
 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

VOORTGANGSRAPPORT 2015 
 

VLAAMS KLIMAATBELEIDSPLAN 2013-2020 
 

LUIK ADAPTATIE 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 2 van 29 Voortgangsrapport 2015 – luik adaptatie 15.04.2016 

INHOUD 

Samenvatting voor beleidsmakers .................................................................................................................................................................. 3 

1 Adaptatiebeleid op vele niveaus ................................................................................................................................................. 4 

1.1 Internationale evolutie ...................................................................................................................................................................................................................... 4 
1.2 Europese evolutie .................................................................................................................................................................................................................................. 4 
1.3 Belgische evolutie .................................................................................................................................................................................................................................. 5 
1.4 Lokale evolutie ........................................................................................................................................................................................................................................ 5 

2 Leeswijzer ................................................................................................................................................................................................... 6 

3 De voortgang van de adaptatiemaatregelen uit het Vlaams Adaptatieplan ................................................ 7 

3.1 Waterbeheer ............................................................................................................................................................................................................................................. 7 
3.2 Leefmilieu ................................................................................................................................................................................................................................................... 8 
3.3 Natuur .......................................................................................................................................................................................................................................................... 9 
3.4 Industrie en diensten ........................................................................................................................................................................................................................ 14 
3.5 Mobiliteit ................................................................................................................................................................................................................................................... 16 
3.6 Landbouw ................................................................................................................................................................................................................................................. 17 
3.7 Visserij ........................................................................................................................................................................................................................................................ 21 
3.8 Bebouwde omgeving ....................................................................................................................................................................................................................... 211 
3.9 Gezondheid ............................................................................................................................................................................................................................................ 24 
3.10 Doorwerking ....................................................................................................................................................................................................................................... 254 

Bijlage  ............................................................................................................................................................................................................. 26 

 

 

  



 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
15.04.2016 Voortgangsrapport 2015 – luik adaptatie pagina 3 van 29 

SAMENVATTING VOOR BELEIDSMAKERS 

Dit eerste voortgangsrapport van het Vlaams Klimaatplan 2013-2020 is meteen ook het eerste 
voortgangs-rapport waarin adaptatie aan de klimaatverandering een volwaardig onderdeel vormt. Uit 
dit rapport blijkt dat de meeste instanties de klimaatverandering ernstig nemen en al grondig nadenken 
over hoe ze ermee moeten omgaan. Verschillende sectoren hebben al een klimaatadaptatiereflex bij hun 
dagelijks werk. 

De watersector, vertegenwoordigd door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), heeft 
ervoor geopteerd om te verwijzen naar zijn eigen plannen en opvolgingsrapporten. Globaal zijn alle 
adaptatiemaatregelen in uitvoering. Nadere info over de exacte uitvoeringsgraad vindt men daar.  

De sector leefmilieu zet verregaand in op adaptatie. Niet alleen coördineert de sector het 
adaptatieverhaal, maar ook nemen de verschillende deelsectoren al heel wat maatregelen om de 
negatieve invloed van de klimaatadaptatie te reduceren (inwerken in de MER, invloed van 
klimaatverandering op materiaal-kringlopen, natuur- en bosinrichting en -beheer, soortenbeleid en 
herkomstkeuze,…). Als het opportuun is, gebeurt dit in samenwerking met gerelateerde sectoren. 
Daarnaast bracht Natuurpunt nieuwe maatregelen aan via de Minaraad.  

De beleidssector economie focust vooral op het fysieke risico binnen adaptatie. De sectoren Mobiliteit en 
Openbare Werken (MOW) en Landbouw en Visserij (LV) daarentegen hebben van nature een 
adaptatiereflex. Elk met hun eigen specifieke aandachtspunten schatten ze de gevaren in om ze dan met 
adaptatiemaatregelen te milderen. Zo zal MOW zich meer richten op de kunstwerken (ontwerp, 
onderhoud, handleidingen, voorschriften,…), terwijl LV zich concentreert op nieuwe rassen en 
variëteiten, informatieverspreiding en sensibilisering over de mogelijkheden en het belang van adaptatie. 
Ook de Boerenbond deed via de Minaraad verschillende nieuwe voorstellen waardoor de sector zich 
sterk maakt tegen de klimaatverandering. Verder begint ook de visserijsector te bewegen op het vlak 
van regelgeving en onderzoek. 

Bij het thema bebouwing zijn verschillende beleidsdomeinen betrokken, elk met hun eigen invalshoek. 
Maar ze staan niet allemaal even ver met de uitvoering van de maatregelen. Positief is de verhoogde 
aandacht van Ruimtelijke Ordening voor dit onderwerp. 

De volgende jaren zal er ook nog wat meer aandacht zijn voor de doorwerking op het vlak van 
adaptatiemaatregelen. Enkele belangrijke kapen werden al gerond. Een van de belangrijkste is de 
oprichting van de Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen. In haar werking toont de denktank aan dat 
ze een belangrijke bijdrage kan leveren in Vlaanderen. En dat blijkt zelfs een unicum te zijn in Europa.  
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1 ADAPTATIEBELEID OP VELE NIVEAUS 

1.1 INTERNATIONALE EVOLUTIE 

Op 12 december 2015, tijdens de COP21 onder het UNFCCC, werd het Akkoord van Parijs afgesloten. Met 
dit akkoord komt er een einde aan de onderhandelingen over een opvolger voor het Kyoto Protocol, en 
verbinden voor het eerst in de geschiedenis zowat alle landen zich ertoe om actie te ondernemen tegen 
de klimaatverandering. 

Centraal in het Akkoord van Parijs staat de doelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot ver 
onder 2°C in vergelijking met de pre-industriële periode, en om inspanningen na te streven om de 
opwarming te beperken tot 1,5°C. Dit onderdeel van het Akkoord van Parijs wordt besproken in §2.1 van 
het voortgangsrapport 2015 van het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020. 

Naast mitigatie bevat het Akkoord van Parijs ook duidelijke afspraken en verplichtingen voor andere 
domeinen, zoals adaptatie en financiering.  

Inzake adaptatie moet elke partij verplicht een adaptatieplanningsproces opzetten en adaptatie-
maatregelen implementeren. Partijen worden aanbevolen om op regelmatige basis een adaptatie-
communicatie op te stellen en in te dienen bij het UNFCCC. De komende jaren zullen de regels 
hieromtrent (vereiste inhoud, timing,…) verder uitgewerkt worden. 

Inzake financiering hebben ontwikkelde landen zich er toe verbonden ook na 2020 voldoende financiële 
middelen te mobiliseren. De bestaande geaggregeerde drempel van 100 miljard USD per jaar tegen 2020 
wordt ook na 2020 aangehouden tot 2025. Voor 2025 zal er een nieuwe, hogere drempel vastgelegd 
moeten worden voor de periode erna. Bovenop deze drempel voor de ontwikkelde landen, worden 
ontwikkelingslanden uitgenodigd om bijkomende middelen vrij te maken op vrijwillige basis. 
Ontwikkelde landen zullen tweejaarlijks moeten rapporteren over de gemobiliseerde middelen, niet 
enkel uit het verleden (ex post), maar ook de verwachte, indicatieve bijdragen voor de komende jaren 
(ex ante). 

1.2 EUROPESE EVOLUTIE 

Twee jaar nadat het Groenboek Aanpassing aan klimaatverandering in Europa – mogelijkheden voor EU-
actie (2007) verscheen, publiceerde de Europese Commissie het Witboek Aanpassing aan de klimaat-
verandering: naar een Europees actiekader. Eén van de acties uit het Witboek was de oprichting van een 
Adaptation Steering Group. Deze groep begeleidde de ontwikkeling van de Europese Adaptatie-Strategie. 
Na de publicatie van die strategie werd de werkgroep opgeheven.  

De noodzaak van een Europese werkgroep voor adaptatie bleef echter bestaan. Daarom werd ervoor 
geopteerd om een werkgroep op te richten onder het Europese Climate Change Comité, de Working 
Group 6 (WG6). Deze werkgroep komt één tot twee maal per jaar samen, wisselt informatie uit en 
bespreekt het Europese beleid.  

De Europese Commissie stimuleert de lidstaten om een adaptatiestrategie of -plan te maken. Maar veel 
aandacht ging ook naar de ontwikkeling van een evaluatiesysteem voor de adaptatiemaatregelen, het 
Scoreboard. In een eerste oefening vulde de Europese Commissie dit in aan de hand van verschillende 
bestaande publicaties, zoals de zesde Nationale Communicatie (NC6), en artikel 15 van de verordening 
betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen (MMR). 

De Europese Commissie richt zich niet alleen op de lidstaten, maar ook op de lokale besturen. Via Mayors 
Adapt, het Burgemeestersconvenant voor adaptatie aan de klimaatverandering, stimuleert ze steden en 
gemeenten om niet enkel op mitigatie in te zetten, maar om ook het adaptatieluik van het klimaatbeleid 
mee te nemen. 
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1.3 BELGISCHE EVOLUTIE 

De werkgroep Adaptatie van de Nationale Klimaat Commissie (NKC) nam in 2013 de coördinatie van 
hoofdstuk 6 van de 6de Nationale Communicatie op zich. In 2014 werd dat hoofdstuk gereviewd door het 
expert review team van de UNFCCC. Deze vertegenwoordigers waren vol lof over de adaptatieacties en 
-maatregelen van de Belgische overheden.  

Ook in het kader van artikel 15 van de Monitoring Mechanisme Regulation (MMR) werd informatie 
verzameld. Andere belangrijke en minder belangrijke bevragingen kwamen binnen. Jaarlijks wordt ook 
de Belgische webpagina van de Europese Adaptatie databank Climate-ADAPT aangepast. 

De belangrijkste opdracht van de werkgroep is de ontwikkeling van het Belgisch Nationaal 
Adaptatieplan. Dit werd in 2015 afgerond en voorgelegd aan de Nationale Klimaat Commissie, maar nog 
niet goedgekeurd. 

1.4 LOKALE EVOLUTIE 

Voor de uitvoering van adaptatiemaatregelen zijn de steden en gemeenten weliswaar de belangrijkste 
partners, maar tot voor kort werden ze weinig betrokken bij het beleid. Enkele steden en gemeenten 
zijn zelf al met adaptatie aan de slag gegaan. Gent en Antwerpen namen elk op hun eigen wijze het 
voortouw en hebben al heel wat kennis opgebouwd en maatregelen genomen. De provincies hebben 
ook al kleinere projecten opgestart. Hiermee engageerden ze tevens sommige steden en gemeenten om 
naast het mitigatiebeleid ook aandacht te hebben voor adaptatie. Bovendien is nu Mayors Adapt 
opgestart. Vijf steden en gemeenten tekenden hier voor in. De verwachting is dat dit net zoals bij de 
Covenant of Mayors een sneeuwbaleffect zal veroorzaken, vooral omdat Europa nu de twee samen heeft 
gevoegd.  

Achtergrondinfo Burgemeestersconvenant en Mayors Adapt 

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 gelanceerd door de Europese Commissie. Het is een 
vrijwillige overeenkomst met de Europese Commissie waarbij een gemeente die het 
Burgemeestersconvenant ondertekent, zich engageert om tussen het moment van ondertekenen en 
2020 minstens 20% CO2 te besparen op het grondgebied van de gemeente (en dit voor de zaken 
waartoe ze zelf bevoegd is).  

Begin 2014 lanceerde de Europese Commissie Mayors Adapt. Via Mayors Adapt stimuleert de Europese 
Commissie steden en gemeenten om niet enkel op mitigatie in te zetten (focus Burgemeestersconvenant), 
maar ook het adaptatieluik van het klimaatbeleid mee te nemen. Het is een aanvulling op het 
Burgemeestersconvenant en volgt dezelfde principes als vrijwillige verbintenis, lange termijn planning en 
geïntegreerd beleid dat wordt opgevolgd. 

Eind 2015 lanceerde de Europese Commissie een opvolger voor het Burgemeestersconvenant The new 
integrated Convenant of Mayors on Climate and Energy. Het vernieuwde convenant integreert mitigatie 
en adaptatie in één instrument. De ondertekenende gemeenten engageren zich om de CO2-emmissies op 
hun grondgebied met minstens 40% te reduceren tegen 2030 (mitigatie), en hun weerbaarheid tegen de 
gevolgen van klimaatverandering te vergroten (adaptatie). Het geïntegreerd 2030 georiënteerd 
Burgemeestersconvenant staat open voor ondertekening. Bijgevolg is het sinds 1 november 2015 ook niet 
meer mogelijk om het 2020 georiënteerd Burgemeestersconvenant of Mayors Adapt te ondertekenen.  

