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KLIMAATADAPTATIE EN KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE RICHTLIJNEN
VOOR DE RUIMTELIJKE INRICHTING VAN GEBIEDEN

MANAGEMENTSAMENVATTING

Met deze studie is getracht algemene adaptatiestrategieën verder te vertalen onder vorm van kwantitatieve
en kwalitatieve richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van nieuw te verstedelijken gebieden én voor de
transformatie van bestaande stedelijke zones. De verschillende mogelijke strategieën en maatregelen werden
hiertoe eerst onderzocht en onderbouwd met onderzoeksresultaten uit literatuuronderzoek. Voor elke maatregel
is een overzichtelijke fiche opgemaakt waarin zowel de effectiviteit van de maatregel als de voor- en nadelen in een
bredere context worden beschreven.
Welke de beste maatregel is, is niet absoluut, maar hangt naast de specifieke klimatologische omstandigheden ook
af van de “omgeving” (fysisch, maatschappelijk, sociaal,…) waarbinnen de maatregel wordt geïmplementeerd, van
de visie van de ontwerper of planner én van de beleidsvoorkeuren van de opdrachtgever.
Aangezien er geen algemeen geldende voorkeursvolgorde op basis van effectiviteit kan worden opgemaakt werd
onderzocht op welke maatregelen het beleid dient in te zetten en waar. Hiertoe werd de opdeling gemaakt tussen
quick wins en structurele ingrepen. Quick wins zijn kleine interventies waarbij zowel de inzet als kost beperkt
is: groendaken, infiltrerende verharding, witte dakbedekking,… De quick wins worden vanuit Vlaams beleid en
vanuit de lokale behoeften en kansen gestuurd. Een structurele ingreep koppelt zeer nadrukkelijk de klimaatopgave
aan de stedelijke opgave. Het implementeren van een adaptief waterlandschap, een collectief bos zijn hiervan een
voorbeeld. De locatie voor deze structurele ingrepen wordt bepaald vanuit een kwetsbaarheidsanalyse en analyse
van specifieke opportuniteiten. Meer concreet: de impact van de klimaateffecten voor een bepaald gebied enerzijds
en de opportuniteiten die liggen verborgen in de stedelijke opgave voor een bepaald stuk stad maken het mogelijk
om de prioritaire gebieden te selecteren. De structurele ingrepen zetten tegelijkertijd in op het milderen van de
klimaateffecten en invulling geven aan deze opportuniteiten.
Werken aan klimaatadaptatie gaat bij voorkeur uit van een combinatie van quick wins én structurele ingrepen. Dit
om voldoende te diversifiëren in het beleid en op een voldoende gespreide manier verbetering in het stedelijk en
verstedelijkt gebied te realiseren.
Deze aanpak werd in het ontwerpend onderzoek toegepast op twee studiegebieden: de randstedelijke Brusselse
Noordrand en de stedelijke Antwerpse Zuidrand. Het resultaat van dit onderzoek kan worden beschouwd als een
illustratie van deze aanpak in verschillende contexten (vb. bedrijventerrein, valleidorp, nieuwe woonontwikkeling,
suburbane functies, arbeiderswijk,…).
De informatie opgenomen in deze studie laat elke beleidsmaker of ontwerper toe zijn of haar eigen, weloverwogen
keuzes te maken voor de locatie en uitwerking van klimaatadaptieve maatregelen: met de fiches met maatregelen
als overzicht van de mogelijkheden en het ontwerpend onderzoek als illustratie van aanpak en concrete uitwerking.
In de conclusie zijn enkele beleidsaanbevelingen op Vlaams niveau opgenomen m.b.t. kennisuitwisseling en
kennisopbouw, de opmaak van een kader voor adaptatie en de financiering ervan.
Dit onderzoek heeft eerder studiewerk (Technum 2011, Alterra/Antea 2012) vervolledigt en is een springplank voor
het uitwerken van een klimaatadaptief ruimtelijk beleid en de realisatie van concrete klimaatadaptieve projecten
in Vlaanderen.
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KLIMAAT ALS OPPORTUNITEIT
“An occasion for reflection, even providing partial and provisional answers, on
the modalities with which the environmental emergencies derived from climate
change can offer the opportunity for a renewed project of the city and the territory, capable of structuring the same differently. Designing the water space, the
reduction of energy consumption and the production or renewable energy in fact
means, first and foremost, imagining the coexistence of species and environments
that are different. It means designing the mixité of things, populations and functions, taking on the great challenges of the coming future: the economic crisis, the
conflicts for the appropriation of the energy resources, the risks for human health,
the supply of drinking water, more in general the consequences of climate change.”
(Paola Viganò in Extreme Cities, p23)
Wanneer de ontstaansgeschiedenis van steden wordt onderzocht stellen we
vast dat er een vanzelfsprekende wederkerige relatie is tussen verstedelijking en
het “gegeven” landschap. Het ontstaan van de meeste steden werd aangestuurd
vanuit een sterke geografische, hydrografische, topografische … logica. Factoren als aanwezigheid van drinkwater, mogelijkheden voor voedselproductie,
transportdragers … waren sterk afhankelijk van de conditie die geschept werd
door het gegeven (natuurlijk) landschap op een welbepaalde plek.
Vandaag in het Vlaamse stedelijke veld is nagenoeg ieder verband tussen landschap en verstedelijking verdwenen. Het stedelijk veld is niet meer leesbaar als
een geïntegreerd geheel van verstedelijking/landschap maar enkel als juxtapositie van stedelijke en landschappelijke fragmenten. Het generieke karakter van
elk fragment domineert. Iedere lokale verankering ontbreekt.
Klimaatadaptatie moet ingezet worden als een opportuniteit om in verstedelijkt
Vlaanderen op zoek te gaan naar nieuwe logica’s. Zowel ruimtelijk, functioneel,
socio-economisch als cultureel. Klimaat biedt een nieuw perspectief op verstedelijkt Vlaanderen. Een perspectief dat inzet op een meer robuuste stedelijke
omgeving. Zowel op het vlak van cultuur, economie, klimaat … Een perspectief
dat een meer performante verhouding tussen de verschillende onderdelen van
dit verstedelijkte landschap tracht te verbeelden. Een perspectief dat inzet op
nieuwe vormen van samenhang, nieuwe organisaties, nieuwe ordeningen …
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De Volkstelling, Pieter Bruegel de Oude, 1566
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INLEIDING
Opdracht

Doel van de opdracht

De klimaatwijziging wordt algemeen beschouwd als één
van de grote, urgente maatschappelijke uitdagingen. Op
28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams
Klimaatbeleidsplan (VKP) 2013-2020 definitief goed.
Het plan bestaat uit een overkoepelend luik en twee
deelplannen: het Vlaams Mitigatieplan (VMP), om
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en het
Vlaams Adaptatieplan (VAP) om de effecten van de
klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen. In het
VAP wordt specifiek aan het beleidsdomein Ruimtelijke
Ordening gevraagd, maatregel 8.8 bebouwde ruimte, om
de gevolgen van de Vlaamse ruimtelijke structuur voor
het klimaatbeleid verder te onderzoeken.

Met dit deelonderzoek wensen we de algemene
handelingsstrategieën verder te concretiseren, in het
bijzonder wensen we de klimaatadaptatiemaatregelen
te vertalen in kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen
(omgevings-indicatoren) voor de ruimtelijke inrichting
van nieuw te verstedelijken gebieden en voor de
transformatie van bestaande, verstedelijkte zones. In
essentie willen we de draagkracht van te herstructureren
en te ontwikkelen gebieden vanuit de invalshoek klimaat
expliciteren.

De invulling van klimaatverandering in het ruimtelijk
beleid is op vandaag eerder beperkt. Het is de bedoeling, in
navolging van het groenboek voor het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen en het klimaatbeleidsplan Vlaanderen, het
thema een meer centrale plaats te geven in het toekomstig
beleid.
Tegelijkertijd wordt het klimaatthema als één van
de onderzoeksporen in de onderzoeksagenda van het
departement Ruimte Vlaanderen opgenomen. Dit
betekent dat vanuit een meerjarig perspectief, voor het
klimaatthema een onderzoeksprogramma zal opgezet
worden met meerdere concrete onderzoeksvoorstellen.
Recent werd het onderzoek ‘Met ruimtelijk beleid naar
een klimaatbestendig Vlaanderen. Handelingsstrategieën
voor het Vlaamse Departement Ruimtelijke Ordening,
Wonen en Onroerend Erfgoed’ afgerond. In dit onderzoek
werden reeds algemene handelingsstrategieën voor het
departement uitgewerkt.
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Hiertoe willen we een ruimtelijk gedifferentieerd inzicht
krijgen in de gebieden in Vlaanderen waar de effecten van
klimaatwijzigingen zich op vandaag en in de toekomst
meer en minder laten voelen, en deze plekken vatten in
een aantal (inrichtingsaspecten voor) typeomgevingen en
bijhorende omgevingsindicatoren op lokaal en regionaal
schaalniveau.
Uit het bestek Bestek nr. AOM/13/12 Klimaatadaptatie en kwalitatieve
en kwantitatieve richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van
gebieden uitgeschreven door Ruimte Vlaanderen afdeling Onderzoek
en Monitoring

De klimaatverandering is vandaag al een feit, en zal
zich in de komende decennia hoe langer hoe meer
doorzetten. Vlaanderen moet zich, zoals de rest van de
wereld, wapenen tegen de gevolgen hiervan. Ruimtelijke
inrichting is hierbij een belangrijk instrument; het kan de
impact van de klimaatverandering versterken of helpen
afzwakken, en schept ook de voorwaarden waarbinnen
andere adaptatiemaatregelen kunnen gerealiseerd
worden. Deze studieopdracht richt zich op het stedelijke
en randstedelijke gebied. De handelingsstrategieën
waar naar verwezen wordt in de opdrachtomschrijving
richten zich op drie pijlers: groenblauwe netwerken,
verdichting in de stad en uitdunning in het buitengebied
en energielandschappen. Voor deze opdracht – die
het verstedelijkte Vlaamse landschap als focus heeft –
kunnen we deze handelingsstrategieën vertalen naar
inzetten op stedelijke groenblauwe netwerken, slim
verdichten en energiebewuste stedenbouw.
Stedelijke groenblauwe netwerken zijn cruciaal in het
klimaatbestendig maken van Vlaanderen. De steden
zijn door de sterke bebouwing en vaak extreme sluiting
van de bodem de plekken bij uitstek waar problematieken als hitte-stress en wateroverlast tot uiting komen. Groenblauwe netwerken op verschillende schaalniveaus kunnen deze effecten milderen. Het werken
aan deze groenblauwe netwerken is een continu proces.
Ieder project – klein of groot – kan hieraan een bijdrage
leveren. Daarenboven zijn de bijkomende effecten die
groenblauwe netwerken realiseren, niet te onderschatten: verhoogde biodiversiteit, recreatie, attractiviteit
van de stad …

Slim verdichten in het kader van een klimaatbestendig
Vlaanderen betekent verdichten en tegelijkertijd het
voorzien van voldoende open ruimte, voldoende onverharde ruimte, voldoende ruimte voor groen en water …
Slim verdichten is ook verdichten in de bestaande stad.
Het transformeren van reeds verstedelijkt gebied in en
rond de stad in plaats van het aansnijden van “greenfields”. En dit op verschillende schaalniveaus.
Energiebewust bouwen aan de stad betekent het
inzetten op een transformatie van de stad met het
oog op een vermindering van het gebruik van fossiele
brandstoffen. Dit door enerzijds het energieverbruik te
beperken en anderzijds het voorzien van ruimte voor
hernieuwbare energieproductie. Mobiliteit is een grote
energievrager in de stad. Het inzetten op duurzame vormen van mobiliteit zoals wandelen, fietsen en openbaar
vervoer levert een belangrijke bijdrage aan de reductie
van het energieverbruik. Ook bedrijven en woningen
kunnen door een slimme stedenbouw een stuk minder
energie gaan verbruiken. Niet enkel door een betere
energieprestatie van de gebouwen op zich maar ook
door gebouwen op een intelligente manier te schakelen
waardoor bijvoorbeeld koude en warmte kunnen worden uitgewisseld.
Aangezien de nadruk van deze studie ligt op adaptatie
zal het energievraagstuk eerder beperkt aan bod komen.
Dit neemt echter niet weg dat er een win-win situatie
kan gecreëerd worden tussen klimaatadaptatie en een
bewuster energiegebruik.
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Leeswijzer
In een eerste hoofdstuk wordt het opzet van de
studie, het perspectief op de opdracht geformuleerd.
Het nadenken over klimaat wordt opgevat als
een belangrijke opportuniteit om de stedelijke en
verstedelijkte omgevingen in Vlaanderen een meer
duurzame richting uit te sturen. Een opportuniteit om
een cultureel, maatschappelijk, ruimtelijk … rijkere
omgeving te creëren. De sleutel ligt er hier in om
nieuwe vormen van samenhang te creëren waarbij de
klimaatopgave en de stedelijke opgave gelijktijdig in één
perspectief worden gekneed.
Het tweede hoofdstuk verkent de klimaatopgave op
niveau van Vlaanderen. Dit deel is cruciaal om inzicht
te krijgen in de aard en de omvang van de klimaat
gerelateerde effecten die we kunnen verwachten en
waarvoor we ons moeten aanpassen.
Het derde hoofdstuk formuleert een stimulerend en
richtinggevend kader met betrekking tot het omgaan
met wijzigende klimaatcondities. Bouwstenen
worden geformuleerd die op een expliciete manier
de klimaatopgave koppelen aan de stedelijke opgave.
Deze bouwstenen verbeelden een nieuwe vorm van
stedelijkheid waarbij zowel stedelijke als klimatologische
parameters de transformatie van het verstedelijkt gebied
in Vlaanderen aansturen.
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In het vierde hoofdstuk wordt de klimaatopgave
concreter gemaakt aan de hand van het formuleren van
strategieën en maatregelen. Verschillende strategieën
– ontharden, bebossen … – worden uiteengezet en
het effect van deze strategieën op de verschillende
klimaateffecten. Er wordt uitgebreid gerefereerd naar de
literatuur in het toelichten van concrete richtcijfers en
instrumenten. Dit luik bevat zeer concrete kwantitatieve
en kwalitatieve richtlijnen.

DEEL 1 | Opzet
DEEL 3 | Bouwstenen
DEEL 4 | Strategieën & Maatregelen
DEEL 2 | Klimaat in Vlaanderen

DEEL 5 | Ontwerpend onderzoek

Het vijfde hoofdstuk is de neerslag van ontwerpend
onderzoek. In een diverse set van stedelijke
contexten worden mogelijkheden onderzocht om de
klimaatopgave en de stedelijke opgave aan elkaar te
koppelen. Dit met het oog op het ontwikkelen van een
meer vitale en veerkrachtige stedelijke structuur. De
verschillende studiegebieden worden nauwkeuriger
geïnventariseerd en speculatieve configuraties
worden ontwikkeld die een nieuwe samenhang in het
gefragmenteerde stedelijke weefsel verbeelden.

Antwerpse Zuidrand | Kiel & A12

Brusselse Noordrand | Wolvertem & Grimbergen

DEEL 6 | Conclusie

In het zesde hoofdstuk wordt de conclusie geformuleerd.
Maatwerk is de sleutel om te komen tot een juiste
oplossing.
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Opzet

1.
“The urban dilemma is not just a social, economic and technical one but above
all a design problem. All urban planning is concerned mainly with bringing order into an empirical structure born of accident, practical constraints and social
requirements and suggesting methods of integrating what are at times mutually
exclusive urban situations into a rational system or halfway logical strategy. The
planning methods applied in the past can no longer offer strategies suited to today’s cities.” Uit The Dialectic City (O.M. Ungers & S.Vieths)

“Rather than being a unified concept, the city is now a structure made up of “complementary places”. The many contrasting areas (…) together form a loose urban
association. The modern city shaped by technology and cultural demands is made
up not of a total jumble, but of a system of mutually complementary, significant
places. That is why an appropriate method must be found of identifying the character of these very disparate places, defining it and developing its specific features,
either by adding the functions that are lacking or by perfecting existing ones.” Uit
The Dialectic City (O.M. Ungers & S.Vieths)

“It became clear that the late 20th-century city is far too heterogeneous and contradictory to be integrated in a single, however dominant plan. The contemporary
town is not one but many places. It is a complex, many-layered, multifarious
structure, made of complementary and interconnected ideas, concepts and systems” Uit The Dialectic City (O.M. Ungers & S.Vieths)
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RECREATIE

Het transformeren van de stad of het territorium is een complex gegeven. Het
is vaak een eerder uitgebreide mix van al dan niet tegenstrijdige factoren die in
een stedelijke interventie potentieel een antwoord kunnen krijgen. Terwijl in
het verleden vaak een eerder eenzijdige (technische) benadering de bovenhand
haalde eist de maatschappij vandaag meer en meer een geïntegreerde aanpak
waar een veelheid aan vraagstukken een antwoord moeten krijgen in een samenhangend en performant project. Zowel infrastructuurprojecten als stedelijke projecten krijgen op die manier een heel andere lading. De klimaatopgave
die vandaag meer en meer urgent wordt moet integraal deel gaan uitmaken van
ieder project dat werkt aan de stad en het territorium.

