaars-landbouwers
voor de aanleg van buffer- en spaarbekkens op privéterrein. Deze bekkens koppelen een
bufferfunctie om water overlast te voorkomen, aan een spaarfunctie waarin water gestockeerd
wordt. Dergelijke bekkens bestaan uit twee delen, waarbij het onderste meestal gevuld blijft en het
bovenste gedeelte tijdig leeg gemaakt wordt zodat de capaciteit als buffer gevrijwaard blijft. In het
kader van het klimaatfonds zal men in Oost-Vlaanderen een studie uitvoeren rond private
waterbekkens, mogelijks met aanleg van een demo bekken.
Op een grotere schaal dan individuele landbouwbedrijven kan bestudeerd worden of het mogelijk is
om bufferbekkens, die gebouwd zijn in het kader van overstromingsbeheersing, ook in te schakelen
als spaarbekkens tijdens droge zomers. Momenteel staan deze bekkens meestal droog in de
zomermaanden, maar mits een aangepast en goed ontwerp moet het mogelijk zijn om ook tijdens
droge periodes water op te houden. Verder onderzoek is nodig om de haalbaarheid van dit concept
na te gaan.

Figuur 34. Buffertanks en foliebekken voor de opslag van regenwater (Bron: Departement Landbouw
en Visserij en Provincie Oost-Vlaanderen).
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Naast het beheersen van waterstromen kunnen de impacts van droogte ook tegengegaan worden
door het terugdringen van het waterverbruik via efficiëntere technieken, een verbetering van de
irrigatie en de waterverdeling per perceel. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van
irrigatieschema’s, waarbij men uitrekent wanneer en hoeveel men best beregent. Eventueel kan dit
zelfs gecombineerd worden met sensoren om na te gaan hoeveel water de plant echt nodig heeft en
om het vochtgehalte in de bodem te meten.
Het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO
III) stimuleert en ondersteunt de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en
tuinbouw via diverse maatregelen. Eén hiervan is innovatie stimuleren door middel van het Europees
partnerschap voor innovatie (EIP). In het kader hiervan voorziet de minister jaarlijks een oproep naar
projecten. In de oproep 2019 gaat bijzondere aandacht naar oplossingen voor waterschaarste. Er
worden minstens twee projecten gesubsidieerd rond het thema ‘Gewapend tegen waterschaarste’.
Het moet gaan om nieuwe oplossingen die momenteel nog niet in de landbouwpraktijk gebruikt
worden. Een zo efficiënt mogelijk (her)gebruik van water en het vermijden van waterverspilling staan
centraal in deze projecten. Het kan gaan over ‘slimme’ technische oplossingen, maar ook over
organisatorische ingrepen zoals innovatieve samenwerkingsverbanden tussen partijen die
wateraanbod en watervraag combineren.
Een andere mogelijkheid is de zoektocht naar alternatieve bronnen van water. Zo werd recent in
Ardooie een 25 km lang ondergronds leidingnetwerk geïnstalleerd dat gezuiverd afvalwater van een
groenteverwerkend bedrijf zal verdelen over 500 ha landbouwgrond. Ook in Kinrooi, in het
noordoosten van Limburg, bestaat een gelijkaardig ondergronds irrigatiesysteem waarbij water
opgepompt wordt uit een voormalige grindwinning en vervolgens via een 75 km lang netwerk
verspreid wordt over 2500 ha landbouwgrond. Aan het systeem hangt een hoog prijskaartje, maar
het redde wel de oogsten in de droge zomer van 2017. Tijdens het captatieverbod in de zomer van
2018 konden landbouwers ook bij een aantal rioolwaterzuiveringsstations van Aquafin terecht om
water op te pompen. Extra onderzoek is echter nodig om na te gaan of dit op grotere schaal kan
toegepast worden, aangezien niet alle effluent water geschikt is voor alle toepassingen. Momenteel
wordt op Europees niveau aan een verordening gewerkt die het hergebruik van effluent water in de
landbouw veiliger en eenvoudiger moet maken. Op Vlaams niveau zijn verschillende instellingen
(waaronder VMM, departement Landbouw en Visserij, departement Omgeving, Agentschap zorg en
gezondheid, OVEM, Aquafin en VLM) ook al bezig het opstellen van een juridisch kader voor het
hergebruik van effluenten in de landbouw.
Figuur 35 toont de locaties van de RWZI-installaties in het Meetjesland, samen met enkele industriële
installaties. Naast deze waterzuiveringsinstallaties zijn ook de grondwatervergunningen voor de
industrie getoond. Bedrijven die grote volumes oppompen voor hun productie (bv. Campina in
Aalter) zullen nl. ook relatief grote effluentvolumes hebben. Indien de kwaliteit voldoende hoog is,
kunnen deze eventueel gebruikt worden voor het beregenen en irrigeren van naburige teelten. De
locaties van deze bedrijven zijn eveneens getoond in Figuur 35 en lijken zich voornamelijk in de
bedrijventerreinen van Evergem, Aalter en Maldegem te bevinden. Tot slot zijn ook nog de locaties
van watervlakken groter dan 2 ha getoond. In extreme omstandigheden kunnen deze mogelijks ook
aangewend worden voor het capteren van water of voor het voeden van ondergrondse
irrigatiesystemen. Grote watervlakken die zich in beschermd natuurgebied (zie verder) bevinden en
de spaarbekkens van het waterproductiecentrum in Kluizen zijn niet getoond.
Het Provinciaal Centrum voor de Groenteteelt start in 2019 een onderzoek naar mogelijke
alternatieve waterbronnen voor de landbouw. Samen met de dienst Integraal Waterbeleid van de
provincie en met Databank Ondergrond Vlaanderen van de Vlaamse Overheid zal men in kaart
brengen waar in Oost-Vlaanderen er op een duurzame manier water kan gewonnen worden. Zo
kunnen landbouwers in tijden van droogte bekijken welke waterbronnen er in de buurt van hun
percelen beschikbaar zijn en wat de voorwaarden zijn om dit water te mogen gebruiken. Door het
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aanbod van alternatieve waterbronnen in kaart te brengen, wil men streven naar een duurzamer
waterbeheer, een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en overmatig
grondwaterverbruik vermijden. De informatie zal gebundeld worden via de website van het
Waterportaal.
Bij de gratis bedrijfsadviesdienst KRATOS kunnen landbouwers aankloppen voor een wateraudit die
hen concreet informeert over de mogelijkheden om alternatieve waterbronnen aan te spreken en
water te besparen of te hergebruiken. Ook het Waterportaal, een samenwerking tussen de Provincie
Oost-Vlaanderen en de drie proefcentra, verleent informatie en advies over het integrale
watermanagement op land- en tuinbouwbedrijven en kan wateraudits uitvoeren. Het VLIF zorgt voor
financiële ondersteuning bij de omschakeling naar alternatieve waterbronnen, bijvoorbeeld via de
aanleg van wateropslagsystemen op het bedrijf, of voor technieken voor efficiënter watergebruik,
enz. Tot slot kan ook nog verwezen worden naar het Actieplan Water voor land- en tuinbouw (20192023) dat opgesteld werd door het departement Landbouw en Visserij. Dit actieplan werd opgesteld
in de schoot van het droogteoverleg en bevat de beleidsmatige en pro-actieve aanpak op korte en
middellange termijn.

Figuur 35. Mogelijke alternatieven voor het capteren van water voor landbouwdoeleinden.

Aangepaste landbouwtechnieken
Via een doordacht bodembeheer van de landbouwgronden kan ervoor gezorgd worden dat de
sponswerking van de bodem verhoogt, waarbij zowel de doorlatendheid als het waterbergend
vermogen toenemen. Veel bodems zijn nu te sterk 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 betere timing kunnen soelaas bieden. De
verhoging van de doorlatendheid zorgt er voor dat tijdens natte periodes de grond minder snel dicht
slempt en snel extreem nat wordt. Dit laatste zorgt er ook voor dat de bodem voldoende water kan
vasthouden voor het langer overbruggen van droogteperiodes.
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De bodemstructuur, de porositeit en het vochthoudend vermogen kunnen verhoogd worden door
het koolstofgehalte te verhogen via organische bemesting in combinatie met teeltrotatie. Door de
bodems minder diep te bewerken blijft de koolstof meer geconcentreerd in de bovenste laag
(bovenste 5 – 15 cm). Het jaarlijks wisselen van teelten kan ook gunstig werken doordat er een
grotere verscheidenheid van gewasresten wordt ingewerkt. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat
dit niet voor alle teelten het geval is. Omschakeling van akkerbouw naar grasland werkt zeer gunstig.
Grasland zorgt immers voor een enorme verhoging van het organische koolstofgehalte; het is één
van de meest efficiënte manieren om het organische koolstofgehalte in de bodem te verhogen.
Economisch gezien is de permanente omzetting naar grasland echter niet altijd vol te houden,
waardoor dit vaak gebeurt in combinatie met teeltrotatie. Meer koolstof vasthouden in de bodem
heeft ook het voordeel dat de klimaatverandering tegengegaan wordt. En uiteraard zorgt de
organische stof in de bodem voor voldoende plantenvoeding, naast de andere voordelen als bron
van sporenelementen, voor kationenuitwisseling, als buffer tegen pH-schommelingen en het beter
bewerkbaar maken van de bodem. Dit laatste laat toe om lichtere machines in te zetten, waardoor
bovendien het risico op bodemcompactie afneemt, wat de goede bodemstructuur beschermt en
voor een hogere opbrengst kan zorgen. Merk verder op dat biologische landbouw nagenoeg
uitsluitend organische bemesting gebruikt en meer werkt met grasland, groenbedekkers en
vanggewassen. Hierdoor brengt biologische landbouw globaal gezien meer koolstof in de bodem
dan de gangbare landbouw.
Meer gedetailleerde adviezen kunnen gevonden worden in het rapport “Organische stof in de
bodem – Sleutel tot bodemvruchtbaarheid” van de Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie (LNE) - Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke
Rijkdommen (ALBON). ALBON heeft ook een tool beschikbaar – de Koolstofsimulator – om een
onderbouwde inschatting te maken van de lange-termijnevolutie van het organische koolstofgehalte
in akkerbouw- en groentenpercelen in functie van de toegepaste gewasrotatie en bemestingspraktijk
en om een stikstofbemestingsadvies te bekomen voor de gewassen en de fosforbalans op
perceelsniveau. De tool is te vinden op https://eloket.vlm.be/Demeter.
Door de toegenomen kans op droogte zal de verblijftijd van water in rivieren, beken en grachten
toenemen, met negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit. Daarnaast zal de intensiteit van hevige
neerslagbuien toenemen, wat de kans op uitloging van nutriënten en pesticiden richting de
waterloop verhoogt. Maatregelen om de (toegenomen) vuilvracht naar de waterlopen te beperken,
zullen dus noodzakelijk zijn. Het decreet ‘Integraal Waterbeleid’ legt nu reeds een aantal maatregelen
op langs oeverzones die moeten leiden tot een betere waterkwaliteit, zoals bijvoorbeeld het
aanleggen van een groenbuffer van enkele meter aan de rand van landbouwperceel, net naast de
waterloop. In sommige gebieden in het Meetjesland zijn er, omwille van drinkwaterwinningen,
sowieso zones waar er verstrengde bemestingsnormen gelden. Deze zones zijn voornamelijk terug
te vinden in Eeklo en Kaprijke, nabij de waterwinningsgebieden van De Watergroep (zie Figuur 35).

Agroforestry
Agroforestry is een mogelijks interessante opportuniteit om de veerkracht van landbouwbedrijven te
stimuleren. Bij deze techniek wordt het telen van gewassen of veehouderij gecombineerd met de
productie van houtige gewassen en aanverwanten op eenzelfde perceel. Meer concreet betekent dit
in Vlaanderen meestal dat gewassen geteeld worden tussen bomenrijen of dat graasweiden beplant
worden met hoogstambomen. Het systeem heeft vooral als doel om natuurlijke hulpbronnen zoals
licht, water en nutriënten efficiënter te benutten, wat de productie per oppervlakte-eenheid
verhoogt. Daarnaast levert het een bijdrage aan de productiediversiteit en levert het verschillende
ecosysteemdiensten, zoals natuurverbindingsgebied. Uit onderzoek blijkt dat er, mits de juiste
boomkeuze en mits een correct onderhoud van de boomstrook, financieel of bedrijfstechnisch
voordeel kan gehaald worden uit het systeem door de boer: bescherming tegen erosie,
risicospreiding door inkomsten te diversifiëren en creatie van een gunstig microklimaat met
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functionele biodiversiteit. Meer informatie is te vinden op de website van het studieconsortium:
agroforestryvlaanderen.be.
Het departement Landbouw en Visserij rijkt subsidies voor agroforestry (of boslandbouwsystemen)
uit, waarbij een terugbetaling tot maximum 80% van de aanplant van bomen, kan ontvangen
worden. De provincie Oost-Vlaanderen betaalt zelfs tot 100% van de prijs terug, in het kader van
project ‘Beplant het landschap’. Ondanks deze subsidies beslaat agroforestry op dit moment slechts
een zeer beperkt gedeelte van het landbouwareaal in Vlaanderen. In het Meetjesland zijn een
beperkt aantal projecten te vinden in de gemeenten Aalter, Lovendegem en Nevele. Een gebrek aan
zekerheid over rendabiliteit, de lange termijn investering in de bomen en aangepaste en minder
efficiënte bewerkbaarheid van de percelen, inpasbaarheid, kennis en competenties maar ook een
wat gebrekkig juridisch kader, weinig flexibele steunmaatregelen en het ontbreken van een breed
draagvlak vanuit de landbouwsector staan opschaling in de weg. Om deze barrières weg te werken is
een gezamenlijk engagement nodig van onderzoeksinstituten, overheden, middenveldorganisaties,
(landbouw)-bedrijven en consumenten. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Lieve Borremans.
“Om agroforestry als agro-ecologische innovatie in de landbouw van de grond te krijgen in
Vlaanderen zijn er 5 werven aan te pakken: meer onderzoek en technologische ontwikkeling, andere
verdien- en financieringsmodellen, een betere juridische en beleidsmatige omkadering, meer
kennisdeling en educatie, een breder draagvlak én een gedeelde visie.” (ILVO, 2019).

2.6.2 Beoordeling
Tabel 5 vat samen waarop en in welke mate de hierboven beschreven adaptatiemaatregelen een
invloed hebben. Net zoals in sectie 2.1 wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de vier
klimaateffecten: Overstromingen vanuit waterlopen, stedelijke wateroverlast, droogte en hitte. Voor
elke combinatie van maatregel en effect wordt een score tussen 0 en 3 gegeven. Deze scores
kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: geen effect (0), klein of moeilijk in te schatten effect (1),
aanzienlijk effect (2) en meest effectieve maatregel (3).
Tabel 5. Invloed van een klimaatbestendige landbouw op de vier beschouwde klimaateffecten.
Maatregelen
Aanpassingen
plantaardige productie

Overstromingen

Wateroverlast

Droogte

Hitte

Aanpassingen dierlijke
productie
Waterbeheersing
Aangepaste
landbouwtechnieken
Agroforestry

2.7 Klimaatrobuuste natuurgebieden
Om ervoor te zorgen dat onze natuur de schokken van de klimaatverandering zo goed mogelijk kan
opvangen, moet er geïnvesteerd worden in het behouden, beschermen en bevorderen van de
biodiversiteit. Deze term omvat de verscheidenheid aan levensvormen en ecosystemen op onze
planeet en kan beschouwd worden als een indicator van de robuustheid van een bepaald
ecosysteem. Hoe meer divers de fauna en flora in een ecosysteem, hoe robuuster dat systeem zal
zijn tegen problemen van buitenaf, zoals klimaatverandering.
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Ecosystemen kunnen enkel blijven functioneren als de soorten waaruit ze bestaan in een goede en
diverse toestand aanwezig zijn. Dergelijke populaties zijn beter bestand tegen schommelingen,
doordat er een grotere verspreiding van genen mogelijk is. Vanuit gezonde en groeiende
kernpopulaties kunnen meer individuen migreren, zodat de kans groter is dat er ook veel
terechtkomen in gebieden die in de toekomst klimatologisch beter geschikt zullen zijn. Veel van onze
planten- en diersoorten zijn echter niet in staat om te migreren naar meer geschikte plaatsen.
Daarom is het dus belangrijk om de bestaande ecosystemen te versterken en meer klimaatrobuust
te maken, zodat ze niet onbewoonbaar worden voor de planten- en diersoorten.
In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de maatregelen die genomen kunnen worden
voor het in stand houden van de biodiversiteit en het meer klimaatrobuust maken van de bestaande
bos- en natuurgebieden. Er wordt hierbij zowel gekeken naar het bestaande beleid, als naar extra
mogelijke maatregelen voor in de toekomst. Er dient vooral ingezet te worden op het realiseren van
een netwerk dat bestaat uit robuuste kerngebieden, met daartussen een fijnmazig
verbindingssysteem.
Aangezien de impacts van klimaatverandering op natuurgebieden en biodiversiteit niet rechtstreeks
te koppelen zijn aan één klimaateffect, maar eerder aan het samenspel van de verschillende
effecten, is gekozen om de maatregelen niet te evalueren zoals dat bij de andere sectoren wel
gedaan wordt.

Beleidsinstrumenten
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de
lidstaten van de Europese Unie en daarmee het grootste netwerk van beschermde gebieden ter
wereld. Het netwerk vormt de hoeksteen van het Europese beleid inzake behoud en herstel van
biodiversiteit en omvat 17 % van het Europese grondgebied. In Vlaanderen beslaat het ongeveer
12 % van het grondgebied. Het Natura 2000-netwerk biedt leefgebieden voor de meest waardevolle
en meest bedreigde soorten en biotopen aan de hand van twee richtlijnen. De habitatrichtlijn heeft
als doel het in stand houden en beschermen van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.
De vogelrichtlijn bevat een lijst van zeldzame of bedreigde vogelsoorten, waarvoor de belangrijkste
leef- en overwinteringsgebieden beschermd moeten worden. De Europese lidstaten nemen in de
gebieden van het Natura 2000-netwerk maatregelen om Europese soorten en hun leefgebieden in
stand te houden en ook in de toekomst kansen te geven. Sinds 2014 zijn er voor elk gebied
specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszone, als kader voor
operationele beheerplannen, en instandhoudings-doelstellingen, die minimale eisen formuleren om
de instandhouding te garanderen. In het Meetjesland zijn er twee gebieden van het Natura 2000netwerk (Polders (deelgebied Meetjeslandse Kreken) en Zandig-Vlaanderen Oost), ook wel speciale
beschermingszones genoemd, terug te vinden (zie Figuur 36). Meetjeslands Krekengebied is
beschermd in het kader van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. De bossen en heiden uit Zandig
Vlaanderen Oost in het kader van de habitatrichtlijn.
In 2019 voorziet het Agentschap voor Natuur en Bos een bedrag van 4.5 miljoen euro aan
projectsubsidies voor concrete initiatieven die een bijdrage leveren aan deze Europese
natuurdoelstellingen. Dit bedrag wordt nog verder aangevuld met Europese Cofinanciering vanuit
het programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III). De subsidies kan oplopen tot 90 % van de
totale projectkost en is bestemd voor particulieren, privaatrechtelijke personen en besturen.
Op Vlaams niveau zijn de erkende en beschermde natuurgebieden vastgelegd in het decreet
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, ook wel bekend als het natuurdecreet. Met
dit decreet werd het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal Verwevings- en Ondersteunend
Netwerk (IVON) opgericht. Het VEN is een samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden in
open ruimte waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud wordt gevoerd. Dit beleid is
gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijk milieu, de onderlinge samenhang
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tussen de gebieden van open ruimte en de aanwezig en potentiële natuurwaarden. Het VEN bestaat
uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). Gebieden van
het GEN bevatten ofwel natuurelementen over minstens de helft van de oppervlakte van het gebied,
ofwel specifieke natuurelementen met hoge natuurkwaliteit. Gebieden van het GENO bevatten
belangrijke fauna- of floraelementen waarvan het voortbestaan ondersteund moet worden door
maatregelen of gebieden met belangrijke mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Op Vlaamse
schaal, en ook in het Meetjesland, vallen de gebieden van het Natura 2000-netwerk nagenoeg
volledig samen met de gebieden van het VEN (zie Figuur 36). Het IVON bevat alle natuurverwevingsen natuurverbindingsgebieden waarin de functie natuur neven- of ondergeschikt is aan andere
functies zoals land- en bosbouw. De overheid draagt hier zorg voor het behoud van de aanwezige
natuurwaarden, neemt maatregelen ter bevordering en versterking van die natuurwaarden, en
stimulerende maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit.