Ook de Vlaamse overheid heeft een studie opgestart die het beleid van de steden en gemeenten moet 
ondersteunen. Het eindresultaat zal een instrument zijn dat het de lokale besturen gemakkelijk maakt 
om een adaptatieplan op te stellen. Daarmee ondersteunt de Vlaamse overheid ook de lokale besturen 
bij de opdracht die ze verkregen met de ondertekening van Mayors Adapt om een Adaptatiestrategie of 
-plan te maken of adaptatie in de andere plannen in te werken.  
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2 LEESWIJZER 

Dit voortgangsrapport heeft betrekking op de voortgang van de maatregelen in het Vlaams Klimaatplan, 
deel Adaptatie, tot halverwege 2015. 

De adaptatiemaatregelen waren in het Vlaams adaptatieplan (VAP) gegroepeerd per sector. Dezelfde 
indeling vindt men terug in de beschrijving van de voortgang van de adaptatiemaatregelen in dit 
voortgangsrapport.  

De uitvoering van de maatregel is en blijft de verantwoordelijkheid van de sector, en meer in het 
bijzonder de bevoegde autoriteit zelf. Het zijn dan ook deze instanties die bij monde van de piloten de 
teksten aanleveren voor dit voortgangsrapport, en ook de beoordeling van de voortgang gebeurt in 
overeen-stemming met de instantie zelf. De verantwoordelijke instantie en/of de instantie die de piloot 
vertegen-woordigt, wordt daarom vermeldt bij de maatregel.  

De sector van het waterbeheer heeft ervoor geopteerd een tekst aan te leveren in de plaats van de 
maatregelen afzonderlijk te bespreken. Deze tekst staat op de plaats van maatregel 1.1 tot 1.33. Bij de 
andere sectoren is de voortgang beschreven per maatregel. 

Als bijlage vindt men een tabel terug waarin de maatregel wordt herhaald, en vervolgens wordt de 
voortgang aangegeven met een kleurcode vastgelegd in samenspraak met de betrokken instantie of 
piloot. 

- Lichtgroen betekent op schema.  

- Donkergroen betekend uitgevoerd.  

- Oranje betekent vertraging of slechts deels uitgevoerd.  

- Rood duidt erop dat de maatregel nog niet opgestart werd. Dit houdt niet noodzakelijk in dat de 
maatregel niet zal uitgevoerd worden. Het tijdskader loopt tot 2020 en er is dus nog  tijd om de 
zaken uit te voeren. 

- Grijs duidt op het gebrek aan informatie over de specifieke maatregel.  
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3 DE VOORTGANG VAN DE ADAPTATIEMAATREGELEN UIT 
HET VLAAMS ADAPTATIEPLAN 

3.1 WATERBEHEER 

Maatregel 1.1 tot 1.33 (CIW) 

De maatregelen sector waterbeheer zoals opgenomen in het VAP zijn de maatregelen opgenomen in het 
maatregelenprogramma van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2016-2021 (SGBP 
2016-2021) die betrekking hebben op adaptatie. Ondertussen stelde de Vlaamse Regering op 18 december 
2015 de SGBP 2016-2021 definitief vast. De SGBP zijn een verdere en gebiedsgerichte concretisering van de 
waterbeleidsnota die de Vlaamse Regering goedkeurde op 20 december 2013. De waterbeleidsnota 
schuift het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering met een adequaat waterbeleid en –
beheer als één van de belangrijke uitdagingen voor het waterbeleid naar voor. Centraal staat hierbij de 
aanpak van de verhoogde overstromingsrisico’s, de risico’s op watertekort door waterschaarste en 
droogte alsook de bijkomende druk van de klimaatwijziging op de ecosystemen in en rond de 
waterlopen. Principes als het vrijwaren en het vrijmaken van ruimte voor water en het verhogen van 
de weerstand en de veerkracht van watersystemen kaderen hierin.  

De voortgang van de uitvoering van het maatregelenprogramma bij de SGBP 2016-2021 zal 
gerapporteerd worden via het jaarlijks wateruitvoeringsprogramma (WUP) en dit in uitvoering van het 
decreet Integraal Waterbeleid. Ook in de eerste generatie SGBP (2010-2015) en de 11 bekkenbeheerplannen 
(2008-2015) zijn reeds maatregelen en acties  opgenomen die betrekking hebben op adaptatie.  

Een eerste globale rapportering over de uitvoering van de maatregelen voor de SGBP 2010-2015 bevat de 
informatie die op 21 december 2012 aan de Europese Commissie werd gerapporteerd, te raadplegen via 
www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2010-
2015/maatregelenprogramma/RapportMapro2012DEF_vr_WEBSITE.pdf/ 

De tweede globale rapportering van de uitvoering van de maatregelen voor de SGBP 2010-2015 is 
opgenomen in de SGBP 2016-2021 onder hoofdstuk 6.3 van de Vlaamse delen Schelde en Maas.  

Overeenkomstig het decreet Integraal Waterbeleid werden er ook jaarlijks bekkenvoortgangsrapporten 
opgesteld die over de stand van zaken van de uitvoering van de acties uit de bekkenbeheerplannen 
rapporteren. De bekkenvoortgangsrapporten 2008 tot 2015 zijn raadpleegbaar op 
www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens.  

Tot slot wordt voor maatregelen die betrekking hebben op adaptatie ook verwezen naar het vierde 
opvolgingsrapport wateroverlast. Deze vierde rapportering over de wateroverlast is geënt op de 
principes van meerlaagse waterveiligheid. Het rapport beschrijft op hoofdlijnen de initiatieven die in 
2015 genomen zijn in het kader van preventie, protectie en paraatheid en in het kader van het omgaan 
met restrisico’s. Het vierde opvolgingsrapport wateroverlast is te raadplegen via 
www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/aanpak-wateroverlastproblematiek-rapportering-2015. 

Maatregel 1.34 Zachte versus harde zeewering (MOW) 

Bij de bescherming van de kust tegen stormvloeden en overstromingen wordt het volgende principe 
toegepast: ‘zachte zeewering’ waar het kan; ‘harde zeewering’ waar het moet. Dit betekent dat eerst 
naar de mogelijkheid voor een zachte zeewering met zandsuppleties wordt gekeken voor er een ‘harde’ 
constructie wordt overwogen. Het Masterplan Kustveiligheid volgt uiteraard dit principe.  

Bij de bescherming van de kust wordt in eerste instantie en waar mogelijk gekozen voor een strand-
suppletie. Sinds de goedkeuring van het Masterplan Kustveiligheid in 2011, werd al meer dan 6 miljoen m³ 
zand gesuppleerd. Afdeling Kust (van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust) is steeds 
op zoek naar methoden om deze strandsuppleties te optimaliseren. Momenteel loopt een onderzoek 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2010-2015/maatregelenprogramma/RapportMapro2012DEF_vr_WEBSITE.pdf/
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2010-2015/maatregelenprogramma/RapportMapro2012DEF_vr_WEBSITE.pdf/
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/aanpak-wateroverlastproblematiek-rapportering-2015
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naar de mogelijkheid om onderwatersuppleties en vooroeversuppleties te gebruiken voor het 
onderhoud van de stranden. 

3.2 LEEFMILIEU 

Maatregel 2.1 Wenselijkheid onderzoeken van het meer afdwingbaar maken van 
bepaalde erosiebestrijdingswerken (LNE – LV) 

Sinds 2014 zijn verstrengde randvoorwaarden erosie in het kader van het Gemeenschappelijk 
Landbouw-beleid (GLB) van kracht. Zowel het aantal verplichte maatregelen als het areaal waarop de 
maatregelen van toepassing zijn, werden sterk uitgebreid. Het betreft teelttechnische 
erosiebestrijdingsmaatregelen, die bodemerosie aan de bron aanpakken.  

In 2014 werden de randvoorwaarden erosiebestrijding aangescherpt en werd een brongerichte aanpak 
vooropgesteld. Vanaf 2015 werden deze aangescherpte randvoorwaarden vervangen door een reeks 
keuzemaatregelen waarbij afhankelijk van de keuze die de landbouwer maakt, meer of minder bron-
gerichte maatregelen worden ingezet. 

De uitvoering van gemeentelijke erosiebestrijdingswerken gebeurt tot op heden op vrijwillige basis, met 
subsidie via het Erosiebesluit. Wel heeft de gemeente de mogelijkheid om een onteigeningsprocedure op 
te starten, wanneer eigenaars niet instemmen met de grondinname. 

Maatregel 2.2 Beleid omtrent organisch stofgehalte meer vormgeven (LNE – LV) 

Een verplichting werd vermeden door een deel randvoorwaarden op te leggen die de landbouwer 
voordelen oplevert. Zo zorgt men ervoor dat de landbouwer toch streeft naar een hoog organische-stof-
gehalte. 

Landbouwers moeten in het kader van de randvoorwaarden van het GLB verplicht het organische-
koolstofgehalte van een aantal van hun percelen laten bepalen en maatregelen nemen wanneer dit 
gehalte lager is dan de streefwaarde. Daarnaast wordt een hoog organische-koolstofgehalte beloond 
met een verlaging van de erosiegevoeligheidsklasse van de desbetreffende percelen. Op deze manier 
worden landbouwers gestimuleerd tot inspanningen om het organische-koolstofgehalte van hun 
percelen te verhogen. 

De beheerovereenkomst Waterkwaliteit stimuleert een teeltplan met een hoog aandeel aan teelten met 
een laag risicoprofiel. Deze laag-risicoteelten voeren nlamelijk veel organische stof aan, worden 
gekenmerkt door een lage erosiegevoeligheid en een laag nitraatresidu. Landbouwers kunnen in de 
afgebakende beheergebieden een beheersovereenkomst (BO) afsluiten mits ze minimaal 2 ha bouwland 
in gebruik hebben. 

Om het gebruik van organische meststoffen met een positief effect op het effectief organische-stofgehalte 
van de bodem te stimuleren, zoals stalmest en compost, voorziet het vijfde actieprogramma in 
uitvoering van de Nitraatrichtlijn (MAP5) dat voor deze meststoffen slechts 50% van de fosfor in 
rekening gebracht moet worden in de bemestingsnormen. Deze stimulerende maatregel is enkel geldig 
op percelen met een fosfaatbeschikbaarheid in de bodem lager dan of gelijk aan de streefzone. 

Maatregel 2.3 Klimaatadaptatie en de bijbehorende klimaatreflex zal worden 
opgenomen in de MER richtlijnenboeken (LNE) 

Specifiek voor klimaat is een extra richtlijnenboek in opmaak. Bij de huidige revisies van de MER-
richtlijnen-boeken wordt adaptatie aan de klimaatveranderingen meegenomen. 
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Maatregel 2.4 Sensibilisering met betrekking tot de noodzaak van een gezonde 
bodem met in het bijzonder de gereduceerde bodembewerking, 
eventueel ondersteund door subsidiëring (LNE – LV) 

In het kader van het internationaal jaar van de bodem wordt het belang van een goede bodemkwaliteit 
in de kijker gezet. De belangrijkste aandachtspunten zijn het vermijden van bodemerosie en bodem-
verdichting evenals het belang van het organische-koolstofgehalte en de bodembiodiversteit. 

Sensibilisering rond niet-kerende bodembewerking gebeurt in het bijzonder via het Katern Erosie van de 
Praktijkgids Water in de Landbouw en via velddemonstraties. Bovendien kunnen landbouwers via het 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) 30% steun aanvragen voor machines die bijdragen aan de 
bodemkwaliteit, waaronder machines voor niet-kerende bodembewerking, directe inzaai, strip-till en het 
aanleggen van drempeltjes bij ruggenteelten. 

Maatregel 2.5 Onderzoek naar de invloed van de klimaatverandering op de stikstof-
cyclus en het organisch stofgehalte (LNE) 

Er werden nog geen stappen genomen om deze maatregel uit te voeren. 

Maatregel 2.6 Onderzoek naar de invloed van de klimaatverandering op de diverse 
schakels van de materiaalkringlopen (LNE) 

Vanuit duurzaam materialenbeleid wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het klimaatbeleid.  