STRAND

COLLECTIEVE RUIMTE

WATER

SCHADUWRUIMTE

LIGWEIDE

Klimaatadaptatie moet worden ingezet als een opportuniteit om de stedelijke
en verstedelijkte omgevingen in Vlaanderen een meer duurzame richting uit
te sturen. De sleutel ligt er in om nieuwe vormen van samenhang te creëren
waarbij de klimaatopgave en de stedelijke opgave gelijktijdig in één perspectief
worden gekneed. Er wordt op zoek gegaan naar sturende logica’s die een driver
kunnen zijn voor het ontwikkelen van een klimaatbestendige én vitale stedelijke omgeving. Dergelijke logica’s kunnen zich richten op het optimaliseren van
nauwgezet geselecteerde lagen van de stedelijke structuur (bv. groenblauwnetwerk). Of ze scherpen de specifieke karakteristieken in de stad verder aan om
een sterkere complementariteit tussen verschillende onderdelen van de stad te
bewerkstellingen (bv. koelere plaatsen versus minder koele plaatsen).

LIGWEIDE

BEBOSTE SEMIPRIVATE
RUIMTE

SPEELBOS

WATER

PUBLIEKE RUIMTE/
RESTAURANT

Blaarmeersen | Gent
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Bosuil | Antwerpen
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Een aantal voorbeelden. Het ontwikkelen van plekken , zoals De Bist te Wilrijk,
met een concentratie van publieke functies tot een koele plaats; de klimatologische conditie van de plek ondersteunt het stedelijke leven in zijn verschillende dimensies (sociaal, cultureel, economisch). Het ontwikkelen van ruime
collectieve tuinen met ruimte voor water en een interessante mix van bebossing en open ruimten (Bosuil, Antwerpen); nieuwe vormen van collectiviteit
en klimatologische factoren sporen hier samen in één vernieuwend project.
Het uitbouwen van een sterke groenblauwe structuur in een wijk of stadsdeel,
denk maar aan de Blaarmeersen in Gent, waar een vraag naar biodiversiteit,
watermanagement, recreatie, het beheersen van hitte-stress … resulteren in één
performante stedelijke structuur.

BOMENSTRUCTUUR BOVEN
PARKING EN PARALLEL AAN
GEVEL

De koppeling tussen klimaatopgave en stedelijke opgave heeft ook een meer
pragmatische reden. Investeringen om deze klimaatopgaves aan te pakken zijn
vandaag in de praktijk in de eerste plaats gericht op de bescherming (“protectie”) tegen overstromingen, door het voorzien van infrastructurele maatregelen
(dijken, overstromingsgebieden, buffer- en infiltratievoorzieningen, …). Het
beleid zet daarnaast echter ook expliciet in op het voorkomen (“preventie”) van
overstromingen. Met name in het kader van deze beleidsoptie heeft ruimtelijke
planning een cruciale rol te spelen. Daarbij komt dat investeringspakketten om
de (toekomstige) problematiek van hitte-stress of heat-island-effect aan te pakken er op dit moment hoegenaamd niet zijn en er op korte termijn wellicht ook
niet zullen komen. Ook voor deze problematiek is een groot deel van het antwoord te vinden in doordachte ruimtelijke- en stadsplanning. Het zal er dus op
neer komen om mee te liften met andere investeringen om samen met de bouw
van nieuwe infrastructuur, nieuwe publieke ruimten, nieuwe stedelijke programma’s ook te bouwen aan een meer klimaatbestendige stedelijke omgeving.

COMMERCIËLE PLINT

BIBLIOTHEEK

LUIFEL BOVEN DE PUBLIEKE
RUIMTE

WATER

PARKGEBIED

Werken vanuit deze invalshoek vraagt eerst een duidelijk inzicht in de klimaatopgave en de stedelijke opgave. Beide worden hierna in algemene termen toegelicht.

De Bist | Wilrijk
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1.1. KLIMAATOPGAVE
De primaire “drivers” van de klimaatopgave zijn de
wijzigingen in de klimatologische parameters die een
rechtstreeks gevolg zijn van de kimaatverandering: wijzigingen in temperatuur, in neerslagpatronen, in windsnelheid, in potentiële verdamping, … Evoluties in deze
parameters vormen een impact op zich, maar ze werken
ook door in afgeleide impacten (droogte, wateroverlast,
gezondheidseffecten, …). Deze doorwerking en de aard
van de gerelateerde impacten hangen sterk samen met
de omgeving waarbinnen ze zich afspelen: een stijging
van de temperatuur bijvoorbeeld werkt anders door in
een open landbouwgebied dan in een dichtbebouwde
stad, en leidt er ook tot andere effecten. Als we dus spreken over de klimaatopgave van Vlaanderen, moet zowel
rekening gehouden worden met de (primaire) klimatologische effecten als met de impacten van hogere orde
die ervan afgeleid zijn, en die sterk gemoduleerd wordt
door de natuurlijke en culturele leefomgeving die ons
omringd.
In termen van primaire klimaateffecten moet in Vlaanderen vooral rekening gehouden worden met een toename in de temperatuur en een wijziging in de neerslagpatronen. Ook de stijging van de zeespiegel kan als
een primair effect beschouwd worden, vermits het exogeen is aan de evoluties in Vlaanderen.
De omvang van deze wijzigingen is ook op relatief korte
termijn niet exact te voorspellen, en wordt onzekerder
naarmate we verder in de toekomst kijken. Talloze simulaties met verschillende rekenmodellen, en uitgaande
van verschillende scenario’s op het vlak van de evolutie
van de uitstoot van broeikasgassen, laten echter wel toe
de vermoedelijke grenzen van deze klimaatverandering
te verkennen. Deze grenzen kunnen beschreven worden aan de hand van verschillende “klimaatscenario’s”,
die elk een ander (en intern consistent) beeld geven van
de mogelijk te verwachten evoluties in de voornaamste
klimatologische parameters in de loop van de 21e eeuw.
Een voorbeeld van een dergelijke verzameling van scenario’s (die samen een beeld geven van de vermoedelijke bandbreedte van de te verwachten effecten) zijn de
scenario’s voorgesteld in de “Milieuverkenning 2030”
(VMM, 2009). Deze scenario’s werden oorspronkelijk
in het kader van het CCI-HYDR project (KU Leuven
en KMI)1 opgemaakt om voorspellingen te kunnen ma1
Climate change impact on hydrological extremes along rivers and urban drainage systems in Belgium, gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid

18

OPZET STUDIE

ken van de gevolgen van de klimaatverandering op het
regime van de waterlopen in België. De focus lag daarbij
vooral op wijzigingen in de neerslagpatronen en potentiële evapotranspiratie. Om ze een grotere algemene relevantie te geven werden ze naderhand uitgebreid met
de klimaatparameters temperatuur en windsnelheid2.
Bijgaande tabel geeft op hoofdlijnen de verschillen weer
tussen de verschillende scenario’s, zoals ze ook zijn toegepast in de studie “adaptatie aan klimaatverandering:
globale kosten en praktische voorbeelden” (Technum,
2012)3. De cijfers zijn (met uitzondering van het “extreem” scenario, dat specifiek voor de genoemde studie
werd ontwikkeld) overgenomen of afgeleid uit de studie
van Baguis et al . en Demarée et al4 . Voor de stijging van
de zeespiegel is beroep gedaan op de CLIMAR-studie.
Deze scenario’s geven samen een (op basis van de huidige kennis) aannemelijk beeld van de range van de klimaatveranderingen waarmee we tegen het einde van de
21e eeuw kunnen te maken krijgen.
De drie klimaatscenario’s geven aan dat het tegen het
einde van de 21e eeuw in Vlaanderen aanzienlijk warmer zal worden, en dit in alle maanden van het jaar.
Hoe groot die toename effectief zal zijn, blijft onzeker.
In januari bijvoorbeeld stijgt de omgevingstemperatuur, afhankelijk van het scenario, met 1,5 tot 4,2 °C. In
augustus kan de temperatuur toenemen met 2,8 à 8,9
°C. Voor de seizoengemiddelden levert dit voor de winter (december, januari, februari) een toename van 1,5 à
4,4 °C op, en voor de zomer (juni, juli, augustus) zelfs
een toename van 2,4 à 7,2 °C.
Niet alleen de gemiddelde maandtemperaturen, maar
ook de temperatuur op de warmste en koudste dagen
zal duidelijk stijgen. Dit betekent onder meer dat er tegen het einde van de 21e eeuw tijdens de zomer heel wat
meer erg warme dagen zullen zijn dan tijdens de zomer
in de periode 1961-1990.
Door de temperatuurstoename neemt de hoeveelheid
verdamping toe, zowel in de winter als in de zomer.
Ook de neerslag neemt toe in de winter. De neerslagBaguis et al., 2009. “Extension of CCI-HYDR climate change scenarios for
INBO.
3
De termen “hoog”, “midden” en “laag” zijn te interpreteren in termen van de
hydrologische impact van de scenario’s. In die zin kan ook gesproken worden
over resp. een nat, gematigd en droog scenario.
4
Demarée, G. et al. (2009). Berekening van klimaatscenario’s voor Vlaanderen.

2

Zomer

Winter

Toename temperatuur
Toename neerslag
Toename regendagen
Toename PET
Toename zomerstormen
Factor toename neerslagintensiteit
Toename temperatuur
Toename neerslag
Toename regendagen
Toename PET

Toename hoogwaterdagen
Toename laagwaterdagen

Laag
+ 2,32°C
- 48 mm
- 7 dagen
+ 8%
- 28%
1
+ 1,24°C
- 1 mm
- 2 dagen
+ 3%

Midden
+ 4,35°C
- 26 mm
- 4 dagen
+ 22%
+ 8,25%
1,16
+ 2,86°C
+12 mm
+ 1 dag
+ 23%

Hoog
+ 7,19°C
- 5 mm
- 1 dagen
+ 53%
+ 34%
1,54
+ 4,31°C
+ 41 mm
+ 3 dagen
+ 61%

Extreem
+ 12,5°C
+10 mm
- 2 dagen
+ 70%
+ 50%
2,14
+ 7,5°C
+ 70 mm
+ 5 dagen
+ 75%

- 5 tot 9 dagen
+ 2 tot 12 dagen

- 2 tot +2 dagen
+ 25 tot 76 dagen

+ 9 tot 12 dagen
+ 56 tot 139 dagen

Toename
Toename

+60 cm
+80 cm
+130 cm
+200 cm
Stijging zeespiegel
De drie klimaatscenario’s voor Vlaanderen uit de “Milieuverkenning 2030” (VMM) + één zelf gedefinieerd “extreem” scenario. Het extreem scenario is niet gestoeld
op internationale modellen en de waarschijnlijkheid dat dit scenario zich zou voordoen is dus niet gekend. Het is te beschouwen als een “worst case”-scenario.
(TECHNUM. (2012). Adaptatie aan klimaatverandering: globale kosten en praktische voorbeelden.)

verandering in de zomer is complexer. De totale neerslaghoeveelheden worden waarschijnlijk kleiner en er
zouden minder regenbuien optreden. De hevige zomeronweders kunnen echter extremer zijn en zullen
zich vaker voordoen.
De sterkste daling in zomerneerslag wordt gevonden
voor het droog klimaatscenario en de maand augustus. De maandgemiddelde neerslag zou er met tot 78
% afnemen ten opzichte van de huidige situatie. Voor
de maand januari wordt de sterkste neerslagtoename
verwacht (van nauwelijks verandering tot een toename
met 64 %).
Naast de maandgemiddelde neerslag werd ook de kans
bestudeerd waarbij de meest extreme neerslagperiodes
zich voordoen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat dagen met
een neerslaghoeveelheid die zo groot is dat ze zich maar
eens om de tien jaar voordoet, een hoeveelheid neerslag
zullen kennen die tot een factor 2,5 hoger ligt dan in de
referentieperiode.
De mogelijke neerslagverandering vertoont ook kleine
2030” (VMM) + één zelf gedefinieerd “extreem” scenario. Het
regionale verschillen binnen België. In de kuststrook
ligt de verandering 10 % hoger dan in het binnenland,
zowel voor de zomerperiode als voor de winterperiode.
Voor de zomerperiode betekent dit dat de neerslagdaling in de kuststrook minder sterk is (het toekomstige
klimaat ligt dichter bij het huidige klimaat). In de winterperiode zorgt een bijkomende neerslagtoename met
10 % voor een sterkere vernatting van de kuststrook.
Berekeningen voor zowel het nat, het gematigd als het
droog klimaatscenario tonen een toename van de gemiddelde windsnelheid tijdens de wintermaanden. De
windsnelheid zou vergeleken met de referentieperiode
1961-1990 systematisch 10 à 20 % hoger liggen tegen
het einde van de 21e eeuw. De resultaten voor de zomermaanden leveren geen eenduidig beeld op.

Zoals gezegd is bij al deze verschijnselen de trend en de
orde van grootte belangrijker dan de absolute waarden.
De Nederlandse KNMI ’14-scenario’s laat vergelijkbare
evoluties zien; ook het fenomeen van drogere zomers
en (veel) nattere winters wordt duidelijk bevestigd. Ook
de aangenomen zeespiegelstijging komt, met 60 à 80
cm tegen het jaar 2085, overeen met de cijfers uit de
“Vlaamse” scenario’s.
Over de ruimtelijke spreiding van de effecten binnen
Vlaanderen is veel minder geweten5. Onderstaande
kaarten geven een voorbeeld van de door het KMI
(De Troch, R. et al, 2014) berekende spreiding voor
België, respectievelijk voor de toename van de temperatuur (1961 – 1990 vs 2071-2100) en de afname van
de neerslag (zelfde vergelijking), beide in de zomer.
De temperatuurkaart geeft een aannemelijk beeld, met
sterkere toenames naarmate men zich verder van de zee
beweegt; de spreiding van de neerslagwijzigingen valt,
voor Vlaanderen althans, moeilijker te verklaren.
Zoals gezegd vertellen deze wijzigingen in de klimatologische effecten niet het hele verhaal. Deze studie kijkt
vooral naar de voornaamste afgeleide effecten (of impacten) met directe relevantie voor de menselijke (stedelijke) leefomgeving en voor de inrichting ervan. Het
gaat daarbij met name om volgende impacten:
In de volgende paragrafen wordt kort ingegaan op elk
van deze fenomenen en hun relevantie voor de stedelijke en randstedelijke omgeving in Vlaanderen.

Midden 2015 wordt door VMM het MIRA Klimaatrapport 2015 gepubliceerd,
waarin de eerder vermelde klimaatscenario’s voor Vlaanderen worden geactualiseerd en verfijnd, met onder andere oog voor de geografische differentiatie
binnen België. Dit rapport zal tot stand komen in samenwerking met KU Leuven, VITO en het KMI.
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Wateroverlast door hogere neerslag

Wateroverlast door hogere peilen op de waterlopen

Wateroverlast door zeespiegelstijging

De verwachting is dat de klimaatverandering gepaard
zal gaan met een aanzienlijke toename in piekneerslag.
De KNMI’14-scenario’s bijvoorbeeld gaan uit van mogelijke toenames tot +40% in de maximale hoeveelheid
neerslag die (in de zomer) eens per jaar gedurende een
uur valt. In Vlaanderen gaat men er van uit dat een periode van hevige neerslag die nu maar eens om de 2 jaar
voorkomt, in de toekomst (onder het hoog-klimaatscenario) jaarlijks zou kunnen voorkomen. Voor de meest
hevige, korte neerslagepisodes (1 uur of minder) die
zich nu slechts eens op de 100 jaar voordoen zou de terugkeerperiode verschuiven naar eens per decennium.
(CCI-HYDR - Belspo, 2010).