Figuur 36. Overzicht van de beschermde en erkende natuurgebieden in het Meetjesland: Natura
2000-netwerk (links boven), Vlaams Ecologisch Netwerk (rechts boven), de erkende reservaten ‘links
onder) en uittreksels uit het gewestplan (rechts onder).
In het natuurdecreet is ook de procedure omschreven voor het beschermen van gebieden als
reservaat. Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen Vlaamse reservaten, die in eigendom
en beheer zijn van het Agentschap Natuur en Bos, en erkende reservaten, die in beheer zijn van
erkende terreinbeherende verenigingen, zoals Natuurpunt en Partners Meetjesland. Private
personen of rechtspersonen (ongeveer 65 tot 70 % van de bossen in het Meetjesland) kunnen hun
terrein laten erkennen als natuurreservaat, maar zijn hier niet toe verplicht. Tot slot zijn er ook nog
de Bosreservaten. Dit zijn bossen die volledig aan spontane ontwikkeling overgelaten worden en
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waar met andere woorden nagenoeg geen beheer is. In het Meetjesland is er één dergelijk
bosreservaat terug te vinden: het Bellebargie op de grens van Kaprijke en Waarschoot (zie Figuur
36). De beheersplannen van de Vlaamse reservaten en Bosreservaten zijn terug te vinden op de
website van het Agentschap Natuur en Bos.
Eveneens op Vlaams niveau bakent het gewestplan de gebieden met groene bestemmingen
(bosgebieden, valleigebieden, bosuitbreidingsgebieden, natuurgebieden, …) af. Bosgebieden zijn de
beboste of de te bebossen gebieden, bestemd voor het bosbedrijf. De groengebieden zijn bestemd
voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu. De natuurgebieden
omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden
en andere dergelijke gebieden. Natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten
zijn de gebieden die in hun staat bewaard moeten worden wegens hun wetenschappelijke of
ecologische waarde. Bosuitbreidingsgebieden behouden hun originele bestemming totdat de
uitbreiding effectief gerealiseerd is. Deze gebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming
en het herstel van het natuurlijke bosmilieu.
Elke provincie heeft als taak om natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van
bovenlokaal belang te selecteren, af te bakenen en te realiseren. Volgens het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen zijn natuurverbindingsgebieden die gebieden die een natuurverbinding
moeten realiseren tussen GEN-gebieden, GENO-gebieden en natuurverwevingsgebieden. De
bedoeling hiervan is om een functioneel netwerk van natuurlijke elementen te creëren waarbij
uitwisseling van planten en dieren mogelijk is. De term ‘ecologische infrastructuur’ verwijst naar de
infrastructuur zelf. Het gaat bijvoorbeeld om kleine natuur- en bosgebieden die niet tot het VEN
behoren en ook niet geselecteerd zijn als verbindings- of verwevingsgebied, kleine
landschapselementen en natuurlijke elementen in bebouwde kern. De afbakening van
natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren in Oost-Vlaanderen gebeurde in 2003
met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS). Het selecteren en afbakenen van
natuurverbindingsgebieden kan in principe enkel gebeuren wanneer de VEN- en IVON-gebieden
afgebakend zijn. Bij het opstellen van het PRS was dit echter nog niet volledig gerealiseerd, waardoor
men gekozen heeft om uit te gaan van hypothesen over mogelijke gebieden die in aanmerking
komen voor het VEN of IVON. Deze ‘natuuraandachtszones’ vormen de basis voor de aanduiding van
de natuurverbindingsgebieden (zie Figuur 37).

Natuurverbinding
Zoals eerder al aangegeven hebben soorten die in een te kleine populatie leven een grotere kans op
uitsterven. Het veranderende klimaat, met meer en langere extreme weerfenomenen, kan leiden tot
onbewoonbare gebieden voor planten- en diersoorten. Wanneer het klimaat voor een soort
ongeschikt wordt, moet ze kunnen migreren naar een gunstiger gebied. Het is dus uitermate
belangrijk om in te zetten op robuuste natuurverbindingen waarlangs soorten kunnen migreren
naar andere gebieden. Bij het ontbreken van dergelijke kanalen kunnen soorten zich niet
verplaatsen, raken ze opgesloten en bestaat de kans op (lokale) uitsterving.
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Figuur 37. Uittreksel uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen, m.b.t. de
natuurlijke structuur.
De provincie Oost-Vlaanderen probeert deze natuurverbindingen te realiseren via de projecten van
Gestroomlijnd Landschap, in samenwerking met verschillende partners (Gemeentebesturen,
Regionaal Landschap Meetjesland, Wateringen en Polders, Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord,
Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Natuur en Bos en burgers). De basis van deze verbindingen
bestaat uit beekvalleien die versnipperde stukjes natuur met elkaar kunnen verbinden. Door het
verbeteren van de waterkwaliteit en het wegwerken van hindernissen verhoogt de biodiversiteit en
ontstaat een levendig ecosysteem rond de beek. Door het aanleggen van kleine
landschapselementen, zoals poelen, hoogstamboomgaarden, bomenrijen en houtkanten wordt
bovendien de natuurlijke verbindingen tussen bestaande bos- en natuurgebieden versterkt.
Daarnaast wordt ook getracht om waterberging en vertraagde afvoer te realiseren om het risico op
wateroverlast te vermijden of te beperken. Een waterloop dient op die manier als link tussen
verschillende beheerders en gebruikers in het landschap.
Momenteel zijn er twee projectgebieden van Gestroomlijnd Landschap terug te vinden in het
Meetjesland: Wagemakersbeek-Driesbeek (tussen het Drongengoed, het Keigatbos en Het Leen,
rond de dorpen Ursel en Oostwinkel) en Splenterbeek-Ede (ten noorden van het Drongengoedbos).
De provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om in de toekomst nog extra projectgebieden op te
zetten.
Ook lokale gemeentebesturen kunnen initiatieven nemen in het verder ontwikkelen van
natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuren. De structuur met ecologische
infrastructuren van bovenlokaal belang, die voorgesteld is in het provinciaal ruimtelijk structuurplan
(zie Figuur 37) samen met types van natuurlijke elementen, kan hierbij als leidraad dienen.
Uitbreidingen van dit netwerk kunnen zowel in de lengte, door de verbindingsgebieden groter te
maken, als in de breedte door een fijner netwerk te voorzien.
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Natuurversterking
Een belangrijk aandachtspunt bij het realiseren van natuurverbindingsgebieden is dat niet elke soort
zich zomaar kan aanpassen aan het veranderende klimaat of zich kan verplaatsen van het ene
gebied naar het andere. Sommige soorten hebben het vermogen om zich geleidelijk aan te passen
aan nieuwe of veranderende leefgebieden. Grote viervoeters of vogels kunnen zich relatief
eenvoudig verplaatsen naar een nabijgelegen bos- of natuurgebied. Andere soorten zijn zeer
honkvast en beschikken niet over het vermogen om zich aan te passen of te verplaatsen. Bovendien
verspreiden verschillende soorten zich op verschillende manieren en is het creëren van
natuurverbindingsgebieden dus soort gebonden en meer dan simpelweg een groene verbinding
maken.
Om de biodiversiteit in de bestaande bos- en natuurgebieden te behouden, te beschermen en te
versterken, is het dus niet voldoende om enkel en alleen te focussen op het realiseren van
natuurverbindingsgebieden. Er moet ook ingezet worden op het versterken en uitbreiden van de
bestaande gebieden. Grotere aaneengesloten natuurkernen zijn minder gevoelig voor de druk van
buitenaf: de kern ligt verder van de buitenwereld, en er zijn ook veel minder buitengrenzen.
Bovendien zorgt voldoende ruimte voor spontane ontwikkeling en natuurlijke dynamiek die soorten
de gelegenheid bieden om in nieuwe combinaties voor te komen. Dit levert nieuwe leefgemeenschappen op, die beter aangepast zijn aan nieuwe omstandigheden (Vonk et al., 2010).
Opdat bossen klimaatrobuust zouden zijn, is een oppervlakte van minimum 500 hectare nodig. In
het Meetjesland, en bij uitbreiding de volledige provincie Oost-Vlaanderen, is slechts één bos van die
omvang te vinden: het Drongengoedbos op de grens van Maldegem en Knesselare.
De provincie Oost-Vlaanderen zet in op het versterken van bossen in eigen beheer, via het aankopen
van gronden langsheen Het Leen (in Eeklo, Waarschoot en Zomergem) en rond het Kloosterbos in
Wachtebeke. Het heeft hiermee de ambitie om groene longen te realiseren in het Meetjesland. Ook
de VZW Natuurpunt en Partners Meetjesland verwerft regelmatig gronden om aan bos- en
natuuruitbreiding te doen. In 2003 lieten de provincie Oost-Vlaanderen, de Afdeling Bos en Groen
van de Vlaamse Gemeenschap en het Streekplatform Meetjesland een studie uitvoeren naar
bosuitbreiding in het Meetjesland. Dit leverde voor het Meetjesland een taakstelling op met de
ambitie om 300 hectare bestemmingswijziging naar bosuitbreidingsgebied en 400 hectare effectieve
bosuitbreiding te realiseren.
Tot slot kan ook nog verwezen worden naar de subsidies die het Agentschap voor Natuur en Bos
uitreikt in het kader van de aankoop van gronden (met het oog op erkenning als natuurreservaat of
voor bebossing) en in het kader van (her)bebossingsprojecten.

Autochtoon plantgoed
In de loop van de evolutie hebben veel diersoorten zich zodanig ontwikkeld dat ze afhankelijk zijn
van één of van enkele plantensoorten. Dit maakt dat er in onze ecosystemen veel specifieke relaties
bestaan tussen de inheemse planten- en diersoorten. Het gebruik van autochtone planten- en
boomsoorten is van groot belang om de ecologische kwaliteit te behouden. Autochtone exemplaren
zijn namelijk beter aangepast aan het lokaal heersende microklimaat, aan ziektes en aan interacties
met andere organismen dan niet-autochtone planten. De fauna in onze ecosystemen heeft zich ook
aangepast aan deze autochtone soorten. Planten die nieuw zijn ingevoerd (exoten) of gekweekt
(cultivars) ontbreken deze specifieke relaties met inheemse soorten.
Het aanplanten van soorten met een andere herkomst (bijvoorbeeld uit Zuid-Europa) is eveneens
niet gewenst. Het is op dit moment nog onvoldoende duidelijk hoe het klimaat precies zal
veranderen en hoe de weersomstandigheden er in de toekomst zullen uitzien. Zelf soorten
aanplanten op basis van voorspellingen over het toekomstige klimaat is daarom geen doordachte
oplossing. Via hun aanpassingsvermogen (survival of the fittest) zullen soorten ervoor zorgen dat ze
kunnen overleven. De reeds bestaande interacties tussen planten en dieren kunnen op die manier
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blijven bestaan. Belangrijk hierbij is dat de genetische diversiteit van de populaties zich verder kan
ontwikkelen om sterker te staan in de toekomst. Dat betekent dat de restpopulaties beschermd
moeten worden en zo veel mogelijk autochtoon plantsoen moeten aangeplant worden.
Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een strategie ontwikkeld voor het behoud van autochtone
bomen en struiken. Via een database is een referentiebestand met genetisch materiaal ontwikkeld,
waarmee overal in Vlaanderen de autochtone soorten geïdentificeerd kunnen worden. Dit is de
zogenaamde standplaatsgeschiktheid. Hiernaast bestaat er een kwaliteitslabel “Plant van Hier” voor
autochtoon plantgoed, die in samenwerking met de regionale landschappen en ANB verder wordt
ontwikkeld. In het Meetjesland zijn er twee boomkwekers gebruiker van dit label. Bij
(her)bebossingsprojecten reikt het agentschap subsidies uit wanneer autochtone soorten
aangeplant worden. Ook vanuit de provincie bestaan er subsidies (o.a. binnen ‘beplant het
landschap’) waarbij de kosten van aanplantingen voor een groot deel vergoed worden. Private
eigenaars (ca. 65 tot 70 % in het Meetjesland) hebben op dit moment nog wel altijd de mogelijkheid
om niet-autochtone soorten aan te planten. Regionaal Landschap Meetjesland probeert zowel
particulieren, gemeenten als verenigingen hier zoveel mogelijk over te sensibiliseren en stelt
subsidies ter beschikking voor aanplantingen met autochtoon plantgoed. Bosgroep Oost-Vlaanderen
Noord ondersteunt private boseigenaars bij het beheer van hun bossen en streeft daarbij ook naar
duurzaam bosbeheer en gebruik van autochtoon plantgoed.

Bescherming prioritaire soorten
De financiële en logistieke middelen om biodiversiteit in stand te houden en te verbeteren zijn
gelimiteerd. Er moeten met andere woorden keuzes gemaakt worden over de soorten en biotopen
waar de nood aan maatregelen het hoogst is, zodat de maatregelen zoveel mogelijk bijdragen aan
het behoud. In dit kader maakte het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek, in opdracht van de
provincie Oost-Vlaanderen, een lijst op met kwetsbare soorten en biotopen. Aan de hand van deze
lijst en de bijhorende prioritering kan de provincie dan aan slag gaan met het uitwerken van een
biodiversiteitsbeleid. Voor de provincie Oost-Vlaanderen werden in totaal 155 soorten en een 20-tal
biotopen aangeduid (Adriaens et al., 2013). De volledige lijst met prioritaire soorten en biotopen is
hier niet opgenomen, maar is terug te vinden in het rapport bij de studie van het INBO.
Lokale besturen, natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen bij het
Agentschap voor Natuur en Bos een basis- en aanvullende subsidie verkrijgen voor het behoud en
de verbetering van sommige soorten. Deze subsidie geldt enkel voor terreinen die in eigen beheer
zijn en op voorwaarde dat het terrein beheerd wordt op basis van een goedgekeurd
natuurbeheerplan type twee, drie of vier.
In samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen stelt Regionaal Landschap Meetjesland
subsidies ter beschikking voor het behoud, herstel en verbeteren van biotopen en het beschermen
van provinciale prioritaire soorten en soorten die opgenomen zijn in een beschermingsprogramma
(zoals bijvoorbeeld de kamsalamander en bruine kiekendief).

Invasieve exoten afremmen
Als gevolg van de veranderende klimaateffecten kunnen in de toekomst meer invasieve soorten
overleven, die een gevaar zullen vormen voor de autochtone biodiversiteit in onze ecosystemen.
Deze exoten kunnen de bestaande relaties tussen planten- en diersoorten verstoren. Bovendien
bestaat ook de kans dat ze geen natuurlijke vijanden hebben en daardoor op een negatieve manier
onze ecosystemen gaan overheersen.
Het bestrijden van invasieve soorten is onderdeel van een Europese verordening, welke door de
Vlaamse Overheid vertaald is in een zorgplicht. Dit houdt in dat de bestrijding van gevestigde
populaties van invasieve exoten onder de verantwoordelijkheid van elke terreineigenaar of
terreinbeheerder valt. Op de Ecopedia website wordt de kennis over invasieve exoten
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samengebracht en geactualiseerd, in samenwerking met verschillende partners. Waar de kennis
ontbreekt, wordt geïnvesteerd in onderzoek.
Voor sommige soorten (bijvoorbeeld muskusratten en Canadese ganzen) gebeurt bestrijding al een
tijd, maar voor andere soorten ligt dit veel moeilijker. In 2016 werd een lijst met 37 zorgwekkende,
invasieve uitheemse planten- en diersoorten goedgekeurd in een Europese verordening. Het doel
van deze verordening is het afzwakken, voorkomen of maximaal beperken van de negatieve
gevolgen van invasieve exoten op Europees niveau. Dit omvat een verbod op import en handel, op
bezit en kweek en op vrijlating in de natuur, alsook de verplichting tot toezicht op de populaties en
de uitroeiing of beheer van deze populaties. De lijst bevat enkel de soorten die een negatieve impact
hebben op Europees niveau. Soorten die enkel op meer lokaal (Belgisch of Vlaams) niveau
problematisch zijn, komen niet voor op de lijst. Een aangepast beleid en een lijst met problematische
soorten op Vlaams niveau is daarom noodzakelijk.
De dienst Rato van de Provincie Oost-Vlaanderen werkt uitgebreid rond exotenbestrijding en deelt
hierover veel kennis met andere partijen.

Bermbeheerplannen opstellen
Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna even
groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat. In woon- en landbouwgebieden vormen
bermen dikwijls de enige overgebleven ruimte om planten te laten groeien en dieren te laten
overleven. Daarnaast kunnen de bermen ook interessante verbindingsassen vormen tussen de
bestaande natuurgebieden, waarlangs dieren zich kunnen verplaatsen. Ecologisch bermbeheer kan
bijgevolg sterk bijdragen tot natuurbehoud en instandhouding van wilde planten en dieren
(Natuurpunt, 2019).
Een ecologisch bermbeheer streeft ernaar om op de wegbermen zoveel mogelijk verschillende
soorten planten en dieren een kans te bieden. Dit kan door veel structuurvariatie te creëren. Op
brede bermen kunnen verschillende zones ontwikkelen: bloemrijke graslanden, ruigtes, struwelen en
bos. Wanneer deze verschillende begroeiingen naast elkaar bestaan en in elkaar overvloeien,
ontstaan er meerdere leefgebieden op een beperkte oppervlakte. Zo worden de wegbermen
soortenrijk en ecologisch waardevol. Naarmate een grasberm soort- en bloemrijker wordt, neemt de
betekenis voor de fauna toe. Bloeiende planten trekken veel insecten en andere kleine gewervelden
aan. Al deze soorten zijn belangrijk voor het evenwicht in het ecosysteem. Een rijk insectenleven
trekt ook grotere dieren aan zoals vogels, zoogdieren en amfibieën. De ontwikkeling van bloemrijke
grasbermen is ook belangrijk voor het behoud van zoveel mogelijk plantensoorten. Bedreigde
soorten krijgen zo weer een kans. De berm ziet er bovendien mooier en minder saai uit en kan zo
zorgen voor het behoud van een aantal bijzondere planten- en diersoorten in Vlaanderen
(Natuurpunt, 2019).
Bij het ontwikkelen van soortenrijke bermen is het belangrijk dat het maaisel tijdig verwijderd wordt.
Wanneer men het maaisel ter plaatse laat liggen zal de bodem verrijken, wat kan leiden tot de
dominantie van een beperkt aantal, weinig interessante soorten. Wanneer het maaisel verwijderd
wordt kan de bodem verschralen en krijgen kruiden en bloemplanten meer kansen ten opzicht van
grassen. Idealiter blijft het maaisel enkele dagen liggen om het te laten drogen en wordt het dan pas
afgevoerd. Volgens het bermbesluit moet het maaisel zeker binnen de tien dagen verwijderd worden
(Natuurpunt, 2019). Eveneens belangrijk is dat er best aangepaste apparatuur gebruikt wordt om
schade aan vegetatie te vermijden en insecten minder te verstoren. Afhankelijk van de apparatuur is
het mogelijk dat de insecten, die bijdragen aan de biodiversiteit, mee opgezogen worden. Het
maaisel van de bermen kan ingezet als energiebron in biomassacentrales en vergistingsinstallaties.
Mits enkele kleine aanpassingen kunnen bestaande installaties (bv. in Zomergem en Deinze)
hiervoor gebruikt worden.
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Lokale besturen kunnen hieraan bijdragen door het opstellen en uitvoeren van een bermbeheerplan
dat rekening houdt met de hierboven beschreven principes. Dergelijke plannen zijn op dit moment
meestal niet meer dan een eenvoudige vertaling van het Bermdecreet naar het lokale niveau. De
opmaak ven een dergelijk bermplan met goed ecologisch beheer is onderdeel van het Milieucontract
van de provincie Oost-Vlaanderen, dat gemeenten extra steun op maat biedt voor hun natuur-,
milieu- en klimaatbeleid. Het Regionaal Landschap Meetjesland biedt eveneens ondersteuning bij de
opmaak van bermbeheerplannen en kan dit plan digitaliseren in een online tool die het mogelijk
maakt om de timing en de kosten van het beheer te berekenen. Ook bij de vzw SVAL (Samenwerking
Voor Agrarisch Landschap) uit Sint-Laureins kan men terecht voor raad en daad rond ecologisch en
doordacht bermbeheer.

2.8 Aangepast ruimtelijk en waterbeleid
De hoge bevolkings- en bouwdichtheid in Vlaanderen verplicht ons om zeer verstandig om te gaan
met de vrije ruimte die ons nog rest. Bij het inrichten of herbestemmen van open ruimte gebruikt
men dus best een klimaatrobuuste aanpak die rekening houdt met de eerder beschreven principes.
Hieronder worden nog enkele aspecten, op macroscopische schaal, belicht die eerder nog niet aan
bod kwamen.

Ruimte voor water
De principes van de ladder van Lansink, rond waterbeheer in stedelijk gebied (zie Figuur 3 in §1.2.3),
zijn eveneens van toepassing op het landbeheer in stroomgebieden van kleine waterlopen en
rivieren. In het verleden werd wateroverlast typisch tegengegaan door het bouwen van dijken en
andere waterkerende constructies. Deze aanpak wordt momenteel zoveel mogelijk afgeraden
(hoewel dergelijke oplossing op zeer lokaal niveau en onder specifieke omstandigheden soms nodig
blijft): rivieren moeten opnieuw de mogelijkheid krijgen om op gecontroleerde locaties buiten hun
oevers te treden. Dit verhoogt de bergingscapaciteit van de bedding van de waterloop. Men spreekt
in dit geval van “ruimte geven” aan water of aan de rivier.
Ruimte geven aan water kan zowel op grote als op kleine schaal toegepast worden. Op grote schaal
houdt dit in dat men dijken afbreekt of verplaatst en in de plaats bufferbekkens of gecontroleerde
overstromingsgebieden aanlegt, of door het creëren van zogenaamde wetlands. Het gecontroleerd
onder water laten lopen van weide- en graslanden langs rivieren en beken in de valleien behoort ook
tot deze strategie. In het Meetjesland werd recent een dergelijk project, Maldegemveld, afgerond. In
overleg met Provincie Oost-Vlaanderen, Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos werd daar
een gecontroleerd overstromingsgebied ingericht om de kern Kleit te vrijwaren van overstromingen
vanuit de Ede. De inrichting van het Maldegemveld kadert binnen het provinciale project
‘Gestroomlijnd Landschap’ dat in het vorige hoofdstuk al besproken werd. Hierbij wordt getracht om
natuurverbindingen te realiseren vertrekkende van de bestaande beekvalleien.
Ook op kleinere schaal kan er ruimte en berging voor water gecreëerd worden, om overstromingen
na periodes met grote neerslagvolumes te vermijden. Dit kan bijvoorbeeld door het hermeanderen
van beken en rivieren. Dit 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). Deze technieken werden recentelijk nog toegepast op de
Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw en op de Dommel in Peer. Een tweede mogelijkheid om extra
waterberging te creëren is de aanleg van perceelsgrachten langs landbouwgronden (zie ook § 2.6.1).
Indien deze grachten uitgerust zijn met kleine stuwtjes kunnen ze in de winter voor waterberging en
vertraagde afvoer zorgen, en in de zomermaanden bijdragen aan infiltratie. Het effect is veel kleiner
wanneer de grachten een waterafvoerende functie hebben of krijgen.
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Figuur 38. Voorbeeld van groenblauwe dooradering op macroniveau als onderdeel van het ruimtelijk
beleid (Bron: Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland).
Beide maatregelen dragen bij aan de uitbouw van een groenblauw netwerk dat voor verschillende
sectoren in de open ruimte voordelen oplevert. Denk daarbij aan meer waterberging, vertraagde
afvoer, meer infiltratie, hogere waterbeschikbaarheid, toegenomen biodiversiteit, recreatie, ….
Bovendien past de uitbouw van groenblauwe netwerken veel beter binnen de concepten van een
adaptief en robuust beleid, dan de aanleg van grootschalige infrastructuur zoals wachtbekkens. Het
laat toe om heet netwerk geleidelijk uit te breiden en indien nodig te verfijnen en verder te
integreren in het landschap. Deze klimaatadaptatiestrategie vraagt een goede integratie van water in
het ruimtelijk beleid en een systematische groenblauwe dooradering op macroniveau, in de eerste
plaats te realiseren langs de waterloopvalleien. Een overzicht van ruimtelijke strategieën en
inrichtingsprincipes is te vinden op de website klimaatenruimte.be, van het Departement Omgeving
van de Vlaamse Overheid.