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gaat deze bredere relatie tussen materialen- en 
klimaatbeleid verder na op basis van bestaande gegevens en uitgevoerde studies. De focus ligt op 
mitigatie, maar adaptatie wordt ook meegenomen. 

3.3 NATUUR 

Maatregel 3.1 Natuurgebieden met elkaar verbinden, vergroten en robuuster maken 
(LNE – RWO – MOW) 

Het versterken van bestaande natuurkernen is een algemene beleidslijn die extra wordt benadrukt 
vanuit het klimaatadaptatie beleid. 

Enkele resultaten zijn de toename van de oppervlakte erkende natuurreservaten met 1.206 ha in 2013 en 
met 1.500 ha in 2014 (ter vergelijking: 427ha in 2009; 61ha in 2010; 774ha in 2011; 437ha in 2012) en de focus 
bij de realisatie van de instanhoudingsdoelstellingen (IHD). Jaarlijks zal 85% van het door de Vlaamse 
overheid beschikbaar gestelde budget voor aankopen van gronden door de Vlaamse overheid en 75% 
van het totale budget van de verstrekte subsidies aan de terreinbeherende verenigingen voor aankopen 
van gronden worden aangewend ter realisatie van de IHD voor Natura 2000 of voor concrete acties uit 
vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s.  

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft reeds in 2012 een ‘kritische doorlichting van het natuur-
beleid in Vlaanderen ten aanzien van ecologische verbindingen’ laten uitvoeren door Arcadis.  

Afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) streeft naar een robuuste 
kust, waarbij een grotere natuurlijkheid hand in hand gaat met een versterking van de zeewering 
(ecosysteem-diensten). Een natuurlijke strand-duin-overgang maakt hier deel van uit. In 2014 werd in het 
kader van de IHD een samenwerkingsovereenkomst getekend met het ANB. Een van de onderwerpen 
van deze overeen-komst is de kwaliteit van de duinen verbeteren (aangepast beheer, exotenbestrijding) 
en de uitbreiding van het Zwin.  

In het kader van de vijf strategische doelstellingen van het Mobiliteitsplan werkt het Agentschap voor 
Wegen en Verkeer (AWV) onder andere aan bermbeheer en ontsnippering. Beiden zijn nuttig om 
verbindingen tussen natuurgebieden te herstellen. 
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In 2014 werden er vier nieuwe bermbeheerplannen afgewerkt: E40/A10 en E40/A18 in West-Vlaanderen 
en E313/A2 in Limburg en in Vlaams Brabant. Een volgend bermbeheerplan is in opmaak: E17/A13 in Oost-
Vlaanderen. Deze werden nog niet goedgekeurd door ANB.  

Voor ontsnippering werd het ecoduct Kempengrens afgewerkt en is men bezig met de uitvoering van 
het Life+ OZON project in het Zoniënwoud (ecoduct, kleine ecotunnels, amfibieëntunnels, boombruggen 
en dergelijke). Tijdens wegenwerken werden op verschillende plaatsen kleine maatregelen (ecotunnels) 
aangelegd. 

Waterwegen en Zeekanaal NV zorgt bij de opmaak en uitvoering van bermbeheerplannen voor de 
ecologische verbindingsfunctie. Binnen de samenwerkingsovereenkomst met Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek (INBO) wordt de evaluatie gepland van een aantal NTMB-oevers (oevers aangelegd 
volgens de principes van de NatuurTechnische MilieuBouw) gelegen op het Zeekanaal Brussel-Schelde, 
het kanaal Leuven-Dijle en het kanaal naar Charleroi.  

Binnen het kader van het Sigmaplan werd het duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde 
opgesteld, waar het duurzaam oeverbeheerplan deel van uitmaakt. Daarin wordt geëvalueerd op welke 
plaatsen de erosiewerende eigenschappen van de getijdennatuur gestimuleerd kunnen worden en de 
natuurlijke slikschorscyclus kan plaatsvinden. De veiligheid van dijken en scheepvaart en het behoud 
van erosie-gevoelige schorren zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. 

Bij de uitvoering van de projecten van het Sigmaplan is de creatie van natte natuur één van de pijlers. 
Getijdennatuur (onder andere slikken en schorren) wordt hersteld door een uitgekiend concept voor 
waterbeheer: het gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GGG). Ontpoldering is een 
andere manier om getijdennatuur te creëren. Buiten getijdengebieden is er de ontwikkeling van 
wetlands. In de Sigmagebieden GOG (gecontroleerd overstromingsgebied)-GGG Bergenmeersen, GOG-
wetland Paardeweide en ontpoldering Lillo zijn de inrichtingswerken afgerond en krijgt de natuur nu 
alle kansen om zich te ontwikkelen. In de andere Sigma 2010-gebieden zijn de inrichtingswerken in 
uitvoering. 

Maatregel 3.2 Natuur verweven binnen andere functies om daarmee een ecologische 
basisstructuur te realiseren (LNE – RWO) 

Eind 2014 is 3 % van het Natuurverwevingsgebieden (NVWG) volgens de decretaal vastgelegde 
oppervlakte afgebakend (doel = 150.000 ha natuurverweving). Dit is 5 % van de oppervlakte die in het 
herziene Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is opgelegd. 

ANB heeft in 2014 een Beeldenboek natuurverweving’ laten uitwerken met aansluitend een leidraad 
natuurverweving in agrarische landschappen. Dat kan dienen als ideeënboek en bundeling van 
suggesties om het abstracte thema ‘verweving’ concreter te maken. Het onderscheid tussen ‘verweving’ 
en ‘verbinding’ is vaag, maar van belang omwille van verschillende taakstellingen vanuit het ruimtelijk 
beleid. Natuurverbindingen is in uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid een opdracht voor de 
provincie-besturen. ‘Natuurverwevingsgebied’ is een breder concept dat gedefinieerd is in artikel 27, §2, 
van het Natuurdecreet en als overdruk gebruikt wordt in ruimtelijke bestemmingen waarbij natuur en 
landbouw ‘nevenfuncties’ van elkaar zijn.  

Het concept van ecosysteemdiensten is gebruikt om de functionaliteit van de landschappen te 
beschrijven. Klimaatregeling en reguleren van water- en landstromingen komen hierbij aan bod. 
Kensoorten zijn per landschapstype geïdentificeerd op een schaal variërend volgens kwaliteit van het 
verwevingslandschap. 

Het doel is om aan de hand van het beeldenboek en de leidraad het concept ‘verweving’ vanuit 
landschapsecologisch standpunt te verduidelijken, waardoor bepaalde weerstanden kunnen 
opgevangen worden. 

Wat betreft groen in de stad heeft ANB in 2012 de publicatie Investeer in groen, winst verzekerd 
uitgebracht. Deze publicatie, gebaseerd op een studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch 
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Onderzoek (VITO), brengt de voordelen die groenelementen (van parken over individuele bomen tot 
groendaken) in een verstedelijkte omgeving hebben voor de mens en de omgeving. Belangrijke 
aandachts-punten daarbij zijn de invloed op het hitte-eiland-effect, de koeling van het microklimaat, 
wind en waterbeheersing. Verwant is de aandacht voor klimaataspecten in de natuurwaardeverkenner. 

Maatregel 3.3 Rekening houden met de klimaatwijziging bij de inrichting van 
natuur- en andere groengebieden; onder andere soort- en herkomst-
keuze (LNE) 

Op 27 maart 2015 was er een studiedag rond klimaatadaptatie in natuur- en bosbeheer. Hier werden de 
resultaten gepresenteerd van een studie uitgevoerd door Universiteit Gent in opdracht van ANB 
(Klimaat-adaptatie in natuur- en bosbeheer van A. Demey, P. De Frenne en K. Verheyen) samen met 
recent onder-zoek uitgevoerd bij INBO. De studie legt een conceptuele basis voor het uitzetten van een 
adaptatie-strategie op maat van landschappen en beschrijft een overzicht aan adaptatiemaatregelen, 
zowel habitat-overschrijdende als habitatspecifieke maatregelen. De resultaten van de studie 
bekrachtigen de acties uit het VAP, maar gaan verder in de diepte voor wat betreft het adaptief beheer. 

Een gemeenschappelijke studie van INBO en KU Leuven op sporkehout stemt hoopvol: als we voldoende 
kans geven aan natuurlijke verjonging, zullen onze autochtone bomen zich kunnen aanpassen aan de 
klimaatverandering. De onderzoekers vonden in de genetische samenstelling van de populaties 
duidelijke verschillen die konden gelinkt worden aan de temperatuur en de neerslag op de 
respectievelijke standplaatsen. Zelfs binnen het kleine België werden deze verschillen waargenomen. Dit 
toont aan dat de populaties afgestemd zijn op het klimaat waarin ze voorkomen. Om het hoofd te 
bieden aan toekomstige klimaatverandering is het belangrijk om een hoge diversiteit te hebben in genen 
die verband houden met klimaataanpassing: immers, hoe meer variatie, hoe efficiënter natuurlijke 
selectie gebeurt. Bij sporkehout zien we in deze klimaatgenen een duidelijk hogere diversiteit (15% meer) 
dan bij genen die zich neutraal gedragen en niet onderhevig zijn aan selectie op klimatologische 
verschillen. Hierdoor mogen we hopen dat onze populaties zich relatief goed en snel zullen kunnen 
aanpassen. We zullen bijgevolg niet meteen zuidelijke bomen moeten importeren om aan droge hete 
zomers het hoofd te bieden. De aanplant van zuidelijke variëteiten houdt immers risico’s in, zoals de 
mogelijke introductie van exotische parasieten en een verlies aan autochtoniteit van onze bossen. In een 
eerdere studie vonden onderzoekers ook al gelijk-aardige resultaten op een sterk verschillende soort, de 
zwarte els. Dit kan wijzen op een algemeen patroon. 

Concreet leert dit ons dat autochtoon plantgoed waarschijnlijk voldoende capaciteit heeft om het hoofd 
te bieden aan klimaatverandering. Wel moeten we ruimte geven aan natuurlijke verjonging. Door enkel 
aan te planten verhinder je natuurlijke selectie op de meest kritische levensstadia van bomen 
(kiemplanten tot jonge boompjes), en vertraag je de snelheid van evolutie richting klimaatadaptatie. Bij 
natuurlijke verjonging daarentegen heb je duizenden kiemplanten, waarvan slechts een enkeling, 
doorgaans een beter aangepast individu, de competitie wint en doorgroeit tot een volwassen boom. 

Werken met natuurlijke verjonging en het bevorderen van spontane processen in bosbeheer is dan ook 
onderdeel van de criteria duurzaam bosbeheer die reeds in 2003 werden vastgesteld door de Vlaamse 
Regering.  

Maatregel 3.4 Natuur- en bosbeheer aanpassen, met speciale aandacht voor onder-
houd en calamiteiten (LNE) 

De noodplannen voor bos- en heidebranden werden geactualiseerd en verder op punt gesteld. Er is nog 
geen noodplan voor wat betreft stormschade. 

Maatregel 3.5 Bermbeheer aanpassen (MOW – LNE) 

Door het klimaat (vochtiger en vlugger warm) start de groei van de vegetatie in de bermen vroeger. Het 
bermbesluit laat een eerste maaibeurt pas toe vanaf 15 juni. Bij de opmaak van bermbeheerplannen 
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kunnen vroegere maaibeurten verantwoord worden waardoor een afwijking op het bermbesluit kan 
bekomen worden. (Veiligheidsmaaien kan altijd vlugger maar dit is niet altijd voldoende.) Er zijn echter 
nog geen concrete stappen gezet om tot de aanpassing te komen van het bermbesluit. 

Er is wel voornoemde studie van de Universiteit van Gent die voor wat betreft habitattype graslanden, 
onderzocht heeft wat de invloed is van klimaatverandering.  

Maatregel 3.6 Klimaatadaptatie meenemen in de ontwikkeling van soorten-
beschermingsprogramma’s en -plannen (LNE) 

Er zijn nog geen concrete stappen gezet voor wat betreft de lopend soortenbeschermingsprogramma’s. 
Het uitwerken van een algemene strategie en methodologie is vereist. 