Doordat de totale hoeveelheid neerslag in de winter
naar verwachting sterk zal toenemen nemen ook de
door de waterlopen af te voeren hoeveelheden water
toe. Dit kan, bij achterwege blijven van adaptatiemaatregelen, aanleiding geven tot een overschrijding van
de capaciteit van deze waterlopen en dus tot overstromingen. Voor zover deze overstromingen in landelijk
gebied en binnen het natuurlijke overstromingsgebied
van de waterlopen voorkomen zou er in principe geen
groot probleem mogen zijn; toename van bebouwing in
valleigebieden heeft er de laatste decennia echter voor
gezorgd dat veel kwetsbare bebouwing en infrastructuur toch blootgesteld zijn aan overstromingen. Stedelijke kerngebieden in laaggelegen gebieden zijn doorgaans beter beschermd, door dijken en waterkeringen.
Langdurig hogere waterpeilen in de rivieren kunnen
echter ook een belemmering vormen voor de gravitaire
afvoer van regen- en afvalwater, en zo aanleiding geven
tot problemen in een stedelijk gebied.

Zoals hoger gezegd zijn tegen 2085 zeespiegelstijgingen tot 80 cm te verwachten. Deze stijging zal leiden
tot problemen met de gravitaire afwatering van steden
in laaggelegen gebieden in de kustzone en langs het
Scheldeestuarium. Ook de kans op overstromingen
door stormvloeden vanuit de zee neemt toe door het
hogere gemiddelde zeespiegelpeil, op sommige plaatsen
potentieel nog verergerd door een combinatie met een
hogere afvoer, gevolg van een toename in de winterneerslag. Zeespiegelstijging kan ook leiden tot hogere
grondwaterstanden in de kustzone en langs de estuaria,
en tot een toename in de verzilting van zowel oppervlaktewater als grondwater. Dit laatste fenomeen kan
een invloed hebben op de geschiktheid van deze bronnen voor (drink)watervoorziening.

Bij een gelijkblijvende verharde oppervlakte zullen
door afstroming veel grotere piekdebieten gegenereerd
worden dan nu het geval is. De huidige afwateringssystemen zijn hier niet op berekend. Zonder adaptatiemaatregelen is dan ook een toename te verwachten in
lokale vormen van wateroverlast.

Verdroging
Met de term “verdroging” worden vaak uiteenlopende
fenomenen aangeduid.
Als de neerslag lager is dan de potentiële verdamping
spreken we van klimatologische droogte. Als bij klimaatverandering de hoeveelheid neerslag per (voldoende lange) tijdsperiode afneemt en de potentiële
verdamping tegelijk toeneemt (onder meer als gevolg
van de stijging van de temperatuur) kan gedurende
die tijdsperiode een klimatologische droogte ontstaan.
Planten kunnen lijden doordat er een neerslagtekort
ontstaat.

Maximale differentiatie zomer
1,8 - 2
3,1 - 3,5
2,1 - 2,5
3,5 - 4
2,6 - 3
4,1 - 4,5

Hoofdeffect

Afgeleide effecten met relevantie voor het stedelijk milieu

Wateroverlast door hevige neerslag

Verhoogde afstroming, verminderde infiltratie

Wateroverlast door zeespiegelstijging

Verhoging van de grondwatertafel, verzilting van grondwater,
groter effect van stormvloeden, hogere waterpeilen

Wateroverlast vanuit de rivieren

Interactie met wateroverlast door neerslag en met de
zeespiegelstijging

Verdroging

Invloed op de vegetatie, op de watervoorraden en het
watergebruik

Hittestress (overdag) en urban heat
island effect (‘s nachts)
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Differentiatie recent zomer
-39,9 - -20
-77,1 - -60
-19,9 - 0
-59,9 - -40
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Impact op de gezondheid, op het gebruik van de publieke
ruimte, op het energie‐ en waterverbruik

Het gevolg van deze klimatologische droogte is dat
minder water beschikbaar is voor het op peil houden
van de watervoorraden in grondwater en oppervlaktewater. Als de droogte lang aanhoudt zullen deze watervoorraden dus slinken. Het resultaat is wat we hier hydrologische droogte noemen. Bovenstaande definities
zijn onafhankelijk van het waterverbruik.

fenomenen aanleiding kunnen geven in een stedelijke
omgeving. Daling van het oppervlakte- en grondwaterpeil en verdroging van bodem en vegetatie kunnen
leiden tot schade aan de vegetatie, toename van hittestress, bodemdaling/verschilzetting en paalrot, met
uiteindelijk schade aan funderingen en infrastructuur.
Droogte kan ook leiden tot een stijging van de temperatuur van het oppervlaktewater en daardoor tot ondermeer een toename van de biologische activiteit en een
verschuiving van chemische evenwichten, met ultiem
een verslechtering van de oppervlaktewaterkwaliteit tot
gevolg.
Hittestress – hitteëilandeffect
Een sterke stijging van de gemiddelde temperatuur en
een toename van het aantal hittegolven in de zomer,
versterkt hittestress en in het bijzonder het hitte-eiland
effect in steden.
Hittestress en hitte eiland effect (UHI) kunnen gevolgen
hebben voor de volksgezondheid zoals slapeloze nachten, toename allergieklachten en luchtweginfecties, verhoogde blootstelling aan UV straling en meer infecties
via drinkwater (vb. legionella). Vervoersinfrastuctuur
binnen stedelijke gebieden is bijzonder kwetsbaar voor
hitte, door aantasting en vervorming van bruggen en
viaducten, meer slijtage en spoorvorming op asfaltwegen en vervorming van spoor- en tramrails. Hitte zorgt
voor een toename in energievraag en watergebruik. Op
economisch vlak wordt een toename van het energieverbruik vastgesteld om kantoorgebouwen te koelen.
Verder wordt ook het sick building syndroom gelinkt
aan hittestress. (Maastricht, 2011). Daarnaast zijn ook
negatieve effecten te verwachten op biodiversiteit en
waterkwaliteit, en kan de sociale overlast toenemen
(Rotterdamse adaptatiestrategie, themarapport stadsklimaat).

Bij klimaatverandering zal echter ook het watergebruik
vermoedelijk toenemen, als gevolg van de toename van
de temperatuur en van de klimatologische droogte die
ontstaat. Dit verhoogde waterverbruik zet de watervoorraden, die reeds onder druk staan als gevolg van
rechtstreeks klimaatgerelateerde fenomenen, nog meer
onder druk. Het resulterende fenomeen (te weinig water voor de behoeften van de mens) noemen we waterschaarste.
In het themarapport “Stedelijk watersysteem” van de
Rotterdamse Adaptatiestrategie (2013)) wordt beschreven tot welke tweede- en hogere-ordeproblemen deze
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1.2. STADSREGIONALE OPGAVE
Hierna verkennen we aan de hand van recent onderzoek en actuele projecten de stedelijke opgave. Verschillende benaderingen worden naast elkaar geplaatst maar
vormen samen de achtergrond waar tegen een meer klimaatbestendige ontwikkeling van de stad en het territorium kan plaatsvinden. Een rode draad tussen de verschillende benaderingen is een gelijktijdigheid van stad
en landschap. Het afstappen van de sterke oppositie van
stad en landschap ten voordele van een beschouwing
waar stedelijke en landschappelijke onderdelen samen
nieuwe vormen van samenhang creëren.
Urban by Nature
“Geconfronteerd met de steeds zichtbaarder wordende
ecologische onhoudbaarheid van de urbane agglomeraties oude stijl zien we ons gedwongen na te denken over
een nieuwe vorm van bouwen, waarvan het nieuwe
hierin zou bestaan dat ze de onhoudbaarheid van het
stedelijk leven verandert in haar tegendeel, in een bouwen levensvorm die te verenigen is met de natuur.” (Peter
Sloterdijk)
Bovenstaand citaat vormde de inleiding van de IABR
tentoonstelling van 2014 in Rotterdam. In deze tentoonstelling werd de stedelijke opgave herijkt. Een verschuiving van de stad die zich ontwikkelt in oppositie
met de natuur naar “Urban by Nature”. Deze visie komt
voort uit de vaststelling dat we vandaag zijn aanbeland
in het “antropoceen”. Een fase in de ontwikkeling van
de wereld waarop de impact van de mens op de aarde
zo groot is dat deze de aarde structureel verandert. Op
het vlak van klimaat, ecologie, geologie … De insteek
van de Biënnale in Rotterdam is om deze vaststelling
op een positieve, opbouwende manier te laten inspelen
op de manier waarop we omgaan met onze steden en de
verstedelijking. De grootste maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatsverandering, energietransitie, biodiversiteit, uitputting van grondstoffen moeten immers
een antwoord krijgen in de stad of het verstedelijkt territorium. Verschillende benaderingen van “Urban by
Nature” worden in deze Biënnale naast elkaar geplaatst:
de aarde een tuin, het verkennen van de ondergrond,
stadslandschap en klimaatverandering, het stedelijk
metabolisme, strategieën voor het stadslandschap.

Veerkrachtig ten aanzien van een veelheid van stedelijke fenomenen maar ook ten aanzien van de klimaatsverandering waarvan we vandaag getuige zijn.
Horizontale stad
“Nevelstad, netwerkstad, verstrooide stad, verdunde stad,
città diffusa, dispersed city, ville-territoire. Er hangen talloze neologismen in de lucht om de nieuwe stedelijkheid
die zich in Europa samenklit een naam te geven. Het oxymoron is het bindend element in deze termen, want ze
combineren in één woord ‘stad’ - compact, dicht bebouwd, artefact - met een eigenschap die normaal daaraan
tegengesteld is - territoriaal, uitgestrekt, landschappelijk.”
(Kristiaan Borret in “Alles Stad”)
“De horizontale stad ontwikkelt zich in de dialoog tussen de territoriale ondergrond… en het infrastructurele
netwerk dat in dit territorium is uitgezet. Maar het project voor de horizontale stad gaat ook over de organisatie
van een robuust ecosysteem en over de ontwikkeling van
een gedeeld landschap als drager van een gedeelde stedelijke cultuur en sociabiliteit. Deze reflectie op horizontale
stad is dan ook geen pleidooi voor sprawl of ongecontroleerde ontwikkeling maar wel voor het doorontwikkelen van de bestaande stad” (Michiel Dehaene in Tuinieren
in het Stedelijk Veld)
De horizontale stad – om één van de meer gangbare
termen te gebruiken – heeft heel eigen kenmerken die
wezenlijk verschillen van een compacte stad. Zowel
op het vlak van morfologie als het stedelijke functioneren. We spreken over een zeer divers territorium.
Met grote variaties in dichtheid en typologie. Met de
aanwezigheid van sterke landschappelijke structuren
en markante landschappelijke fragmenten. Met zware
infrastructuren die het territorium doorsnijden of afbakenen. De horizontale stad is een rijk geschakeerd
stedelijke landschap waarin complement tussen bebouwd en onbebouwd, wonen en werken, natuur en cultuur… op een intrigerende manier vaak gelijktijdig in
één beeld aanwezig zijn. Centraliteit beperkt zich niet
tot één dominant centrum maar ligt gespreid over het
stedelijk territorium. In de horizontale is er een sterk
mix en de complexe ruimtelijke structuur wordt gekenmerkt door spanningen, contradicties, juxtaposities…

Landscape Urbanism

Conclusie

“Landscape urbanism suggests that models of landscape,
ecology and geography offer alternative techniques for
grappling with rampant urbanization around the world,
and that landscape may no longer be simply a passive,
scenic background but more the actual engine in shaping
new forms of urban settlement.” (James Corner in “Landscape Urbanism in the Field”, Topos Landscape Urbanism)

Bovenstaande schets maakt duidelijk dat er binnen het
denken over stedenbouw en landschapsarchitectuur de
weg is bereid om op een duurzame en klimaatbestendige manier verder te bouwen aan de stad en het verstedelijkt territorium. Waar nu dringend nood aan is
– zoals Paola Vigano terecht stelt in haar bijdrage aan
“The Ambition of the Territory” – zijn pilootprojecten
waar deze denkbeelden concreet op het terrein worden
waargemaakt.

“Without underestimating the importance of functional analysis or program performance standards, the
landscape architectural reading of sites is not limited to
quantities and capacities. Rather, it views the land and
public space as an expression of ancient culture, or as a
palimpsest that evidences all of the activities that contributed to the shaping of that particular landscape and no
other. Upon the tracks overlaid by the march of time, site
interpretation detects potentialities to be nurtured and
passed on. The reading is thus that of an inheritance and
the eventual project a bequest.” (Sébastien Marot in “The
reclaiming of sites”, Recovering Landscape, p50)

Parallel met de ontwikkeling van deze nieuwe paradigma’s is er de laatste jaren ook een groeiende aandacht
voor een aantal thematieken die op een meer concreet
niveau de stad verder zullen vormen. Deze kunnen
ingezet worden als dragers om het nieuwe stedelijke
denken – Urban by Nature, Horizontale Stad, Landscape Urbanism … – te implementeren op het terrein.
We denken aan het ontwikkelen van productieve landschappen, aandacht voor collectiviteit in het wonen en
werken, hernieuwde interesse in stedelijke economieën
…

Landscape urbanism is de laatste decennia opgeworpen
als een nieuwe benadering van de stad en verstedelijkingsprocessen. Deze benadering staat voor een verschuiving waar niet het programma maar wel de site of
plek de generator wordt van de verstedelijking. Vroeger
was het programma – realisatie van nieuwe woningen,
bedrijven … – vaak de generator van verstedelijking en
was landschap een minderwaardig bijproduct ervan.
Nu wordt er vaak ingezet op het landschap als drijvende
kracht van een verstedelijking die een evenwichtigere
verhouding tussen stad en landschap, stedelijkheid en
natuur … voorstaat. Dit betekent dat de plek in al zijn
kenmerken geanalyseerd moet worden en aanknopingspunten moeten gezocht worden om van daaruit een
duurzaam verstedelijkingsproces op te starten. Binnen landscape urbanism is er ook meer aandacht voor
een procesmatige evolutie van een plek eerder dan een
fixatie op een vast eindbeeld. Hierin wordt ook prioriteit gegeven aan processen: in plaats van het herstructureren van de natuur wordt er gewerkt met de krachten
van de natuur.

Een ontwikkeling of transformatie van de stad en het
territorium vanuit de benadering “Urban by Nature”
garandeert een veerkrachtige stedelijke omgeving.
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Klimaat in Vlaanderen

2.
Op de volgende bladzijden worden een aantal kaarten getoond die een beeld
geven, op het niveau van Vlaanderen, van verschillende vormen van gevoeligheid aan de gevolgen van klimaatverandering. Achtereenvolgens wordt gekeken
naar de gevoeligheid voor (klimatologische) verdroging van het grondwater,
naar de droogtegevoeligheid van de bodem, naar de gevoeligheid voor overstroming bij zeespiegelstijging en bij overstroming vanuit waterlopen, en naar
de gevoeligheid voor het ontstaan van een hitteëiland-effect. De kaarten geven
een beeld van die gevoeligheid op basis van de intrinsieke fysische kenmerken
van de omgeving; zij houden dus geen rekening met de precieze omvang of
ruimtelijke spreiding van de klimaateffecten zelf. De kaarten zijn opgemaakt op
basis van bestaande kaartlagen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Ze vormen een interpretatie van de informatie die vervat zit in die kaartlagen, maar
voegen er geen extra informatie aan toe. Ze hebben geen wetenschappelijke
pretentie, maar zijn bedoeld als een werkmiddel. De datalagen die aan de basis
liggen van deze kaarten geven grotendeels een bestaande toestand weer, zonder toekomstperspectief. Het uitgangspunt is dat de bestaande toestand iets
zegt over de gevoeligheid van een bepaald gebied aan een bepaald (toekomstig)
klimaatgerelateerd effect. Het spreekt voor zich dat door de vereenvoudigende
aannames en interpretaties die gebruikt werden om deze kaarten op te maken
hen geschikt maakt om een beeld te krijgen van de relatieve kwetsbaarheden
op het niveau van Vlaanderen, maar niet voor interpretaties op een meer lokaal
niveau.
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GEVOELIGHEID VOOR VERDROGING GRONDWATER

DROOGTEGEVOELIGE BODEMS

Deze kaart geeft aan op welke plaatsen in Vlaanderen het grondwater gevoelig is voor de effecten van klimatologische verdroging: minder infiltrerende
neerslag en meer verdamping. Merk op dat hierbij geen rekening gehouden
wordt met een eventuele verschillende gebruiksdruk op deze lagen. De aanname is dat watervoerende lagen die afgedekt zijn door een kleilaag minder
gevoelig zijn voor klimatologische verdroging, omdat ze niet rechtstreeks
door regenwater worden gevoed en omdat er geen rechtstreekse verdamping uit plaatsvindt. Als basis om de watervoerende lagen af te bakenen werd
gebruik gemaakt van de gegevens vervat in de Grondwaterkwetsbaarheidskaart (VMM); het gaat hier steeds om de bovenste winbare watervoerende
laag. Enkel de zones waarbij deze watervoerende laag niet afgedekt wordt
door een kleilaag worden in kleur weergegeven op de kaart. Binnen deze
zones worden de watervoerende lagen met een lemige deklaag beschouwd
als “matig gevoelig”, die zonder deklaag als “sterk gevoelig”.