Ruimtegebruik
De discussies in secties 2.6 (Klimaatbestendige landbouw) en 2.7 (Klimaatrobuuste natuurgebieden)
geven aan dat er nood is aan meer beschikbare oppervlakte in het open ruimte gebied. Deze open
ruimte is belangrijk voor natuur, biodiversiteit, voedselproductie, recreatie, ontspanning,
drinkwatervoorziening, waterhuishouding, enzovoort. Veel van deze ruimte wordt echter gebruikt
voor andere functies dan diegene die hier opgesomd worden. Een mooi voorbeeld hiervan is de
typisch Vlaamse lintbebouwing, waardoor Vlaanderen met een ruimtebeslag van 33 % (in 2015) de
recordhouder is in Europa. Percelen voor huisvesting (huizen en tuinen) nemen ongeveer 38 % van
dit ruimtebeslag in. Wegen en spoorwegen zijn verantwoordelijk voor 18 %. Volgens de cijfers van
Statistiek Vlaanderen zijn Zelzate, Eeklo en Evergem koplopers wat betreft ruimtebeslag in het
Meetjesland.
Indien men meer open ruimte wil vrijmaken en creëren, die dan besteed kan worden aan
bijvoorbeeld landbouw of natuurontwikkeling, is het terugdringen van het ruimtebeslag een eerste
noodzakelijke voorwaarde. De Vlaamse bouwmeester en zijn team hebben de afgelopen jaren een
aantal strategieën bedacht die dit mogelijk moeten maken, zonder in te boeten op levenskwaliteit in
de woonkernen. Er moet hierbij maximaal ingezet worden op de ontsnippering van Vlaanderen, de
verdichting en kernversterking in steden en dorpen, de versterking en uitbreiding van het groenblauwe netwerk en de creatie van groengebieden met verhoogde ecologische waarde. Dit houdt in
dat men op zoek moet gaan naar nieuwe woonmodellen, die winsten kunnen opleveren voor
iedereen (Van Broeck, 2017).
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Open ruimte en woonkernen staan echter niet tegenover elkaar. Beide zijn verweven en moeten dat
blijven. Zoals eerder aangegeven spelen open ruimte en groenvoorzieningen in het algemeen een
belangrijke rol in de strijd tegen wateroverlast, droogte, het hitte-eilandeffect, het verlies aan
biodiversiteit en anderen. Het is dus belangrijk dat er een continuïteit van ecologische netwerken en
landschapsstructuren ontstaat die, in een samenhangend geheel, doorgetrokken wordt tot in de
woonkernen. Figuur 39 toont een voorbeeld van deze verweving van groen in het verstedelijkte
gebied rond Eeklo. Aan de hand van groenassen, die smaller worden naarmate men dichter bij het
centrum komt, worden grote groene en blauwe elementen zoals Het Leen en het schipdonkkanaal
tot in het kerngebied gebracht. In het centrum probeert men de reeds bestaande groene elementen
uit te breiden of aan elkaar te schakelen.

Figuur 39. Verweving van groen in het verstedelijkte gebied van Eeklo. Uittreksel uit het
gemeentelijke ruimtelijk structuur plan.

Open ruimte: landbouw en natuur
De vraag naar meer ruimte voor natuurgebieden en waterberging kan conflicteren met andere
landgebruiksfuncties. De twee grootste actoren in de open ruimte (landbouw- en natuursector)
staan vandaag soms tegenover elkaar in dit debat. Beide sectoren hebben hun eigen logica en
moeten daarnaast voldoen aan verschillende (Europese) doelstellingen en richtlijnen. In de keuze
tussen de (schijnbaar) tegengestelde belangen van landbouw en natuur kunnen er in grote lijnen
twee strategieën gevolgd worden. Enerzijds is er de mogelijkheid tot het scheiden van
hoogproductieve landbouw en robuuste natuurgebieden, ook wel “land-sparing” genoemd.
Anderzijds is er de keuze voor “land-sharing”: kleinschalige landbouw, met veel ecologische
infrastructuur, kleinschalige landschapselementen en een hoge agrobiodiversiteit (De Pue, 2019).
Land-sparing (het meer scheiden van natuur en landbouw) veronderstelt een intensieve en
hoogproductieve landbouw. Deze strategie gaat uit van een hogere voedselproductie per eenheid
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van oppervlakte. Het land dat hierbij vrijkomt kan dan een andere invulling krijgen met meer
kwaliteitsvolle natuur, om onder andere de biodiversiteit te versterken en betere
ecosysteemdiensten te leveren. Bovendien zal een hogere opbrengst van landbouwgewassen ook
kunnen leiden tot reducties van de landbouwoppervlakte en de broeikasgasuitstoot (De Pue, 2019),
wat positief is op vlak van klimaatmitigatie.
Het verweven van natuur en landbouw (land-sharing), ook aangeduid als meer “inclusieve landbouw”,
biedt eveneens voordelen. Landbouwers gebruiken in dit scenario gronden van natuurgebieden in
ruil voor het beheer ervan, wat bijdraagt tot een hogere biodiversiteit in een landschap dat ook
productief kan zijn. De landbouw is namelijk ook gebaat bij een voldoende hoge biodiversiteit rond
de gewassen. Vandaag komen dergelijke situaties al voor in bijvoorbeeld vogelrichtlijngebieden en
VEN-gebieden, die in gebruik zijn door landbouwers. Via beheerovereenkomsten dragen zij bij aan
het behalen van de ecologische biodiversiteits- en natuurdoelstellingen in deze gebieden. Het
gebruik van beheersovereenkomsten is echter nog beperkt en kent enkele negatieve punten. Zo is
de vergoede termijn beperkt tot 5 jaar, waarna de inspanningen vaak wegvallen. Een ander
voorbeeld is het valoriseren van beheerresten, zodat de opbrengsten gebruikt kunnen worden voor
de financiering van het beheer van open ruimte. Zo ontwikkelt het Regionaal Landschap in
Houthalen-Helchteren een biomassaplein, waar diverse beheerresten worden verzameld om ze
daarna op de markt te brengen. De winst uit de verkoop van het maaisel gaat rechtstreeks naar het
beheer van o.a. kleine landschapselementen die opnieuw voor snoeisel en maaisel zorgen.
Beheerders krijgen op die manier een (financiële) stimulans voor de ecosysteemdiensten die ze
uitvoeren. Gelijkaardige projecten bestaan momenteel ook al in het Meetjesland, bijvoorbeeld het
Leader project ‘Hout = Goud’. Een houtige biomassaketel gevoed door snippers uit
landshapsonderhoud staat alvast in de plannen van de Huysmanshoeve in Eeklo en de Kruiput in
Maldegem.
De vraag rijst of er gekozen moet worden voor één van beide systemen: land-sparing of landsharing. Het beantwoorden van die vraag kan niet enkel door de actoren van het Meetjesland
gebeuren. Dit moet op een grotere (bijvoorbeeld Vlaamse) schaal bekeken worden. Bovendien zal
deze keuze in het gefragmenteerde Vlaanderen waarschijnlijk niet overal dezelfde zijn: in sommige
gebieden is een meer inclusieve landbouw wenselijk, terwijl op andere locaties een landbouw met
hogere productie aangewezen is. Deze keuze zal onder meer afhangen van de lokale situatie, het
fysische systeem en de reeds bestaande landbouwstructuur.
Het regionaal klimaatadaptatieplan van het Meetjesland trekt dan ook de kaart van de “logische
landbouw” zoals gedefinieerd door Nevens (2018): een evenwicht tussen veerkracht en efficiëntie,
tussen ecologie en technologie, met een landbouwer die een fair inkomen krijgt voor zijn arbeid en
een consument die een eerlijke prijs betaalt. Het verkrijgen van zo’n logische landbouw kan enkel
gerealiseerd worden door het uitwerken van een integrale visie (op Vlaams en Europees niveau met
ondersteuning op regionaal niveau), en tegelijk samenwerking en feedback vanuit de praktijk
(bottom-up benadering).

Gemeenschappelijke voorzieningen
De beperkte beschikbare ruimte in steden en dicht bebouwde kernen zal mensen verplichten om
bepaalde invullingen te gaan delen met hun buren en andere personen. We spreken in dit geval van
gemeenschappelijke of collectieve voorzieningen.
Tuinen spelen een grote rol in het stadsecosysteem: privétuinen vormen nl. de grootste hoeveelheid
groen in steden (van Zelven, 2007). Een tuin kan tegelijk recreatief en productief zijn. Het creëren
van collectieve tuinen brengt een schaalvoordeel met zich mee waardoor deze tuin een veelheid aan
functies kan opnemen wanneer de aanleg en het beheer daarop gericht is. In een collectieve tuin
kan zowel ruimte zijn voor recreatief gebruik, natuurontwikkeling, stedelijke landbouw en
watermanagement. Collectieve tuinen kunnen verkoelend werken voor de omliggende bebouwing
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door de gebouwen af te schermen met opgaand groen. Inzetten op collectieve tuinen maakt het ook
mogelijk om dichter te bouwen en toch een voldoende kwaliteitsvolle groene ruimte aan te bieden
aan de bewoners (Couderé et al., 2015). Stedelijk tuinieren zorgt ook voor duurzamere
voedselproductie, zelfredzaamheid, zeggenschap, korte ketens maar ook tot verhoogde sociale
cohesie, verbondenheid, burgerparticipatie, enz. Groene ontmoetingsruimten werden in
samenwerking met Regionaal Landschap Meetjesland al gerealiseerd in de Groene Warande te SintLaureins en in Beke te Lievegem. Een buurtplan om groene zones met elkaar te verbinden wordt in
2019 gefinaliseerd in Lievegem.
Om te voorkomen dat door de warmere zomers veel privézwembaden worden aangelegd is het
belangrijk om voor een goed alternatief te zorgen, via publieke openluchtbaden. Omdat zulke
publieke zwembaden een hoge investerings- en exploitatiekost hebben, maar een lage financiële
return, is regionale samenwerking of financiering bij het beheer van zulke zwembaden nodig. Ook
recreatiedomeinen, al dan niet met publiek toegankelijke (zwem)vijvers, kunnen hierbij een
belangrijke rol spelen, op voorwaarde dat de waterkwaliteit niet te erg te lijden krijgt onder de
toegenomen droogte en stijgende temperaturen.

Luchtcirculatieplan
Bij het afkoelen van gebieden die lijden onder hitte-stress kan men ook gebruik maken van
windstromen. Langs de ene kant zijn er regionale windstromen die los staan van de aanwezigheid
van dicht bebouwd gebied. Het ontstaan van deze stromen kan niet beïnvloed worden, maar de
bebouwde omgeving kan wel zodanig ingericht worden dat de wind kan doordringen in het
stadsweefsel. Bij voldoende hoge windsnelheden wordt de lucht in het bebouwde gebied regelmatig
ververst met koelere lucht, waardoor het hitte-eilandeffect met enkele graden kan afnemen.
Anderzijds zijn er ook zogenaamde microwindverplaatsingen of briesjes, die worden gegenereerd
door hoogte-, temperatuur en drukverschillen. Deze briesjes stromen van koel naar warm, wat de
kans biedt om het verkoelend effect van bijvoorbeeld parken verder te verspreiden. De belangrijkste
aspecten hierbij zijn het vermijden of wegnemen van windblokkades, het kanaliseren van wind en
briesjes en het vrijwaren van de ontstaansgebieden van koele lucht (Couderé et al., 2015).

2.9 Voorspellen en waarschuwen
2.9.1 Concepten
Aanpassen en opstellen actieplannen
Naast structurele maatregelen houdt klimaatadaptatieplanning ook in dat de bestaande
crisisinterventieplannen worden aangepast aan de wijzigende klimaatomstandigheden of dat er
nieuwe plannen worden opgemaakt. Voorbeelden hiervan zijn:






Door de klimaatverandering kunnen bijkomende gebieden wateroverlast ondervinden, zowel
als gevolg van rivier- en rioleringsoverstromingen. Dit vraagt aangepaste routes voor de
hulpdiensten in functie van de precieze locatie van de overstroming. Voorspellingssystemen
(zie verder) kunnen hier een hulp bieden.
Ziekenhuizen, woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, kinderopvang, kritische
infrastructuur en anderen kunnen in overstromingsgevoelig gebied komen te liggen, wat
aangepaste noodplanning vraagt.
Door de verhoogde kans op warme dagen en hittegolven kunnen problemen ontstaan
inzake hittestress. Indien tijdens zulke dagen evenementen doorgaan, dient men voldoende
voorbereid te zijn op de hittestress (voldoende drinkwater of watervernevelaars voorzien) of
de hittestress te behandelen, bijvoorbeeld door extra capaciteit in EHBO-posten en
ziekenhuizen.
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Sinds 2017 is het nieuwe Vlaamse warmactieplan van kracht (zie www.warmedagen.be). Dit
plan schetst hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen (en de mensen die hier professioneel
mee omgaan) geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden tijdens warme periodes. Het
actieplan geeft ook ondersteuning (bijvoorbeeld aan lokale besturen) om preventieve acties
op te zetten en zo de gezondheidseffecten van hitte te voorkomen of beperkten.
De waterkwaliteit dient opgevolgd te worden en de ecologische en gezondheidsrisico’s
onder controle gehouden. Dit kan o.a. door een bijkomende zuurstofinbreng via beluchting.
In extreme gevallen moet men wateronttrekking en -recreatie verbieden omwille van de
aanwezigheid van blauwalgen of de botulismebacterie in het water.
Om het risico op bosbranden te voorkomen, dienen er extra controles georganiseerd te
worden aan recreatieparken en –bossen of moet de toegang eventueel zelfs verboden
worden. Dit laatste is natuurlijk niet wenselijk want het is net tijdens hittedagen dat mensen
verkoeling gaan zoeken in dergelijke recreatieparken en natuurgebieden.

Voorspellen en waarschuwen
In Vlaanderen zijn er op dit moment reeds verschillende voorspellings- en waarschuwingssystemen
operationeel. Op de portaalwebsite van de Vlaamse waterloopbeheerders, Waterinfo.be, kan
iedereen terecht om in real-time metingen van het watersysteem te bekijken (zie Figuur 40). Men kan
hier informatie vinden over neerslag, waterpeilen, debieten, vulling van wachtbekkens, enz.
Tweemaal per dag worden er met behulp van gedetailleerde modellen ook voorspellingen gemaakt
voor de nabije toekomst. Indien van toepassing, worden hierbij ook overstromingskaarten
aangemaakt. Daarnaast is er in Vlaanderen een uitgebreid grondwatermeetnet beschikbaar dat
informatie geeft over de grondwatertafels en voorspellingen maakt voor de komende maand(en).
Deze metingen zijn beschikbaar op de website van de Dienst Ondergrond Vlaanderen (DOV).

Figuur 40. Waterinfo.be: Vlaams voorspellingssysteem voor waterloopoverstromingen en droogte
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Figuur 41. Vlaams monitoringsysteem voor grondwater: veranderingen en relatieve situering van de
grondwaterstand. (Bron: Dienst Ondergrond Vlaanderen, geconsulteerd in oktober 2018)
Klimaatverandering zal ook de kans op overstromingen in bebouwde gebieden ten gevolge van
hevige buien doen toenemen. Deze overstromingen ontstaan wanneer het rioleringssysteem deze
hevige buien niet kan verwerken. Er zijn op dit ogenblik nog geen stedelijke
overstromingsvoorspellers operationeel in Vlaanderen. Één van de belangrijkste obstakels is het
kunnen voorspellen van extreme buien. Dergelijke buien kunnen snel ontstaan, wat het voorspellen
van de exacte locatie en de intensiteiten zeer moeilijk maakt. In Vlaanderen wordt al langer
onderzoek gedaan naar het gebruik van stedelijke buienradars. Zo plaatste de KU Leuven eerder
een X-bandradar in Leuven en Gent voor experimenteel onderzoek (zie Figuur 42). Dergelijke radar
kan neerslagpatronen veel nauwkeuriger in beeld brengen dan de grotere C-bandradars (zoals
bijvoorbeeld gepubliceerd op de website buienradar.be), maar beslaat een kleiner gebied. De
technologie is ondertussen klaar voor toepassing in een operationele stedelijke
wateroverlastvoorspeller. Dergelijk systeem kan niet alleen waarschuwen voor wateroverlast en op
die manier hulpdiensten de kans geven om proactief bescherming te bieden, maar kan op termijn
ook uitgebreid worden met een intelligent sturingssysteem. Wanneer gekoppeld met intelligente
sturing kan de bestaande infrastructuur, zoals rioleringskleppen en buffers, geregeld worden om
wateroverlast te vermijden.
Tot slot kan ook nog verwezen worden naar het BE-Alert alarmeringssysteem, waarmee de overheid
de bevolking kan verwittigen in noodsituaties zoals branden, windhozen of overstromingen. Deze
waarschuwingen, en die van de systemen hierboven, moeten de inwoners in staat stellen om zich
tijdig voor te bereiden op mogelijke extreme situaties. Op die manier kan getracht worden de schade
ervan zo veel mogelijk te beperken.
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Figuur 42. Stedelijke buienradar op basis van X-band radartechnologie (links) die de extreme lokale
convectieve neerslagcellen met hogere ruimtelijke precisie registreert (Bron: PLURISK project,
FURUNO radar)

Intelligente systemen
Het voorspellen van en waarschuwen voor extreme situaties zoals overstromingen van rivieren,
stedelijke wateroverlast en droogte is een eerste stap in het beperken van de schade die gepaard
gaat met deze fenomenen. In een tweede stap kan men zelfs gaan trachten om op een
gecontroleerde manier in te grijpen in het systeem. Deze sectie beschrijft een aantal intelligente
systemen, waarbij computerimulaties helpen om op zoek te gaan naar een meer efficiënt gebruik
van de huidige systemen.
Aan de KU Leuven wordt reeds enkele jaren geëxperimenteerd met een intelligente sturing van
waterlopen om de impact van rivieroverstromingen te beperken. Op basis van de huidige toestand
van het systeem en korte-termijn voorspellingen van neerslag wordt via modelberekeningen een
uitgebreidde optimalisatie toegepast. Deze optimalisatie levert regelstrategiën op voor de
verschillende waterbouwkundige constructies langsheen het rivierstelsel, zoals stuwen, sluizen en
pompen. Dit stelt de waterbeheerder in staat om de waterbewegingen te controleren en het
optimale moment voor het vullen en ledigen van wachtbekkens te bepalen. Testen op het
Demerbekken in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg tonen aan dat de techniek in staat is om
de totale schadekost tot 30% te reduceren (Vermuyten et al., 2018).