Maatregel 3.7 Onderzoek naar en monitoring van de invloed van 
klimaatverandering op specifieke (Vlaamse) soorten (LNE) 

In de vernieuwde lijst met Natuurindicatoren, is een groep ‘Natuurindicatoren voor Klimaat’ opgenomen: 

- Trend Zuid-Europese libellensoorten:  

Meer en meer zijn er duidelijke aanwijzingen dat klimaatverandering een impact heeft op de 
biodiversiteit, zowel soorten als habitats in Vlaanderen. Dit uit zich zowel in temporele 
verandering, bijvoorbeeld fenologie (bloeiperiode, aankomst trekvogels, vliegtijd, …) als in 
ruimtelijke verschuivingen. Zo breiden verschillende Zuid-Europese libellensoorten zich uit naar 
het noorden. Populaties van deze soorten waren tot 1980 onbekend in Noordwest-Europa. Hier 
analyseert INBO de evolutie van het aantal vindplaatsen van negen zuiderse libellensoorten sinds 
1980 in Vlaanderen en het aantal waargenomen Zuid-Europese libellensoorten. Uit de data blijkt 
dat zowel het aantal vindplaatsen voor elk van deze negen soorten als het aantal Zuid-Europese 
soorten toenam sinds 1980. Een eerste toename dateert van 1994, gevolgd door een tweede 
sterke stijging vanaf 2006, en dit zowel voor het aantal vindplaatsen als het aantal soorten. 
Ondanks jaarlijkse schommelingen, meestal te wijten aan ongunstige weersomstandigheden 
tijdens de vlieg-tijd, is deze trend duidelijk en significant. Nooit eerder werden deze Zuid-
Europese libellensoorten op zoveel locaties in Vlaanderen waargenomen als in 2013. Soorten als 
de vuurlibel en de gaffel-waterjuffer kwamen in Vlaanderen vroeger alleen als zwerver voor, 
maar hebben hier nu al enige jaren verschillende populaties. 

- Bladontwikkeling eik en beuk:  

Het in blad komen van zowel eik als beuk verloopt vroeger in warme jaren dan in koude. Bij 
verdere opwarming vervroegt en verlengt hierdoor het groeiseizoen van bomen. Er zijn echter 
grote jaarlijkse schommelingen die gelinkt kunnen worden aan de voorjaarstemperatuur. Blad-
ontwikkeling bij eik begint half april. Dit gebeurde in de observatieperiode nagenoeg op 
hetzelfde moment, maar in 2007 (warm voorjaar) was dat tien dagen vroeger. In jaren met een 
kouder voorjaar, zoals 2006 en 2013, was dit eind april tot begin mei. Het beeld voor beuk is vrij 
gelijkaardig, maar de bladontwikkeling gebeurt sneller. Ook bij beuk begon bladontwikkeling het 
vroegst in 2007 en was het laatst ontwikkeld in 2013. De verschillen zijn echter kleiner dan bij 
eik. Door verdere opwarming komen bomen steeds vroeger in blad. Hierdoor verlengt het 
groeiseizoen en kunnen bomen meer groeien. Dit lijkt op het eerste gezicht positief, maar het is 
onduidelijk wat dit betekent voor de boomvitaliteit. Het huidige groeiritme is immers met vele 
organismen afgestemd. Wijzigende boomfenologie kan bijdragen tot het al dan niet voorkomen 
van insectenplagen of ziekten. 

- Aanbevolen herkomst van bomen en struiken in Vlaanderen: 

In het licht van de klimaatwijziging is het bij bosregeneratie van belang een hoge genetische 
diversiteit na te streven met een zo goed mogelijk adaptatievermogen. De lijst van aanbevolen 
herkomst is hierbij een belangrijk beleidsinstrument. Hoe groter de keuze aan aangepast 
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bosplantsoen, hoe beter. Naar standplaatsgeschiktheid en adaptatievermogen wordt voorkeur 
verleend aan inheemse soorten en autochtone herkomst. Er is dan ook vooral een stijgende 
trend te zien in het aantal aangeboden autochtone herkomst, met vooral een voorkeur voor de 
zaadboomgaarden die qua genetische diversiteit een weerspiegeling nastreven van het volledige 
herkomstgebied waaruit het moedermateriaal afkomstig is. Voor economisch belangrijke 
boomsoorten is bijkomend onderzoek gewenst naar de bosbouwkundige waarde van 
autochtone herkomst. Gezien klimaatwijziging ook hybridisatie in de hand kan werken, is 
soortzuiverheid eveneens een belangrijk onderzoeksonderwerp. 

- Piekmoment stuifmeelproductie bij berk en grassen:  

Sinds 1974 wordt door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid de concentratie aan 
berkenstuifmeel en diverse grassen in de lucht opgemeten te Elsene. Wanneer de dag waarop de 
stuifmeelconcentratie van de berk en diverse grassen de hoogste waarde bereikte (piekmoment), 
uitgezet wordt over de tijd, blijkt dat de piek van jaar tot jaar heel grote schommelingen 
vertoont. Uit de trend van het vijfjaarlijkse gemiddelde van de berk blijkt een duidelijke 
vervroeging te zijn opgetreden over de jaren heen. Voor deze boomsoort blijkt de piek in de 
periode 1975-1985 te vallen rond 21 april, terwijl die in de periode 1995-2011 meer dan een week 
vroeger valt. De laatste tien jaar blijkt die ongeveer gelijk te blijven. Ook uit de trend van het 
vijfjaarlijkse gemiddelde van de grassoorten blijkt een duidelijke vervroeging over de jaren heen. 
De piek blijkt in de periode 1975-1985 rond 8 juni te vallen, terwijl die in de periode 1995-2011 
ongeveer een week vroeger valt. Uit de statistische trendanalyse blijkt dat in de periode 1975 -
2011 voor zowel de berk als de gras-soorten de jaarlijkse piek met één derde van een dag 
vervroegt 

- Onderzoek naar de lange-termijn-effecten van klimaat en milieu op bosecosystemen:  

INBO voert onderzoek naar de lange-termijn-effecten van klimaat en milieu op bosecosystemen 
(bosvitaliteit-kwaliteit, nutriëntencylus, bodemleven), met jaarlijks een publicatie die zowel de 
trends weergeven als de oorzaken voor waargenomen patronen duiden: 
https://www.inbo.be/nl/publicatie/bosgezondheid-vlaanderen-0  
https://www.inbo.be/nl/publicatie/bosvitaliteitsinventaris-2014  

Maatregel 3.8 NIEUW: ecosystem based adaptation binnen educatie (LNE) 

Binnen de natuurvereniging Natuurpunt ontwikkelt en brengt Natuurpunt Educatie al geruime tijd een 
educatief aanbod inzake klimaatverandering (voor volwassenen). Adaptatie, en de rol van natuur daarin 
(ecosystem based adaptation) is daarin opgenomen. De concrete uitwerking (jaar na jaar) hangt af van 
projectopportuniteiten en initiatieven van lokale groepen.  

Voorbeelden:  

http://www.natuurpunt.be/node/13086  
http://www.natuurpunt.be/projecten-natuurpunt-educatie 

Maatregel 3.9 NIEUW: ecosystem based adaption als insteek bij beleidsprocessen 
(LNE) 

Na een project inzake adaptatie (2011-2012) neemt de natuurvereniging Natuurpunt klimaatadaptatie 
(met focus op de mogelijkheden voor ecosystem based adaptation) als een belangrijk uitgangspunt op 
bij het beleidswerk inzake verschillende beleidsdossiers en – domeinen. Het gaat dan vooral om 
waterbeleid en ruimtelijke ordening, maar ook landbouwbeleid, kustverdediging, stedenbeleid en het 
bredere biodiversiteitsbeleid komen aan de orde.  

Voorbeelden:  

http://www.natuurpunt.be/node/1329#.VaztDvntlHw  
http://www.natuurpunt.be/news/opinie-vernatuurlijken-verzuipen#.VaztbvntlHw  

https://www.inbo.be/nl/publicatie/bosgezondheid-vlaanderen-0
https://www.inbo.be/nl/publicatie/bosvitaliteitsinventaris-2014
http://www.natuurpunt.be/node/13086
http://www.natuurpunt.be/projecten-natuurpunt-educatie
http://www.natuurpunt.be/node/1329#.VaztDvntlHw
http://www.natuurpunt.be/news/opinie-vernatuurlijken-verzuipen#.VaztbvntlHw
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3.4 INDUSTRIE EN DIENSTEN 

Maatregel 4.1 Overleg met de verzekeringssector voeren in verband met de 
mogelijke ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten (EWI, LV, 
CIW, LNE) 

In het kader van het Nationaal Adaptatieplan werd contact gelegd met de verzekeringssector. Zij zeiden 
niet geïnteresseerd te zijn in klimaatverandering en adaptatie. De reden hiervoor is dat het vooral de 
herverzekeraars zijn die in lange termijn denken geïnteresseerd zijn. En klimaat behoort tot het lange 
termijn denken.  

Maatregel 4.2 Ontwikkelen van een klimaatstrategie binnen het Nieuw Industrieel 
Beleid (EWI)  

Het Nieuw Industrieel Beleid wordt niet in zijn oude vorm verder gezet, maar wordt meer gefocust. Zo 
wordt onder meer specifiek ingezet op een gericht clusterbeleid. Dit beleid versnelt de transformatie van 
het industrieel en economisch weefsel. Bedoeling is dat het clusterbeleid ook wordt afgestemd op het 
transversale transitiebeleid uit de nota Visie 2050. Twee prioritaire transitiedomeinen voor Vlaanderen 
die in de nota Visie 2050 specifiek werden naar voren gebracht en verband houden met de 
klimaatkwestie, zijn de overgang naar een circulaire economie, met inbegrip van de overgang naar een 
bio-economie, en het bewerkstelligen van een energietransitie. 

Voor bedrijven zijn diverse types risico's verbonden aan de klimaatverandering. Het is zaak, voor elk 
betrokken bedrijf en sector, die tijdig in kaart te brengen en er de passende maatregelen tegen te 
nemen. Eén wijze om deze klimaatrisico's voor te stellen is als volgt (uit How companies can adapt to 
climate change. Taking effective action can turn risk into competitive advantage van Hauke Engel, Per-
Anders Enkvist, en  Kimberly Henderson uit 2015): 

 

Er kunnen zes verschillende risico's onderscheiden worden, opsplitsbaar in twee met elkaar verbonden 
groepen: waardeketenrisico's en risico’s met betrekking tot externe belanghebbenden.  

Bij de waardeketenrisico's vinden we: 

- Fysieke risico's 

Door een toenemende frequentie of intensiteit van extreme weersituaties, ontstaat schade aan 
infrastructuur of andere activa zoals fabrieken of leveringsketens. Deze fysieke risico's kunnen 
bedrijven rechtstreeks treffen, zodat voorbereidende stappen aangewezen kunnen zijn. Zoals een 
aantal scenario's (laten) opstellen die de kansen op grote risico's aanduiden, waardoor 
duidelijker wordt welke delen van de bedrijfsvoering kwetsbaar zijn. Vervolgens kunnen 
technische ingrepen gebeuren. Op langere termijn kan risicomanagement inhouden dat 
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leveringsketens geografisch worden aangepast, weg van leveranciers of locaties die erg 
kwetsbaar zijn.  

- Prijsrisico's 

Dit risico slaat op de toenemende prijsvolatiliteit van grondstoffen en andere verhandelbare 
basisproducten. Voorbeelden zijn de waterprijs, de energiekost, zeldzame metalen, ... De al 
bestaande volatiliteit kan door klimaatverandering nog aangewakkerd worden. Wat bedrijven 
voor mogelijke onzekerheid plaats voor productie, energie, transport en verzekeringen. 

- Productrisico's 

Bedrijven kunnen geconfronteerd worden met een dalende vraag naar hun kernproducten, van 
een klein marktverlies tot een volledige crash. Bijvoorbeeld alternatieve koelingssystemen die 
airco's vervangen, ski resorts die onleefbaar worden of een koolstofintensieve brandstof die uit 
de markt geprijsd wordt met zware impact op producenten van ontginningsmateriaal. 
Veranderingen op zich zijn heel normaal, maar de druk die kan uitgaan van klimaatverandering, 
kan de volledige context veranderen waarbinnen bedrijven actief zijn. Evenwel kan dit ook 
kansen bieden voor bedrijven die inzetten op een strategie en de ontwikkeling van duurzame 
producten, in lijn met mitigatie en/of adaptatie.  