Deze kaart geeft weer in welke mate de verschillende bodemtypes droogtegevoelig zijn, en heeft betrekking op de bovenste bodemlaag van ongeveer 120
cm dik. “Droogtegevoelig” moet hier geïnterpreteerd worden in termen van
waterbeschikbaarheid voor de vegetatie, en met name de landbouwvegetatie.
De verwachting is dat vegetatie op deze bodems bij een klimaatverandering
die gepaard gaat met klimatologische droogte (minder neerslag en meer
verdamping) sterker negatief zal beïnvloed worden dan vegetatie op andere
bodems. Dit heeft te maken met enerzijds de eerder beperkte watervoorraad
die in de bodems kan vastgehouden worden (door hun zandige karakter),
anderzijds met het feit dat deze bodems doorgaans gekenmerkt worden door
een vrij diepe grondwatertafel. De indeling in klassen is gebaseerd op de eigenschappen van de bodemseries beschreven in de Bodemkaart van België,
met name op de variabelen textuur en vochtrap. De gebuikte terminologie is
ook die van de Bodemkaart.

KLIMAAT IN VLAANDEREN

27

28

KLIMAAT IN VLAANDEREN

BRON: topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991 - 2005 (AGIV); bodemkaart, AGIV, IWT, Laboratorium voor Bodemkunde van de Universiteit Gent, 2001 (AGIV)

BRON: topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991 - 2005 (AGIV)

ZEESPIEGELSTIJGING

RISICO WATER

Deze kaart geeft aan welke gebieden overstromen bij verschillende veronderstelde stijgingen van het zeeniveau, van 30 cm tot 2 meter. De kaart geeft
de situatie bij hoog water weer; sommige van deze gebieden zouden bij laag
water kunnen komen droog te liggen. De kaart is enkel gebaseerd op de topografie (DTM). Enkel gebieden die topografisch lager gelegen zijn dan het
huidige hoogwaterpeil + 2 m zijn dus blauw gekleurd. De kaart houdt geen
rekening met het bestaan van dijken of andere vormen van waterkeringen.

Deze kaart geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van verschillende
vormen van wateroverlast die gepaard kunnen gaan met een wijzigend klimaat. Deze verschillende vormen sluiten elkaar niet volledig uit maar kunnen ook overlappen. Bedoeling is een totaalbeeld te krijgen van de gebieden
waar zich nu al problemen voordoen of waar in de toekomst problemen te
verwachten zijn. Een eerste informatielaag geeft weer welke gebieden zouden overstromen bij een stijging van het zeenivau met twee meter, bij hoog
water, en in afwezigheid van dijken of zeeweringen. Een tweede laag geeft
de waterdieptes weer die bij overstromingen, vanuit de zee of de rivieren,
kunnen voorkomen, zij het met een kleine kans. Deze kaart werd door de
Vlaamse overheid opgemaakt in het kader van haar verplichtingen met betrekking tot de Europese Overstromingsrichtlijn. Deze kaart geldt voor de
huidige situatie. De veronderstelling is dat bij klimaatverandering, met zeespiegelstijging en wijzigingen in het neerslagpatroon, minstens in dezelfde
gebieden problemen te verwachten zijn, en waarschijnlijk met een grotere
frequentie (en/of een grotere overstromingsdiepte) dan nu aangenomen.
Tenslotte worden op de kaart ook de effectief overstromingsgevoelige gebieden weergegeven (cf watertoetskaart 2014). De veronderstelling is dat
op de plaatsen waar deze gebieden niet overlappen met de waterdieptekaart
we te maken hebben met lokale fenomenen, eerder te wijten aan de slechte
verwerking van piekneerslag dan aan overstromingen uit de zee of rivieren.
Bijkomend kunnen deze locaties ook gerelateerd zijn aan overstromingen
vanuit niet-gemodelleerde waterlopen.
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BRON: topografische kaart 1/10.000, raster, kleur, NGI, opname 1991 - 2005 (AGIV)

KANS OP VOORKOMEN VAN EEN STEDELIJK HITTEËILAND
Deze kaart geeft een indicatie van de mate waarin bepaalde gebieden in
Vlaanderen meer of minder gevoelig zijn voor het ontstaan van een stedelijk hitteëiland (Urban Heat Island (UHI)). Met UHI wordt het fenomeen geduid waarbij steden ’s nachts (met name tijdens de zomer) gevoelig
warmer zijn dan het omringende platteland. De kaart is gebaseerd op een
intepretatie van de zogenaamde “formule van Wageningen”. Deze formule
is oorspronkelijk opgemaakt door een vergelijking van de kenmerken van
het bodemgebruik met waargenomen temperatuursverschillen tussen dicht
bebouwde en meer open omgevingen. Ze houdt enkel rekening met de parameters “stadsdichtheid” en “groen”, omdat dit de belangrijkste parameters
waren, die volgens de Universiteit Wageningen een groot deel van de waargenomen variatie konden verklaren. We hebben deze formule licht aangepast door de parameter “% groen” te variëren totdat voor Antwerpen en
Gent een zo goed mogelijke (visuele) overeenkomst werd bereikt met de
voor deze steden door VITO opgemaakt UHI-kaarten. De door de formule
van Wageningen berekende UHI-waarde is een dimensieloze index zonder
fysische betekenis; aan negatieve waarden moet dan ook geen bijzondere
betekenis toegekend worden. De kaart geeft geen temperaturen of temperatuurverschillen weer; ze geeft wel een visueel beeld van de vermoedelijke
relatieve sterkte van het UHI. Ze gaat uit van de huidige situatie. De aanname is dat bij een stijgende temperatuur als gevolg van klimaatverandering
de intensiteit van de nu reeds bestaande UHI’s nog zal toenemen.
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Bouwstenen

3.
De klimaatopgave en de stedelijke opgave worden doorvertaald in een aantal
bouwstenen. Bouwstenen zijn ruimtelijke ontwerpeenheden die een of
meerdere klimaatadaptieve maatregelen in zich dragen, maar waarbij specifiek
ook gezocht wordt naar meerwaarde op ruimtelijk, stedenbouwkundig
en maatschappelijk vlak. Adaptatie aan klimaatverandering spoort hier
harmonisch samen met deze bredere maatschappelijke meerwaarde. De
bouwstenen vormen kwalitatieve richtlijnen voor een klimaatbestendige
én vitale stedelijke omgeving. Deze bouwstenen zijn inzetbaar voor het
klimaatbestendig ontwerpen op schaal van een stadsdeel of stedelijke regio.
Deze bouwstenen zijn toepasbaar in verschillende contexten. Het complexe
samenspel tussen de bestaande ruimtelijke structuur, de klimaatopgave en de
stedelijke opgave in Vlaanderen maken dat het toepassen van deze bouwstenen
steeds maatwerk vraagt. De hierna opgesomde lijst van bouwstenen is niet
limitatief. Vanuit ontwerpend onderzoek kunnen ook nog andere bouwstenen
ontwikkeld worden.
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ADAPTIEVE WATERLANDSCHAPPEN
BOUWSTEEN

PROJECT

ONTWERPER

LOCATIE

Adaptieve waterlandschappen

Hernaturalisatie van het kanaal
van de Aire

ADR & Descombes

Génève (CH)

Adaptieve waterlandschappen

Waterplein Averbode

Omgeving

Averbode (B)

Adaptieve waterlandschappen

Lycée Phillippe Lamour

Agence Ter / Gilles Cusy & Michel Mavaral
architecture

Nimes (F)

Adaptieve waterlandschappen

Lagunages de Harnes

Xavier Mousquet

Harnes (F)

Stadsbos

Nationale bibliotheek Francois
Mitterand

Dominique Perrault

Parijs (F)

Stadsbos

Ulap Platz

Rehwaldt Landschaftsarchitekten

Berlin (D)

Stadsbos

Parkbos Gent

Omgeving (masterplan en ontwerp portalen)

Gent (B)

Stadsbos

Oerliker Park

Studio Vulkan Landschaftsarchitektur

Zurich (CH)

Collectieve tuinen

Passage 56

Atelier d’architecture autogeree

Parijs (F)

Collectieve tuinen

Quartier Masséna

Christian de Portzamparc

Parijs (F)

Collectieve tuinen

Bois Habité

Agence Ter

Lille (F)

Ecologische wijken

Südstadt Tübingen

Lehen 3 Architekten

Tübingen (D)

Ecologische wijken

Vaartkom / Tweewaters

XDGA, Stephane Beel

Leuven (B)

Ecologische wijken

GWL

KCAP (masterplan), West 8 (publieke
ruimte)

Amsterdam (NL)

Ecologische wijken

De Vloei

Jan Maenhout

Ieper (B)

Groenblauw raamwerk

Bedrijventerrein Siesegem

Secchi - Viganò

Aalst (B)

Groenblauw raamwerk

L'île Seguin

Michel Desvigne

Parijs (F)

Groenblauw raamwerk

Eco-Boulevard

Ecosistema Urbano

Vallecas (ES)

Landschapspark

Parc du Sausset

Atelier Courajoud

Parijs (F)

Landschapspark

Toegangszone Gentbrugse
Meersen

Technum

Gent (B)

Landschapspark

Duisburg Nord
Landschaftspark

Latz + partner

Duisburg (D)

Landschapspark

Park Spoor Noord

Studio Associato Secchi-Viganò

Antwerpen (B)

Micro-centraliteiten als koele plaatsen Verticaal stadswonen

Brut & C.F. Moller

Antwerpen (B)

Micro-centraliteiten als koele plaatsen IGLO

Technum

Antwerpen (B)

Micro-centraliteiten als koele plaatsen Stadshal en Emiel Braunplein

Robbrecht & Daem

Gent (B)

Stedelijke velden

Groen lint

Technum & Descombes

Oostende (B)

Stedelijke velden

Les Hortillonages

-

Amiens (F)

Watervoorraden-irrigatienetwerk

Quinta do Paço de Valverde

-

(PT)

Watervoorraden-irrigatienetwerk

Agdal gardens

-

Marrakech (MA)

Adaptieve waterlandschappen worden ontworpen als meervoudige ruimte waarin
naast de waterinfrastructuur ook een publiek gebruik wordt geïntegreerd. De dubbele
functie van enerzijds recreatieve ruimte en anderzijds een zorgvuldig hydraulisch
uitgedokterd landschap (bijvoorbeeld een gecontroleerd overstromingsgebied)
is een intelligente oplossing om problemen van wateroverlast aan te pakken en
tegelijkertijd creatieve publieke ruimte te realiseren die allerlei programma’s kunnen
opnemen. Overstromingsmaatregelen vormen een onderlegger waarop publieke
recreatieve programmaelementen worden geplaatst.

Hernaturalisatie
van de Aire, Genève
(CH)
ADR ARCHITECTS & GEORGES
DESCOMBES

De rivier de Aire werd in het verleden
vervangen door een rechtgetrokken kanaal.
De oude loop van de rivier was hierdoor
voor een groot deel verloren gegaan.
Cruciaal aan het voorstel was de keuze voor
het werken met beide structuren: zowel het
kanaal als de oude meanders krijgen een
plek in het project. Het voorgestelde project
voor de Aire zet tegelijk in op een nieuwe
ruimte voor de rivier (een biologisch
continuüm van meer dan 2 km) en op
een nieuwe ‘rurale’ publieke ruimte door
middel van het getransformeerde kanaal en
de promenade.
De waterloop vormt het uitgangspunt
voor een tweeledige doelstelling. Enerzijds
ruimte bieden voor landbouwproductie,
voor stedelijke ontwikkeling en voor
recreatieve doeleinden, anderzijds
tegemoet komen aan een noodzakelijk
herstel van uitgestrekte en continue
natuurlijke milieus. Het project gaat
letterlijk om ‘herstel’ van het gebied:
landschappelijke elementen - sloten,
hagen, struwelen, moerassen – worden
hersteld; vandaag zijn ze nagenoeg volledig
verdwenen, ze zijn echter nog leesbaar op
kaarten en historische documenten.
5.1
5.5
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Waterplein abdij
van Averbode (B)

Lycée Philippe
Lamour, Nîmes (F)

OMGEVING

AGENCE TER / GILLES CUSY &
MICHEL MAVARAL ARCHITECTURE

Het Lycée Lamour ligt op één van de meest
overstromingsgevoelige (door runoff
water van de bergen) locaties van de stad.
Conform het PPCI (Plan de Protection
Contre les Inondations) van Nîmes wordt
het vloerpeil van de gebouwen 80cm
boven maaiveld voorzien, om voldoende
ruimte voor waterbuffering te voorzien.
De praktische beperkingen die gepaard
gaan met deze eis, inspireren tot het
herdenken van het grondvlak en de relatie
met de gebouwde vorm. Het terrein heeft
verzonken tuinen die kunnen worden
verdubbeld als retentiebekken bij plotse
overstromingen. De basis van de gebouwen
kan beschouwd worden als een archipel,
doorkruist door droge rivierbedden en
verbonden door smalle pontons. Als de
verlaagde tuinen incidenteel vollopen met
water, herinneren ze aan de ‘cadereaux’
(overstromingsriviertjes) van Nîmes. De
overstroombare tuinen vormen zo niet
alleen een sierlijke vervanging van indijking
maar zorgen ook voor de gewaarwording
van de dynamiek van water.

Het waterplein werd in 2012 aangelegd
op het binnenplein van de Abdij van
Averbode. De 800 m² grote ‘waterspiegel’
reflecteert de omliggende historische gevels
en beïnvloedt het microklimaat op een
positieve manier. Zo zorgt de gedeeltelijke
verdamping in de zomer ervoor dat de
stenen oppervlakken van het plein minder
warmte opnemen, en dat het er aangenaam
toeven is op warme dagen. De waterspiegel
wordt voor 100% door het hemelwater van
dit plein gevoed, dankzij een geïntegreerd
systeem van opvangroosters van 1 cm
breed aan weerszijden en op het diepste
punt van de spiegelvijver, die in verbinding
staan met grote ondergrondse watertanks,
en een installatie die het water constant
rondpompt.
5.2
5.4
5.5
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Hemelwater capteren
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STADSBOS

Een stadsbos is een koele plaats in het verstedelijkt gebied. Een stadsbos heeft een
belangrijke recreatieve meerwaarde: wandelen, fietsen, spel, verpozen … Door het
koele klimaat van het bos kan deze plek ook op warme dagen een rijk publiek gebruik
accommoderen. Wanneer de stedelijke structuur in de omgeving van een bos op een
intelligente manier is ontworpen – voldoende porositeit in de stedelijke omranding
van het bos – kunnen bossen zorgen voor verkoelende briesjes tussen de koelere
bosomgeving en de warmere stedelijke omgeving. Verder draagt een bos uiteraard
ook bij tot een verhoogde biodiversiteit van de stedelijke omgeving.