Figuur 43. Intelligente sturing van waterlopen en kanalen via stuwen.
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Figuur 44. Spaarbekkens van De Watergroep in Kluizen (Bron: De Watergroep)
In het Meetjesland kan de techniek van intelligente sturing mogelijks gebruikt worden om de
wateraanvoer en –opslag van het waterproductiecentrum in Kluizen (zie Figuur 44) te optimaliseren.
Dit wordt uitgebaat door De Watergroep en 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 over de verschillende stakeholders. Ook een sturing of een
slimmer peilbeheer van de waterlopen in de noordelijke polders behoort tot de mogelijkheden:
bijvoorbeeld het regelen van de afvoer en waterstanden op het Afleidingskanaal van de Leie en het
Leopoldkanaal. Ook In het kader van peilgestuurde drainage voor de landbouw (zie ook § 2.6.1,
aangepaste landbouwtechnieken) lijkt dit een interessante techniek.
Het intelligent sturen van onze waterlopen leidt niet alleen tot een daling van de schade als gevolg
van overstromingen maar kan mogelijks ook een oplossing bieden tegen droogte. Zo kunnen
waterpeilen in de winter systematisch hoger gelegd worden zodat grondwaterpeilen en
bodemvochtgehaltes stijgen en de grondwaterreserves aangevuld worden. Een andere mogelijkheid
is het gecombineerd gebruik van wachtbekkens als spaarbekkens. Momenteel zijn deze gebieden
voornamelijk ingericht om grote hoeveelheden water te stockeren tijdens overstromingssituaties.
Deze zouden tijdens de zomer eveneens gebruikt kunnen worden om water te stockeren en
gecontroleerd te laten leegstromen, zodat de impacts van droogte enigszins beperkt kunnen blijven.
Tot slot kan intelligente sturing ook deel uitmaken van een regionaal droogteplan, gelijkaardig aan
een hemelwaterplan. Een dergelijk regionaal droogteplan heeft in eerste instantie als doelstelling om
vraag en aanbod van water (tijdens droge periodes) in kaart te brengen. In een tweede stap kan dan
bekeken worden hoe zowel vraag, aanbod als verdeling geoptimaliseerd kunnen worden, zodat de
waterbeschikbaarheid in de zomermaanden zoveel mogelijk gegarandeerd wordt. Een dergelijk
droogteplan of –analyse vraagt een integrale analyse, mogelijks zelfs op grotere schaal dan het
Meetjesland, en de samenwerking van een groot aantal actoren. Het laat ook toe om de impacts van
enkele hiervoor beschreven maatregelen, zoals het hergebruik van regen- en effluentwater,
peilgestuurde drainage, te beoordelen.
Sturing van waterstromingen en –volumes is niet enkel mogelijk op de grote schaal van
riviersystemen, maar biedt ook mogelijkheden op middelgrote en (zeer) kleine schaal.
Buffersystemen zoals collectieve hemelwaterputten (zie 2.2.1) of groendaken (zie 2.3.1) kunnen
eveneens uitgerust worden met een vorm van intelligente sturing. Deze sturing zal dan op basis van
voorspellingen over toekomstige neerslag beslissen of het al dan niet nodig is om de buffer
voorafgaandelijk te legen, zodat de capaciteit van de buffer voldoende groot is om de
piekneerslagintensiteiten op te vangen. Indien de vulling van de buffer te groot is, zal het effect op
het reduceren van wateroverlast beperkt blijven.
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2.9.2 Beoordeling
Tabel 6 vat samen waarop en in welke mate de hierboven beschreven adaptatiemaatregelen een
invloed hebben. Net zoals in sectie 2.1 wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de vier
klimaateffecten: Overstromingen vanuit waterlopen, stedelijke wateroverlast, droogte en hitte. Voor
elke combinatie van maatregel en effect wordt een score tussen 0 en 3 gegeven. Deze scores
kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: geen effect (0), klein of moeilijk in te schatten effect (1),
aanzienlijk effect (2) en meest effectieve maatregel (3).
Tabel 6. Invloed van ‘Waarschuwen en Voorspellen’ op de vier beschouwde klimaateffecten.
Maatregelen
Aanpassen en opstellen
actieplannen

Overstromingen

Wateroverlast

Droogte

Hitte

Voorspellen en
waarschuwen
Intelligente systemen

2.10 Sensibilisering en subsidies
Naast het voorspellen en waarschuwen van de bevolking is ook de sensibilisering, bewustwording en
betrokkenheid van de burgers erg belangrijk. Een toegenomen bewustwording vergroot het
draagvlak om de klimaatadaptatiestrategieën te realiseren. Sensibilisering zorgt ook voor meer
zelfredzaamheid, nl. het accepteren dat de overheid niet alles kan en moet oplossen en dat
inwoners van een gemeente inderdaad zelf ook een cruciale rol kunnen spelen. Lokale en
individuele maatregelen - wanneer op grote schaal uitgevoerd - kunnen immers een enorm
cumulatief effect hebben.
In combinatie met een bottom-up aanpak, kan het actieve steun geven zoals bijvoorbeeld bij de
herinrichting van open ruimtes. Verschillende van de adaptatiemaatregelen die hierboven
besproken werden, steunen ook op een actieve participatie van de omwonenden. Tuinstraten
bijvoorbeeld kunnen ingericht worden via een burgerprojectaanpak, door samenwerking op te
zetten met de bewoners, ook voor het onderhoud na de aanleg. Herinrichting van open ruimtes met
inspraak van bewoners kan leiden tot extra multifunctioneel gebruik of co-benefits. Enzovoort. Eén
van de problemen bij actieve betrokkenheid is dat de locaties waar problemen ontstaan niet altijd
samenvallen met waar de gevolgen optreden. Een klassiek voorbeeld hierbij is de toegenomen
verharding die bijdraagt tot meer stedelijke wateroverlast in meer afwaartse gebieden. Cruciale
vraag hierbij is hoe mensen overtuigd kunnen worden om zelf wat (korte-termijn) comfort af te
staan, ten voordele van minder langduriger leed van vele en andere medeburgers. Intensieve
campagnes met sprekende beelden kunnen hierbij helpen. Er zou een besef en sociale druk moeten
ontstaan om van niet-duurzame gewoontes af te stappen. Denk bijvoorbeeld maar aan het
besproeien van de tuin of het wassen van de auto met leidingwater tijdens droogteperiodes.
Sensibiliseringscampagnes kunnen daarbij ook samengaan met informatieverstrekking, zowel via
traditionele als sociale media. Bijvoorbeeld, over wat men moet doen bij droogte in de tuin: planten
niet elke dag gieten want dat maakt de planten afhankelijk van de watergift omdat hun wortelstelsels
oppervlakkig blijven; planten die maar wekelijks water krijgen, gaan dieper en actiever op zoek naar
water met diepere wortels; en best ‘s avonds watergeven omdat het water anders te vlug verdampt;
zaaien en planten best uitstellen tot na de warmte en droogte; grond bedekken door te mulchen;
plantenpotten verhuizen naar schaduwrijke plekken; enz.
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Aanmoedigingen via subsidies en premies kunnen een grote rol spelen. In Duitsland wordt sinds
meerdere jaren de hemelwaterheffing (per vierkante meter dakoppervlakte of verharding
aangekoppeld aan de riolering) als ultieme stimulans gebruikt. Bepaalde lokale overheden verbieden
zelfs de aanleg van ondoorlatende verharding. Recent werd in Vlaanderen een subsidie in het leven
geroepen om ontharden te stimuleren en ondersteunen. Overheden, verenigingen, organisaties,
bedrijven en scholen kunnen aanvragen indienen waarbij ze tot 75% van de kosten kunnen
terugkrijgen.
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3 Regionaal klimaatadaptatieplan
Vertrekkende van de klimaatadaptatiemaatregelen en –concepten uit het vorige hoofdstuk en de
inputs en feedback die naar voren kwamen op de workshops werd een regionaal
klimaatadaptatieplan opgesteld voor het Meetjesland. Dit plan bestaat uit een reeks lokale en
regionale actiepunten en aanbevelingen die het opzetten en uitvoeren van een klimaatrobuust
beleid moeten faciliteren. Aangezien dit een regionaal adaptatieplan voor het volledige Meetjesland
is, omvatten de actiepunten en aanbevelingen in dit hoofdstuk weinig concrete projecten of
voorstellen. Het is echter belangrijk om op te merken dat veel adaptatiemaatregelen een lokale
impact hebben en geïmplementeerd moeten worden op het lokale niveau. Gemeentebesturen en
het lokale klimaatniveau spelen hierin dus een cruciale rol. Het uitwerken en concretiseren van
lokale adaptatiemaatregelen is voorbehouden voor de lokale adaptatieplannen die op basis van dit
regionale plan kunnen worden opgemaakt. Bij het uitvoeren van deze lokale plannen kunnen
gemeentebesturen en het klimaatteam beroep doen op verschillende lokale en bovenlokale
partners. Deze partners worden daarom in het verdere verloop van dit hoofdstuk aangehaald.
Het is eveneens belangrijk om op te merken dat de hieronder voorgestelde actiepunten geen vast
en afgelijnd plan voor de volgende jaren en decennia beschrijven. Wanneer meer kennis over
klimaatverandering en -maatregelen beschikbaar wordt, geeft dit de mogelijkheid om het plan aan te
passen, verder te verfijnen en te concretiseren. Dit benadrukt dus nogmaals het belang van flexibele
maatregelen.
De verschillende actiepunten en aanbevelingen zijn onderverdeeld in vijf pijlers of actiedomeinen.
Dit gaat van doordachte beleidskeuzes, over bewustwording en participatie van burgers tot verder
onderzoek en het opstarten van pilootprojecten. Aangezien een klimaatrobuust beleid de integratie
van verschillende domeinen vereist, en het realiseren van co-benefits prioriteit geniet, is het mogelijk
dat sommige maatregelen bij meerdere pijlers terugkomen. De voorgestelde actiepunten worden
beoordeeld op basis van vier criteria: de mogelijke uitvoeringstermijn, de kosten die nodig zijn voor
de realisatie ervan, de verwachte potentiële impact van de maatregel en de ruimtelijke
toepasbaarheid ervan in het Meetjesland. Voor het beoordelen van de uitvoeringstermijn wordt met
vier categorieën gewerkt: zeer korte termijn (ZKT, 2019-2020), korte termijn (KT, gedurende
legislatuur 2019-2024), middellange termijn (MT, 2025 en later) en continu (CT). Bij de andere drie
beoordelingscriteria wordt een score tussen nul en drie gegeven, met behulp van symbolen.
Per actiepunt van het regionale adaptatieplan is een korte beschrijving toegevoegd, samen met een
indicator en een overzicht van de betrokken partijen en partners. Deze indicator kan beschouwd
worden als een meer concrete doelstelling of een manier om na te gaan hoe goed de implementatie
van het actiepunt verloopt. De belangrijkste betrokken partijen of actoren binnen het
klimaatadaptatiebeleid op lokaal niveau zijn het gemeentebestuur en het gemeentelijke klimaatteam,
dat eerder opgericht werd in het kader van mitigatie. Het klimaatteam brengt verschillende
gemeentediensten (milieu- en groendienst, stedenbouw, ruimtelijke planning, openbare werken,
technische dienst, economie, landbouw, …) samen, zodat ze kunnen overleggen en hun acties op
elkaar kunnen afstemmen. Beide partijen zullen een voortrekkersrol moeten spelen bij nagenoeg
alle actiepunten die verder in dit hoofdstuk besproken worden. Ze zijn daarom niet telkens herhaald
bij het bespreken van de betrokken actoren per actiepunt.
Naast het gemeentebestuur en het gemeentelijke klimaatteam kunnen ook nog andere actoren een
(stuwende) rol spelen bij het uitvoeren van de actiepunten in dit plan. Hieronder wordt telkens een
suggestie gemaakt van deze betrokken partijen, zonder nu reeds verplichtingen op te leggen.
Hiervoor moet er binnen en met deze actoren uiteraard eerst een overeenkomst zijn.
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Actiepunt 1.1 Regelmatige
klimaatteam

samenkomsten

66

met

het

gemeentelijke

Termijn
CT

Bij het ontwerpen en realiseren van klimaatadaptatiemaatregelen is het
aangeraden om regelmatig overleg te plegen. Dit overleg moet zich in eerste
instantie richten op een vlotte samenwerking en afstemming van de diensten,
zodanig dat men per gemeente tot een eenduidige visie komt. Daarnaast moeten
initiatieven die de verschillende diensten nemen aan elkaar voorgesteld worden,
zodat kan gezocht worden naar raakvlakken met andere diensten en co-benefits.
Indicator: Aantal bijeenkomsten (per jaar)
Partners: Gemeentebestuur, gemeentelijk klimaatteam

Kosten
€
Impact
%-%%
Toepasbaar

Actiepunt 1.2 Continuering van en actieve betrokkenheid bij de regionale
klimaatsamenwerking

Termijn
CT

De gevolgen van klimaatverandering zullen zich niet beperken tot gemeente- en
andere grenzen. Hierdoor zal het in sommige gevallen noodzakelijk zijn om
grensoverschrijdende maatregelen uit te voeren. Het is dus cruciaal dat
gemeenten met elkaar afstemmen en samenwerken op regionaal niveau. Deze
samenwerking bestaat reeds binnen Meetjesland Klimaatgezond, maar wordt best
na het aflopen van de projectperiode (2020) verdergezet.
Indicator: Regelmatige deelname aan regionale klimaatsamenwerking
Partners: Veneco, Provincie Oost-Vlaanderen

Kosten
€
Impact
%%
Toepasbaar

3.1 Beleidskeuzes en afstemming administratie
Doordachte beleidskeuzes en een afstemming van de administratieve diensten op verschillende
niveaus zijn vermoedelijk de belangrijkste componenten voor het uitstippelen en verwezenlijken van
klimaatadaptatiemaatregelen. Deze eerste pijler bundelt een aantal actiepunten die kunnen helpen
bij het opstellen en uitvoeren van een klimaatrobuust beleid.

Beleidskeuzes
Een adaptief beleid vraagt dat er bewuste en doordachte keuzes gemaakt worden voor maatregelen
en prioriteiten. Enkele voorbeelden hierbij zijn: de uitvoering van reeds bestaande plannen zoals het
verhogen van de rioleringsgraad, en bijhorende afkoppeling, hemelwaterplanning, het vergroenen
van de bebouwde kernen, meer focus leggen op renovatie in plaats van nieuwbouw. Ook langetermijn doelstellingen horen hier thuis, zoals het niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden in
overstromingsgevoelige gebieden, het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de landbouw in het
Meetjesland, het voorzien van bijkomende ruimte voor water en blauwgroene netwerken en andere
ruimtelijke beleidskeuzes. Belangrijk hierbij is dat de overheid een voortrekkersrol heeft naar de
inwoners en dat de keuze voor een klimaatrobuust beleid duidelijk gecommuniceerd wordt (zie ook
§ 3.2). Het op korte termijn uitrollen van een aantal pilootprojecten (zie § 3.4) en daar uitgebreid
over communiceren en sensibiliseren, met actieve betrokkenheid van lokale politieke en andere
actoren, zijn daarbij zeer effectief.
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Actiepunt 1.3 Maak klimaatadaptatie onderdeel van het meerjarenplan
Het volgende meerjarenplan (2020 – 2025) is een kans bij uitstek om
klimaatadaptatie onderdeel te maken van het beleid. Hoewel sommige
beleidsdoelstellingen in de huidige plannen waarschijnlijk al bijdragen tot
adaptatie, zou het een belangrijk signaal zijn om dit ook expliciet te benoemen. Het
benoemen van deze ambities laat toe om na te denken over concrete acties, om ze
onderdeel te maken van het beleid in de komende jaren en om er budgetten voor
te voorzien in de meerjarenbegroting. De opmaak van een lokaal adaptatieplan
kan hierbij helpen.
Het voorzien van een klimaatbudget versterkt de doelstellingen en ambities bij het
realiseren van mitigatie- en adaptatiemaatregelen. Veel gemeenten hebben reeds
een kostenpost voor klimaat. De kosten van klimaatadaptatie kunnen echter ook
bij andere posten ingeboekt worden, aangezien de meerkost van de maatregel
meestal klein is, als adaptatie meegenomen wordt in ruimtelijke uitvoeringsprojecten.
Indicator: Klimaatadaptatie is expliciet opgenomen in het meerjarenplan 20202025.
Partners: VVSG (ondersteuning)
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Termijn
ZKT
Kosten
0-€
Impact
%-%%
Toepasbaar

Actiepunt 1.4 Concretiseer het regionale adaptatieplan via de opmaak van
een lokaal adaptatieplan

Termijn
ZKT

Het adaptatieplan in dit rapport schetst een aantal maatregelen op de regionale
schaal van het Meetjesland. Omwille van deze schaal is ervoor gekozen om geen
concrete projecten of voorstellen op te nemen, maar eerder de grote lijnen te
schetsen. De actiepunten geven dus een algemene leidraad over hoe
klimaatadaptatie en het bijhorende beleid bereikt kunnen worden. Om effectief tot
actie over te gaan, wordt per gemeente best nog een lokaal adaptatieplan met
concrete maatregelen opgemaakt. In het kader van het milieucontract van de
Provincie Oost-Vlaanderen is dit mogelijk binnen het vervolg van deze studie.
Indicator: Status gemeentelijk adaptatieplan
Partners: Provincie Oost-Vlaanderen (milieucontract)

Kosten
€
Impact
%%
Toepasbaar

Overheden hebben niet enkel de mogelijkheid om klimaatadaptatie op te nemen in hun eigen
beleid, maar hebben ook de bevoegdheid om maatregelen op te leggen of af te dwingen. Denk
bijvoorbeeld aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen. Deze worden op gewestelijk
niveau opgelegd, maar provincies en gemeenten hebben de bevoegdheid om lokaal voor strengere
eisen te kiezen. Mogelijke voorbeelden zijn het opnemen van groendaken, een minimale
hoeveelheid groen verplichten of het opleggen van strengere infiltratienormen. Eventueel kunnen
hier ook subsidies aan gekoppeld worden.
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Actiepunt 1.5 Herbekijk de invulling van beleidsinstrumenten
Beleidsinstrumenten zoals stedenbouwkundige verordeningen, subsidiereglementen, het vergunningenbeleid en ruimtelijke uitvoeringsplannen geven
overheden de mogelijkheid om voorschriften af te vaardigen. Het herbekijken en
verstrengen van de voorwaarden in deze instrumenten kan bijdragen tot het
(versneld) implementeren van klimaatadaptatiemaatregelen. Ook het vervolledigen
van bijvoorbeeld vergunningsverplichtingen is een belangrijk actiepunt, aangezien
er nog altijd situaties zijn waarvoor op dit moment geen vergunning- of
vermeldingsplicht is.
Indicator: Aantal beleidsinstrumenten gericht op klimaatadaptatie
Partners: Vlaamse overheid, Provincie Oost-Vlaanderen (dienst ruimtelijke
planning), Gemeentebesturen, Veneco
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Termijn
KT & MT
Kosten
€ - €€
Impact
%%%
Toepasbaar

Sectoren:

Actiepunt 1.6 Herbekijk de regelgeving van beleidsinstrumenten
Sommige adaptatiemaatregelen of –principes die voorgesteld werden in hoofdstuk
2 kunnen op dit moment nog niet uitgevoerd of vergund worden omdat de
regelgeving hier nog niet op voorzien is. Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om
hemelwater te verplaatsen van het ene perceel naar het andere, en is het voor
landbouwers niet toegestaan om water te capteren uit bufferbekkens. Het
aanpassen van de regelgeving in beleidsinstrumenten, zoals vergunningen, kan
hierin verandering brengen. Deze veranderingen dienen op Vlaams niveau
behandeld worden, maar de regio Meetjesland kan hierin een rol spelen door de
nood ervan te benadrukken.
Indicator: Aantal beleidsinstrumenten gericht op klimaatadaptatie
Partners: Vlaamse overheid, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeentebesturen

Sectoren:

Regionaal klimaatadaptatieplan

Termijn
KT & MT
Kosten
€
Impact
%%%
Toepasbaar
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Actiepunt 1.7 Maak nieuwe beleidsinstrumenten op
Naast het wijzigen en verscherpen van de voorwaarden in bestaande
beleidsinstrumenten, zodat ze rekening houden met de principes van
klimaatadaptatie, bestaat ook de mogelijkheid tot het opmaken van nieuwe
beleidsinstrumenten. Dit kan zowel op het niveau van de gemeente, de provincie
of het Vlaamse gewest. Denk hierbij aan het opmaken van een beleidsplan ruimte,
van verordeningen, van een ruimtelijk uitvoeringsplan met stedenbouwkundige
voorschriften of van een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige
voorschriften.
Indicator: Aantal beleidsinstrumenten gericht op klimaatadaptatie
Partners: Vlaamse overheid, Provincie Oost-Vlaanderen (dienst ruimtelijke
planning), Gemeentebesturen, Veneco

Termijn
KT & MT
Kosten
€ - €€
Impact
%%%
Toepasbaar

Sectoren:

Afstemming administratie
Het uitvoeren van een beleid dat rekening houdt met klimaatadaptatie vergt uiteraard meer dan
enkel beleidsplannen en budgetten. Het zal ook aanpassingen vragen in de werking van
administraties, maar ook bij inwoners en bedrijven. Rekening houdende met het feit dat deze
aanpassingen mogelijks ingrijpend kunnen zijn en andere aandachtspunten en kennis vergen, zal dit
niet eenvoudig zijn. Mits enkele gerichte acties kan men echter trachten om dit proces te
vergemakkelijken.

Actiepunt 1.8 Aanstelling
klimaatambtenaar

ondersteunende

Termijn
KT – MT

Het aanwerven of aanstellen van een klimaatambtenaar kan gemeenten op
verschillende manieren helpen bij het integreren van klimaatadaptatie in het
beleid. Zo kan de ambtenaar voorzitter zijn van het klimaatteam. Daarnaast kan hij
ook een adviserende rol hebben, bv. bij afkoppeling van de riolering bij
particulieren of bij het ontwerp van open ruimtes in bebouwde kernen. Ook een
begeleidende rol bij subsidietrajecten behoort tot de mogelijkheden. Merk op dat
dit overzicht niet volledig is en andere functies ook nog mogelijk zijn. Het is
waarschijnlijk budgettair niet haalbaar om in elke (kleine) gemeente een dergelijke
ambtenaar aan te werven. Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, of vanuit
Veneco, waarbij ingezet wordt op een versterking en/of ondersteuning van de
gemeentelijke milieu- en omgevingsdiensten lijken daarom aangeraden.
Indicator: Beslissing over al dan niet aanwerven van klimaatambtenaar.
Partners: Gemeentebesturen, Veneco, Provincie Oost-Vlaanderen

Kosten
€€€

Sectoren:

Regionaal klimaatadaptatieplan

van

een

adviserende

en

Impact
%%
Toepasbaar
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Actiepunt 1.9 Inzetten van een handhavingsambtenaar
Gemeente- en stadsdiensten bemerken nu reeds dat het niet eenvoudig is om de
voorschriften in de verschillende beleidsinstrumenten te controleren en te
handhaven. Mogelijks zal dit in de toekomst nog toenemen door de bijkomende
eisen en aangepaste regelgeving. Het aanwerven van een handhavingsambtenaar
lijkt daarom een effectieve maatregel. Naast het inzetten van een ambtenaar dient
dit ook gepaard te gaan met een ‘prioriteitenplan handhaving’, om te vermijden dat
bepaalde zaken geseponeerd worden.
Omdat dit een relatief dure maatregel is, die mogelijk niet rendabel is voor kleine
gemeenten zoals in het Meetjesland, lijkt het aangewezen om de aanstelling over
de gemeentegrenzen te doen. Veneco heeft reeds een intergemeentelijke
handhavingsambtenaar waar de gemeenten uit het Meetjesland een beroep op
kunnen doen. Momenteel wordt de betaling nog per dossier geregeld. Het
voorzien van voldoende middelen kan leiden tot meer structurele handhaving
rond adaptatie.
Indicator: Beslissing over al dan niet aanwerven van handhavingsambtenaar.
Partners: Gemeentebesturen, Veneco (na opdracht vanuit gemeentebesturen)

Termijn
KT
Kosten
€€€
Impact
%
Toepasbaar

Sectoren:

Actiepunt 1.10 Gebruik een adaptatie-instrument
Het gebruik van een laagdrempelig adaptatie-instrument moet gemeenten helpen
bij de praktische kant van het opmaken en uitvoeren van een adaptatieplan. Het
moet gebruikers (de gemeentelijke diensten) helpen bij het vinden en selecteren
van geschikte maatregelen, extra informatie bieden voor communicatie met
stakeholders en mogelijkheden scheppen om projecten te testen op hun klimaatrobuustheid. Het gebruik van een dergelijk instrumentarium (zie ook
duurzaamheidscheck in Actiepunt 4.1) zal dus een grote meerwaarde kunnen
bieden voor de gemeentediensten. Er bestaan in ons land en in Nederland al
verschillende instrumenten die hier geheel of gedeeltelijk in voorzien, waarvan er
enkele hieronder afgebeeld zijn.