De risico's inzake externe belanghebbenden bestaan uit: 

- Rating risico's 

Deze risico's betreffen de mogelijkheid van hogere kapitaalskosten door klimaatgerelateerde 
blootstelling zoals het plaatsen van een prijs op CO2, het verstoren van de leveringsketens of de 
neergang van producten. CDP (Carbon Disclosure Project) verzamelt blootstellingsrapporteringen 
van duizenden organisaties en bedrijven. Dit is de eerste te zetten stap qua aanpak.  

- Reguleringsrisico's 

Regeringen wereldwijd nemen maatregelen ingegeven door klimaatverandering. Er is een heel 
scala aan mogelijkheden, zoals regels die de kosten opdrijven, verbod van bepaalde activiteiten 
of stoffen, financiële steun, ... Het feit dat veranderingen in beleid soms gebonden zijn aan 
legislaturen, helpt bedrijven niet altijd om lange-termijn-investeringen uit te voeren. Bedrijven 
kunnen zich hier op voorbereiden door de mogelijke beleidsopties in te schatten, een aangepaste 
interne klimaat-strategie op te stellen, zodat het bedrijf adequaat kan reageren op 
beleidsveranderingen, en door met andere externe belanghebbenden samen te werken aan het 
beleid.  

- Reputatierisico's 

Er is een direct reputatierisico, afkomstig van een specifieke bedrijfsactie of –keuze en een 
indirecte versie via publieke perceptie van de gehele industrie. In de context van 
klimaatverandering houdt dit het risico in op verlies van winstgevendheid als gevolg van 
bedrijfsactiviteiten of -houdingen die het brede publiek als schadelijk beschouwt. Een niet goede 
reputatie kan de verkoop aantasten, of het reguleringsklimaat, of relaties met investeerders, of 
de aantrekkingskracht op toekomstige werknemers. Bedrijven nemen daarom niet alleen eigen 
maatregelen maar verwachten of eisen die ook van hun leveranciers.  

Maatregel 4.3 Het nut onderzoeken van concrete adaptatie-casestudies bij enkele 
voorbeeldbedrijven (VTFA) 

Deze vraag zal besproken worden in de denktank Adaptatie (zie maatregel 11.6).  

Maatregel 4.4 Sensibilisering van de toeristische sector (IV) 

Er is geen informatie over sensibilisatie van de toeristische sector.  
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3.5 MOBILITEIT 

Maatregel 5.1 Ontwerp, bestek en onderhoud van wegen aanpassen, inclusief de 
opmaak van een ‘handleiding voor drainage’ (MOW) 

Voor ontwerp, bestek en onderhoud van wegen worden doorgaans geen specifieke, extra maatregelen 
voorzien vanwege het gebruik van Europese richtlijnen en omrekeningscoëfficiënten. 

Na de herziening van de richtlijnen in de Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het 
ouderhoud van rioleringssystemen worden de projecten van AWV hieraan aangepast. De ontwerp-
parameters van rioleringen werden geoptimaliseerd, rekening houdend met een toename van zware 
regenbuien. 

Naar aanleiding van de watertoets worden bij nieuwe wegen en bij herinrichting van wegen dikwijls 
bufferende maatregelen opgelegd om het water op te houden bij de bron en eventueel vertraagd af te 
voeren zodat het oppervlaktewatersysteem niet te veel wordt belast bij regenval. 

Ook op de luchthavens van Antwerpen en Oostende wordt de nood aan aangepaste 
afwateringssystemen meegenomen (door de luchtvaartontwikkelingsmaatschappij (LOM) Antwerpen en 
de LOM Oostende-Brugge) bij aanpassingen aan de afwateringssystemen. 

Maatregel 5.2 Bouw- en gebruiksvoorschriften kunstwerken analyseren en indien 
nodig aanpassen (MOW) 

De materialen gebruikt in kunstwerken zijn bestand tegen grote temperatuurschommelingen. 

De afdeling Expertise Beton en Staal (EBS) van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 
houdt in haar voorschriften voor het ontwerp van kunstwerken rekening met een levensduur van 100 
jaar. Een veranderend klimaat heeft niet zo zeer invloed op de sterkte van de materialen die gebruikt 
worden, maar heeft wel invloed op de belasting van de kunstwerken. In die zin worden er op de 
belastingen voldoende veiligheden genomen. De voorschriften zijn gebaseerd op Europese normen. Deze 
Europese normen zijn vrij recent en houden rekening met strengere eisen, onder meer op het gebied 
van temperatuurslasten en windlasten.  

Bij nieuwe kunstwerken worden waterbesparende maatregelen geïntegreerd in het ontwerp en in 
hydrologische modelleringen wordt rekening gehouden met klimaatwijziging. 

Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) NV past dit toe in volgende projecten: 
- in april 2014 werd gestart met de aanleg van een nieuwe stuw en sluis op de Leie te Harelbeke. 

De stuw wordt uitgerust met turbines die eigen stroom voor het complex opwekken en die het 
ook mogelijk maken de waterbalans op de Leie beter te beheersen door zo nodig water op te 
pompen in droge periodes. De sluis van Sint-Baafs-Vijve wordt voorzien van middendeuren; 

- de stuwsluiscomplexen op de Dender zijn aan grondige modernisering toe. De vernieuwing van 
de stuwsluiscomplexen (Geraardsbergen, Idegem, Pollare, Denderleeuw, Aalst) omvat onder meer 
de realisatie van nieuwe, ontdubbelde stuwen, wat een betere en efficiëntere waterbeheersing 
mogelijk maakt; 

- de sluizen en de stuwen op de Boven-Schelde worden eveneens vernieuwd. De vernieuwde, 
ontdubbelde stuwen zorgen voor een veiligere en efficiëntere waterbeheersing. Bij de bouw van 
de nieuwe sluizen wordt een opdeling in deelkolken met middendeuren voorzien, wat een 
water-besparing van 44% tot 56% oplevert; 

- ook bij het ontwerp van de Dammepoortsluis worden maatregelen voorzien voor 
waterbesparing en verzilting; 

- in het kader van de plannen voor de opwaardering van het kanaal naar Charleroi werd 
nagegaan welke de impact is van de het nieuwe kanaalprofiel en sluizen op de waterbalans van 
het kanaal. Bij de aanleg van de nieuwe sluizen zullen pompen voorzien worden die bij droog 
weer het water van het benedenpand opnieuw kunnen terugpompen naar het bovenpand. 
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NV De Scheepvaart werkt aan de voorbereiding van twee projecten, waarbij mogelijks nieuwe sluizen 
zullen aangelegd worden. Bij deze projecten wordt eveneens rekening gehouden met toekomstige laag-
watersituaties door het mogelijks opnemen van pompinstallaties, zodat het schutwater in periodes van 
lage Maasafvoeren kan teruggepompt worden. 

De pompinstallaties en waterkrachtcentrales op de sluizencomplexen van Ham en Olen zijn volledig 
operationeel.  nv De Scheepvaart zal vanaf 2016 ook soortgelijke installaties bouwen op de sluizen-
complexen van Hasselt, Diepenbeek en Genk. 

Wat MDK betreft, worden, gezien het om werken in zeeklimaat gaat, telkens de strengste klassen 
gebruikt, bijvoorbeeld voor windbelasting. De levensduur van de kunstwerken wordt meestal bepaald 
op 50 jaar, of 100 jaar voor de grotere kunstwerken. 

Voor de bouwwerken, muren en kunstwerken die zich vlak langs de kustlijn bevinden (harde 
maatregelen Masterplan Kustveiligheid), wordt meestal rekening gehouden met een zeespiegelstijging tot 
2050. Voor de grotere kunstwerken wordt rekening gehouden met de zeespiegelstijging over de 
levensduur van de constructie (100 jaar). 

Maatregel 5.3 Uitkomsten ARISCC beschouwen en (deels) overnemen (MOW – 
Infrabel) 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden vanuit Infrabel.  

3.6 LANDBOUW 

Maatregel 6.1 Onderzoek en sensibilisering inzake het overstappen naar andere 
cultivars of soorten of het aanpassen van plant- en oogstdata (LV) 

Lopend ILVO-onderzoek 

- droogteresistentie bij voedergrassen: via rain-outshelters wordt onderzoek uitgevoerd naar de 
impact van kortstondige droogteperiodes op de groei en productiviteit van voedergrassen 

- verbetering celwandverteerbaarheid bij Engels raaigras, feno- en genotypisch onderzoek 

Sensibilisering via studiedagen, brochures, artikels in vakpers, … 

Voornamelijk sensibilisering rond aanpassen van oogstdata van bijvoorbeeld maïs- en graangewassen 
(vroegere rassen), om nog voor de winter een groenbedekker in te zaaien die de bodem beschermt 
tijdens de winter en de bodemstructuur verbetert met positieve gevolgen naar adaptatie 
(waterbergend vermogen, minder kans op erosie, …) en omwille van nattere augustusmaand. 

Maatregel 6.2 Onderzoek en sensibilisering over rassenkeuze en rantsoen-
samenstelling (LV) 

Lopend ILVO-onderzoek 

- varkens duurzaam voederen door meer fasevoedering en het gebruik van Europese 
eiwitbronnen  

- greenfeed laat toe om voedingssamenstellingen betrouwbaar te evalueren qua geproduceerde 
broeikasgassen  

Nieuw ILVO-onderzoek 

- toekomst van gras of klaver op intensieve veeteeltbedrijven  

Sensibilisering via demonstratieprojecten 

De oproep 2014 betreft de toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met 
focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling. De algemene doelstelling van dit project is de 
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bewustmaking van de mogelijkheden van vlinderbloemigen, geteeld onder de 
vergroeningsvoorwaarden, en dit op een manier die het best geschikt is binnen de individuele 
bedrijfsvoering. De focus ligt op rundveebedrijven met een nauwe vruchtwisseling. Door middel van 
demonstratie en sensibilisering zal de gebundelde informatie kenbaar gemaakt worden aan de 
doelgroep. De uitvoerders zijn Inagro, Hooibeekhoeve, Provinciaal Instituut Biotechnisch Onderwijs 
Tongeren (PIBO), HoGent, ILVO en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL). 
(Begindatum: 1 maart 2015. Einddatum: 28 februari 2017.)  

Sensibilisering via studiedagen, brochures, artikels in vakpers, … 

Voornamelijk naar de teelt van vlinderbloemige gewassen die door een diep wortelstelsel water beter 
kunnen vasthouden en ook zorgen voor een betere bodemstructuur en die beter bestand zijn tegen 
extreme weersomstandigheden, worden heel wat studiedagen en andere voorlichtingsactiviteiten 
gerealiseerd. 

Sensibilisering via het Programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling PDPOIII (GLB) 

Steun voor vlinderbloemige gewassen is een win-win, gezien de eigenlijke reden voor subsidiëring niet 
klimaatadaptatie is, maar lokale teelt van eiwithoudende gewassen, waardoor soja-import gereduceerd 
kan worden. 

Maatregel 6.3 Onderzoek en sensibilisering over bestrijding plantenziekten en –
plagen en dierziekten (LV) 

Lopend ILVO–onderzoek 

- doorlopend in samenwerking met FOD Volksgezondheid 
- bestrijding van de invasieve Aziatische fruitvlieg (Drosophilla suzukii) in de fruitteeltsector 

Nieuw ILVO-onderzoek 

- fytosanitaire status voor schadelijke organismen van planten en plantmateriaal in België 

Nieuw IWT (agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) onderzoek (vanaf 2015) 

- ontwikkelen van een diagnostische strategie en optimalisatie van preventieve middelen om rota-
virusinfecties bij jonge biggen te herkennen en te controleren 

- kennisgebaseerde praktijkmaatregelen voor een betrouwbare beheersing van Little Cherry 
- ontwikkeling van een beslissingsondersteunend adviessysteem voor een betere beheersing van 

mycotoxinen in maïskuilen 
- beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer 
- geïntegreerde beheersingsstrategie voor grondgebonden schimmels en nematoden in blad-

groenten onder glas 
- sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden 

Sensibilisering via studiedagen, brochures, artikels in vakpers, … 

De principes van Integrated Pest Management (IPM of geïntegreerde gewasbescherming) worden door de 
dienst voorlichting van het departement Landbouw en Visserij op verschillende voorlichtingsactiviteiten 
toegelicht en gedemonstreerd. Op deze wijze worden verschillende gewasbeschermingsmaatregelen 
gecombineerd en kunnen planten met minder chemische middelen toch beter beschermd worden tegen 
ziekten en plagen (die door opwarming enkel nog zullen toenemen). Ook bestaat er een systeem van 
waarnemingen en waarschuwingen, waardoor land- en tuinbouwers tijdig kunnen gewaarschuwd 
worden voor ‘nieuwe’ ziekten en plagen. 