Nationale
bibliotheek Parijs
(F)

De lagune van
Harnes (F)
XAVIER MOUSQUET

DOMINIQUE PERRAULT

Het door de EU gefinancierde modelproject
betreft de ecologische reconversie van een
17 ha grote, postindustriële brownfield
langs het ‘canal de Lens’ in de vroegere
mijnstreek van Noord-Frankrijk. Het
beoogt een ecologische kwaliteitssprong
van het oppervlaktewater. De creatie van
lagunes, waarvoor de bestaande topografie
wordt gebruikt, laat waterzuivering toe in
vijf opeenvolgende stappen (verwijdering
mineralen, filteren, zuurstofinbreng,
UV-straling, afwerking). Het genereert
een gevarieerd parklandschap (wilgen,
lisdodde, …) met een rijke biodiversiteit
die de ecologische ontwikkeling ten goede
komt, maar evenzeer een toeristische en
recreatieve betekenis heeft verworven.
1.6
3.3
5.1
5.2
5.5
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Realisatie van nieuwe groene open ruime
Ontstaansgebied koele lucht vrijwaren / realiseren
Ruimte voor (natuurlijke) bedding rivieren
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De leeszalen van de François-Mitterrand
Nationale Bibiliotheek omsluiten een grote
afgesloten tuin gelegen in het hart van
het gebouw. Het is gemodelleerd naar het
woud van Fontainebleau en bestaat uit 165
Pinus Sylvestris uit Normandië en heeft
een gevarieerde onderlaag met ondermeer
hyacinten en geraniums. Hiervoor is een
aangepaste onderlaag van 2 tot 5 meter
aangebracht in reliëf. Gedurende de jaren is
dit een permanente verblijfplaats geworden
voor diverse fauna in de stad.
1.1
1.3
2.5
4.1

Onverharde oppervlakte behouden of compenseren
Footprint gebouwen beperken
(stads)Bossen
Bouwmaterialen met hoge reflectie en/of lage absorptie
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Ulap Platz, Berlin
(D)

Parkbos, Gent (B)
OMGEVING (MASTERPLAN +
ONTHAALINFRASTRUCTUUR)

REHWALDT
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Realisatie van een multifunctionele
groenpool (met recreatie, natuur, landbouw
en bosontwikkeling) voor het grootstedelijk
gebied Gent. Het stadbos had nood aan
een breed draagvlak en werd verankerd in
een aantal ruimtelijke planningsprocessen,
zoals het Ruimtelijke Structuurplan Gent
(RSG). Dat bevat de globale visie voor de
ruimtelijke ontwikkeling van Gent en werd
in 2003 goedgekeurd. De kastelensite is
hierin opgenomen als een van de vier uit te
bouwen groenpolen rond Gent.
Het randstedelijk groengebied biedt vooral
‘zachte’ recreatiemogelijkheden voor de
stedelingen. Maar het heeft nog belangrijke
andere functies: duurzame landbouw,
ondersteunende horeca, woningen,
hoogwaardige kennisbedrijvigheid en
actievere recreatie.

Een voormalige evenementenplein uit 1879
aan de Spree werd na de bombardering
overwoekerd, de natuur nam de overhand.
In 2005 wou de stad deze site aanpakken
en aansluiten op de nieuwe context
(nabij het nieuwe hoofdstation en in een
administratief district). De interventie
bestaat uit een subtiele zonering van het
gebied, met respect voor het natuurlijke
karakter die het gebied de voorbij decennia
had verworven. De inmiddels grote bomen
(olm, linde, esdoorn,...) werden behouden
waarbij een ondergrond werd gecreëerd
die refereert naar een stedelijk plein
(banken op regelmatige afstand, vlakke
ondergrond,...).
1.1
1.2
2.5
3.3
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Verharding infrastructuur beperken
(stads)Bossen
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COLLECTIEVE TUINEN

Een tuin is een omsloten ruimte van een gebouwde natuur. Een tuin is tegelijkertijd
recreatief en productief. Het creëren van een collectieve tuin brengt een schaalvoordeel
met zich mee waardoor deze tuin een veelheid aan functies kan opnemen. In een
collectieve tuin kan zowel ruimte zijn voor recreatief gebruik, natuurontwikkeling,
stedelijke landbouw, watermanagement ... Een combinatie van open plekken, meer
beboste zones en ruimte voor water. Een collectieve tuin kan verkoelend werken
voor de omliggende bebouwing door de gebouwen af te schermen met opgaand
groen. Open plekken maken verschillende vormen van recreatie mogelijk en laten
het toe om van de zon te genieten. Wadi’s en/of plassen dragen bij tot een goed
watermanagement en kunnen verkoelend werken tijdens warme dagen. Inzetten
op collectieve tuinen maakt het ook mogelijk om denser te bouwen en toch een
voldoende kwaliteitsvolle groene ruimte aan te bieden aan de bewoners.

1.6
2.3
3.3
4.2
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Realisatie van nieuwe groene open ruimte
Opgaand groen op pleinen of grote open ruimte
Ontstaansgebied koele lucht vrijwaren / realiseren
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Oerliker Park,
Zürich (S)

Passage 56, Paris
(F)

STUDIO VULKAN
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

ATELIER D’ARCHITECTURE
AUTOGEREE

Het Oerliker Park vormt een onderdeel
van een groter landschapsplan voor de
transformatie van een industriële zone
naar een gemengd disctrit met kantoren
en woningen ten noorden van Zürich. Het
park is opgezet als een structuur voor de
bebouwing die later rondom zou volgen,
en vertrekt vanuit volume ipv van een open
ruimte. Meer dan 1000 bomen zijn uitgezet
op een grid met een centrale uitsparing.
Het grid van 4X4m zal later worden
uitgedund naar 8X8m.

Een verlaten doorgang werd door collectief
buurtbewoners getransformeerd tot een
publieke tuin van 200m². Een houten
constructie opgespannen tussen de gevels
creëert een drempel tussen de straat en
het parkje. Het bevat een klein kantoor
waar de verschillende parkactiviteiten
worden gepland. Het park is volledig
zelfvoorzienend in water en energie.
1.2
1.6
5.2

Verharding infrastructuur beperken
Realisatie van nieuwe groene open ruimte
Water bufferen / infiltreren
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Quartier Masséna
Paris (F)

Bois habité, Lille (F)
AGENCE TER

CHRISTIAN DE PORTZAMPARC

Het uitgangspunt van deze nieuwe
ontwikkeling is de creatie van een nieuw,
eigen stedelijk landschap door middel
van bomen. De variatie in plantafstand,
het schaduwspel en verschillende geuren,
de transparantie van het bladerdek en
seizoenale verandering zijn de speerpunten
van Le Bois Habité. Er wordt één boom
per 120m² voorzien, waarvan 60%
hoogstammige bomen.

De nieuwe stadsontwikkeling bestaat uit
open bouwblokken, waar de publieke ruimte is tussen georganiseerd. In één van deze
ruimtes is Les Jardins des Grands Moulins
gelegen, welke bestaat uit drie ruimtes: een
vlak recreatieterrein, een groene ruimte
met waterbasin en een speeltuin.
1.2
1.3
1.4
2.2
3.3
5.4
5.5
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Verharding infrastructuur beperken
Footprint gebouwen beperken
Vergroenen van (semi-)private tuinen en parken
Opgaand groen in parken
Ontstaansgebied koele lucht vrijwaren / realiseren
Hemelwater capteren
Water toegankelijk maken
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2.4

Opgaand groen langs wegenis
Opgaand groen in private tuinen
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ECOLOGISCHE WIJKEN

Een ecologische wijk is duurzaam in al zijn aspecten. Zowel de stedelijke structuur,
de gebouwen, de energievraag en -productie als de inrichting van de publieke ruimte
zijn maximaal duurzaam. Er wordt gezocht naar slimme oplossingen om voldoende
hoge dichtheden van bebouwing te combineren met kwaliteitsvolle open ruimte. Een
publieke ruimte met veel ruimte voor groen en water. De hoeveelheid verharding
wordt tot een minimum beperkt. De auto wordt zo veel als mogelijk uit de wijk
gehouden en er wordt gekozen voor duurzame verplaatsingen met de fiets en te voet.

Vaartkom /
Tweewaters Leuven
(B)

Südstadt Tübingen
(D)
LEHEN 3 ARCHITEKTEN

XDGA
STEPHANE BEEL ARCHITECTEN

Het project omvat de transformatie
van een verlaten industrieterrein in een
levendige stadswijk aan het water, (o.a.
voormalige brouwerijsite ‘Stella’) met
behoud van de molens van Orshoven en
het herbestemmen van de silo’s om het
eigen karakter van de wijk te beklemtonen.
De woondichtheid bedraagt 109 woningen/
ha, dat mogelijk is door de hoogbouw die
wordt voorzien. Er is plaats voor 1200
laagenergetische woningen, BREEAM
gecertificeerd. De wijk wordt volledig
autovrij ingericht, waardoor de grote
groene tussenruimten meer dan 70% van
het terrein zal innemen.
De Dijle vormt in het plan de groene
ader van de nieuwe wijk. Het ecologisch
groen met een hogere natuurwaarde is
eveneens geconcentreerd langsheen de
Dijle, maar infiltreert op strategische
plaatsen ook tussen de gebouwen. Ze dient
voor waterzuivering en biedt een halfopen
biotoop voor fauna en flora.

Het zuiden van Tübingen is een
stedelijke brownfieldontwikkeling
waar een voormalige militaire kazerne
was gevestigd. Sinds het vertrek begin
jaren ‘90 werd hier een duurzame wijk
gepland, met een hoge densiteit en een
variatie aan stedelijke functies. Nieuwe
stedelijke bouwblokken vullen de militaire
barakken aan. Om een sociale mix en een
diversiteit aan woonvormen te garanderen
werden bouwgroepen georganiseerd. De
binnenblokken zijn ingericht als semiprivate tuin voor de bewoners, auto’s zijn te
gast in de straten.
1.1
1.3
1.4
4.3
5.2
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Onverharde oppervlakte behouden of compenseren
Footprint gebouwen beperken
Vergroenen van (semi-)private tuinen en parken
Groendaken
Water bufferen / infiltreren
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Verharding infrastructuur beperken
Footprint gebouwen beperken
Vergroenen van (semi-)private tuienen en parken
Infiltrerende infrastructuur
Bouwmaterialen met hoge reflectie en/of lage absorptie
Groendaken
Ruimte voor (natuurlijke) bedding rivieren
Water bufferen / infiltreren
Water toegankelijk maken
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GWL terrein,
Amsterdam (NL)
KCAP (MASTERPLAN)
WEST 8 (PUBLIEK DOMEIN)

De Vloei, Ieper (B)
JAN MAENHOUT
(BEELDKWALITEITSPLAN)

BEBOUWING

GROENE ASSEN

Nabij het historisch centrum van
Amsterdam werd een woonwijk
gerealiseerd op het voormalig terrein van
het gemeentelijk drinkwaterleidingbedrijf.
De ambitie was de realisatie van een
duurzame en ecologische wijk en een nieuw
impuls voor een stadsdeel dat destijds gold
als achtergesteld en weinig aantrekkelijk.
Het uitgangspunt was een autovrije wijk
met 600 woningen en het verminderen van
energie- en waterverbruik.
De bouwblokken hebben vijf of meer
bouwlagen, waardoor een densiteit van
100 woningen/ha kan worden gerealiseerd.
De woningen hebben zicht op de ruime
binnenruimte waar waterpartijen,
speelpleinen, fietstallingen,enz. zijn
voorzien. De privétuinen worden
omzoomd met ligusterhagen en gaan over
in de groene binnenruimte. Regenwater
wordt opgevangen via een open
grachtenstelsel in de centrale buffervijver.
1.2
1.3
1.4
4.3
5.2
5.5
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Verharding infrastructuur beperken
Footprint gebouwen beperken
Vergroenen van (semi-)private tuinen en parken
Groendaken
Water bufferen / infiltreren
Water toegankelijk maken
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PERCELEN

MOBILITEIT

RELIËF EN WATER

CONTEXT
1.2
1.4
1.5
2.1
5.2
5.5

Aan de oostelijke stadsrand van
Ieper wordt 10ha ontwikkeld met
260 wooneenheden. Middels een
beeldkwaliteitsplan is de vormgeving en
materiaalgebruik vastgelegd. Vier blauwgroene assen structureren de wijk, elk
met een verschillende schaal en gebruik.
De wijk wordt opgevat als waterbuffer
en dus voorzien van beken, grachten,
vijvers, doorlaatbare verharding,… De
bovengrondse waterpartijen worden
geïntegreerd in de publieke ruimte
zodat kinderen er kunnen spelen. De
erfafscheidingen bestaan uit inheems
plantgoed.

Verharding infrastructuur beperken
Vergroenen van (semi-)private tuienen en parken
Infiltrerende infrastructuur
Opgaand groen langs wegenis
Water bufferen / infiltreren
Water toegankelijk maken
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GROENBLAUW RAAMWERK

Een groenblauw raamwerk is een ecologische infrastructuur die gelijktijdig inzet op
een ruim pallet van ecosysteemdiensten. Het voorzien van voedsel en proper water;
het reguleren van klimaat en watermanagement; het ondersteunen en ontwikkelen
van habitats voor planten en dieren; het voorzien van een culturele ruimte met ruimte
voor werken, wonen, recreëren ... Een groenblauw raamwerk is een noodzakelijk
kader voor de ontwikkeling van een stad en garandeert dat dit kader ook in de
toekomst gereproduceerd blijft.

1.1
1.3
2.1
2.2
4.3
5.1
5.2
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Onverharde oppervlakte behouden of compenseren
Footprint gebouwen beperken
Opgaand groen langs wegenis
Opgaand groen in parken
Groendaken
Ruimte voor (natuurlijke) bedding rivieren
Water bufferen / infiltreren
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Bedrijventerrein
Siesegem (B)

L’Île Seguin, Parijs
(F)

STUDIO ASSOCIATO SECCHI-VIGANÒ

MICHEL DESVIGNE

In het traditionele landschap van de
Siesegemkouter hebben topografie, water
en vegetatie veel sporen achtergelaten. De
ontwikkeling van een bedrijvenzone zal er
geleidelijk aan gebeuren, waarbij de meest
waardevolle gebieden als park worden
bestemd. Dit park zal het terrein ruimtelijk
organiseren, en bestaat uit een raamwerk
van diverse landschapselementen:
beken, vochtige gebieden en vijvers, een
coulissenlandschap, een boomgaard,... In
het masterplan wordt ook een netwerk
van wadi’s en bekkens opgelegd alsook
groendaken.

Het Seguin Urban Plan zal binnenkort
het eiland Seguin transformeren tot
een multifunctioneel deel van de stad.
Het eiland is half artificieel en heeft een
agricultureel en industrieel verleden. Er
wordt een groen raamwerk geïntroduceerd
dat de inplanting van de toekomstige
stedelijke ontwikkeling vastlegt. Daarnaast
biedt de lay-out de mogelijkheid de ruimte
toe te eigenen en tijdelijke invullingen
te geven: circus, picknickruimte,
paviljoenen,...
1.3
2.1

Footprint gebouwen beperken
Opgaand groen langs wegenis
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LANDSCHAPSPARK

Parken hebben een belangrijke verkoelende functie in de stad en de stedelijke regio.
Daarnaast kunnen zij ook recreatief van grote betekenis zijn voor de stedeling.
Parken met een goede uitgebouwde groene en blauwe structuur dragen sterk bij tot
een verhoogde biodiversiteit. Een combinatie van verschillende groenvormen en
gradiënten van nat en droog zijn zowel op het vlak van biodiversiteit als op het vlak
van beeldkwaliteit het meest aangewezen.

Eco-boulevard,
Vallecas (ES)

Parc De Sausset (F)
ATELIER CORAJOUD

ECOSISTEMA URBANO

Het Parc de Sausset werd oorspronkelijk
gebruikt voor graanteelt en is vandaag
omringd door grootschalige industriële
activiteiten. Er werden drie verschillende
landschappen gecreëerd: een stedelijk
park, een bos en een bocagelandschap.
Het stedelijk park is het meest herkenbare,
inclusief waterelementen en plazas. Het
bocagelandschap combineert recreatieve
paden met productieve landschappen, een
kinderboerderij en volkstuinen.