Climateapp.nl

Indicator: Aantal gemeentelijke diensten en processen waar een adaptatieinstrument gebruikt wordt.
Partners: Gemeentelijk klimaatteam
Sectoren:

Regionaal klimaatadaptatieplan

Termijn
KT
Kosten
€
Impact
%%%
Toepasbaar
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3.2 Bewustwording en sensibilisering
Het formuleren en uitstippelen van een klimaatadaptatiebeleid is één ding. De implementatie ervan
een ander. De noodzaak, het belang en de voordelen ervan moeten duidelijk gecommuniceerd
worden, zodat het bewustzijn rond klimaatadaptatie vergroot en er een draagvlak voor gecreëerd
wordt. Deze communicatie moet zich zowel richten naar gemeentediensten, bedrijven,
professionelen als burgers. Dit wordt aangepakt in de tweede pijler van het regionale adaptatieplan:
bewustwording en sensibilisering.

Opleiding
In de vorige sectie werd reeds aangegeven dat de nieuwe legislaturen, die in 2019 van start gaan,
een geschikt moment zijn om klimaatadaptatie op te nemen in het beleid en onderdeel te maken
van de meerjarenplannen (2020 – 2025). Dit vereist echter dat het politieke niveau voldoende op de
hoogte is van de problematiek en overtuigd is van het belang en de noodzaak van klimaatadaptatie.
Er moet met andere woorden een politiek draagvlak gecreëerd worden. Op dezelfde manier moeten
ook de gemeentelijke diensten overtuigd geraken van het belang van klimaatadaptatie en hun eigen
rol daarin. Zo is het belangrijk dat de principes opgenomen worden in bestekken, aanbestedingen
en eigen ontwerpen, maar ook onderdeel worden van de beoordelingscriteria van offertes.

Actiepunt 2.1 Informeer sleutelfiguren over klimaatadaptatie
Het informeren en opleiden van beleidsmakers is een belangrijke stap in het
creëren van een draagvlak binnen de gemeentediensten. De communicatie rond
klimaat in Vlaanderen focust zich momenteel voornamelijk op stedelijk en
verstedelijkt gebied. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat kleine landelijke
gemeenten minder kwetsbaar zijn. Het opmaken van infopakketten, bijvoorbeeld
met concreet cijfermateriaal voor het politieke niveau, gebruikmakend van de
resultaten van de kwetsbaarheids- en risicoanalyse, kan leiden tot een grotere
bewustwording in de landelijke gemeenten en zo het draagvlak vergroten.
Indicator: Beleidsmakers zijn op de hoogte van klimaatadaptatie en bereid om
hierin vervolgstappen te ondernemen.
Partners: Provincie Oost-Vlaanderen, Veneco

Termijn
ZKT / CT
Kosten
0-€
Impact
%
Toepasbaar

Sectoren:

Actiepunt 2.2 Organiseer interne vorming voor gemeentediensten
Gemeentediensten kunnen best overtuigd worden van het belang van
klimaatadaptatie aan de hand van vormingsmomenten. Deze momenten dienen
meer concreet in te gaan op de principes van klimaatadaptatie, inspiratie te geven
via goede voorbeelden en voldoende technische informatie te voorzien. Bovendien
dienen dergelijke infomomenten op regelmatige basis georganiseerd te worden,
omdat de kennis op vlak van klimaatverandering en klimaatadaptatie voortdurend
wijzigt.
Indicator: Aantal medewerkers dat opleidingen en studiedagen heeft gevolgd
Partners: Veneco, Provincie Oost-Vlaanderen, Regionaal landschap Meetjesland,
Vlario
Sectoren:
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CT
Kosten
€
Impact
%%
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Naast de eigen diensten moet het belang van klimaatadaptatie ook gecommuniceerd worden naar
externen die nauw betrokken zijn bij het realiseren van klein- en grootschalige bouwprojecten, zoals
architecten, ontwerpers, studiebureaus en aannemers. Elk van deze professionele partijen heeft een
belangrijke invloed in het klimaatbestendig ontwerpen en uitvoeren van open ruimte, woningen,
bedrijfsgebouwen, …. Ook het onderrichten van kinderen en jongeren over klimaatverandering en
adaptatie kan bijdragen tot een grotere bewustwording.

Actiepunt 2.3 Opleiden en sensibiliseren van professionele partijen
Bewustwording bij professionelen zoals architecten, ontwerpers en uitvoerders
kan vergroot worden door het organiseren van infomomenten en studiedagen.
Opnieuw zal het van belang zijn om hier voldoende goede praktijkvoorbeelden en
technische informatie te voorzien. In tweede instantie kan men ook inzetten op
aanpassingen in de opleiding van deze profielen, al is dit eerder een maatregel die
pas op langere termijn effectief zal worden.
Indicator: Aantal architecten, ontwerpers, uitvoerders, … dat opleidingen en
studiedagen heeft gevolgd, eventueel via label.
Partners: Provincie Oost-Vlaanderen, Steunpunt duurzaam bouwen en wonen,
Vlario, Onderwijsinstellingen

Termijn
CT
Kosten
€ - €€
Impact
%%
Toepasbaar

Sectoren:

Actiepunt 2.4 Spoor scholen aan tot klimaateducatie
Klimaatverandering en klimaatadaptatie opnemen als onderdeel in natuur- en
milieueducatie op school zal kinderen en jongeren bewust maken van
klimaatverandering en de mogelijke gevolgen en oplossingen. Door hierover
gericht les te krijgen, nemen ze deze kennis mee voor de rest van hun leven en
kunnen ze ondervinden dat hun eigen acties een verschil kunnen maken. Dit kan
ook gecombineerd worden met onderwijs over hoe men moet reageren of wat
men moet doen in noodsituaties zoals bv. overstromingen. Deze klimaateducatie
wordt best op alle niveaus van het onderwijs en in meerdere richtingen
(bijvoorbeeld landbouwonderwijs) opgenomen.
Scholen kunnen voor ondersteuning terecht bij het Provinciaal Natuureducatief
Centrum De Kaaihoeve, in samenwerking met Regionaal Landschap Meetjesland.
In het kader van het project ‘Klimaatscholen Meetjesland’, in samenwerking met
Meetjesland
Klimaatgezond
kunnen
scholen
ook
een
uitgebreid
ondersteuningstraject verkrijgen.

Indicator: Aantal scholen dat deelneemt aan milieueducatie projecten.
Partners: Provincie Oost-Vlaanderen, MOS, Meetjesland Klimaatgezond,
Departement Onderwijs, Natuureducatief centrum De Kaaihoeve, Regionaal
Landschap Meetjesland
Sectoren:
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Kosten
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Communicatie
Niet alleen binnen de beleidsinstanties moet een draagvlak rond klimaatadaptatie gecreëerd
worden. Ook inwoners, particulieren en bedrijven worden best overtuigd van het belang, de
noodzaak en de voordelen van adaptatiemaatregelen. Individueel hebben ze slechts een beperkte
invloed op de klimaatimpacts, maar vele kleintjes maken één groot. Hun belang kan dus niet
onderschat worden. Het overtuigen en meekrijgen van de bevolking in dit verhaal gebeurt via
sensibilisatie, bekendmaking en communicatie vanuit de overheid. Het klimaatadaptatieplan van de
stad Gent belicht een aantal belangrijke aandachtspunten voor de communicatiestrategie rond
klimaatadaptatie: een positieve boodschap, het gebruik van concrete voorbeelden, links met
ervaringen uit het recente verleden en een gericht gebruik van terminologie.

Actiepunt 2.5 Voorzie een budget voor communicatie rond klimaat
Het voorzien van een budget voor communicatie rond klimaatadaptatie is een
eenvoudige stap om van start te gaan met een bewustwording en sensibilisatie van
de bevolking. Doordat er een budget voorzien is, creëert men een hefboom om
effectief tot actie over te gaan. Dit budget kan gebruikt worden om bestaande
communicatie breder te verspreiden onder de bevolking of om nieuwe initiatieven
op te starten. Ook de pilootprojecten (zie verder in § 3.4) kunnen op die manier
onder de aandacht gebracht worden.
Indicator: Vastgelegd budget voor klimaatcommunicatie
Partners: Meetjesland Klimaatgezond

Termijn
KT
Kosten
€
Impact
%
Toepasbaar

Sectoren:

Actiepunt 2.6 Licht specifieke doelgroepen in over
klimaatimpacts in hun sector en mogelijke maatregelen

mogelijke

Termijn
KT

Het inlichten van bepaalde groepen of sectoren heeft tot doel hen te waarschuwen
voor de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Wanneer dit gestaafd wordt
met concrete cijfers schetst dit een duidelijk en overtuigend beeld. Belangrijk
hierbij is om aan te geven dat de gevolgen er nu ook al zijn en meteen concrete en
op korte termijn haalbare oplossingen te geven (dus informatie over
klimaatadaptatie). Concrete voorbeelden waar dit reeds concreet toegepast wordt
en de positieve effecten al duidelijk merkbaar zijn, maakt de boodschap daarbij
sterker. Bijvoorbeeld in de industrie of landbouw, die het in de zomer met minder
water zullen moeten stellen, als gevolg van de toegenomen droogte. De
kwetsbaarheids- en risicoanalyse die voorafging aan dit regionaal
klimaatadaptatieplan kan hierbij als startpunt gebruikt worden.
Tegelijkertijd is het belangrijk om de negatieve gevolgen van sommige acties,
waarbij andere doelgroepen getroffen worden, mee te communiceren. Dit moet
begrip creëren bij de bevolking en bijdragen aan het bereiken van breed gedragen
oplossingen.
Indicator: Aantal ingelichte sectoren
Partners: Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Overheid, POM Oost-Vlaanderen,
Bedrijventerreinenverenigingen, Meetjesland Klimaatgezond, Regionaal Landschap
Meetjesland, Proefcentrum sierteelt, Provinciaal proefcentrum voor de
groenteteelt, ILVO, Vlaams Agrarisch centrum

Kosten
€

Sectoren:
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de

Impact
%
Toepasbaar
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Actiepunt 2.7 Integreer klimaatadaptatie in bestaande communicatie
Door het integreren van adaptatiemaatregelen in de reeds bestaande
communicatie kan dit op een relatief eenvoudige en goedkope manier verspreid
worden. De voordelen van klimaatadaptatie kunnen hier eenvoudig in verwerkt
worden. Denk bijvoorbeeld aan informatie over bouwen en wonen, of over groen
in bebouwd gebied. Ook bij bekendmaking en evaluatie van grote
infrastructuurprojecten kan dit meegenomen worden in de communicatie naar de
bevolking.
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Termijn
CT
Kosten
€
Impact
%-%%
Toepasbaar

Indicator: Aantal documenten en publicaties waarin klimaatadaptatie en
bijhorende maatregelen zijn opgenomen
Partners: Meetjesland klimaatgezond, Provincie Oost-Vlaanderen, Steunpunt
duurzaam bouwen en wonen, Vlaamse Overheid, Regionaal Landschap
Meetjesland
Sectoren:

Actiepunt 2.8 Stel een lokaal warmteactieplan op
Een goed warmteactieplan waarschuwt groepen van kwetsbare personen tijdig
voor een mogelijke hittegolf in de nabije toekomst. Het schetst ook een kader voor
professionals om (preventieve) acties te ondernemen zodat de negatieve
gezondheidseffecten als gevolg van hitte voorkomen of beperkt kunnen worden.
Het nieuwe Vlaamse warmteactieplan uit 2017 kan hierbij als leidraad dienen.
Indicator: Aantal lokale warmteactieplannen.
Partners: Agentschap Zorg en Gezondheid, Logo gezond+
Sectoren:

Regionaal klimaatadaptatieplan

Termijn
KT - MT
Kosten
0-€
Impact
% - %%
Toepasbaar
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Actiepunt 2.9 Organiseer ludieke acties en promoties
Speelse en ludieke acties ter promotie of bekendmaking van adaptatiemaatregelen
komen beter over en zijn daardoor vaker doeltreffender dan klassieke
communicatie of harde verplichtingen. Ook het tonen en toegankelijk maken van
demonstratie installaties (bijvoorbeeld de groendakwagon in de voorhaven van
Gent) passen in deze strategie.
Indicator: Plannen en ideeën voor toekomstige infomomenten
Partners: Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse Overheid, POM Oost-Vlaanderen,
Bedrijventerreinenverenigingen, Meetjesland Klimaatgezond, Innovatiesteunpunt
Boerenbond, Comeet, Regionaal Landschap Meetjesland, Toerisme Meetjesland
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Termijn
KT - MT
Kosten
€ - €€
Impact
%
Toepasbaar

Sectoren:

Stimulatie
Bewustwording en sensibilisering bestaat niet alleen uit het bekend maken van klimaatadaptatie en
–maatregelen bij de bevolking, maar moet ook een effectief praktische kant hebben. Mensen
moeten niet alleen overtuigd worden van het nut en het effect van de maatregelen, maar ook
aangespoord worden om tot actie over te gaan. De drempel mag met andere woorden niet te hoog
zijn, zowel op praktisch als technisch vlak. Mogelijke oorzaken hiervan zijn het ontbreken van
budgetten, onvoldoende technische informatie of kennis en praktische bezwaren. Door deze uit de
weg te ruimen, of alleszins te vereenvoudigen, zal de kans op adaptatie-initiatieven toenemen. Ook
het actief begeleiden van mensen kan hiertoe bijdragen.

Actiepunt 2.10 Rijk gerichte subsidies uit
Het uitreiken van premies en subsidies behoort tot de beleidsinstrumenten van
overheden. Door deze specifiek te richten op klimaatadaptatiemaatregelen krijgen
inwoners, bedrijven, scholen, en anderen een extra financiële stimulans. Deze
subsidies richten zich best op doelgroepen die deze het meest nodig hebben.
Voorbeelden van subsidies zijn: het installeren van hemelwater- en infiltratieputten
(niet bij nieuwbouw of grondige renovatie), onderzoek naar de stabiliteit van een
dak bij aanleg groendak, realisatie van passieve koeling, aanleg van collectieve
buffervoorzieningen op industrieterreinen, afkoppeling van de riolering, aanleg en
onderhoud van kleine landschapselementen, duurzame bedrijventerreinen,
bebossing, ontharding, …
Indicator: Overzicht van maatregelen waarvoor subsidies worden uitgereikt. Aantal
aanvragen voor bepaalde subsidies en premies.
Partners: Vlaamse overheid, Provincie Oost-Vlaanderen
Sectoren:

Regionaal klimaatadaptatieplan

Termijn
CT
Kosten
€€ - €€€
Impact
%%%
Toepasbaar

Sumaqua | Regionaal klimaatadaptatieplan Meetjesland

Actiepunt 2.11 Lever materiële steun
Naast het uitreiken van subsidies en premies kunnen regionale en lokale
overheden, en eventueel ook andere organisaties, op een meer praktische manier
klimaatadaptatiemaatregelen stimuleren. Het geven van materiële steun of hulp bij
de uitvoering kan burgers, bedrijven, scholen, landbouwers, … eveneens aanzetten
tot adaptatiemaatregelen. Bijvoorbeeld: door het tijdelijk beschikbaar stellen van
een hakselaar voor het vermalen van houtkanten uit kleinschalige
landschapselementen moeten landbouwers zelf geen grote investeringskosten
doen en wordt de drempel om over te gaan tot de aanplant ervan kleiner.
Indicator: Aantal mogelijkheden voor materiële steun.
Partners: Gemeentebesturen, Provincie Oost-Vlaanderen
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Termijn
CT
Kosten
€
Impact
%%
Toepasbaar

Sectoren:

Actiepunt 2.12 Promoot groepsaankopen
Groepsaankopen kunnen de kosten van aankoop en installatie van
adaptatiemaatregelen significant verlagen. Het organiseren van groepsaankopen
voor dak-, muur- en vloerisolatie, voor hoogrendementsbeglazing of voor
groendaken kan hierbij zorgen voor een daling van de aankoopprijs. Op die manier
is het voor meerdere gezinnen toegankelijk. Hoe groter de schaal waarop dit
georganiseerd wordt, hoe groter de prijsdaling zal zijn. Het loont ook de moeite om
te bestuderen of er andere maatregelen zijn (bijvoorbeeld hemelwaterputten of
tuininrichting) waarvoor groepsaankopen een optie zijn. Een duidelijke en
uitgebreide communicatie en ondersteuning is hierbij uiteraard ook van belang.
Indicator: Overzicht van groepsaankopen in het kader van klimaatadaptatie.
Partners: Provincie Oost-Vlaanderen, Veneco

Termijn
CT
Kosten
€
Impact
%%
Toepasbaar

Sectoren:

Actiepunt 2.13 Voorzie begeleiding en ondersteuning
Klimaatadaptatie zal op verschillende niveaus aanpassingen vragen. Het aanbieden
van begeleiding en/of ondersteuning kan deze overgang vergemakkelijken en
vermijden dat personen of instanties afhaken. Deze ondersteuning kan
verschillende vormen aannemen: puur administratief bij subsidietrajecten (zie ook
Actiepunt 1.8), technisch door bv. het aanbieden van renovatieadvies aan huis,
maar ook praktisch (bv. vanuit de groendienst). Enkele concrete voorbeelden zijn:
transformatiebegeleiding voor landbouwers die overstappen naar een andere
bedrijfsvoering of het aanstellen van zogenaamde voedselregisseurs, die de korte
keten van voedselproductie versterken.
Indicator: Overzicht van acties waarbij ondersteuning wordt geboden
Partners: Veneco, Provincie Oost-Vlaanderen
Sectoren:

Regionaal klimaatadaptatieplan

Termijn
CT
Kosten
€€
Impact
%%
Toepasbaar
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Actiepunt 2.14 Stimuleer waterscans bij (landbouw)bedrijven
Uit een enquête van het Vlaamse Kenniscentrum Water blijkt dat slechts 9 % van
de landbouwers ooit een waterscan liet uitvoeren en dat daarvan slechts 25 % de
aanbevolen maatregelen ook effectief uitvoerde. Nochtans baart de beperkte
beschikbaarheid van water landbouwers zorgen. Het departement Landbouw en
Visserij biedt gratis wateradvies aan op maat van elk bedrijf (KRATOS 7B). Hierbij
wordt het volledige waterverbruik in kaart gebracht en krijgt men advies over
alternatieve waterbronnen en waterbesparende maatregelen. Landbouwbedrijven
in Oost-Vlaanderen kunnen ook terecht bij de kenniseenheid Waterportaal, die
advies geven over het totale waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven. Het
Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid lanceerde de brochure ‘Bedrijf
& water’, om bedrijven te helpen bij het op punt stellen van hun waterhuishouding.
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Termijn
KT
Kosten
€
Impact
%%
Toepasbaar

Indicator: Aantal (landbouw)bedrijven die een waterscan hebben uitgevoerd
Partners: Departement Landbouw en Visserij, Provincie Oost-Vlaanderen,
Waterportaal, Boerenbond , Algemeen Boerensyndicaat
Sectoren:

3.3 Kennis en onderzoek
Klimaatadaptatie is een relatief jong concept en kan daarom beschouwd worden als nog steeds in
ontwikkeling zijnde. Dit impliceert dat er op dit moment nog onvoldoende concrete informatie is
over hoe de toekomst er zal uitzien en hoe we ons hier het best tegen kunnen wapenen. De
actiepunten om onze kennis te vergroten zijn samengevat onder een derde pijler: kennis en
onderzoek. Deze pijler omvat zowel kennis en onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering
als naar klimaatadaptatiemaatregelen zelf.