Sensibilisering via het PDPOIII (GLB) 

Het betreft steun voor verwarringstechniek in pitfruitteelt (geïntegreerde bestrijdingsmaatregel).  
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Maatregel 6.4 Draagvlak creëren voor, faciliteren en stimuleren van de toepassing 
van blauwe diensten in het integraal waterbeleid op het terrein (LV - 
CIW) 

Nieuw ILVO-onderzoek 

Het betreft het ecosysteemdienstenconcept als instrument voor een ecologische en socio-economische 
optimalisatie van natuurgerichte maatregelen op landbouwland. 

Aanmoediging via VLIF-steun voor niet-productieve investeringen 

De maatregel is sinds 2015 operationeel. Verschillende investeringen voor vasthouden, bergen van water 
en deergelijke (waterbekkens, stuwtjes, grachten, …) komen in aanmerking voor steun. 

Sensibilisering rond erosiebestrijding via demonstratieprojecten - Oproep 2014(-2016) 

- Het project Evaluatie van de mogelijkheden en demonstratie van nuttige erosiebestrijding in 
fijnzadige teelten en andere groenten heeft als doelstelling de groente-, witloof- en cichoreiteelt 
te laten slagen binnen de nieuwe maatregelen voor erosie op rode en paarse percelen. Er wordt 
gedemonstreerd welke technieken voor de verschillende teelten best toegepast worden om 
enerzijds te voldoen aan de randvoorwaarden voor erosie en anderzijds een verantwoorde 
opbrengst en kwaliteit garanderen. Volgende aspecten komen aan bod: het aanleggen van 
erosie-bestrijdende drempeltjes in ruggenteelten, niet-kerende bodembewerking, mulchzaai en 
strip-till. De uitvoerders zijn Inagro, Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG), Koninklijk Belgisch 
Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), Nationale Proeftuin voor Witloof en ILVO. 
(Begindatum: 1 januari 2015. Einddatum: 31 december 2016.) 

- Vanaf 2018 worden landbouwers verplicht mulchzaai of strip-till toe te passen op de meest 
erosiegevoelige (paarse) percelen, wil men maïs telen. Via het project Bieten en maïs in strepen: 
introductie van strip-till in Vlaanderen maken de landbouwers kennis met de techniek van strip-
till bij de teelt van bieten en maïs. De focus in het project ligt op de toepassing van strip-till in de 
erosiegevoelige gebieden. In deze gebieden worden demoplatforms aangelegd. Het project 
beoogt aanpassing en optimalisatie van strip-till aan de Vlaamse omstandigheden en 
demonstratie van het erosievoorkomend effect. Aspecten die in het project aan bod komen, zijn: 
groenbedekkers, grondbewerking na de oogst van de voorvrucht, werkdiepte van de strip-till, 
effect van bredere strook (meer dan 15 cm), toepassing dierlijke mest en/of kunstmeststoffen, 
grasland als voorvrucht voor de maïsteelt, invloed op de opbrengst, … De uitvoerders zijn 
Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV), KBIVB, Hooibeekhoeve, Bodemkundige Dienst 
van België (BDB), PIBO en Vrij Technisch Instituut Poperinge. (Begindatum: 15 februari 2015. Einde: 
14 februari 2017.)  

Sensibilisering via studiedagen, brochures, artikels in vakpers,… 

Niet enkel waterkwaliteit maar ook waterkwantiteit en dan voornamelijk het vasthouden en 
hergebruiken van (vooral regen)water, is een veelbesproken onderwerp op voorlichtingsactiviteiten 
binnen de plantaardige sector, inzonderheid voor de sierteelt.  

Maatregel 6.5 Sensibiliseren van belang van schaduw (onder andere KLE) voor vee 
(LV) 

Er werd nog geen specifieke actie ondernomen. 

Maatregel 6.6 NIEUW: Sensibilisering voor en introductie van aangepaste stal-
concepten en ventilatietechnieken (tegen hittestress bij landbouw-
dieren) (LV) 

Sensibilisering via demonstratieprojecten 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 20 van 29 Voortgangsrapport 2015 – luik adaptatie 15.04.2016 

De oproep 2013(-2015) betreft de klimaatregeling van stallen op dierniveau in functie van 
energiebesparing, emissiereductie en de gezondheid en productieresultaten van de dieren. Het 
weerhouden project gaat over gezonde vleeskuikens door een optimale ventilatie (Proefbedrijf 
pluimveehouderij). Het stalklimaat is een belangrijk aspect van de leefomgeving van 
landbouwhuisdieren. Het is echter vooral het micro-klimaat op dierniveau dat welzijns- en 
gezondheidsbepalend is en de productieresultaten beïnvloedt. Klimaatregeling gaat gepaard met 
energieverbruik, en dus energiekosten, en bovendien bepaalt het ventilatiedebiet de luchtemissies. 
Demonstratieprojecten binnen dit thema demonstreren klimaatregeling gericht op het creëren van een 
optimaal microklimaat en de voordelen hiervan op zoötechnisch, economisch en milieukundig gebied. 

Aanmoediging via VLIF-steun  

Het betreft investeringen met betrekking tot adaptatie, met name isolatie, ventilatie, klimaatschermen en 
dergelijke van landbouwgebouwen (stallen, loodsen en serres).  

Sensibilisering via studiedagen, brochures, artikels in vakpers, … 

Onze voorlichters ‘stallenbouw’ focussen niet enkel op emissiearme maar ook op energiezuinige stallen, 
waarbij ventilatie beperkt kan worden door betere isolatie. Ook de nieuwe EPB-normen vormen een 
extra argument om aangepaste stallen en ventilatietechnieken te zoeken en hittestress tegen te gaan. 
Een eventuele toekomstige techniek is het vernevelingssysteem, waarbij water verneveld wordt in de 
stal en zo verkoeling brengt voor de dieren. 

Lopend onderzoek-ILVO 

Nieuwe klimaatmaatregelen (ventilatie, isolatie, schermen …) in stallen worden getest op het ILVO. Ook 
binnen andere onderzoeks- en praktijkcentra van de sector worden hiertoe inspanningen geleverd. 

Maatregel 6.7 NIEUW: adaptatie aan de klimaatverandering als automatische of 
autonome evolutie (LV) 

De landbouwer werkt in vele gevallen ‘buiten’, ‘in weer en wind’. Hij houdt in zijn bedrijfsvoering 
voortdurend rekening met de weersomstandigheden. Het aanpassen of adapteren aan veranderende 
weersomstandigheden is voor de landbouwer geen nieuw gegeven, maar eigenlijk een automatische of 
autonome evolutie (gedreven vanuit de bestaande kennis en ervaring van de landbouwer zelf of van 
onderzoeksinstellingen, adviesdiensten enzovoort). 
In de plantaardige sector gaat het over de keuze van de variëteiten, het verschuiven van plant- en zaai-
data, het meer of minder beregenen (en op welke momenten), het sturen van de gewasbescherming, … 
In de veehouderij denken we aan het meer of minder ventileren van stallen, het afstemmen van de 
water- en voedergift, de voedersamenstelling, … 

Maatregel 6.8 NIEUW: een duurzaam bodembeheer als direct of indirect antwoord 
op mogelijke effecten van de klimaatverandering (LNE - LV) 

- erosiebeleid (Erosiebesluit, beheerovereenkomsten, GLB-randvoorwaarden) 
- verplichtingen inzake C-gehalte en behoud grasland (in het kader van de GLB-randvoorwaarden) 
- andere verplichtingen in het kader van de vergroening van het landbouwbeleid (gewas-

diversificatie en ecologische aandachtsgebieden) 
- vorming en voorlichting inzake gereduceerde bodembewerking (project Bodembreed) 
- gezamenlijke initiatieven door agrobeheergroepen 
- begeleiding van landbouwers (individueel en in groep) met betrekking tot oordeelkundige 

bemesting en bodemkwaliteit door bedrijfsadviseurs van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Demetertool. Deze tool doet op basis van teeltrotatie, 
mest-soorten, groenbedekkers en dergelijke een simulatie van de evolutie van het organische-
stofgehalte. Landbouwers kunnen zo een gerichte keuze maken met betrekking tot het teeltplan 
en inschatten welke effecten op organische stof dit heeft op langere termijn 
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Maatregel 6.9 NIEUW: Teelt en oogstverzekering 

De mogelijkheden van een brede weersverzekering voor teelten en oogsten worden verder onderzocht 
in overleg met de verzekeringssector. Het geregionaliseerd landbouwrampenfonds wordt 
gemoderniseerd. 

Maatregel 6.10 NIEUW: in onderzoek naar teelttechnieken wordt ‘klimaat-
verandering’ meegenomen (LV - LNE) 

In de onderzoeksinstellingen lopen heel wat onderzoeksprojecten, naar onder andere teelttechnieken, 
waar ‘klimaatverandering’ meegenomen wordt als belangrijk element. Ook worden nieuwe onderzoeken 
opgestart, specifiek om de gevolgen van de klimaatverandering voor de landbouwsector in kaart te 
brengen (zowel voor de plantaardige als dierlijk sectoren) en in een tweede fase mogelijke ‘nieuwe’ 
adaptatiemaatregelen te detecteren, die verder gaan dan de ‘autonome ontwikkeling’. Voorbeelden zijn 
Merinova en andere onderzoeksprojecten onder leiding van Gobin (VITO), klimaatpark Arenberg 
(KULeuven), projecten van UGent en UHasselt, demoprojecten en voorlichting door Inagro en andere 
praktijkcentra en onderzoek en voorlichting van ILVO met betrekking tot teelttechnieken, teeltrotaties, 
gewaskeuze, inzet van voor-, na- en tussenteelten, KLE’s, groenbedekkers, IPM en schaduwvoorzieningen 
in stalconcepten en –inrichting. Daarnaast kan ook het onderzoek naar GGO’s worden vermeld dat in 
heel wat Vlaamse onderzoeksinstellingen zijn oorsprong vindt. De ontwikkeling van meer resistente 
rassen (tegen droogte, ziektes, verzilting enzovoort) gebeurt immers niet meer alleen via klassieke 
veredeling. 

3.7 VISSERIJ 

Maatregel 7.1 Regelgeving aanpassen om flexibele, duurzame visserij mogelijk te 
maken (LV) 

ILVO ontwikkelt de Valduvis-tool. Via deze duurzaamheidsbarometer wordt de duurzaamheid van 
visserijactiviteit gemeten en zichtbaar gemaakt. Het huidige VALDUVIS Go Live! project loopt tot eind 
2016 en heeft als doelstelling het volledig geautomatiseerd laten verlopen van de VALDUVIS-
duurzaamheids-berekeningen voor de ganse Vlaamse vloot: van het uitwisselen van tripdata op 
vaartuigniveau tot het publiceren van syntheserapporten met duurzaamheidsscores op de VALDUVIS-
server.  