Het voorstel voor de eco-boulevard bestaat
uit het densifieren van het bestaande
bomengrid en de introductie van een
‘luchtboom’paviljoen als sociale katalysator.
Deze tijdelijke paviljoenen bieden
schaduw aan diverse activiteiten zolang
de aangeplante bomen nog onvoldoende
afscherming geven. Wanneer de bomen
volgroeid zijn, vormen de opgebroken
paviljoenen een open ruimte.
2.1
3.2
4.5
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Opgaand groen langs wegenis
Wind en briesjes kanaliseren
Schaduwcreatie
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Onverharde oppervlakte behouden of compenseren
Realisatie van nieuwe groene open ruimte
Opgaand groen in parken
(stads)Bossen
Ontstaansgebieden koele lucht vrijwaren / realiseren
Water bufferen / infiltreren
Water toegankelijk maken
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Duisburg Nord
Landschaftspark
(D)

Toegangszone
Gentbrugse
Meersen (B)

LATZ + PARTNER

TECHNUM

Het landschapspark Duisburg-Noord
is meer dan 200 hectares groot met
daarop een hoogoveninstallatie. Vanaf
1990 werd de industriële site stelselmatig
omgevormd tot landschapspark, door
de natuur gecontroleerd het terrein te
laten overnemen. De Emscher rivier, die
voorheen werd gebruikt als open riool,
werd gezuiverd waardoor de vallei kon
worden ingericht voor natuurontwikkeling
en recreatie. De verwilderde site biedt
ruimte aan diverse vormen van recreatie
(duiken, klimmen,...) alsook aan diverse
biotopen en bijzonder flora, te danken aan
de ongebruikelijke groeiomstandigheden.

De toegangszone van de Groenpool
Gentbrugse Meersen ligt ingebed in
het stedelijk weefsel en moet dus naast
toegangszone ook een volwaardig park
zijn met hoge verblijfskwaliteit, bruikbaar
en beleefbaar voor zowel de omwonenden
als de passanten. Het recreatieve aspect
en aandacht voor natuur(ontwikkeling)
moeten in dit park een evenwicht vinden.
Een bomenframe zorgt voor de
algemene samenhang en ordening van
de toegangszone. De Rietgracht krijgt
geherprofileerde natuurlijke oevers.
1.4
1.5
2.2
3.2
3.3
5.2
5.5
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Vergroenen van (semi-)private tuinen en parken
Infiltrerende infrastructuur
Opgaand groen in parken
Wind en briesjes kanaliseren
Ontstaansgebied koele lucht vrijwaren / realiseren
Water bufferen / infiltreren
Water toegankelijk maken
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Onverharde oppervlakte behouden of compenseren
Opgaand groen in parken
Ontstaansgebied koele lucht vrijwaren / realiseren
Ruimte voor (natuurlijke) bedding rivieren
Water bufferen / infiltreren
Water toegankelijk maken
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MICRO-CENTRALITEITEN ALS KOELE PLAATSEN

Park Spoor Noord
Antwerpen (B)

Micro-centraliteiten zijn plekken met een concentratie van stedelijke activiteit, van
publiek gebruik die een verstedelijkt landschap structureren. Wil men dat deze
plekken ook in de toekomst blijven functioneren als publieke pleisterplaatsen moet
er prioritair aandacht besteed worden aan het vermijden van hitte-stress op deze
plekken. Als micro-centraliteiten koele plaatsen worden zal het klimatologische
comfort deze stedelijke ruimte in zijn intens stedelijk gebruik verder ondersteunen.
Ook andere klimaateffecten – zoals bijvoorbeeld wateroverlast – moeten op deze
plekken opgevangen worden. Micro-centraliteiten zijn ook de uitgelezen locaties om
verder slim te verdichten.

STUDIO ASSOCIATO SECCHI-VIGANÒ

Verticaal
stadswonen,
Antwerpen (B)
BRUT & C.F. MOLLER
Het masterplan voor Nieuw Zuid, een
nieuwe stadsontwikkeling langs de
Schelde en ten zuiden van het historische
centrum van Antwerpen, bepaalde de
contour en de hoogte van de toren. Door
de beschikbare oppervlakte efficiënter in
te tekenen, kan binnen hetzelfde volume
meer ruimte gegeven aan de individuele
woonoppervlakte en wordt bijkomend
sociaal programma geïntroduceerd dat
ruimte biedt voor gemeenschappelijke
ontmoeting en collectieve activiteiten.
Een sluier opgebouwd uit een
vlakkenpatroon wordt rond de gevels van
de slanke toren gedrapeerd. Binnen elk
vlak van de sluier worden appartementen
gegroepeerd in een collectieve entiteit
die aansluit op de terrasruimtes. Op de
kopgevels worden zo glazen wintertuinen
bekomen die als afsluitbare groene
buitenleefruimtes kunnen gebruikt worden.
Binnen het voorstel worden verschillende
gemeenschapsruimtes gesuggereerd, een
fietsherstelruimte en een gezamenlijke
eetruimte aan de voet van de toren, een
gedeelde dubbelhoge ruimte voor zowel
bewoners als kantoorgebruikers sluit
aan op de daktuin bovenop de laagbouw
en een groene triplex torenkamer biedt
spectaculaire zichten over Antwerpen en
de Schelde.

Het landschapspark werd aangelegd
op de terreinen van het voormalige
rangeerstation ‘Antwerpen Dam’. Het
park is opgevat als een wijd en eenvoudig
ontworpen grasveld, doorkruist met
paden die de verschillende buurten met
elkaar en met het park verbinden. Tuinen,
sportvelden, doorzichtige bossen bieden
plaats aan verschillende formele en
informele sociale activiteiten en definiëren
meervoudige atmosferen.
1.6
2.2
3.3
5.2
5.5
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Realisatie van nieuwe groene open ruimte
Opgaand groen in parken
Ontstaansgebied koele lucht vrijwaren / realiseren
Water bufferen / infiltreren
Water toegankelijk maken
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Onverharde oppervlakte behouden of compenseren
Footprint gebouwen beperken
Wind en briesjes kanaliseren
Groendaken
Schaduwcreatie
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Intergenerationeel
project Linkeroever
Antwerpen (B)

Stadshal en Emiel
Braunplein Gent (B)
ROBBRECHT & DAEM
MARIE-JOSEE VAN HEE

TECHNUM I.S.M ARCHITECTEN DE
VYLDER VINCK TAILLIEU, DE SMET
VERMEULEN ARCHITECTEN, TOM
THYS ARCHITECTEN EN DENIS
DUJARDIN

Met het Intergenerationeel Project
Linkeroever (IGLO) wil de stad Antwerpen
een eerste stap zetten in de heropwaardering
van Europark op de Linkeroever in
Antwerpen. Door de implementatie
van een sociale infrastructuur (rust-en
verzorgingstehuis, school, dienstencentrum,
kinderdagverblijf, levensloopwoningen en
jeugdcentrum) in het hart van Europark
wordt het monofunctionele karakter van de
hoogbouwwijk doorbroken. Tegelijkertijd is
er sprake van een opwaardering van de fysieke
omgeving.
Om zowel ruimtelijke redenen als ter
ondersteuning van het intergenerationele
aspect is geopteerd om de publieke
voorzieningen in Europark te concentreren
langs een straat, de IGLO-straat. Binnen de
contouren van de IGLO-straat worden een
aantal plekken gemarkeerd door geïsoleerde
bomen of bomengroepen geplant in een
struikmassief als groene plint.

1.1
1.2
2.1
2.2
3.3
4.3
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Onverharde oppervlakte behouden of compenseren
Verharding infrastructuur beperken
Opgaand groen langs wegenis
Opgaand groen in parken
Ontstaansgebied koele lucht vrijwaren / realiseren
Groendaken

BOUWSTENEN

Het Emile Braunplein was een parkeerruimte
in het centrum van de stad. De vernieuwde
aanleg houdt een nieuw park en een overdekte
ontmoetingsplaats in. Bovenop het plein
positioneert de stadshal zich als vanzelf tussen
de Poeljemarkt, het Gouden Leeuwplein en
de lager gelegen Green. Naast de stadshal
ligt een dieper gelegen stadsparkje met
zacht hellende paden, graszones en bomen.
Dankzij dit project is het Emile Braunplein
getransformeerd van een kale doorgangsplek
naar een attractieve en dynamische plek
midden in het centrum waar mensen onder
andere elkaar kunnen ontmoeten, kunnen
luieren in het parkje en kunnen deelnemen aan
evenementen onder de stadshal.

1.6
2.2
3.2
4.1
4.5

Realisatie van nieuwe groene open ruimte
Bomen in parken
Wind en briesjes kanaliseren
Bouwmaterialen met hoge reflectie en/of absorptie
Schaduwcreatie
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STEDELIJKE VELDEN

Velden zijn grootschalige open ruimten die verschillende functies kunnen
opnemen. Het kan gaan over stedelijke landbouw, over recreatieve programma’s
zoals sportvelden, over energieproductie, over graslanden die vooral vanuit
natuuroogpunt worden benaderd. Naast een globaal verkoelend effect van deze
velden zal de openheid van deze velden ook bijdragen tot het versterken van
verkoelende windstromen.

Les hortillonnages
d’Amiens (F)

Groen Lint
Oostende (B)

15

14

TECHNUM & DESCOMBES
13
12

11

6

2
1
3

5
8

10

7

4
9

Het Groen Lint vormt een fiets- en
wandelpad dat 15 bijzondere groenzones
rond de stad verbindt. Sleutelbegrippen
voor de ontwikkeling van het groenlint
zijn: natuur, erfgoed, mobiliteit, stedelijke
landbouw, energie, water en recreatie.
Vandaag bestaat het Groen Lint al als een
aantrekkelijk traject rond de stad. Het
masterplan onderzoekt mogelijkheden om
het Groen Lint als nieuwe publieke ruimte
rond Oostende te ontwikkelen.
Vanuit drie invalshoeken wordt onderzocht
hoe het engagement van het Groen Lint
met de stad en het omliggende landschap
te versterken. Ten eerste wordt een aanzet
gegeven voor een toekomstige Groene
Gordel rond Oostende. Ten tweede
wordt het traject van het Groen Lint
geoptimaliseerd en ten derde zorgen
punctuele ingrepen langsheen het
Groenlint voor een versterking van het
Groen Lint als publieke ruimte.
1.6
2.2
3.3
5.2
5.5
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Realisatie van nieuwe groene open ruimte
Opgaand groen in parken
Ontstaansgebied koele lucht vrijwaren / realiseren
Water bufferen / infiltreren
Water toegankelijk maken
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Een netwerk van drijvende tuinen in het
centrum van Amiens worden sinds de
middeleeuwen gecultiveerd. Het vormt een
patchwork van 300 hectaren en zijn dooraderd
met meer dan 60 kilometer smalle kanaaltjes
of ‘rieux’.

1.2
1.4
3.3
5.1

Verharding infrastructuur beperken
Vergroenen van (semi-)private tuinen en parken
Ontstaansgebieden koele lucht vrijwaren / realiseren
Ruimte voor (natuurlijke) bedding rivieren
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WATERVOORRADEN-IRRIGATIENETWERK

Waterbasins houden het water vast om op momenten van droogte het land water te
kunnen voorzien. Dit om het kweken van gewassen mogelijk te maken in drogere
periodes maar ook om de grondwatertafel aan te vullen. Waterbasins zijn harde
of zachte structuren die het landschap kunnen structureren. Deze kunnen nieuwe
vormen van gebouwd patrimonium vormen.

2.2
5.2
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Opgaand groen in parken
Hemelwater capteren

BOUWSTENEN

Quinta do Paço de
Valverde (PT)

Agdal Gardens,
Marrakech (MA)

Dit waterbasin wordt ingezet om de
omliggende boomgaard te irrigeren. Via
verschillende aquaducten wordt water uit
omliggende bronnen geleid naar dit punt.
Rondom het basin loopt een verhoogd
wandelpad, dat een uitzicht biedt om de
omgeving. Het standbeeld in het bassin
dient als graadmeter om het bassin te legen
of bij te vullen.

Ten zuiden van Marrakech ligt een
ommuurde plantage met fruitbomen
uitgelijnd op een grid, verbonden door
paden met olijfbomen langs. De tuinen
worden geïrrigeerd door een netwerk van
ondergrondse tunnels, aangesloten op
enkele grote waterbassins. Het grootste
bassin werd gebruikt om de legertroepen
te leren zwemmen, vandaag is de tuin een
verkoelende oase voor de stedelingen.
1.1
1.2
2.5
3.3
5.4
5.5

Onverharde oppervlakte behouden of compenseren
Verharding infrastructuur beperken
(stads)Bossen
Ontstaansgebieden koele lucht vrijwaren / realiseren
Hemelwater capteren
Water toegankelijk maken
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Strategieën &
maatregelen

4.
De in het vorige hoofdstuk beschreven bouwstenen kunnen ontleed worden
in verschillende maatregelen die op een verschillende manier inzetten op
een klimaatadaptieve stad. Deze maatregelen worden in volgend hoofdstuk
individueel beschreven, waarbij ze in zes duidelijke strategieën worden
ondergebracht. In plaats van deze te ordenen op het gewenste effect (vb.
maatregelen in functie van hitte-eiland-effect of van droogte,…), wordt
er geordend volgens ruimtelijke ingreep. Dat laat toe om, per ingreep, de
meervoudige effecten (de zogenaamde co-benefits) te gaan beschouwen.
Het overzicht van maatregelen geven een waaier aan mogelijke (technische)
oplossingen en uitvoeringsvormen om het klimaatprobleem aan te pakken.
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Klimatologische effecten
Per strategie wordt toegelicht hoe deze ingrijpt op de klimatologische
effecten (droogte, hittestress overdag en ‘s nachts, wateroverlast)
en welk resultaat er mag worden verwacht op basis van citaten uit
wetenschappelijke papers. Deze citaten kunnen elkaar soms tegenspreken
aangezien er vooral empirisch onderzoek voor een bepaalde locatie is
verricht, er zijn nog maar weinig algemene resultaten voorhanden.
Doelstelling
Binnen elke strategie wordt de concrete doelstelling beschreven.
Waarom is deze strategie interessant naast de louter klimatologische
effecten en wat kan dit als meerwaarde realiseren voor de stad?
Ontwerprichtlijnen
Voor elke strategie worden enkele globale ontwerprichtlijnen
meegegeven, gebaseerd op literatuuronderzoek: aandachtspunten bij
implementatie, mogelijke samenhang met andere strategieën, …
Beleid / instrumenten
De verschillende richtlijnen en beleidsinstrumenten worden
toegelicht bij de strategie: vademecums, stimuleringsprogramma’s,
duurzaamheidsmeters,… Er wordt zowel naar de geldende richtlijnen
als naar inspirerende (buitenlandse) voorbeelden gerefereerd.
Maatregelen
Onder de strategieën worden verschillende maatregelen gebundeld die
met een fiche worden geïllustreerd. Voor elke maatregel worden enkele
voorbeelden gegeven, waar de maatregel kan worden toegepast, wat
de voor-en nadelen zijn en wat de effectiviteit ervan is. Maatregelen
die eerder van beleidsmatige aard zijn (weren van auto’s bij extreme
hitte in centrumgebieden, verdelen van water aan ouderen bij extreme
hitte,...) worden hier niet meegenomen aangezien het hier niet om
ruimtelijke ingrepen gaat en vermits dit soort maatregelen reeds
uitvoerig is gedocumenteerd in andere studies. Daarnaast worden
ook maatregelen die enkel binnen de private ruimte worden toegepast
(drinkwaterverbruik beperken, zonnewering,…), opgenomen in de
studie ‘Adaptatie aan klimaatverandering: globale kosten en praktische
voorbeelden’ (Technum 2012), hier niet herhaald. Daarnaast wordt
aangegeven in welke bouwsteen de maatregel kan voorkomen.
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#1 Ontharden

= wegnemen of permeabel maken van verharding ifv groene ruimte

#2 Bebossen

= voorzien van opgaande beplanting

#3 Ventileren

= faciliteren van gerichte windstromingen en briesjes

#4 Warmteopname beheersen = reflecteren van zonnestraling en verhinderen warmteabsorptie
#5 Ruimte voor water

= water ruimte geven, in combinatie met beheer van de watercyclus

#6 Afschermen

= klimaateffecten blokkeren dmv infrastructuur
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#1 ONTHARDEN

#4 WARMTEOPNAME BEHEERSEN

1.1 Onverharde oppervlakte behouden of compenseren
1.2 Verharding infrastructuur beperken
1.3 Footprint gebouwen beperken
1.4 Vergroenen van (semi-)private tuinen en parken
1.5 Infiltrerende infrastructuur
1.6 Realisatie van nieuwe groene open ruimte

4.1 Bouwmaterialen met hoge reflectie en/of lage absorptie
4.2 Verharding met hoge reflectie en/of lage absorptie
4.3 Groendaken
4.4 Groengevels
4.5 Schaduwcreatie

#2 BEBOSSEN

#5 RUIMTE VOOR WATER

2.1 Opgaand groen langs infrastructuur
2.2 Opgaand groen in parken
2.3 Opgaand groen op pleinen of grote open ruimtes
2.4 Opgaand groen in private tuinen
2.5 (stads)Bossen

5.1 Ruimte voor (natuurlijke) bedding rivieren
5.2 Water bufferen / infiltreren
5.3 Waterlichamen afkoelen dmv beplanting
5.4 Hemelwater capteren
5.5 Water toegankelijk maken
5.6 Water vernevelen voor afkoeling publieke ruimte

#3 VENTILEREN

#6 AFSCHERMEN

3.1 Windblokkades wegnemen
3.2 Wind en briesjes kanaliseren
3.3 Ontstaansgebieden koele lucht vrijwaren / realiseren
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6.1 Dijken / keerconstructies tegen hoger water
6.2 Waterresistente gebouwen / wijken
6.3 Publieke ruimte afschermen
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#1 ONTHARDEN
= De bodemafsluiting verminderen door verharding weg te nemen, in functie van meer
groene ruimte (van 1m² tot een park), of de verharding waterdoorlatend te maken. Het
ontharden of ‘doorprikken’ van de bodem heeft een positieve invloed op de vier effecten
van klimaatverandering (hitte-stress (nachtelijk en overdag), wateroverlast en droogte).
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Klimatologische effecten
Hittestress overdag
Minder verharding resulteert in meer groene ruimte. Groene
ruimte heeft de capaciteit om overdag de omgevingstemperatuur
te koelen als gevolg van de evapotranspiratie van vegetatie
(bomen, gras, heesters,…), of koel te houden door
beschaduwing. Een grasveld is overdag koeler dan een
betonvlakte. In een bos is het nog koeler dan op een grasveld.
Door het verschil in temperatuur met de omgeving verspreidt
de koelte zich naar de directe omgeving. De invloed van deze
koeltepluim is afhankelijk van de oriëntatie van de straten,
eventuele blokkades,… (zie ‘ventileren’).