Opvolging kennisopbouw
In de voorgaande kwetsbaarheids- en risicoanalyse (Meert et al., 2018) werd reeds opgemerkt dat
voorspellingen over het toekomstige klimaat onderhevig zijn aan een aantal onzekerheden, onder
andere als gevolg van de ongekende toekomstige broeikasgasuitstoot en onzekerheden in de
klimaatmodellen. De kennis over beide componenten neemt echter toe; het IPCC publiceert
gemiddeld om de zes jaar een nieuw rapport, waardoor steeds concretere voorspellingen gemaakt
kunnen worden. Deze nieuwe voorspellingen moeten helpen om een duidelijker beeld te krijgen
over de kwetsbaarheden. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden om na te gaan in welke richting
het adaptatiebeleid in de toekomst verder moet evolueren.
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Actiepunt 3.1 Volg kennis rond klimaateffecten en kwetsbaarheden op
Op Vlaams niveau wordt momenteel reeds veel onderzoek gevoerd naar
klimaateffecten en kwetsbaarheden, door zowel overheden als kennisinstellingen.
Een opvolging van deze studies en hun resultaten is van belang voor de lokale
besturen en instellingen. De kwetsbaarheids- en risicoanalyse die vooraf ging aan
dit rapport kwantificeerde de effecten voor het meer lokale niveau in het
Meetjesland. Regelmatige updates van deze analyse, om de ca. 10 à 15 jaar, zijn
nodig om na te gaan in welke richting het adaptatieplan moet evolueren. Zijn er
meer maatregelen nodig, of is het huidige niveau voldoende?
Indicator: Meest recente update kwetsbaarheidsanalyse
Partners: Provincie Oost-Vlaanderen, Veneco, Meetjesland Klimaatgezond, ILVO
Sectoren: alle

Actiepunt 3.2 Volg kennis rond klimaatadaptatie op
Ook wat betreft adaptatiemaatregelen wordt er momenteel nog volop onderzoek
uitgevoerd. Alhoewel de algemene principes (zie hoofdstuk 2) ondertussen bekend
zijn, blijven er op dit moment toch nog specifieke vragen onbeantwoord. Wat is bv.
de meest (kosten)efficiënte maatregel? Of wat is het individuele of gecombineerde
effect van maatregelen? In hoeverre zijn de technische randvoorwaarden
limiterend?
Het opvolgen van de resultaten en effectiviteit van adaptatiemaatregelen die
elders geïmplementeerd werden, kan interessante informatie opleveren voor de
toepasbaarheid ervan in het Meetjesland. Ook een evaluatie van de eigen
pilootprojecten (zie sectie 3.4) en communicatie hierrond speelt een belangrijke
rol.
Indicator: Meest recente versie lokaal of regionaal adaptatieplan
Partners: Provincie Oost-Vlaanderen, Veneco, Meetjesland Klimaatgezond
Sectoren: alle
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Termijn
CT
Kosten
€
Impact
%
Toepasbaar

Termijn
CT
Kosten
€ - €€
Impact
%%
Toepasbaar

Uitbreiding meetnet
Het verrichten van kwantitatieve metingen laat toe om een duidelijker beeld te krijgen van bepaalde
toestanden en hun veranderingen. Waterpeilmetingen geven bijvoorbeeld informatie over de
waterdynamiek in de vorm van cijfers, naast de terreinkennis die beschikbaar is bij de
waterbeheerders. In tweede instantie laat het ook toe om een model van het systeem op te maken
of te verfijnen, om voorspellingen te maken over de toekomst of om de invloed van ingrepen te
evalueren. Indien extreme toestanden gekoppeld kunnen worden aan extreme weerfenomenen, is
het ook mogelijk om te inschatten hoe frequent deze in de toekomst zullen voorkomen. Tot slot kan
ook getracht worden om de gevolgen van klimaatverandering af te leiden uit de metingen, indien ze
een voldoende lange periode beslaan.
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Actiepunt 3.3 Installeer nieuwe meetpunten
Uit gesprekken met de lokale actoren blijkt dat er onvoldoende informatie
beschikbaar is over het watersysteem in het Meetjesland. Het installeren van extra
meetpunten kan bijdragen tot betere inzichten. De Provincie Oost-Vlaanderen gaf
eerder ook al aan dat de intentie bestaat om tot een dichter meetnet in de
volledige provincie te komen. Dit is uiteraard een mooie opportuniteit. Op de
workshop werden de volgende voorstellen voor nieuwe metingen gedaan:
 Extra waterpeilmetingen op de waterlopen in de noordelijke polders.
Momenteel zijn er enkel metingen op het Leopoldkanaal. De extra
meetpunten kunnen in de toekomst eventueel ook gebruikt worden in
combinatie met intelligente sturing tijdens overstromingen of droogte. Een
goede afstemming met de betrokken diensten (vb. VMM) is hierbij
uiteraard van belang.
 Informatie over de riooloverstorten is schaars. Nochtans is dit in sommige
gemeenten van het Meetjesland van groot belang, aangezien een groot
aantal waterlopen in het gebied gebruikt wordt voor de productie van
drinkwater. Het in kaart brengen van de overstortfrequentie kan veel
informatie opleveren over de toestand in het huidige klimaat.
 Een andere, meer directe, manier om de waterkwaliteit van de waterlopen
in het Meetjesland in te schatten is het uitrollen van een
waterkwaliteitsmeetnet, met behulp van sensoren. Dit is een veel duurdere
methode dan het monitoren van de overstorten, maar geeft wel een
duidelijker en vollediger beeld van de waterkwaliteit, ook tijdens droogte.
Indicator: Verhoging van het aantal meetpunten in het Meetjesland
Partners: VMM, Riopact, Farys, Polders en Wateringen, De Waterweg, De
Watergroep,
Provincie
Oost-Vlaanderen
(Provinciaal
Centrum
voor
Milieuonderzoek/aanbod uit Milieucontract)
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Termijn
KT & MT
Kosten
€ - €€€
Impact
%-%%
Toepasbaar

Sectoren:

Actiepunt 3.4 Inventariseer en wissel (grondwater)data uit
In het Meetjesland zijn er een groot aantal actoren die grondwatermetingen
uitvoeren. Er bestaat hierover echter een grote onduidelijkheid aangezien niet
iedereen op de hoogte is of weet wie waar metingen uitvoert. De ontwikkeling van
een platform waar deze metingen geïnventariseerd en uitgewisseld kunnen
worden, zal op korte termijn leiden tot een homogener beeld van het grondwatersysteem. Enkele aandachtspunten hierbij zijn dat iedereen eigenaar moet kunnen
blijven van de eigen data en de kwaliteitseisen van de data niet al te streng mogen
zijn. Het uitwisselen van data hoeft zich niet enkel te beperken tot
grondwatermetingen: de actoren zouden ook alle andere data die ze hebben ter
beschikking kunnen stellen van anderen.
Indicator: Overzicht van meetlocaties en –periodes; Platform voor uitwisseling van
data
Partners: Polders en Wateringen, VMM, Provincie Oost-Vlaanderen (Provinciaal
Centrum voor Milieuonderzoek/aanbod uit Milieucontract), De Watergroep
Sectoren:
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Actiepunt 3.5 Voer infiltratiemetingen uit
In het kader van acties tegen droogte en hittestress, en in mindere mate
wateroverlast, wordt aangeraden om hemelwater zoveel mogelijk te laten
infiltreren in de bodem. De kaart met infiltratiegevoelige bodems (zie eerder) geeft
al een eerste indicatie van de locaties waar dit mogelijk is. Een belangrijke ontwerpparameter bij infiltratievoorzieningen is de snelheid waarmee het water kan
infiltreren, aangezien dit de dimensies van de voorzieningen zal beïnvloeden. Aan
de hand van in-situ proeven kan men een idee krijgen van de infiltratiesnelheid.
Het benodigde materiaal en de kennis voor het uitvoeren van deze proeven zijn
beschikbaar bij het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek.
Indicator: Overzicht van meetlocaties en bijhorende infiltratiecapaciteit
Partners: Provincie Oost-Vlaanderen (Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek)

Termijn
KT
Kosten
€
Impact
%
Toepasbaar

Sectoren:

Verder onderzoek
Om het Meetjesland voldoende voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering zullen
naast de opvolging van wetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren van metingen en observaties,
ook nog andere specifieke studies en onderzoeken gevoerd moeten worden. Hieronder worden een
aantal suggesties gegeven voor interessant of mogelijks noodzakelijk toekomstig onderzoek. Dit
omvat zowel algemene aspecten die voor gans Vlaanderen van toepassing zijn, als zaken die meer
specifiek gericht zijn op het Meetjesland.

Actiepunt 3.6 Integreer
planningsprojecten

klimaatverandering

en

Termijn
ZKT / CT

Studies die in de nabije toekomst opgestart worden, moeten zoveel mogelijk
rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering en een adaptief beleid.
Dit kan namelijk een (sterke) invloed hebben op de randvoorwaarden, waardoor
maatregelen die nu genomen worden in de toekomst minder effectief kunnen
blijken. Indien de gekozen maatregelen bovendien flexibel zijn, zouden ze in een
toekomstig stadium relatief eenvoudig aanpasbaar moeten zijn.
Indicator: Aantal bestekken van ruimtelijke studies en planningsprojecten waarin
rekening gehouden wordt met klimaatverandering en klimaatadaptatie
Partners: Provincie Oost-Vlaanderen (dienst ruimtelijke planning), Veneco

Kosten
€

Sectoren:

Regionaal klimaatadaptatieplan

in

toekomstige

studies

Impact
%%%
Toepasbaar
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Actiepunt 3.7 Stel gemeentelijke hemelwaterplannen op
Hemelwaterplannen beschrijven per gemeente of per rioleringsstelsel hoe men
met hemelwater zal omgaan. Het heeft als doel om een integrale ruimtelijke visie
te ontwikkelen over waar en hoe het hemelwater moet opgevangen, ter plaatse
gehouden, vertraagd afgevoerd of geïnfiltreerd worden. Allemaal met de intentie
om toekomstige wateroverlast in de bebouwde kernen zoveel mogelijk te
vermijden. Hemelwaterplannen moeten op maat van elk gebied gemaakt worden,
aangezien elk gebied unieke karakteristieken heeft. De nieuwe generatie
hemelwaterplannen moeten vertrekken van een integrale aanpak, waarbij rekening
gehouden wordt met het rioleringssysteem en de ontvangende waterlopen.
Daarnaast dienen ook andere adaptatiemaatregelen in het kader van droogte- en
hittestressbeheer en het ruimtelijk beheer in het algemeen, meegenomen te
worden. Dit vergt een gedetailleerde analyse, wat (voor de kleine gemeenten)
ondersteuning vereist op het bovengemeentelijke niveau.
Indicator: Meest recente update gemeentelijk hemelwaterplan
Partners: Rioleringsbeheerders (Aquafin, Farys, Riopact, gemeenten), beheerders
ontvangende waterlopen
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Termijn
MT
Kosten
€€
Impact
%%%
Toepasbaar

Sectoren:

Actiepunt 3.8 Stel een regionaal droogteplan op
Net zoals hemelwaterplannen ontworpen worden, om te beslissen hoe gemeenten
omgaan met grote hoeveelheden neerslag, kan men ook droogteplannen
opmaken. De intentie van dergelijke droogteplannen is het in kaart brengen van de
vraag en het aanbod van water op het regionale niveau van het Meetjesland.
Daarnaast moet het ook helpen bij het identificeren van structurele maatregelen
en het optimaliseren van de waterbeschikbaarheid tijdens lange drogere periodes.
Deze analyse heeft betrekking op een groot aantal sectoren (drinkwater
voorziening huishoudens, proceswater industrie, drainage en irrigatie in landbouw,
bevaarbaarheid kanalen, …) en vraagt daarom een integrale analyse op
gebiedsniveau en de afstemming van een groot aantal partners.
Indicator: Status van het droogteplan
Partners: Provincie Oost-Vlaanderen, De Watergroep, Farys, De Vlaamse Waterweg,
Droogtecoördinator landbouw
Sectoren:

Regionaal klimaatadaptatieplan

Termijn
KT - MT
Kosten
€
Impact
%%
Toepasbaar
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Actiepunt 3.9 Maak overzicht van
verstedelijkt gebied

82

geschikte groenvoorzieningen voor

Termijn
MT

Groenvoorzieningen zullen op verschillende manieren bijdragen tot een betere
leefomgeving in woongebieden. Bij het selecteren van planten- en boomsoorten
dient men wel voldoende aandacht te besteden aan de veranderende
weersomstandigheden, waardoor de soorten o.a. meer droogteresistent moeten
zijn. Een onderzoek naar geschikte soorten en een eenvoudige toolbox of shortlist
kan gemeentediensten en burgers helpen bij het kiezen van de juiste soorten. Een
dergelijke toolbox (Groentool) werd reeds ontwikkeld voor de stad Antwerpen en
omgeving. Andere aandachtspunten zijn onder meer de hoeveelheid onderhoud
en bijhorende kosten, hun impact op de biodiversiteit en de hoeveelheid
verkoeling die ze afgeven. Zorg ook voor duurzaamheid van de
groenvoorzieningen door ze goed te beheren, bijvoorbeeld via de online tool van
het Regionaal Landschap Meetjesland.

Kosten
€
Impact
%%
Toepasbaar

Indicator: Overzicht van of werkdocument met geschikte groenvoorzieningen
Partners: Veneco, Provincie Oost-Vlaanderen, Provinciaal centrum sierteelt,
Regionaal Landschap Meetjesland
Sectoren:

Actiepunt 3.10 Onderzoek naar aangepaste en meer resistente teelten in de
landbouw en deel resultaten

Termijn
MT

Op dezelfde manier zullen de veranderende weersomstandigheden een invloed
hebben op de opbrengsten in de landbouw. Met onderzoek naar meer resistente
gewassen, kan getracht worden productieverliezen te beperken waardoor
landbouwers minder gevoelig worden voor klimaatschokken. Aan de hand van
enkele proefprojecten kan men vervolgens nagaan in welke mate dit mogelijk is
binnen het Meetjesland.
Indicator: Studieresultaten van onderzoek naar aangepaste teelten
Partners: ILVO, Proefcentrum sierteelt, Provinciaal centrum groenteteelt,
Interprovinciaal proefcentrum voor de aardappelteelt, Netwerk onderzoek
biologische landbouw

Kosten
€

Sectoren:

Regionaal klimaatadaptatieplan

Impact
%%%
Toepasbaar
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Actiepunt 3.11 Zoektocht
bosuitbreiding

naar

geschikte

83

en

haalbare

locaties

voor

Termijn
MT

Om de doelstellingen met betrekking tot versterking van de bestaande
natuurkernen te behalen, wordt best nu al een overzicht gemaakt van mogelijke
locaties. De resultaten van de studie naar bosuitbreiding in het Meetjesland kan
hierbij als leidraad dienen.
Indicator: Locaties voor bosuitbreiding
Partners: Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord, Provincie Oost-Vlaanderen

Kosten
€
Impact
%
Toepasbaar

Sectoren:

Actiepunt 3.12 Onderzoek het gebruik van wachtbekkens als buffer
Wachtbekkens worden typisch ingezet om tijdens de wintermaanden water te
bufferen tijdens hoogwaterperiodes, zodat overstromingen vermeden worden of
de impact beperkt blijft. Deze bekkens zouden in principe ook gebruikt kunnen
worden om in de zomermaanden water te sparen en te gebruiken in de landbouw.
Verder onderzoek is echter nodig om de haalbaarheid van dit concept na te gaan,
aangezien er een groot aantal randvoorwaarden zijn waarmee men rekening moet
houden. Recent werd in deze context een nieuw onderzoeksproject opgestart
door de Dienst Integraal Waterbeleid. Het Meetjesland kan hier aan meewerken
door het beschikbaar stellen van een pilootproject (zie ook Actiepunt 4.5)
Indicator: Resultaten verkennend onderzoek en resultaten praktijkstudie
Partners: VMM, Polders en wateringen, Provincie Oost-Vlaanderen, POM OostVlaanderen, Dienst Integraal Waterbeleid, Regionaal Landschap Meetjesland,
Agrobeheercentrum Eco²
Sectoren:

Regionaal klimaatadaptatieplan

Termijn
MT
Kosten
€ - €€
Impact
%
Toepasbaar
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Actiepunt 3.13 Onderzoek naar efficiënter peilbeheer
Het peilbeheer in het Meetjesland is momenteel voornamelijk gericht op het
vermijden van overstromingen tijdens hoogwaterperiodes. Een evaluatie van deze
regeling en een onderzoek naar een variabel peilbeheer (winter versus zomer)
lijken zeer interessant. Zo kan getracht worden om in de zomer de gevolgen van
droogte te beperken via het peilbeheer van de waterlopen of kan bestudeerd
worden of het mogelijk is de grondwaterpeilen te beïnvloeden om zo een bepaald
gebied te vernatten of te verdrogen. Ook een component met intelligente sturing
van de waterlopen kan bijdragen aan een efficiënter waterbeheer.
Naast de peilregulering in de grotere waterlopen kan ook onderzoek, gekoppeld
met proefprojecten, gevoerd worden naar de toepasbaarheid van peilgestuurde
drainage in het Meetjesland en de sturing van de kleinere waterlopen die in
beheer zijn bij de polders en wateringen.

Indicator: Resultaten verkennend onderzoek en resultaten praktijkstudie
Partners: VMM, Polders en Wateringen, Provincie Oost-Vlaanderen,
Watergroep, INBO, ILVO
Sectoren:

Regionaal klimaatadaptatieplan

De

Termijn
MT
Kosten
€ - €€
Impact
%-%%
Toepasbaar
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Actiepunt 3.14 Valleigebieden in kaart brengen
Om de schade die gepaard gaat met overstromingen vanuit waterlopen te
beperken, kan men inzetten op gecontroleerde overstromingsgebieden. Ondanks
het feit dat het Meetjesland relatief vlak is, zijn er langs de onbevaarbare
waterlopen toch nog enkele valleigebieden waarin waterberging mogelijk is. Deze
zijn momenteel nog onvoldoende gekend of in kaart gebracht. In een tweede stap
kan dan in meer detail gekeken worden naar de mogelijke invullingen en
verwezenlijking ervan.
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Termijn
KT – MT
Kosten
€
Impact
%-%%
Toepasbaar
-

Indicator: Kaart met gebieden waar extra waterberging mogelijk is.
Partners: VMM, Polders en Wateringen, Provincie Oost-Vlaanderen (dienst
ruimtelijke planning), De Watergroep
Sectoren:

3.4 Implementatie en pilootprojecten
Het realiseren van een klimaatrobuuste maatschappij en samenleving zal vermoedelijk een werk van
lange adem zijn. Dit neemt echter niet weg dat men nu al acties in de goede richting kan
ondernemen. Indien de gekozen maatregelen van het ‘no-regret’ principe zijn, zullen ze nu reeds een
positief effect hebben en direct bijdragen aan klimaatadaptatie. Via het opstarten van
demonstratieprojecten kunnen de principes van klimaatadaptatie bekend worden bij de bevolking,
stijgt de bewustwording en worden eigen initiatieven opgestart. Deze vierde pijler bespreekt
praktische zaken die gerelateerd zijn aan de implementatie van adaptatiemaatregelen en stelt
mogelijke pilootprojecten voor.

Implementatie
Om te slagen in een klimaatresistente maatschappij moet adaptatie een wezenlijk onderdeel worden
van elk planningsproces op kleine of grote schaal. Het is onbegonnen werk om het komende
decennium alles om te gooien en overal grootschalige werken te gaan uitvoeren. Men moet eerder
gebruik maken van opportuniteiten en kansen, zoals het heraanleggen van pleinen of het grondig
renoveren van gebouwen, om tegelijkertijd de principes van klimaatadaptatie toe te passen. Dit
beperkt de meerkost van de maatregelen, levert nu al voordelen op en zorgt ervoor dat
investeringen van nu ook klimaatrobuuste investeringen voor de toekomst zijn. Infrastructuur die nu
gebouwd wordt, zal namelijk nog vele decennia moeten meegaan.

Regionaal klimaatadaptatieplan
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Actiepunt 4.1 Grijp grote planningsprojecten aan
Grote infrastructuurwerken, zoals de aanleg van een nieuwe verkaveling, de
vernieuwing van riolering of de herinrichting van publieke open ruimte, zijn kansen
bij uitstek om adaptatiemaatregelen te implementeren. Dergelijke projecten gaan
nagenoeg altijd gepaard met grote werken en kunnen dus aangewend worden
voor het creëren van bijvoorbeeld verkoeling, waterberging en infiltratie, zonder
veel extra investeringskosten. Gemeentebesturen en andere actoren kunnen hier
op inspelen door deze principes mee te nemen in de ontwerpeisen of onderdeel
maken van de beoordelingscriteria.
Indicator: Overzicht van geplande werken op korte termijn; Adaptatie als onderdeel
van bestek.
Partners: Veneco, Provincie Oost-Vlaanderen (dienst ruimtelijke planning)
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Termijn
CT
Kosten
€ - €€
Impact
%%%
Toepasbaar

Sectoren:

Actiepunt 4.2 Bekijk waar ‘quick wins’ behaald kunnen worden
Het implementeren van adaptatiemaatregelen hoeft niet altijd onderdeel te zijn
van grote (stedenbouwkundige) projecten. In sommige gevallen kan door een
beperkt aantal maatregelen toch een groot effect bekomen worden. Voorbeelden
hiervan zijn: selectief wegnemen van boordstenen, dakafvoerbuizen doorzagen,
hemelwaterputten installeren, enkel straatstenen verwijderen en verticaal groen
plaatsen, enzovoort. Het identificeren van de locaties waar dergelijke maatregelen
mogelijk zijn, stelt de betrokken partijen in staat om op een eenvoudige manier en
met beperkte middelen toch al klimaatadaptatiemaatregelen uit te rollen.
Indicator: Lijst met geïdentificeerd en uitgevoerde ‘quick wins’ in het kader van
klimaatadaptatie.
Partners: Gemeentediensten

Termijn
CT
Kosten
€
Impact
%%
Toepasbaar

Sectoren:

Actiepunt 4.3 Ontwerp en gebruik een duurzaamheidscheck
Wanneer bij het beoordelen van vergunningsaanvragen gebruik wordt gemaakt
van een soort duurzaamheidscontrole krijgt de bevoegde overheid of instelling de
mogelijkheid om projecten die niet voldoen aan de adaptatieconcepten te
weigeren of aanpassingen te vragen. Klimaatbestendige ontwerpen worden aldus
de norm en niet klimaatbestendige ontwerpen worden vermeden. Eventueel kan
dit gekoppeld worden aan minimum eisen of doelstellingen. Voorbeelden hiervan
zijn de duurzaamheidsbarometer of de duurzaamheidsmeter GRO.
Indicator: Controle van offertes, plannen, … op duurzaamheidseisen
Partners: Veneco (via kwaliteitskamer), Steunpunt duurzaam bouwen en wonen
Sectoren:

Regionaal klimaatadaptatieplan

Termijn
CT
Kosten
€ - €€
Impact
%%%
Toepasbaar
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Pilootprojecten
Het opstarten van pilootprojecten met betrekking tot klimaatadaptatie geeft overheden en
kennisinstellingen de mogelijkheid om klimaatadaptatie zichtbaar te maken. Er kan hierbij een
onderscheid gemaakt worden tussen proefprojecten in het kader van de derde pijler (kennis en
onderzoek) enerzijds en demonstratieprojecten met concrete uitwerkingen anderzijds. De eerste
categorie heeft vooral de intentie om meer kennis te vergaren en zal hier dan ook niet verder
besproken worden. De tweede categorie laat toe om te tonen hoe klimaatadaptatie in zijn werk gaat.
Communicatie hierover naar andere stakeholders zal bovendien inspirerend werken, aanzetten tot
actie en leiden tot een aanpak waarbij klimaatbestendige ontwerpen de norm worden. Concrete en
haalbare voorbeelden met onmiddellijk resultaat, de zogenaamde "quick wins" hebben hierbij het
sterkste effect.