Maatregel 7.2 NIEUW: Onderzoek naar invloed van de klimaatverandering op de 
vis-populaties (LV) 

ILVO-onderzoek 

- populatiedynamica van zeebaars op het Belgisch continentaal plat 
- beveiliging van het zeemilieu tegen invasieve niet inheemse soorten 

3.8 BEBOUWDE OMGEVING 

Maatregel 8.1 Onderzoeken en eventueel aanpassen van EPB-berekeningsmethodiek 
(LNE) 

Sinds 1 april 2014 geeft een consortium van wetenschappelijke partners, onder leiding van het 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), ondersteuning aan de 
gewestelijke energieadministraties bij het verder verfijnen en aanpassen van de EPB-
berekeningsmethode: 

- EPW: E-peilberekening voor residentiële gebouwen 
- EPU: E-peilberekening voor kantoren en scholen 
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- EPN: E-peilberekening voor niet-residentiële gebouwen 

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) stelt in haar evaluatieverslag 2015 voor om de resultaten van 
enkele onderzoeken die in 2014 en 2015 werden uitgevoerd en afgewerkt, te integreren in de 
berekenings-methode. Het betreft volgende punten: 

Voorstel om in te voeren voor dossiers met vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2017: 
- EPW en EPU: herziening methode voor preferente en niet-preferente opwekkers voor 

verwarming 
- EPN: herziening methode koeling 
- EPW en EPU: hulpenergieverbruik op basis van reële productgegevens 
- EPW: herziening systeemrendement voor warm tapwater 
- EPW: andere tappunten op circulatieleiding in rekening brengen in het rendement van de 

circulatieleiding (inclusief tappunten buiten het rekenvolume) 

Voorstel om in te voeren voor dossiers met vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2016: 
- EPW en EPU: uitbreiding methode voor bepalen van het thermisch rendement voor WTW-units 

op maat (meer specifiek voor warmtewielen en statische generatoren) 

De resultaten van volgende studies in het kader van het EPB-platform zullen in voege gaan voor 
dossiers met vergunningsaanvraag vanaf 1 januari2016: 

- EPW: invoeren van productwaarden voor opwekkingsrendement van warm tapwater (en link 
met Ecodesign gegevens) 

- EPW: aangepaste methode voor bepaling van ventilatorverbruik (zonder evenwel rekening te 
houden met klimaatveranderingen) 

Maatregel 8.2 Adaptatieparameter maken bij de ontwikkeling van duurzame 
nieuwe stalconcepten (LV) 

Deze maatregel is geschrapt onder bebouwde omgeving en werd herschreven in maatregel 6.6 onder 
landbouw. De nieuwe maatregel beschrijft sensibilisering voor/introductie van aangepaste stalconcepten 
en ventilatietechnieken (tegen hittestress bij landbouwdieren).  

Maatregel 8.3 Duurzame bedrijventerreinen aanleggen en onderhouden (EWI) 

In het kader van het verder verduurzamen van bedrijventerreinen en economische sites werd, naar 
analogie van de duurzaamheidsmeters, een duurzaamheidsmeter voor gebiedsgerichte ontwikkeling 
gemaakt. Deze omvat verscheidene onderdelen die rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed hebben 
op klimaatadaptatie. Zo worden er rond hitte stress en hoogwaterbuffering voorwaarden opgenomen. 
Met betrekking tot waterbuffering dient een terrein klimaatrobuust te worden gemaakt door 
compensatie te voorzien voor de extra aangebrachte verharding (waarbij rekening gehouden wordt 
met een regenbui van T=50). Het gebruik van de meter is momenteel nog op vrijwillige basis. 

Een andere maatregel met impact op het klimaat is de subsidiëring van de (her)aanleg van CO2-neutrale 
bedrijventerreinen. Onder de noemer ‘ecologische investeringen’ kunnen mogelijk adaptatieprojecten als 
infiltratiezones en waterbuffers gesubsidieerd worden in het openbaar domein.  

Maatregel 8.4 Aanpassen Vlaams patrimonium (LNE - OV) 

Algemeen wordt bij alle projecten gestreefd naar een hoge mate van duurzaamheid, rekening houdend 
met de beschikbare budgetten.  

Onder de aspecten van duurzaamheid vallen naast energieaspecten uiteraard ook materiaal, 
waterbeheer en impact op de omgeving maar ook economische en socio-culturele aspecten.  

Bestaande gebouwen worden afhankelijk van de vastgoedsituatie (eigendom, duur van lopende huur-
contracten, al dan niet behoud van een bepaald pand) stelselmatig aangepakt, vooral op vlak van 
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energie-prestatie en het comfort van de gebruiker. Waterbesparende maatregelen of milieubewuste 
materiaal-keuze wordt bij vernieuwing van desbetreffende elementen toegepast.  

Bij nieuwbouw wordt via de handleiding waardering van kantoorgebouwen naar in totaliteit duurzame 
gebouwen gestreefd. De handleiding zal binnenkort door een nieuw intern duurzaamheidsinstrument 
vervangen worden, dat nog sterker aanstuurt op de holistische aanpak op vlak van duurzaamheid. 

Maatregel 8.5 Ontwikkelen en aanscherpen van instrumenten om de duurzaamheid 
van verschillende gebouwtypologieën te beoordelen (LNE – WVG – 
OV) 

Het departement Kanselarij en Bestuur (KB) coördineert de opbouw van verschillende ‘duurzaamheids-
meters’ of ‘dubo (duurzaam bouwen)-instrumenten’ en ondersteunt de verspreiding ervan. Deze 
instrumenten stimuleren de toepassing van een aantal adaptatiemaatregelen zoals vertraging van 
regenwaterafvoer (bufferen van regenwater, beperken van verharde oppervlaktes, aanleggen van 
groen-daken, …), passieve zonwering en andere maatregelen die oververhitting tegengaan en tegelijk 
actieve koeling overbodig maken en groen behouden of aanplanten in functie van 
temperatuurbeperking. Momenteel wordt bekeken hoe de instrumenten beter verspreid en meer 
gebruikt kunnen worden, hoe updates tot stand kunnen komen enzovoort. 

Maatregel 8.6 Begeleiden en waarborgen van het adaptatieaspect in stads-
vernieuwingsprojecten (BZ) 

Bij de toekenning van projectsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten wordt gewezen op de 
noodzaak van meer groen en meer blauw. Bij de aanvraag moet het evenwicht tussen verdichting en 
voldoende groen en blauw aangetoond worden. 

Verder bestaat er al een instrument om de duurzaamheid in stads(vernieuwings)projecten te 
bevorderen en op te volgen. Hierin wordt adaptatie niet specifiek vernoemd, maar zijn er wel 
maatregelen die de adaptatie bevorderen (voldoende groen, minder verharden, meer regenwater 
bufferen, …). 

Ook vinden we binnen het EFRO-programma 2014-2020 een focus op ‘aanpassing aan 
klimaatverandering, via de bevordering van groen, groen-blauwe infrastructuur en klimaatadaptieve 
ruimte’. Antwerpen en Gent kunnen hierrond projecten indienen. 

Momenteel wordt -in laatste fase- gewerkt aan een duurzaamheidsmeter voor wijken waarin adaptatie 
voorkomt in de hoofdstukken Groen (aanpassingsvermogen van plantenbestand naar 
waterbevoorrading, …), Water (rekening houden met klimaatscenario’s bij ontwerp 
waterbuffercapaciteit, …) en andere.  

Het vermogen tot aanpassing (van het gebouw of het project) is iets wat in deze instrumenten meer en 
meer terugkomt en waar ook adaptatie aan klimaatwijziging onder valt. 

Maatregel 8.7 Adaptatie onderdeel van (relevante) opleidingen maken (OV) 

De vraagstukken van klimaat en energie komen in het kader van bewustmaking aan bod in alle soorten 
scholen (basis, secundair, hoger onderwijs) maar ook in de lerarenopleidingen. De aandacht voor 
klimaat, duurzaamheid, adaptatie en transitie wordt in het onderwijs in de eerste plaats verzekerd via 
de eind-termen. Deze thema’s zitten verankerd in de vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen. 
De vak-gebonden eindtermen (soms ook de vakoverschrijdende eindtermen) zijn dan onderliggend terug 
te vinden in het concreet leerplan dat de leerkracht in de klas volgt. 

- Het gaat meer specifiek om de eindtermen natuur in het leergebied ‘wetenschappen en techniek’ 
van het lager onderwijs, de eindtermen natuurwetenschappen, aardrijkskunde en biologie van 
het secundair onderwijs en de vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs.  
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- Van belang is het concept van de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. 
Eén van de concrete toepassingsgebieden gaat over “de omgeving en duurzame ontwikkeling”. 
Scholen beschikken over veel ruimte en vrijheid om dit thema concreet in te vullen. Het thema 
bestaat uit volgende aandachtspunten: participeren aan milieubeleid en -zorg, herkennen van 
verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten in 
duurzaamheidsvraagstukken, mogelijkheden van duurzaam gebruik van ruimte, grondstoffen, 
goederen, energie en vervoer-middelen, appreciatie voor natuur, landschap en cultureel erfgoed 
en aanvoelen van de waarde van de natuur. 

- De vakken biologie (biodiversiteit) maar vooral aardrijkskunde bevatten heel wat aanknopings-
punten met klimaatwijziging. De vakgebonden eindtermen voor aardrijkskunde schenken aan-
dacht aan broeikaseffect, productie en consumptie van voedsel in het kader van een duurzame 
ontwikkeling, bodemdegradatie, beheer van grondstoffen, ecologisch voetafdruk, globalisering, 
demografische migraties, klimaatveranderingen, duurzame ontwikkeling en andere. Aandachts-
punten van klimaat en energie komen dus ruim aan bod in de eindtermen en leerplannen 
aardrijkskunde. 

- Ook is er de aanpassing van het curriculum van sommige technische opleidingen zoals bouw en  
elektriciteit. Werknemers binnen de bouwsector, van de bouwvakker tot de architect, zullen hoe 
langer hoe meer geconfronteerd worden met verplichtingen rond het bouwen, rekening 
houdende met klimaatwijzigingen, waterbeheer, duurzame bouwtechnieken, lage energie, 
inplanten en installeren van hernieuwbare energie, beheer en onderhoud van installaties voor 
hernieuwbare energie enzovoort. De bouwtechnieken en de behoefte aan bekwame geschoolde 
mensen om dit in praktijk te kunnen omzetten vergen een specifieke aandacht binnen de 
bestaande opleiding. Dit geldt ook voor een reeks aanverwante opleidingen zoals hout, 
mechanica en elektriciteit. 

- In de verschillende studierichtingen wordt in beperkte mate gewerkt aan het toevoegen aan de 
leerplannen van opleidingsonderdelen die in verband staan met klimaat en energie. 

Maatregel 8.8 Onderzoek naar de gevolgen van de Vlaamse ruimtelijke structuur 
voor het klimaatbeleid (RWO) 

In 2015 heeft Technum een onderzoek uitgevoerd in opdracht van RWO om de invloed van de klimaat-
verandering op de ruimtelijke structuur te onderzoeken. Daarbij worden richtlijnen opgesteld. De titel 
van de studie is 'Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen voor de ruimtelijke 
inrichting van gebieden'. 

Maatregel 8.9 NIEUW: Ontwerpend onderzoek naar klimaatadaptieve 
planconcepten voor de peri-urbane gebieden in Vlaanderen (2013-
2017) 

Via dit ontwerpend onderzoek wil ILVO een heldere strategie helpen uittekenen voor de inrichting van 
peri-urbane gebieden. De strategie moet een antwoord bieden op de vele recente ontwerpuitdagingen 
en op klimaatadaptatie in het bijzonder. 

3.9 GEZONDHEID 

Maatregel 9.1 Doelpubliek specifieke sensibilisatie voor problemen in tijden van 
extreme hitte (WVG) 

Er is geen informatie over specifieke sensibilisatie voor problemen in tijden van extreme hitte 
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3.10 DOORWERKING 

Maatregel 11.1 Waakzaam zijn voor nieuwe initiatieven en plannen van de Vlaamse 
overheid waar een klimaatreflex gewenst is; de betrokken beleids-
domeinen ondersteunen in het uitvoeren van de klimaatreflex 
(VTFA) 

Waar de klimaatreflex nog niet goed is ingeburgerd, moet geen verdere stimulatie gebeuren. Andere 
sectoren hebben het wat moeilijk om de klimaatreflex in te burgeren. Deze beleidsdomeinen of sectoren 
worden gestimuleerd om actie te ondernemen.  

Maatregel 11.2 Elke piloot zal in 2013 een startvergadering met hun stakeholders 
organiseren; het is aan de beleidsdomeinen zelf of ze hier een jaarlijks 
terugkerend element van willen maken (piloten) 

Elke piloot vute naar eigen goeddunken in hoe de verzameling van de gegevens te organiseren. Voor 
het pilootschap van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie werd een presentatie van de 
voortgang inzake adaptatie gegeven en werd een bevraging gedaan in de MINA-raad.  

Maatregel 11.3 Organiseren en rapporteren adaptatieoverleg (piloten) 

In juli 2015 werd de Vlaamse Task Force Adaptatie (VTFA) opnieuw samen geroepen. De piloten 
rapporteerden in deze vergadering de voortgang van de aan hen toebedeelde sector. Deze voortgang 
werd genoteerd en later aangevuld om te worden gebruikt bij de opstelling van het voortgangsrapport 
adaptatie 2015.  