Nachtelijke hittestress
Bij een permeabele bodemafsluiting kan regenwater
eenvoudiger in de bodem doordringen, dat bij hitte door de
vegetatie verdampt, waardoor de omgevingstemperatuur daalt.

Informatie uit de literatuur:
• Groene ruimtes groter dan 3ha zijn beduidend koeler dan de stedelijke omgeving, terwijl de temperatuurverschillen bij kleinere
parken variabeler zijn (Chang et al. 2007)
• Binnen een groot park is de luchttemperatuur lager dan binnen kleinere groene gebieden (Upmanis et al. 1998, Chang et al. 2007)
• Groenelementen moeten minstens 5ha groot zijn om te leiden tot een temperatuureffect op de omgeving (Bade et al 2011, De
Vries 2010)
• Kleine groene ruimtes verspreid over de stad hebben een groter afkoelend effect dan dezelfde oppervlakte groene ruimte als één
geheel (Kuypers et al. 2008, Bade et al. 2011, De Vries 2010)
• Het temperatuurverschil overdag (luchttemperatuur) tussen een park en de omliggende bebouwde omgeving is gemiddeld tussen
de 1 – 4.7°C (Le Comte et. Al. 1981)
• Alle vegetatie reduceert de luchttemperatuur indien ze over voldoende water beschikt voor evapotranspiratie (Kravcik et al 2007)
• De gemiddelde oppervlaktetemperatuur daalt in grootteorde met 1°C wanneer 10% van de verharde en bebouwde oppervlakte
plaats maakt voor onverharde oppervlakte. Op kleinere schaal (straatniveau) kan dit verkoelend effect groter zijn (Klok et al.
2010)
• De bodemsoort lijkt van invloed te zijn op het SHI. Steden die op zandgronden zijn gebouwd gaan overdag een grotere SHI
(Surface Heat Island) vertonen. Dit heeft te maken met de thermische eigenschappen van de bodems en met name met de
hoeveelheid water die ze bevatten (Klok et al. 2012)
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Door het wegnemen van verharding, die vaak een groot
warmteabsorberend vermogen heeft en/of een laag albedo
(= reflecterend vermogen), neemt de bodem minder warmte
op, zodat ze die ‘s nachts ook niet terug afgeeft. Ook een
meer permeabele verharding (waterdoorlatende verharding,
groentegels) capteert minder warmte doordat de thermische

eigenschappen van de bodembedekking erdoor verandert. Een
vochtige bodem neemt immers minder snel warmte op dan een
droge. Minder verharding of het aanleggen van een permeabele
verharding heeft daardoor een positieve invloed op het hitteeiland-effect.

Informatie uit de literatuur:
• Een afname van de fractie verhard oppervlak met 10% reduceert het oppervlakte-UHI met gemiddeld 1.2°C ’s nachts en 2.0°C
overdag (Klok et al. 2012)
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Droogte
Door het permeabel maken van de bodemafsluiting
(waterdoorlatende verharding, infiltratievoorzieningen,…)
kan regenwater infiltreren en wordt dit vastgehouden in de
bodem i.p.v. afgevoerd naar de rioleringen en rivieren. Een
deel van dit water ondersteunt in de bovenste bodemlagen
de evapotranspiratie van de planten (met het bijhorende
verkoelende effect), een ander deel kan dieper infiltreren
waardoor het grondwater op regelmatige basis wordt aangevuld.
Hiermee wordt een langdurige buffer aan grondwater gecreëerd

Wateroverlast
of onderhouden, die tijdens droogtes o.a. de plantengroei of de
(drink)watervoorziening kan ondersteunen. In minder mate
kan ook verdamping vanop een natte bodem een verkoelend
effect hebben.

Informatie uit de literatuur:
• Berekeningen door het KMI suggereren eeen afname met 20 tot 40 mm van de totale neerslag in lente- en herfstmaanden in het
overgrote deel van Vlaanderen (zeer plaatselijk mogelijk ook afnames met tot 60 mm) en een afname met 20 tot plaatselijk 60
mm van de totale neerslag in de zomermaanden (Termonia en De Troch, 2014)
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Bij minder verharding en/of meer permeabele verharding kan
hemelwater in de bodem infiltreren waar het kan gebufferd
worden. Hierdoor neemt de stedelijke run-off af waardoor
extreme buien minder wateroverlast veroorzaken. Infiltratie
als alternatief voor buffering bij piekneerslag is alleen effectief
bij een zeer permeabele ondergrond en een voldoende diepe
watertafel. In de meeste gevallen is een combinatie van buffering
en infiltratie nodig, omdat de aanvoer van piekdebieten hoger
is dan wat door infiltratie kan verwerkt worden. Minder hevige

buien kunnen bij een voldoende permeabele ondergrond en
een voldoende bergingscapaciteit in de bodem wel effectief
gebufferd worden door infiltratie. Bij zeer hevige buien zal
minder infiltreren en meer afstromen; die afstroming kan
dan eventueel gebufferd worden en van daar uit ook deels
infiltreren.

Informatie uit de literatuur:
• Voor terugkeerperiodes van meer dan 10 jaar wordt verwacht dat de piekintensiteit van de neerslag in Vlaanderen onder het
hoog klimaatscenario in de periode 2071-2100 toeneemt met 50 à 54% (Willems, 2009)
• Hamdi, R. T. (2011). Effects of urbanization and climate change on surface runoff of the Brussels Capital Region: a case study
using an urban soil-vegetation-atmosphere-transfer model. Brussels, Belgium: Royal Metereological Institute.
• Poelmans, L. R. (2011). The relative impact of climate change and urban expansion on peak flows: a case study in central
Belgium. . Johan wiley & Sons, Ltd.
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Doelstelling

De strategie beoogt meer kwaliteitsvolle groene ruimte in de
stad. Door harde minerale ondergronden op te breken kan de
stad opnieuw als spons fungeren en beter omgaan met de externe
weersinvloeden. Deze maatregel heeft een grote positieve
invloed op àlle klimaateffecten. Wanneer de realisatie van
grote groene ruimtes of een netwerk van kleinere niet haalbaar
is, kunnen minder ingrijpende maatregelen als infiltrerende
infrastructuur het microklimaat lokaal beïnvloeden.
Naast klimatologische voordelen heeft een minder minerale
stad ook ruimtelijke, maatschappelijke en ecologische
voordelen: beeldkwaliteit, ruimte voor recreatie, ruimte voor
groen en biodiversiteit.

Ontwerprichtlijnen

Zowel voor kleinere maatregelen (vb. doorlatende verharding),
als grote (vb. nieuwe groene ruimte in de binnenstad) is
een grondige voorstudie aangewezen die de effectiviteit en
haalbaarheid moet aantonen. Meer groen en minder verharding
kan zowel op publiek terrein als op (semi-) privaat terrein
worden gerealiseerd. Deze strategie heeft raakvlakken met
‘bebossen’ (invulling van groene ruimte), ‘ventileren’ (realisatie
windcorridor en ontstaansgebied koele lucht vrijwaren) en
‘ruimte voor water’ (infiltratie).

Beleid / instrumenten
Vlaanderen

Buitenland

WATERTOETS
De watertoets is een instrument waarmee de
vergunningverlenende overheid, adviesverleners, bouwheren
en ontwerpers de impact van een plan of programma op het
watersysteem kan inschatten. Het resultaat van de watertoets
wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of
goedkeuring van het plan of het programma.

BIOTOPE AREA FACTOR
De doelstelling van de Biotope Area Factor is een bepaalde
hoeveelheid groen in elk bouwblok te garanderen en het
percentage verharde oppervlakte verminderen. Deze factor
is een waarde om het ecologisch potentieel van een perceel
te beoordelen. De verschillende verhardingen krijgen een
score, gebaseerd op hun infiltratiemogelijkheden en worden
vermenigvuldigd met de oppervlakte. Deze score moet op elk
perceel in acht worden genomen.
vb. Berlijn

GEWESTELIJKE / PROVINCIALE / GEMEENTELIJKE
STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING
Een verordening biedt mogelijkheden om beperkingen op te
leggen inzake verharding, om infiltratie- en buffermogelijkheden
te maximaliseren of om groendaken te verplichten.
vb. Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor
hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen.
vb. Provinciale stedenbouwkundige verordening verharding in
Vlaams-Brabant
vb. de Stad Antwerpen verplicht een groendak bij aanleg of
renovatie van een dak.
DUURZAAMHEIDSMETERS
Bij nieuwe ontwikkelingen kan een minimale score
duurzaamheid worden opgelegd met behulp van een
duurzaamheidsmeter. In BREEAM Communities zijn criteria
opgenomen in functie van minder verharding, hergebruik van
reeds bebouwde terreinen,...
vb. RE02 – Bestaande gebouwen en infrastructuur. Hier
kunnen credits verdient worden met hergebruik van gebouwen
en infrastructuur
vb. SE13 – Beheersen van het overstromingsrisico. Hier is
aandacht voor het terugdringen van de verharde oppervlakte
als maatregel om run-off te vermijden.

GREEN SPACE FACTOR & THE GREEN POINTS SYSTEM
Deze methodiek is gebaseerd op de Biotope Area Factor.
Omdat deze factor nog niet de kwaliteit van het groen
weerspiegelt, kunnen bijkomend punten worden verkregen
voor bijvoorbeeld groendaken, nestmogelijkheden voor
vogels,..
Zowel publieke als private ruimte wordt hiervoor in rekening
gebracht.
vb. Mälmo, Zuid-West Engeland,...
LAND USE PLANNING
Een instrument om het landgebruik te sturen en herontwikkeling
van reeds bebouwde percelen te verplichten.
vb. in Engeland en Wales moet de komende 10 jaar 60% van
de nieuwe woonontwikkelingen op eerder bebouwd terrein
worden gerealiseerd.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
In de stedenbouwkundige voorschriften kan een maximum
percentage verharding worden opgelegd, alsook de toegelaten
materialen voor wat betreft perceelsbegrenzing.
vb. Lange Velden Gent: haagbeuk als afscheiding, voortuin max.
50% verhard met kleinschalig materiaal (grind, klinkers,...)
CODE GOEDE PRAKTIJK RIOLERING
Deel 3 van deze code handelt over de bronmaatregelen i.f.v. het
vasthouden, bergen en afvoeren van hemelwater: grastegels,
waterdoorlatende verharding,...
BROWNFIELDCONVENANTEN
Om de ontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen te
stimuleren kan de overheid een convenant afsluiten met
private projectontwikkelaars en investeerders. Hierdoor
krijgen ze een aantal juridisch-administratieve en financiële
voordelen waardoor deze terreinen interessanter worden voor
herontwikkeling.
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MONITOR VOOR BEREIKBAAR GROEN
Deze monitor bevat enkele richtinggevende kwaliteitsfactoren
m.b.t. stedelijke groene ruimtes, waaronder de gewenste afstand
en grootte van groengebieden zodat een goede spreiding van
groen kan nagestreefd worden.
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Maatregelen

Ter hoogte van een
kruispunt wordt
de breedte van
de infrastructuur
geminimaliseerd
waardoor er meer ruimte
is voor groen en water
(Kopenhagen, Trendje
Natur)

Een toegankelijk
groendak van 5500m²
waaronder een
bibliotheek is gesitueerd
(Delft, MECANOO
Architecten)

1.1
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Onverharde oppervlakte behouden of compenseren

Voorbeeld

•
•
•

braakliggend terrein inrichten als groene ruimte
bij nieuwe ontwikkelingen de footprint compenseren of een intensief groendak voorzien
bewaren en /of vergroten bestaande parken

Toepassingsgebied

•

stadsontwikkelingen

Aandachtspunten

•
•

onderhoud
minder ontwikkeling mogelijk of duurder door compensatie

Extra voordelen

•
•

toename biodiversiteit
recreatie, sociaal contact

Effectiviteit

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

Bouwstenen

Bos
Collectieve tuinen
Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk
Landschapspark
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1.2

Verharding infrastructuur beperken

Voorbeeld

•
•
•
•
•
•

groene trambanen
groene bermen langs wegenis
breedte wegenis beperken
(half)onverharde voetpaden
groene binnenruimte rotonde
karrespoor

Toepassingsgebied

•
•

wegenis met lage intensiteiten
trambanen

Aandachtspunten

•
•

toegankelijkheid voor andersvaliden
onderhoud

Extra voordelen

•
•
•

goedkoper in aanleg
waterinfiltratie integreren in deze groene ruimtes
toename biodiversiteit

Effectiviteit

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

Bouwstenen

Collectieve tuinen
Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk
Landschapspark
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Minimale verharding
in lichtgekleurde beton,
aangevuld met semiverharding (Toegangspark
Gentbrugse Meersen,
TECHNUM)

Hoge densiteit met
een beperkte footprint
(Ilôt Saint-Maurice
Lille, Xaveer De Geyter
Architecten)

1.3
Voorbeeld

Footprint gebouwen beperken
•
•

bouwhoogte optimaliseren in combinatie met groene (park) ruimtes: met eenzelfde bebouwingsdichtheid
meer groene ruimte realiseren
hergebruik locaties

•
•
•

stadsvernieuwing
nieuwe ontwikkelingen
brownfields

Aandachtspunten

•
•

(eventueel nadelige) invloed op windklimaat en schaduwslag
onderhoud collectieve ruimte

Extra voordelen

•
•

recreatie, sociaal contact bij voorzien voldoende diversiteit in inrichting
toename biodiversiteit

Toepassingsgebied

1.4
Voorbeeld

•
•
•
•

verharding in parken beperken of wegnemen
groene inrichting van tuinen stimuleren
geveltuinen
bomenbeleid zowel op publiek als privaat domein

Toepassingsgebied

•
•

(semi-)private tuinen en parken
openbare parken en tuinen

Aandachtspunten

•
•

weinig beleidsmiddelen om (semi-)private tuinen te vergroenen
toegankelijkheid voor andersvaliden

Extra voordelen

•

toename biodiversiteit

Effectiviteit
Effectiviteit

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

Bouwstenen

Bos
Collectieve tuinen
Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk
Landschapspark

Bouwstenen
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Vergroenen van (semi-)private tuinen en parken

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast
Collectieve tuinen
Landschapspark
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Citéwoningen en
garageboxen maken plaats
voor een nieuw park om
de woon- en leefkwaliteit
van de wijkbewoners te
verhogen.
(Acaciapark Brugse
Poort Gent, masterplan
NERO, inrichting Abscis
Architecten)

Plantvakken als
infiltratievoorzieningen
(Publieke ruimte IGLO
Antwerpen linkeroever,
TECHNUM)