Actiepunt 4.4 Zoek en selecteer mogelijke pilootprojecten
Indien per gemeente jaarlijks één of twee demonstratieprojecten opgestart
worden, krijgt klimaatadaptatie geleidelijk een plaats in het straatbeeld en wordt
het bekender bij de inwoners. De maatregelen en voorbeelden die in hoofdstuk 2
aangehaald werden kunnen hierbij als inspiratie dienen. Ook het feit dat de nieuwe
legislaturen in 2019 nieuwe meerjarenplannen moeten opmaken, maakt dat dit
eenvoudig kan ingepast worden. Bij het zoeken van geschikte locaties voor
demonstratieprojecten kan vertrokken worden van volgende actiepunten:
 Maak een overzicht van (grote) verharde locaties (daken, parkings en
dergelijke) en bekijk of deze verharding (gedeeltelijk) verwijderd of
afgekoppeld kan worden.
 Ga op zoek naar groengebiedjes in bebouwd gebied en probeer het
regenwater hiernaar af te leiden, zodat het kan infiltreren. Start hierbij met
overheidsgebouwen.
 Inventariseer locaties waar gemakkelijk extra groen en schaduw
gerealiseerd kunnen worden. Bekijk ook of aanplantingen in volle grond in
plaats van in bloembakken kunnen.
 Probeer bestaande kleine natuur-, bos- of groengebiedjes te verbinden en
versterken. Vertrek hierbij van reeds bestaande plannen.
 Zoek gebieden waar er een interactie of verweving tussen natuurbehoud
en landbouw kan ontstaan.
 Bekijk of er ondersteuning naar landbouwers kan voorzien worden in het
kader van het leveren van ecosysteemdiensten.
 Gebruik de kaarten in de walkabilitytool en de hittekaarten om na te gaan
in welke gebieden het toevoegen van groen het grootste effect heeft.
 Bekijk waar verwarming biomassa van lokale oorsprong mogelijk gemaakt
kan worden om de afzet van landschapsonderhoud en het draagvlak voor
meer houtige landschapselementen te bevorderen en het gebruik van
fossiele brandstoffen te beperken
Indicator: Aantal projecten waar adaptatieconcepten of –projecten toegepast
werden of toegepast zullen worden
Partners: Veneco, Provincie Oost-Vlaanderen (dienst ruimtelijke planning),
Regionaal Landschap Meetjesland
Sectoren:

Regionaal klimaatadaptatieplan

Termijn
CT
Kosten
€ - €€€
Impact
%%%
Toepasbaar
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Actiepunt 4.5 Neem deel aan pilootprojecten
Op Vlaamse of nationale schaal bestaan er reeds meerdere initiatieven voor het
opstarten van (proef)projecten in het kader van klimaatadaptatie. Door deel te
nemen aan deze initiatieven kunnen de gemeenten van het Meetjesland
klimaatadaptatie ook zichtbaar maken op hun eigen grondgebied. Daarnaast zullen
ze waarschijnlijk ook kunnen profiteren van de kennis die beschikbaar is bij de
kerngroep van het initiatief, zodat de drempel om in te stappen redelijk laag blijft.
Hieronder worden enkele voorbeelden van bestaande initiatieven, voorgesteld.
 Pimp je speelplaats (vergroenen van de speelplaats)
 Gezonde publieke ruimte (ondersteuningsaanbod voor lokale besturen om
gezondere publieke ruimtes te realiseren)
 Rationeel waterbeheer gemeenten (ondersteuning van Vlakwa voor alle
Vlaamse gemeentes, bij het terugdringen van hun waterverbruik)
 Groen Bouwen (kennisopbouw en implementatie van gevelgroen)
 Water-Land-Schap (oplossen van problemen met water in landelijke
gebieden, i.s.m. landbouwers, bedrijven en landschapsbeheerders)
 Gestroomlijnd landschap (realiseren van natuurverbinding en ecologische
infrastructuur in beekvalleien)
 Groepsrenovatie (groepsaankopen gericht op renovatie)
 Projectoproep
bebossing
(aanplanten
van
bossen
dankzij
boscompensatiefonds)
 Gewapend tegen waterschaarste (Proefprojecten voor innovatieve
oplossingen rond efficiënt hergebruik van water, in samenwerking met het
Europese partnerschap innovatie (EIP). Enkel in 2019!)
 ……
Indicator: Aantal pilootprojecten waar aan deelgenomen wordt
Partners: Veneco, Provincie Oost-Vlaanderen (dienst ruimtelijke planning), OostVlaams Kerngebied, Regionaal landschap Meetjesland, Bosgroep Oost-Vlaanderen
Noord

Sectoren:

Regionaal klimaatadaptatieplan
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Termijn
KT - MT
Kosten
€ - €€€
Impact
%%
Toepasbaar
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Actiepunt 4.6 Start zelf pilootprojecten op
Naast de reeds bestaande initiatieven rond klimaatadaptatie kunnen
gemeentebesturen, de Provincie Oost-Vlaanderen en andere actoren ook zelf
nieuwe demonstratieprojecten op touw zetten. Of kunnen ze projecten die
momenteel in andere regio’s en provincies getest worden ook uitrollen in het
Meetjesland. Op de workshop met lokale actoren werden hieromtrent reeds
enkele concrete voorstellen gedaan. Al andere hiervoor besproken acties zijn
uiteraard ook van toepassing.
 Aanleggen van perceelsgrachten om water te bergen en te infiltreren
 Grachten openleggen en glooiende oevers voorzien
 Collectieve hemelwaterputten onder pleinen als buffering
 Houtsnippers uit eigen groenonderhoud gaan gebruiken als
bodembedekking
 Aanleg van grotere boomspiegels en gerichte afwatering van omliggende
verharde oppervlakte
 Samenwerking tussen landbouwbedrijven en industrie i.f.v. watercaptatie
 Peilgestuurde drainage van landbouwgronden
 Peilbeheer in de polders
 Realisatie van bosuitbreiding en inrichting natuurverbindingsgebieden
Indicator: Aantal pilootprojecten dat opgestart werd
Partners: Gemeentelijk klimaatteam
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Termijn
KT - MT
Kosten
€€ - €€€
Impact
%%
Toepasbaar

Sectoren:

3.5 Netwerk en participatie
De Provincie Oost-Vlaanderen, Veneco en de gemeenten in het Meetjesland staan niet alleen in het
klimaatadaptatieverhaal. Het beleid van hogere overheden, de interactie hiervan met het lokale
beleid en de participatie van inwoners en bedrijven zal eveneens bijdragen aan het realiseren van
adaptatiemaatregelen. Dit wordt besproken in de vijfde pijler: netwerk en participatie.

Hogere overheden
Lokale overheden (gemeenten en provincie) hebben enkele belangrijke beleidsinstrumenten om
klimaatadaptatie in de praktijk uit te rollen. Het beleid van de hogere overheden is hierbij echter een
belangrijke randvoorwaarde. Zo is het Vlaamse niveau bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een groot
aantal bevaarbare en onbevaarbare waterlopen in het Meetjesland en heeft het dus een belangrijke
invloed op het thema wateroverlast. Een ander voorbeeld zijn de stedenbouwkundige
verordeningen: deze worden op Vlaams niveau opgelegd, al krijgen lokale overheden wel de kans om
strenger te zijn.

Regionaal klimaatadaptatieplan
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Actiepunt 5.1 Bied ondersteuning vanuit regionale overheden
Zoals eerder in dit rapport al aangegeven zijn kleine gemeente op dit moment
onvoldoende voorzien op klimaatadaptatie. Veneco en de Provincie OostVlaanderen moeten hierin een voortrekkersrol spelen om gemeenten te helpen bij
klimaatadaptatie. Deze studie is hierin alvast een belangrijk startpunt, maar ook in
de toekomst zal ondersteuning nodig blijven. Dit kan bijvoorbeeld door
raamwerken van maatregelen aan te bieden, grote planningsprocessen
ondersteunen, informatie over realisatie in de praktijk te geven of nieuwe
initiatieven zelf op te starten of te stimuleren, eventueel gecombineerd met
intensieve participatietrajecten.
Partners: Veneco, Provincie Oost-Vlaanderen (dienst ruimtelijke planning)

Actiepunt 5.2 Spoor hogere overheden aan
Zoals eerder in dit actieplan al aangegeven is het op dit moment niet altijd mogelijk
of toegelaten om bepaalde adaptatiemaatregelen en –concepten uit te voeren of
te vergunnen. Dit omdat de regelgeving hier nog niet op voorzien is. Er moet
bijgevolg nagedacht worden over mogelijke wijzigingen aan de desbetreffende
regelgeving. Dit is mogelijks geen bevoegdheid van de lokale of regionale overheid,
maar eerder van het Vlaamse, Belgische of Europese niveau. Men moet er bij deze
overheden dus op aandringen om bepaalde zaken aan te passen.
Partners: Veneco, Provincie Oost-Vlaanderen
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Termijn
CT
Kosten
€€ - €€€
Impact
%%
Toepasbaar

Termijn
CT
Kosten
€
Impact
%%
Toepasbaar

Actiepunt 5.3 Maak gebruik van subsidies op Vlaams, nationaal of Europees
niveau

Termijn
CT

Op verschillende niveaus worden nu reeds premies en subsidies uitgereikt voor
maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptatie. Deze kunnen onderverdeeld
worden in subsidies voor onderzoek, ontwikkeling en realisatie. Een overzicht van
mogelijke subsidies is te vinden op de website van het Burgemeestersconvenant.
Een jaarlijkse update van dit overzicht (bv. door de Provincie Oost-Vlaanderen) en
communicatie ervan naar het lokale niveau kan nieuwe initiatieven stimuleren.
Hieronder volgt een niet-limiterend overzicht van bestaande subsidies:
 Renovatiesubsidies (zie www.premiezoeker.be)
 Proeftuinen ontharding (Departement omgeving, tot 250.000 euro)
 Natuur in je buurt (Agentschap Natuur en Bos)
 Klimaatbestendig landschap (Regionaal Landschap Meetjesland)
 Duurzame bedrijventerreinen (POM Oost-Vlaanderen)
 Vergroenen speelplaatsen (Pimp je speelplaats en Regionaal Landschap
Meetjesland)
 Aanplanten van kleine landschapselementen en aanleg van poelen
(Regionaal Landschap Meetjesland)
 Landbouwinnovaties (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds)
 (Her)bebossing (Agentschap Natuur en Bos)
 Beheersovereenkomsten
(Europees
landbouwfonds
voor
Plattelandsontwikkeling)

Kosten
€

Partners: Provincie Oost-Vlaanderen (dienst ruimtelijke planning), Veneco,
Regionaal Landschap Meetjesland

Regionaal klimaatadaptatieplan

Impact
%%%
Toepasbaar
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Inwoners
Zoals eerder in dit rapport al aangegeven is het belangrijk om een draagvlak voor klimaatadaptatie te
creëren bij de verschillende betrokken actoren. In sectie 3.2 werd hieromtrent reeds een eerste
pijler besproken: bewustwording en sensibilisering. Het draagvlak kan eveneens vergroot worden
door
inwoners,
bedrijven,
projectontwikkelaars,
kennisinstellingen,
zorginstellingen,
burgerinitiatieven, … te laten participeren en actief bijdragen op een positieve manier. Hieronder
volgen enkele mogelijke acties die een dergelijke participatie mogelijk maken.

Actiepunt 5.4 Organiseer participatie en co-creatie met burgers
Bij grote infrastructuurwerken is het zeer belangrijk om burgers te betrekken.
Zeker wanneer deze werken rekening houden met de klimaatadaptatieconcepten,
welke mogelijks nog onvoldoende gekend zijn bij de bevolking. Indien
omwonenden betrokken worden bij het ontwerpproces of bij de keuze uit een
aantal alternatieven vergroot dit bovendien het draagvlak. Participatie leidt tot
acceptatie en actiebereidheid. Het gaat over het mede-eigenaarschap van het
proces.
Partners: Provincie Oost-Vlaanderen (milieucontract), Veneco

Actiepunt 5.5 Start proefprojecten op in samenwerking met burgers
De bedoeling is dat de verschillende stakeholders op een actieve manier
deelnemen aan het volledige proces van idee over ontwerp tot implementatie. Op
die manier kunnen ze leren uit de ervaringen van de andere betrokkenen. Daarna
kan dit ook als hefboom dienen om gelijkaardige concepten elders uit te rollen.
Living labs kunnen opgericht worden voor verschillende adaptatiemaatregelen op
vlak van vergroening, verkoeling, infiltratie, berging, hergebruik water, landbouw, …
Partners:
Provincie
Oost-Vlaanderen
(dienst
ruimtelijke
planning),
Kennisinstellingen

Actiepunt 5.6 Betrek burgers bij metingen
Door het succes van het Curieuze Neuzen project, waarbij op 20.000 locaties in
Vlaanderen NO2 metingen uitgevoerd werden, is het concept van Citizen Science
intussen bekend bij de bevolking. Door mee te surfen op het succes van dit project
zijn er mogelijks nog opportuniteiten om op grote schaal metingen uit te voeren.
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn dat de metingen beperkte
wetenschappelijke kennis vereisen en dat het bemeten fenomeen een grote groep
mensen beïnvloedt of aanspreekt (vb. hittestress).
Op een gelijkaardige manier kunnen burgers of verenigingen ook betrokken
worden bij metingen rond biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan participatie in het
grote vogel- of vlinderweekend van de VZW Natuurpunt of de website
waarnemingen.be waar gebruikers waarnemingen van soortengroepen kunnen
ingeven. Dit laatste kan op termijn een indicatie geven van de opmars van exoten
en dergelijke.

Regionaal klimaatadaptatieplan

Termijn
CT
Kosten
€ - €€
Impact
%%%
Toepasbaar

Termijn
MT
Kosten
€€ - €€€
Impact
%%
Toepasbaar
-

Termijn
MT
Kosten
€€ - €€€
Impact
%
Toepasbaar
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4 Conclusies
Het klimaat in Vlaanderen en het Meetjesland is aan het veranderen. In de klimaatrisico- en
kwetsbaarheidsanalyse werd reeds ingeschat hoe deze veranderingen een impact kunnen hebben
op onze regio en de ecosystemen errond. Om de negatieve gevolgen van klimaatverandering op te
vangen is het belangrijk dat het klimaatbeleid zich niet enkel focust op mitigatie, het terugschroeven
van de broeikasgasuitstoot, maar ook kijkt naar adaptatie. Dit omvat de aanpassingen aan
natuurlijke en menselijke systemen om ze robuuster te maken tegen de impacts en de gevaren van
klimaatverandering. In dit rapport wordt een regionaal klimaatadaptatieplan voor het Meetjesland
beschreven met maatregelen om de regio weerbaarder te maken tegen de meer extreme en meer
frequente klimaatschokken.
De evolutie van het klimaat in de toekomst en de bijhorende impacts kunnen op dit moment niet
exact voorspeld worden. Dit heeft onder meer te maken met de onzekerheden in beleidskeuzes, in
de toekomstige broeikasgasuitstoot en in de klimaatmodellen an sich. De richting waarin het klimaat
zal veranderen is echter wel gekend: nattere winters enerzijds en warmere en drogere zomers met
meer intense regenbuien anderzijds. Deze onzekerheid maakt dat het op dit moment niet
aangeraden is om in te zetten op grote infrastructuurprojecten om de impacts van
klimaatverandering op te vangen. Het heeft namelijk geen zin om infrastructuur te ontwerpen op
basis van de voorspelde condities in 2100, indien deze condities onvoldoende gekend zijn. Wel dient
ingezet op een groot aantal, eerder kleinschalige maar natuurlijke maatregelen, en dienen alle
nieuwe planningsprojecten op hun duurzaamheid en klimaatrobuustheid getest, d.w.z. op hun
effectiviteit onder zowel huidige als mogelijke toekomstige klimaatevoluties. Dit is het zogenaamde
‘no-regret’-principe: we mogen in de toekomst geen spijt krijgen van acties die nu ondernomen
worden. Afhankelijk van de werkelijke evoluties kan dan later besloten worden of het al dan niet
nodig is om meer maatregelen te realiseren.
Klimaatadaptatiemaatregelen zijn gebaseerd op zes principes: ontharden of water laten infiltreren,
bebossen of vergroenen, ventileren, warmteopname beheersen, ruimte voor water en afschermen.
Dit om er voor te zorgen dat wateroverlast beperkt wordt, de waterbeschikbaarheid vergroot en de
gevolgen van hittestress niet te sterk toenemen. In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt aan de hand
van concrete voorbeelden en concepten verduidelijkt hoe deze principes kunnen toegepast worden
in negen verschillende beleidsdomeinen: open ruimtes, bouwen en wonen, bedrijventerreinen,
scholen, ruimtelijk beleid, landbouw, natuurgebieden, voorspellen en waarschuwen en tot slot
sensibilisering en subsidies. Per beleidsdomein krijgen de voorgestelde adaptatiemaatregelen ook
een score voor de mate waarin ze een milderende invloed hebben op de vier beschouwde
klimaateffecten (overstromingen van rivieren, stedelijke wateroverlast, droogte en hitte). Waar
mogelijk is een analyse van de ruimtelijke toepasbaarheid in het Meetjesland toegevoegd. Dit
resulteert in een aantal regionale kaarten die aangeven waar de voorgestelde maatregelen
toegepast kunnen worden of waar ze best prioritair gerealiseerd worden.
In het tweede gedeelte van het regionale klimaatadaptatieplan (hoofdstuk 3) wordt verder ingegaan
op het realiseren van de adaptatiemaatregelen die voorgesteld werden in hoofdstuk 2.
Klimaatadaptatie moet een wezenlijk onderdeel worden van elk ruimtelijk uitvoerings- en
planningsproject en dit zal aanpassingen vragen op verschillende niveaus: politiek, administraties,
burgers, bedrijven, enzovoort. Aan de hand van een 40-tal actiepunten, verspreid over vijf pijlers of
actiedomeinen, werd een regionaal adaptatieplan ontwikkeld dat het uitvoeren van een
klimaatbestendig beleid moet faciliteren. Deze vijf pijlers zijn: beleidskeuzes en afstemming
administraties, bewustwording en sensibilisering, kennis en onderzoek, implementatie en
pilootprojecten, netwerk en participatie. Per pijler zijn een aantal actiepunten opgelijst, welke
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beoordeeld werden op de mogelijke of aangewezen uitvoeringstermijn, de geschatte kosten, de
verwachte impact en de ruimtelijke toepasbaarheid in het Meetjesland.
In een laatste stap is een prioritering opgemaakt van de voorgestelde actiepunten. Het voornaamste
criterium hierbij is de uitvoeringstermijn, wat resulteert in een aantal maatregelen die op zeer korte
of korte termijn al toegepast kunnen of zouden moeten worden. De twee voornaamste actiepunten
om op zeer korte termijn te realiseren zijn: 1) klimaatadaptatie onderdeel maken van de
bijeenkomsten van het gemeentelijk klimaatteam en 2) het concretiseren van dit regionale
adaptatieplan naar lokaal of gemeentelijk niveau. Dit moet de krijtlijnen van dit regionaal
adaptatieplan vertalen naar zeer concrete maatregelen op het terrein. Via het opstellen van lokale
adaptatieplannen kunnen meer concrete acties ondernomen worden of adaptatieprojecten
opgestart worden. Het opmaken van dergelijke lokale adaptatieplannen kan in het vervolg van deze
studie, via het milieucontract van de provincie Oost-Vlaanderen.
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Bijlage A: Overzicht aanbevelingen regionaal adaptatieplan Meetjesland
In deze bijlage worden de aanbevelingen van het regionale klimaatadaptatieplan voor het Meetjesland nogmaals herhaald en gerangschikt. Deze
rangschikking is gebaseerd op het niveau van de belangrijkste betrokken actoren. Dit zijn: het gemeentelijke niveau, bovenlokale overheden en regionale
actoren, en het hoger niveau (gewestelijk of nationaal). Per aanbeveling zijn alle mogelijks betrokken partijen opgesomd, samen met de sectoren (zie Figuur
4 in hoofdstuk 2) waarop ze van toepassing zijn.
Binnen elk niveau zijn de aanbevelingen van het klimaatadaptatieplan vervolgens gerangschikt op basis van de geschatte uitvoeringstermijn. Hiervoor
worden vier categorieën gebruikt:





ZKT: Zeer korte termijn (2019 – 2020)
CT: Continu
KT: Korte termijn (legislatuur 2019 – 2024)
MT: Middellange termijn (2025 en later)

Gemeentelijk niveau
Actiepunten

Nr.