Maatregel 11.4 Periodiek bundelen van de verschillende sectorale deelrapporten tot 
een voortgangsrapport adaptatie (VTFA) 

De rapporten van de verschillende sectoren zijn waar mogelijk verzameld en samen gevoegd tot één 
adaptatierapport. Dit is samen gebundeld tot het voortgangsrapport 2015 van het Vlaams Klimaatplan 
2013-2020.  

Maatregel 11.5 Ontwikkelen van een screeningstool om de klimaatreflex binnen de 
Vlaamse overheid te volgen en deze doorlichting doen plaatsvinden 
(VTFA) 

Er zijn nog geen stappen ondernomen om deze maatregel te starten. 

Maatregel 11.6 Bestendigen van het CcASPAR netwerk tot een nieuwe denktank 
Klimaatbestendig Vlaanderen (VTFA) 

De denktank werd opgericht door de universiteit van Gent met de universiteit van Leuven in 
samenwerking met en gefinancierd door het departement LNE. Een eerste vergadering vond plaats in 
januari en vervolgvergaderingen vonden plaats in september en december 2015. De Denktank 
Klimaatadaptatie Vlaanderen heeft na wat zoeken een leemte ingevuld. Vooral in het raakvlak tussen de 
kennisinstellingen en de uitvoerende organen blijken de grootste leemtes te zitten. Hier zoekt de 
denktank naar een zinvolle positionering, zodat ze een wezenlijke bijdrage voor Vlaanderen kan leveren.  
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BIJLAGE 

Als bijlage vindt men een tabel terug waarin de maatregel wordt herhaald, en vervolgens wordt de 
voortgang aangegeven met een kleurcode vastgelegd in samenspraak met de betrokken instantie of 
piloot. 

- Lichtgroen betekent op schema. 

- Donkergroen betekent uitgevoerd. 

- Oranje betekent vertraging of slechts deels uitgevoerd.  

- Rood duidt erop dat de maatregel nog niet opgestart werd. Dit houdt niet noodzakelijk in dat de 
maatregel niet zal uitgevoerd worden. Het tijdskader loopt tot 2020 en er is dus nog tijd om de 
zaken uit te voeren. 

- Grijs duidt op het gebrek aan informatie over de specifieke maatregel.  

WATERBEHEER 

1.1 Optimaliseren van duurzaam watergebruik bij alle sectoren CIW 

1.2 Optimaliseren van het gebruik van alternatieve waterbronnen CIW 

1.3 
Uitbouwen en optimaliseren van het distributienetwerk (leidingwater, grijswater, 
regenwater) 

CIW 

1.4 Uitwerken van een uniform en stimulerend subsidiebeleid en dito prijzenstructuur CIW 

1.5 
Herstellen en beschermen van de grondwatervoorraden ter hoogte van de 
drinkwaterbeschermingszones 

CIW 

1.6 
Herstellen en beschermen van de grondwatervoorraden ter hoogte van andere 
beschermde gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van grondwater 

CIW 

1.7 
Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
drinkwaterbeschermingszones 

CIW 

1.8 
Herstellen en beschermen van de oppervlaktewaterhuishouding ter hoogte van 
andere beschermde gebieden 

CIW 

1.9 
Beschermen en herstellen van de grondwatervoorraden (sluitend voorraadbeheer), 
rekening houdend met de impact van waterschaarste en droogte (verzilting) 

CIW 

1.10 Uitwerken en toepassen van een GWL- en regiospecifiek vergunningenbeleid CIW 

1.11 Actief peilbeheer CIW 

1.12 
Verminderen van effecten van waterschaarste en droogte (uitwerken van 
laagwaterstrategieën) 

CIW 

1.13 
Beschermen of vrijwaren van waterconserveringsgebieden om de achteruitgang 
van het hydraulisch regime van het oppervlaktewaterlichaam tegen te gaan 

CIW 

1.14 Wetgeving en vergunningen oppervlaktewaterontttrekkingen CIW 

1.15 Vermijden van nieuwe overstromingsgevoelige ontwikkelingen (Preventie) CIW 

1.16 Verwijderen van constructies in overstromingsgevoelige gebieden (Preventie) CIW 

1.17 Aanpassen van constructies in overstromingsgevoelige gebieden(Preventie) CIW 

1.18 Andere preventieve maatregelen waaronder verzekeringen (Preventie) CIW 

1.19 Water vasthouden (Protectie) CIW 

1.20 Water bergen (Protectie) CIW 

1.21 Beschermen van kust en overgangswater (Protectie) CIW 

1.22 Beschermen tegen niet tij-gebonden water (Protectie) CIW 
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1.23 Afvoercapaciteit in functie van veiligheid verzekeren (Protectie) CIW 

1.24 Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen (baan)grachten (Protectie) CIW 

1.25 
Opzetten en uitbouwen van voorspellingssystemen en waarschuwingssystemen 
(Paraatheid) 

CIW 

1.26 Verhogen van het bewustzijn en de paraatheid van het publiek (Paraatheid) CIW 

1.27 
Maatregelen om na overstroming of wateroverlast de toestand van voorheen te 
herstellen of waar mogelijk te verbeteren 

CIW 

1.28 
Het terugdringen van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met 
nutriënten door de land- en tuinbouwsector 

CIW 

1.30 
Realiseren van structuurherstel (in functie van hydromorfologische ontwikkelings-
mogelijkheden) 

CIW 

1.31 
Integratie in en afstemming van de recreatiedruk op de draagkracht van het 
systeem 

CIW 

1.32 Tegengaan van sedimentinbreng in de waterlopen CIW 

1.33 Studies en onderzoeksopdrachten CIW 

1.34 
Bij de bescherming van de kust tegen stormvloeden en overstromingen wordt  
volgend principe toegepast: ‘zachte zeewering’ waar het kan; ‘harde zeewering’ 
waar het moet 

MOW 

LEEFMILIEU 

2.1 
Wenselijkheid onderzoeken van het meer afdwingbaar maken van bepaalde 
erosiebestrijdingswerken 

LNE, LV 

2.2 Beleid omtrent organisch stofgehalte meer vormgeven LNE, LV 

2.3 
Klimaatadaptatie en de bijbehorende klimaatreflex zal worden opgenomen in de 
MER-richtlijnenboeken. 

LNE 

2.4 
Sensibilisering met betrekking tot de noodzaak van een gezonde bodem met in het 
bijzonder de gereduceerde bodembewerking, eventueel ondersteund door 
subsidiëring 

LNE, LV 

2.5 
Onderzoek naar de invloed van de klimaatverandering op de stikstofcyclus en het 
organisch stofgehalte 

LNE 

2.6 
Onderzoek naar de invloed van de klimaatverandering op de diverse schakels van 
de materiaalkringlopen 

LNE 

NATUUR 

3.1 Natuurgebieden met elkaar verbinden, vergroten en robuuster maken  LNE, RWO, MOW 

3.2 
Natuur verweven binnen andere functies, om daarmee een ecologische 
basisstructuur te realiseren 

LNE, RWO 

3.3 
Rekening houden met de klimaatwijziging bij de inrichting van natuur- en andere 
groengebieden; onder andere soort- en herkomstkeuze 

LNE 

3.4 
Natuur- en bosbeheer aanpassen, met speciale aandacht aan onderhoud en 
calamiteiten 

LNE 

3.5 Bermbeheer aanpassen MOW, LNE 

3.6 
Klimaatadaptatie meenemen in de ontwikkeling van soortenbeschermings-
programma’s en -plannen 

LNE 

3.7 
Onderzoek naar en monitoring van de invloed van de klimaatverandering op 
specifieke (Vlaamse) soorten  

LNE 
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3.8 NIEUW: ecosystem based adaptation binnen educatie LNE 

3.9 NIEUW: ecosystem based adaption als insteek bij beleidsprocessen LNE 

INDUSTRIE EN DIENSTEN 

4.1 
Overleg met de verzekeringssector voeren in verband met de mogelijke 
ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten. 

EWI, LV, CIW,LNE 

4.2 Ontwikkelen van een klimaatstrategie binnen het Nieuw Industrieel Beleid EWI 

4.3 Het nut onderzoeken van concrete adaptatie-casestudies bij enkele voorbeeldbedrijven VTFA 

4.4 Sensibilisering van de toeristische sector IV 

MOBILITEIT 

5.1 
Ontwerp, bestek en onderhoud van wegen aanpassen, inclusief de opmaak van 
een ‘handleiding voor drainage’ 

MOW 

5.2 
Bouw- en gebruiksvoorschriften kunstwerken analyseren en indien nodig 
aanpassen 

MOW 

5.3 Uitkomsten ARISCC beschouwen en (deels) overnemen MOW, Infrabel 

LANDBOUW 

6.1 
Onderzoek en sensibilisering inzake het overstappen naar andere cultivars of 
soorten of het aanpassen van plant- en oogstdata 

LV 

6.2 Onderzoek en sensibilisering over rassenkeuze en rantsoensamenstelling LV 

6.3 Onderzoek en sensibilisering over bestrijding plantenziekten en -plagen en dierziekten LV 

6.4 
Draagvlak creëren voor, faciliteren en stimuleren van de toepassing van blauwe 
diensten in het integraal waterbeleid op het terrein 

LV, CIW 

6.5 Sensibiliseren van belang van schaduw (onder andere KLE) voor vee LV 

6.6 
NIEUW: Sensibilisering voor en introductie van aangepaste stalconcepten en 
ventilatietechnieken (tegen hittestress bij landbouwdieren) 

LV 

6.7 NIEUW: adaptatie aan de klimaatverandering als automatische of autonome evolutie LV 

6.8 
NIEUW: een duurzaam bodembeheer als direct of indirect antwoord op mogelijke 
effecten van de klimaatverandering 

LNE, LV 

6.9 NIEUW: teelt- en oogstverzekering LV 

6.10 NIEUW: in onderzoek naar teelttechnieken klimaatverandering meenemen LV, LNE 

VISSERIJ 

7.1 Regelgeving aanpassen om flexibele, duurzame visserij mogelijk te maken LV 

7.2 Onderzoek naar invloed van klimaatverandering op vispopulaties LV 

BEBOUWDE OMGEVING 

8.1 Onderzoeken en eventueel aanpassen EPB berekeningsmethodiek LNE 

8.2 
Adaptatie parameter maken bij de ontwikkeling van duurzame nieuwe 
stalconcepten 

LV 
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8.3 Duurzame bedrijventerreinen aanleggen en onderhouden EWI 

8.4 Aanpassen Vlaams patrimonium LNE, OV 

8.5 
Ontwikkelen en aanscherpen van instrumenten om de duurzaamheid van 
verschillende gebouwtypologieën te beoordelen 

LNE, WVG, OV 

8.6 Begeleiden en waarborgen van het adaptatieaspect in stadsvernieuwingsprojecten BZ 

8.7 Adaptatie onderdeel van (relevante) opleidingen maken OV 

8.8 
Onderzoek naar de gevolgen van de Vlaamse ruimtelijke structuur voor het 
klimaatbeleid 

RWO 

GEZONDHEID 

9.1 Doelpubliek specifieke sensibilisatie voor problemen in tijden van extreme hitte WVG 

DOORWERKING 

11.1 
Waakzaam zijn voor nieuwe initiatieven en plannen van de Vlaamse overheid waar een 
klimaatreflex gewenst is. De betrokken beleidsdomeinen ondersteunen in het uitvoeren 
van de klimaatreflex 

VTFA 

11.2 
Elke piloot zal in 2013 een startvergadering met hun stakeholders organiseren. Het is 
aan de beleidsdomeinen zelf om  te bepalen of ze er een jaarlijks terugkerend element 
van maken  

piloten 

11.3 Organiseren en rapporteren van adaptatieoverleg piloten 

11.4 
Periodiek bundelen van de verschillende sectorale deelrapporten tot een voortgangs-
rapport adaptatie 

VTFA 

11.5 
Ontwikkelen van een screeningstool om de klimaatreflex binnen de Vlaamse overheid 
te volgen en deze doorlichting doen plaatsvinden 

VTFA 

11.6 
Bestendigen van het CcASPAR netwerk tot een nieuwe denktank Klimaatbestendig 
Vlaanderen 

VTFA 
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