Termijn Indicator

Maak klimaatadaptatie
onderdeel van het
meerjarenplan

1.3

ZKT

Klimaatadaptatie is expliciet
opgenomen in het
meerjarenplan 2020-2025

Concretiseer het regionale
adaptatieplan via de opmaak
van een lokaal adaptatieplan

1.4

ZKT

Status gemeentelijk
adaptatieplan

Integreer klimaatverandering in
toekomstige studies en
3.6
planningsprojecten

Betrokken partijen

Sectoren

VVSG (ondersteuning)

n.v.t.

Provincie Oost-Vlaanderen
(milieucontract)

n.v.t.

Aantal bestekken van ruimtelijke
studies en planningsprojecten
Provincie Oost-Vlaanderen,
ZKT / CT waarin rekening gehouden
Veneco
wordt met klimaatverandering
en klimaatadaptatie
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Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Landbouw,
Ruimtelijk beleid, Voorspellen
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Actiepunten

Nr.

Regelmatige samenkomsten
met het gemeentelijke
klimaatteam

1.1

CT

Aantal bijeenkomsten (per jaar)

Gemeentebestuur, gemeentelijk
n.v.t.
klimaatteam

Continuering van en actieve
betrokkenheid bij de regionale
klimaatsamenwerking

1.2

CT

Regelmatige deelname aan
regionale klimaatsamenwerking

Veneco, Provincie OostVlaanderen

n.v.t.

CT

Aantal medewerkers dat
opleidingen en studiedagen
gevolgd heeft

Veneco, Provincie OostVlaanderen, ANDEREN

Bebwoude kern, Bouwen en wonen,
Natuurgebieden, Ruimtelijk beleid,
Sensibilisering

CT

Aantal scholen dat deelneemt
aan milieueducatie projecten

Provincie Oost-Vlaanderen,
Natuureducatief centrum de
Kaaihoeve, MOS, Meetjesland
Scholen, Sensibilisering
Klimaatgezond, Departement
Onderwijs, Regionaal Landschap
Meetjesland

CT

Overzicht van maatregelen
waarvoor subsidies uitgereikt
worden. Aantal aanvragen voor
subsidies en premies

Vlaamse Overheid, Provincie
Oost-Vlaanderen

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Sensibilisering

Gemeentebesturen, Provincie
Oost-Vlaanderen

Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Sensibilisering

Organiseer interne vorming
voor gemeentediensten

Spoor scholen aan tot
klimaateducatie

Rijk gerichte subsidies uit

2.2

2.4

2.10

Termijn Indicator

98

Betrokken partijen

Sectoren

Lever materiële steun

2.11

CT

Aantal mogelijkheden voor
materiële steun

Grijp grote planningsprojecten
aan

4.1

CT

Overzicht van geplande werken
op korte termijn. Adaptatie als
onderdeel van bestek

Veneco

Bebouwde kern, Bouwen en
wonen,Bedrijventerreinen, Ruimtelijk
beleid

Bekijk waar 'quick wins'
behaald kunnen worden

4.2

CT

Lijst met geïdentificeerde en
uitgevoerde 'quick wins'

Gemeentediensten

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen
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Actiepunten

Nr.

Termijn Indicator
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Betrokken partijen

Sectoren

Veneco, Steunpunt duurzaam
bouwen en wonen

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden

Gemeentebesturen, Veneco

Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Landbouw,
Natuurgebieden

Ontwerp of gebruik een
duurzaamheidscheck

4.3

CT

Controle van offertes, plannen,
… op duurzaamheidseisen

Inzetten van een
handhavingsambtenaar

1.9

KT

Beslissing over al dan niet
aanwerven van een
handhavingsambtenaar

Gemeentelijk klimaatteam

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Sensibilisering

Gebruik een adaptatieinstrument

1.10

KT

Aantal gemeentelijke diensten
en processen waar een
adaptatie-instrument gebruikt
wordt

Voorzie een budget voor
communicatie rond klimaat

2.5

KT

Vastgelegd budget voor
klimaatcommunicatie

Meetjesland Klimaatgezond

Sensibilisering
Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Ruimtelijk beleid, Sensibilisering

Herbekijk de invulling van
beleidsinstrumenten

Herbekijk de regelgeving van
beleidsinstrumenten

Maak nieuwe
beleidsinstrumenten op
Aanwerving van een
adviserende en
ondersteunende
klimaatambtenaar

1.5

KT - MT

Aantal beleidsinstrumenten
gericht op klimaatadaptatie

Vlaamse Overheid, Provincie
Oost-Vlaanderen,
Gemeentebesturen, Veneco

1.6

Aantal beleidsinstrumenten
KT - MT
gericht op klimaatadaptatie

Vlaamse Overheid, Provincie
Oost-Vlaanderen,
Gemeentebesturen

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Ruimtelijk beleid, Sensibilisering

1.7

Aantal beleidsinstrumenten
KT - MT
gericht op klimaatadaptatie

Vlaamse Overheid, Provincie
Oost-Vlaanderen,
Gemeentebesturen, Veneco

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Ruimtelijk beleid, Sensibilisering

1.8

Beslissing over al dan niet
KT - MT aanwerven van een
klimaatambtenaar

Gemeentebesturen, Veneco,
Provincie Oost-Vlaanderen

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Ruimtelijk beleid
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Actiepunten

Nr.

Termijn Indicator

Stel een lokaal
warmteactieplan op

2.8

KT - MT

Stel gemeentelijke
hemelwaterplannen op

3.7

MT

100

Betrokken partijen

Sectoren

Aantal lokale
warmteactieplannen

Agentschap Zorg en
Gezondheid, Logo Gezond+

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Scholen, Sensibilisering

Meest recente update
gemeentelijk hemelwaterplan

Rioleringsbeheerders, Provincie
Oost-Vlaanderen, beheerders
waterlopen

Bebouwde kern, Bedrijventerreinen,
Ruimtelijk beleid, Voorspellen

Betrokken partijen

Sectoren

Bovenlokale overheden en regionale actoren
Actiepunten

Nr.

Termijn Indicator

2.1

Beleidsmakers zijn op de hoogte
van klimaatadaptatie en bereid Provincie Oost-Vlaanderen,
ZKT / CT
om hierin vervolgstappen te
Veneco
nemen

Sensibilisering

Integreer klimaatverandering in
toekomstige studies en
3.6
planningsprojecten

Aantal bestekken van ruimtelijke
studies en planningsprojecten
Provincie Oost-Vlaanderen,
ZKT / CT
waarin rekening gehouden
Veneco
wordt met klimaatverandering

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Landbouw,
Ruimtelijk beleid, Voorspellen

Informeer sleutelfiguren over
klimaatadaptatie

Opleiden en sensibiliseren van
professionele partijen

Spoor scholen aan tot
klimaateducatie

2.3

2.4

CT

CT

Aantal professionelen dat
opleidingen en studiedagen
gevolgd heeft (eventueel via
label)

Provincie Oost-Vlaanderen,
Steunpunt duurzaam bouwen
en wonen, Vlario,
Onderwijsinstellingen

Aantal scholen dat deelneemt
aan milieueducatie projecten

Provincie Oost-Vlaanderen,
Natuureducatief centrum de
Kaaihoeve, MOS, Meetjesland
Scholen, Sensibilisering
Klimaatgezond, Departement
Onderwijs, Regionaal Landschap
Meetjesland
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Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Landbouw,
Natuurgebieden, Sensibilisering
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Actiepunten

Integreer klimaatadaptatie in
bestaande communicatie

Rijk gerichte subsidies uit

Nr.

2.7

2.10

Promotie van groepsaankopen 2.12

Termijn Indicator

101

Betrokken partijen

Sectoren

Meetjesland Klimaatgezond,
Provincie Oost-Vlaanderen,
Steunpunt duurzaam bouwen
en wonen, Vlaamse Overheid,
Regionaal Landschap
Meetjesland

Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Sensibilisering

CT

Aantal documenten en
publicaties waarin
klimaatadaptatie is opgenomen

CT

Overzicht van maatregelen
waarvoor subsidies uitgereikt
worden. Aantal aanvragen voor
subsidies en premies

Vlaamse Overheid, Provincie
Oost-Vlaanderen

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Sensibilisering

CT

Overzicht van groepsaankopen
in het kader van
klimaatadaptatie

Provincie Oost-Vlaanderen,
Veneco

Bouwen en wonen, Scholen,
Landbouw, Sensibilisering

Veneco, Provincie OostVlaanderen

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw

Voorzie begeleiding en
ondersteuning

2.13

CT

Overzicht van acties waarbij
ondersteuning verleend wordt

Volg kennis rond
klimaateffecten en
kwetsbaarheden op

3.1

CT

Meest recente update
kwetsbaarheidsanalyse

Provincie Oost-Vlaanderen,
Veneco, Meetjesland
Klimaatgezond, ILVO

Alle

Volg kennis rond
klimaatadaptatie op

3.2

CT

Meest recente versie lokaal of
regionaal adaptatieplan

Provincie Oost-Vlaanderen,
Veneco, Meetjesland
Klimaatgezond

Alle

Veneco

Bebouwde kern, Bouwen en
wonen,Bedrijventerreinen, Ruimtelijk
beleid

Veneco, Steunpunt duurzaam
bouwen en wonen

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden

Grijp grote planningsprojecten
aan

4.1

CT

Overzicht van geplande werken
op korte termijn. Adaptatie als
onderdeel van bestek

Ontwerp of gebruik een
duurzaamheidscheck

4.3

CT

Controle van offertes, plannen,
… op duurzaamheidseisen
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Actiepunten

Nr.

Termijn Indicator

102

Betrokken partijen

Sectoren

Veneco, Provincie OostVlaanderen, Regionaal
Landschap Meetjesland

Bebouwde kern, Bedrijventerreinen,
Scholen, Landbouw,
Natuurgebieden, Ruimtelijk beleid

Zoek en selecteer mogelijke
pilootprojecten

4.4

CT

Aantal projecten waar
adaptatieconcepten of projecten toegepast werden of
zullen worden

Biedt ondersteuning vanuit
regionale overheden

5.1

CT

n.v.t.

Veneco, Provincie OostVlaanderen

n.v.t.

Spoor hogere overheden aan

5.2

CT

n.v.t.

Veneco, Provincie OostVlaanderen

n.v.t.

Maak gebruik van subsidies op
Vlaams, nationaal of Europees
niveau

5.3

CT

n.v.t.

Provincie Oost-Vlaanderen,
Veneco, Regionaal Landschap
Meetjesland

n.v.t.

Inzetten van een
handhavingsambtenaar

1.9

KT

Beslissing over al dan niet
aanwerven van een
handhavingsambtenaar

Gemeentebesturen, Veneco

Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Landbouw,
Natuurgebieden

Voorzie een budget voor
communicatie rond klimaat

2.5

KT

Vastgelegd budget voor
klimaatcommunicatie

Meetjesland Klimaatgezond

Sensibilisering

Aantal ingelichte sectoren

Provincie Oost-Vlaanderen,
POM Oost-Vlaanderen,
Meetjesland Klimaatgezond,
Vlaamse Overheid, Regionaal
Landschap Meetjesland,
Proefcentrum Sierteelt,
Provinciaal proefcentrum voor
de groenteteelt, ILVO, Vlaams
Agrarisch Centrum

Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden

Licht specifieke doelgroepen in
over de mogelijke
klimaatimpacts in hun sector
en mogelijke maatregelen

2.6

KT
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Actiepunten

Nr.

Termijn Indicator
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Betrokken partijen

Sectoren

Departement Landbouw en
Visserij, Provincie OostVlaanderen, Waterportaal,
Boerenbond, Algemeen
Boerensyndicaat

Bedrijventerreinen, Landbouw,
Sensibilisering

Stmuleer waterscans bij
(landbouw)bedrijven

2.14

KT

Aantal (landbouw)bedrijven die
een waterscan hebben laten
uitvoeren en de maatregelen
opgevolgd hebben

Inventariseer en wissel
(grondwater)data uit

3.4

KT

Overzicht van meetlocaties en periodes. Platform voor
uitwisseling van data

Polders en wateringen, VMM,
Provincie Oost-Vlaanderen, De
Watergroep

Bedrijventerreinen, Landbouw,
Ruimtelijk beleid, Voorspellen

Voer infiltratiemetingen uit

3.5

KT

Overzicht van meetlocaties en
bijhorende infiltratiecapaciteit

Provincie Oost-Vlaanderen

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Ruimtelijk beleid

1.5

Aantal beleidsinstrumenten
KT - MT
gericht op klimaatadaptatie

Vlaamse Overheid, Provincie
Oost-Vlaanderen,
Gemeentebesturen, Veneco

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Ruimtelijk beleid, Sensibilisering

1.6

Aantal beleidsinstrumenten
KT - MT
gericht op klimaatadaptatie

Vlaamse Overheid, Provincie
Oost-Vlaanderen,
Gemeentebesturen

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Ruimtelijk beleid, Sensibilisering

Aantal beleidsinstrumenten
gericht op klimaatadaptatie

Vlaamse Overheid, Provincie
Oost-Vlaanderen,
Gemeentebesturen, Veneco

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Ruimtelijk beleid, Sensibilisering

Plannen en ideeën voor
KT - MT
toekomstige infomomenten

Provincie Oost-Vlaanderen
(POM), Vlaamse Overheid,
Meetjesland Klimaatgezond,
Innovatiesteunpunt
Boerenbond, Regionaal
Landschap Meetjesland,
Toerisme Meetjesland

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Scholen, Landbouw,
Natuurgebieden, Ruimtelijk beleid,
Sensibilisering

Herbekijk de invulling van
beleidsinstrumenten

Herbekijk de regelgeving van
beleidsinstrumenten

Maak nieuwe
beleidsinstrumenten op

Organiseer ludieke acties en
promoties

1.7

2.9

KT - MT
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Actiepunten

104

Nr.

Termijn Indicator

Betrokken partijen

Sectoren

Installeer nieuwe meetpunten

3.3

Aantal meetpunten in het
KT - MT
Meetjesland

VMM, Rioolbeheerders, Polders
en wateringen, De Waterweg,
De Watergroep, Provincie OostVlaanderen

Bebouwde kern, Ruimtelijk beleid,
Voorspellen

Stel een regionaal droogteplan
op

3.8

KT - MT Status regionaal droogteplan

Provincie Oost-Vlaanderen, De
Watergroep, Farys, De Vlaamse
Waterweg

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Landbouw,
Ruimtelijk beleid, Voorspellen

Valleigebeiden in kaart
brengen

3.14 KT - MT

VMM, Polders en wateringen,
Provincie Oost-Vlaanderen, De
Watergroep

Landbouw, Ruimtelijk beleid,
Voorspellen

Veneco, Provincie OostVlaanderen

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Scholen, Landbouw,
Natuurgebieden, Ruimtelijk beleid,
Voorspellen

Gemeentelijk klimaatteam

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Scholen, Landbouw,
Natuurgebieden, Ruimtelijk beleid,
Voorspellen

Neem deel aan pilootprojecten

Start zelf pilootprojecten op

Maak een overzicht van
geschikte groenvoorzieningen
voor verstedelijkt gebied

Onderzoek naar aangepaste
en meer resistente teelten in
de landbouw en deel de
resultaten

Kaart met gebieden waar extra
waterberging mogelijk is

Aantal pilootprojecten waaraan
deelgenomen wordt

4.5

KT - MT

4.6

Aantal pilootprojecten dat
KT - MT
opgestart werd

3.9

3.10

MT

Veneco, Provincie OostOverzicht van of werkdocument
Vlaanderen, Provinciaal centrum Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
met meest geschikte
Sierteelt, Regionaal Landschap
Bedrijventerreinen
groenvoorzieningen
Meetjesland

MT

ILVO, Proefcentrum Sierteelt,
Provinciaal centrum
Studieresultaten van onderzoek Groenteteelt, Interprovinciaal
Landbouw
naar aangepaste teelten
centrum voor de aardappelteelt,
netwerk onderzoek biologische
landbouw
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Actiepunten
Zoektocht naar geschikte en
haalbare locaties voor
bosuitbreiding

Onderzoek het gebruik van
wachtbekkens als buffer

Onderzoek naar efficiënter
peilbeheer

Nr.
3.11

3.12

3.13

Termijn Indicator

105

Betrokken partijen

Sectoren

Overzicht van locaties voor
bosuitbreiding

Bosgroep Oost-Vlaanderen
Noord, Provincie OostVlaanderen

Natuurgebieden

MT

Resultaten verkennend
onderzoek en resultaten
praktijkstudie

VMM, Polders en wateringen,
Provincie Oost-Vlaanderen,
POM Oost-Vlaanderen, Dienst
Landbouw, Natuurgebieden,
Integraal Waterbeleid, Regionaal Ruimtelijk beleid, Voorspellen
landschap Meetjesland,
Agrobeheercentrum Eco²

MT

Resultaten verkennend
onderzoek en resultaten
praktijkstudie

VMM, Polders en wateringen,
Provincie Oost-Vlaanderen, De
Watergroep, Dienst Integraal
Waterbeleid, INBO, ILVO

Landbouw, Natuurgebieden,
Ruimtelijk beleid, Voorspellen

Betrokken partijen

Sectoren

Aantal professionelen dat
opleidingen en studiedagen
gevolgd heeft (eventueel via
label)

Provincie Oost-Vlaanderen,
Steunpunt duurzaam bouwen
en wonen, Vlario,
Onderwijsinstellingen

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Landbouw,
Natuurgebieden, Sensibilisering

Aantal scholen dat deelneemt
aan milieueducatie projecten

Provincie Oost-Vlaanderen,
Natuureducatief centrum de
Kaaihoeve, MOS, Meetjesland
Scholen, Sensibilisering
Klimaatgezond, Departement
Onderwijs, Regionaal Landschap
Meetjesland

MT

Hogere overheden
Actiepunten
Opleiden en sensibiliseren van
professionele partijen

Spoor scholen aan tot
klimaateducatie

Nr.

2.3

2.4

Termijn Indicator

CT

CT
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Actiepunten

Integreer klimaatadaptatie in
bestaande communicatie

Nr.

2.7

Termijn Indicator

106

Betrokken partijen

Sectoren

Meetjesland Klimaatgezond,
Provincie Oost-Vlaanderen,
Steunpunt duurzaam bouwen
en wonen, Vlaamse Overheid,
Regionaal Landschap
Meetjesland

Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Sensibilisering

CT

Aantal documenten en
publicaties waarin
klimaatadaptatie is opgenomen

Vlaamse Overheid, Provincie
Oost-Vlaanderen

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Sensibilisering

Rijk gerichte subsidies uit

2.10

CT

Overzicht van maatregelen
waarvoor subsidies uitgereikt
worden. Aantal aanvragen voor
subsidies en premies

Volg kennis rond
klimaateffecten en
kwetsbaarheden op

3.1

CT

Meest recente update
kwetsbaarheidsanalyse

Provincie Oost-Vlaanderen,
Veneco, Meetjesland
Klimaatgezond, ILVO

Alle

Volg kennis rond
klimaatadaptatie op

3.2

CT

Meest recente versie lokaal of
regionaal adaptatieplan

Provincie Oost-Vlaanderen,
Veneco, Meetjesland
Klimaatgezond

Alle

CT

Aantal projecten waar
adaptatieconcepten of projecten toegepast werden of
zullen worden

Veneco, Provincie OostVlaanderen, Regionaal
Landschap Meetjesland

Bebouwde kern, Bedrijventerreinen,
Scholen, Landbouw,
Natuurgebieden, Ruimtelijk beleid

KT

Overzicht van meetlocaties en periodes. Platform voor
uitwisseling van data

Polders en wateringen, VMM,
Provincie Oost-Vlaanderen, De
Watergroep

Bedrijventerreinen, Landbouw,
Ruimtelijk beleid, Voorspellen

Vlaamse Overheid, Provincie
Oost-Vlaanderen,
Gemeentebesturen, Veneco

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Ruimtelijk beleid, Sensibilisering

Zoek en selecteer mogelijke
pilootprojecten

Inventariseer en wissel
(grondwater)data uit

Herbekijk de invulling van
beleidsinstrumenten

4.4

3.4

1.5

Aantal beleidsinstrumenten
KT - MT
gericht op klimaatadaptatie
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Actiepunten

Nr.

Termijn Indicator
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Betrokken partijen

Sectoren
Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Ruimtelijk beleid, Sensibilisering

1.6

KT - MT

Aantal beleidsinstrumenten
gericht op klimaatadaptatie

Vlaamse Overheid, Provincie
Oost-Vlaanderen,
Gemeentebesturen

1.7

Aantal beleidsinstrumenten
KT - MT
gericht op klimaatadaptatie

Vlaamse Overheid, Provincie
Oost-Vlaanderen,
Gemeentebesturen, Veneco

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Scholen,
Landbouw, Natuurgebieden,
Ruimtelijk beleid, Sensibilisering

Installeer nieuwe meetpunten

3.3

Aantal meetpunten in het
KT - MT
Meetjesland

VMM, Rioolbeheerders, Polders
en wateringen, De Waterweg,
De Watergroep, Provincie OostVlaanderen

Bebouwde kern, Ruimtelijk beleid,
Voorspellen

Stel een regionaal droogteplan
op

3.8

KT - MT Status regionaal droogteplan

Provincie Oost-Vlaanderen, De
Watergroep, Farys, De Vlaamse
Waterweg

Bebouwde kern, Bouwen en wonen,
Bedrijventerreinen, Landbouw,
Ruimtelijk beleid, Voorspellen

Herbekijk de regelgeving van
beleidsinstrumenten

Maak nieuwe
beleidsinstrumenten op
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