1.5

•
•
•
•
•
•

grasbetontegels
verharding met open voegen (vb. klinkers,…)
plantvakken
wadi’s
ondergrondse infiltratiecaissons
baangrachten

Toepassingsgebied

•
•
•

wegenis met lage intensiteiten en lage snelheden (woonwijken, …)
overbreedte bij kleine bochtstralen
permeabele ondergrond (zand, leem) met voldoende diepe watertafel

Aandachtspunten

•
•
•
•
•

dichtslibben van verharding (indien op infiltratie op rijloper)
geluidsoverlast door de voegen (indien op infiltratie op rijloper)
minder comfortabel voor fietsers en andersvaliden (indien op infiltratie op rijloper)
onderhoud (onkruid,…)
olievervuiling van geparkeerde wagens

•
•

biodiversiteit
zuiverder oppervlaktewater door minder overstorten

Voorbeeld

Extra voordelen

Effectiviteit

Bouwstenen
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Infiltrerende infrastructuur
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Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

1.6

Realisatie van nieuwe groene open ruimte

Voorbeeld

•
•
•

verouderd gebouw of bouwblok slopen en inrichten als groene ruimte
bij nieuwe ontwikkeling groene ruimte voorzien
groene wiggen, landschapsvingers realiseren

Toepassingsgebied

•

in buurten met hoge densiteit en/of weinig groene ruimte

Aandachtspunten

•
•

onderhoud
minder ontwikkeling mogelijk waardoor minder interessant voor ontwikkelaar
(tenzij in combinatie met 1.3 footprint gebouwen beperken)

Extra voordelen

•
•

toename biodiversiteit
recreatie, sociaal contact

Effectiviteit

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

Bouwstenen

Collectieve tuinen
Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk
Landschapspark

Adaptieve waterlandschappen
Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk
MAATREGELEN
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#2 BEBOSSEN
= Het aanplanten van bomen, struiken, houtkanten,... in straten, parken, pleinen en
private tuinen. Bebossen heeft vooral een impact op het temperatuurregime, maar kan
ook bijdragen tot een beter waterbeheer.
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Klimatologische effecten

86

Hittestress overdag

Nachtelijke hittestress

Opgaande beplanting koelt (net zoals andere vormen van
beplanting) overdag zijn omgeving actief af door verdamping
via de huidmondjes van bladeren - de evapotranspiratie. Een
boom kan ’s zomers ongeveer 400 liter per dag verdampen.
De onttrokken energie/warmte uit de omgeving resulteert in
een lokale afkoeling van de luchttemperatuur (Kramer and
Kozlowski 1960).

Bomen verhinderen door hun schaduwwerking dat
oppervlakten zoals bodem, gevels en bestrating overdag
warmte opnemen die ze ’s nachts afgeven. Dichte vegetatie kan
echter de afstraling van warmte ook afremmen, in tegenstelling
tot open ruimte met gras dat veel sneller afkoelt. Doordat de
“beboste” omgeving overdag veel minder opwarmt is het netto
effect toch dat die omgeving ’s nachts koeler is.

Informatie uit de literatuur:
• De effectiviteit van groen als hittemaatregel is afhankelijk van het soort en dichtheid van vegetatie, en ligging en grootte van
groene oppervlakken. Tot nu toe is nog weinig bekend over de kwantitatieve effectiviteit; beschikbare kennis is gebaseerd op
computersimulaties en een beperkt aantal lokale metingen.
• Het direct effect van bomen op de luchttemperatuur is beperkt en ligt tussen 0.5 en 1˚C (Lenzholzer, 2010)
• Coniferen (in de stad) verdampen over een jaar veel meer dan bladverliezende bomen. In het zomerseizoen is de verdamping
echter vergelijkbaar (Peters et al. 2010)
• Clusters van bomen hebben iets meer effect op de luchttemperatuur dan enkele individuele bomen (Streiling & Matzarakis 2003)
• Parken met bomen zijn gedurende de dag koeler dan parken zonder bomen (Chang et al. 2007)
• Door een toename van 10% stedelijk groen in Manchester kan men tot 2080 de huidige temperaturen tot op of onder het huidige
niveau handhaven (bij een hoog emissie scenario van de IPCC). Een daling van 10% van het stedelijk groen daarentegen zou
resulteren in een verhoogde maximale oppervlaktetemperatuur tot 8,2 °C extra in 2080 (Walsh, Hall et al. 2007)
• Een bos koelt effectiever bij langdurige hittegolven omdat ze meer water evapotranspireren en diepere wortels hebben dan grassen
en lagere vegetatie (Teuling et al. 2010)

Informatie uit de literatuur:
• Het belangrijkste koelende effect van straatbomen is de beschaduwing, en daarmee de sterke verlaging van de gemiddelde
stralingstemperatuur (Döpp 2011)
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Doelstelling

Ontwerprichtlijnen

De strategie om te bebossen en beplanten heeft veel meer
voordelen dan enkel de klimatologische. Bomen verhogen de
omgevingskwaliteit, halen in zekere mate fijn stof uit de lucht,
hebben een positief gezondheidseffect op de mens, herbergen
verschillende organismen, enz.. De aanplant van bomen is
bovendien voor àlle klimaateffecten zeer gunstig, enkel voor
droogte is het afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Wanneer bomen worden ingezet in functie van klimaat zijn
enkele specifieke aandachtspunten van toepassing. Voor
algemene richtlijnen m.b.t. de aanplant van bomen (plantafstanden, soorten, beheer,…) verwijzen we naar het beleid /
instrumenten op de volgende bladzijde.

Droogte
Bebossing kan de bodem meer permeabel maken waardoor
meer water kan infiltreren; dit speelt vooral bij zware (klei)
bodems een rol. In een beboste omgeving bereikt ook
minder zonlicht de bodem, waardoor directe verdamping
van water uit de bodem er kleiner is. Anderzijds kunnen
diepwortelende bomen diepere grondwaterlagen “aanboren”
en daardoor grotere hoeveelheden grondwater verdampen
naar de atmosfeer. Bossen, en vooral naaldbossen, zorgen

ook voor meer interceptie van regendruppels, die vervolgens
weer kunnen verdampen zonder de bodem te hebben bereikt.
Het netto effect van bebossing op de droogteproblematiek (in
vergelijking met andere “groene” vormen van bodemgebruik)
is dus niet eenvoudig te voorspellen en moet geval per geval
bekeken worden.

Informatie uit de literatuur:
• Landconversie naar bos leidt niet gemiddeld gezien tot een verhoging van de infiltratiecapaciteit. Bossen hebben een impact
op interceptie en transpiratieverliezen. Afhankelijk van combinaties tussen bodemtype, boomsoort en structuurkenmerken (bv.
dichtheid van de stand) en tijd van het jaar kan het effect positief of negatief zijn (Vrebos, D., Staes, J., Jacobs, S. en Meire, P.
(2014). Hoofdstuk 15 – Ecosysteemdienst waterproductie)

Wateroverlast
Bossen verminderen en vertragen de oppervlakkige afvoer van
regenwater, doordat de infiltratie er groter is en/of doordat er,
via interceptie, meer water tijdelijk geborgen wordt. Op hellend
terrein kunnen ze ook de afstroomsnelheid verminderen en
zorgen voor minder erosie. Bladeren verminderen de impact
van regendruppels op bodemdeeltjes, waardoor minder
bodemdeeltjes worden losgeslagen. Stengels en stammen
zorgen ervoor dat afstromend regenwater vertraagt en een

Het plaatsen van bomen brengt natuur in de stad waar niet
altijd ruimte voorhanden is om een park of groene ruimte te
creëren: straten, pleinen,.. Tegenover een beperkte voetafdruk
(= boomkader) staat een grootse kruin die natuur op verdiepingshoogte creëert.
Het inzetten van bomen, struiken, houtkanten,… in de stad
verhoogt de woonkwaliteit per individu (kijk op groen, straatbeeld,…) maar draagt ook bij tot imago van de stad als geheel.
Groen kan een ruimere stedenbouwkundige visie ondersteunen door structuur te brengen of elementen af te schermen.
De opmaak van een groen(structuur)plan is daarvoor een goed
instrument.

Het verkoelend effect van bomen is afhankelijk van hun
inplanting en voorkomen. Ook de omliggende functies zijn
hierbij bepalend.
Zo heeft het groeperen van bomen (bosquets) een groter effect
i.f.v. hittestress dan individueel verspreide bomen. Enkel zeer
grote bomen hebben een gelijkaardig effect (Streiling & Matzarakis 2003).

In een omgeving met veel woningen wordt beter gekozen voor
open groene vlaktes gecombineerd met boomrijke randen zodat
er vooral ’s nachts voor afkoeling wordt gezorgd (Döpp 2011).
In een gebied met gemengde functies is het aan te bevelen een
park of plantsoen met een goede menging van open grasvlaktes
en bomen te voorzien.

minder erosieve kracht krijgt. Wortels en organisch materiaal
verhogen de infiltratiecapaciteit en de weerstand van de bodem
tegen erosie. Hoe hoger de bedekkingsgraad, hoe kleiner de
kans op erosie. Bebossing (maar ook gras) zorgt er dus voor dat
het rioolstelsel minder wordt belast; zowel door slib als door
water.

Informatie uit de literatuur:
• Een bodem onder bos is gemiddeld tot ruim 100 maal minder erosiegevoelig dan een maisakker. Veel hangt echter af van de
bosstructuur, b.v. een verharde bodem in een beukenbos zonder kruidlaag is realtief erosiegevoelig. Van Der Biest K., Van Gossum
P., Struyf E., Van Daele T. (2014). Ecosysteemdienst regulatie van erosierisico

Als de bomen hoge kruinen hebben en de koele lucht in de
stamruimte vrij naar de omgeving kan stromen is hiervan een
goed effect te verwachten (Döpp 2011). Bij kleinere tuinen kan
er voor gekozen worden bomen tegen de gevel te plaatsen zodat
er schaduw op de woning valt.
In afgesloten ruimtes (vb. tuin, straat,…) kan een boom de
ventilatie verhinderen zodat de ruimte moeilijker kan afkoelen.
Dit kan worden voorkomen door bij (middel)grote tuinen de
bomen nabij de perceelsgrens te plaatsen. In een straat kan de
luchtkwaliteit bovendien sterk afnemen omdat de uitlaatgassen
en fijnstofdeeltjes van verkeer niet over het bladerdek heen
geraken en een concentratie onder de kruinen ontstaat. Daarom
wordt bij voorkeur bij elke straat een grondige afweging welke
maatregel het meest efficiënt en haalbaar is (koeling door
windcorridor of door bladerdek bomenrij).
Door de wijzigende klimaatomstandigheden is het aan te
bevelen een boomsoort te kiezen die bestand is tegen langere
periodes van droogte. De effectiviteit van de afkoeling door
evapotranspiratie is bovendien afhankelijk van de beschikbaarheid van water (Schmidt 2009).
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Beleid / instrumenten

Maatregelen

Vlaanderen (en buitenland)
TECHNISCH VADEMECUM BOMEN
Deze uitgave van ANB is een technische handleiding voor de
aanplant en beheer van bomen. Er zijn richtlijnen opgenomen
zoals de grootte van een boomkader, plantafstand, enz...
BOSDECREET
Dit decreet heeft als doel het behoud, bescherming, beheer
en aanleg van bossen te regelen. Er is een regeling m.b.t.
boscompensatie opgenomen zodat het oppervlakte bos in
Vlaanderen niet achteruitgaat.
SUBSIDIE BOMEN EN PLANTEN
Verschillende instanties geven subsidies voor de aanplant van
bomen of geven gratis plantgoed.
vb. Stad Hasselt (project broeikasbomen), ANB, ...
BOOMCOMPENSATIE IN EIGEN REGIO
Ter uitbreiding van de boscompensatie kan een gemeente de
compensatie van bos / bomen in de eigen streek opleggen.
vb. Gemeente Lubbeek, Wichelen,...
VELDWETBOEK
Het veldwetboek bevat bepaling rond de afstand voor beplanting
i.f.v. nabuurschap. Zowel voor struiken, (hoogstammige)
bomen en leibomen is bepaald hoever ze van de scheidingslijn
tussen twee percelen moeten staan.
DUURZAAMHEIDSMETERS
Bij nieuwe ontwikkelingen kan een minimale score
duurzaamheid worden opgelegd met behulp van een
duurzaamheidsmeter. In BREEAM Communities zijn criteria
opgenomen in functie van meer beplanting (bomen voor
schaduw,...)
vb. SE11 – Groene infrastructuur. De aanwezigheid van een
(fijnmazig) netwerk van groene elementen levert credits op,
specifieke aandacht voor bomen.
vb. LE05 – Landschap. Credits kunnen verdiend worden door
het aanleggen van een aantrekkelijk landschap met autochtone
(onderhoudsarme) bomen en struiken.
BOMENPLAN
Het bomenplan zet op een planmatige en duurzame wijze
de bakens uit voor de toekomst van individueel beheerde
bomen. Dit plan focust zowel op het behouden van
het huidige bomenbestand als op het uitbreiden ervan.
vb. stad Antwerpen
(STEDELIJK) GROENPLAN
In een (stedelijk) groenplan wordt de ontwikkeling van de
‘hoofdgroenstructuur’ en het structurele groen bepaalt.
vb. Stad Antwerpen, Kortrijk, Gent
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BEELDKWALITEITSPLAN
In een beeldkwaliteitsplan worden de globale ruimtelijke
kenmerken van bebouwing, landschap en landschappelijke
structuren en elementen vastgelegd. Het is geen bindend
document, maar het kan de basis vormen voor een RUP,…
vb. beeldkwaliteitsplan Mechelen
(STEDELIJKE) BEBOSSINGSPROGRAMMA’S
In functie van hittestress wordt in sommige steden een
ambitieus plan opgezet om de stad of een regio te bebossen.
Naast voordeel op klimatologisch vlak wordt ook de invloed
op de algemene omgevingskwaliteit benadrukt. Naargelang de
stad wordt er meer of minder ingezet op burgerparticipatie.
vb. Deinze, Kortrijk, Gent, Antwerpen, regionaal bos Waasland,
stadsbos Sint-Niklaas,…)
vb. Chicago Urban Forest, London Re:Leaf,...
Verschillende bomenrijen
langs de wegenis en
verspreid in de ovonde
(Natiënlaan en
Lippensplein Knokke,
WEST 8)

2.1

Opgaand groen langs infrastructuur

Voorbeeld

•
•
•
•

laanbomen (langs de wegenis, in de middenberm, in rotondes)
leibomen tegen gevels
bomen tussen parkeervakken
houtkanten

Toepassingsgebied

•

lokale wegen, snelwegen, boulevards, tramlijnen, kanalen, fietspaden,...

Aandachtspunten

•
•
•
•
•
•
•
•
•

tunneleffect van lanen voor fijn stof of windbarrières door bomen (Döpp 2011).
beperkte beschikbare wortelruimte (leidingen, bomen in bakken, bomen op constructies zoals garages)
beperkte beschikbare kruinruimte (bovengrondse kabels, rijbaan, gevels,…)
veiligheid (op wegenis met hoge snelheid, bladval, takbreuk, …)
moeilijk onderhoud op wegenis met hoge snelheid
onderhoud: als gevolg van strooizouten, ziektes,… als gevolg van bladval (openhouden straatkolken)
vallende vruchten of uitwerpselen fauna
irrigatie noodzakelijk bij langdurige droogte/hitte, anders droogteschade en geen evapotranspiratie
gezondheid: allergieën

Extra voordelen

•
•
•

biodiversiteit
gezondheidsvoordelen als gevolg van kijken op groen, verblijven in groen
(beperkte) interceptie van fijn stof

Effectiviteit

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

Bouwstenen

Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk
MAATREGELEN

91

Een groen tapijt met
bomen in de binnenstad
(Sint-Romboutskerkhof
Mechelen, Studio
Associato Secchi &
Vigano)

2.2
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Integratie van bestaande
bomen bij heraanleg plein
(Grote Markt Lokeren,
TECHNUM)

Opgaand groen in parken

Voorbeeld

•
•
•
•
•

solitaire bomen
boomgroepen
houtkanten
bos
(struikmassieven)

Toepassingsgebied

•

op drukke plaatsen waar bomen overdag de omgevingstemperatuur kunnen afkoelen

Aandachtspunten

•
•
•
•

irrigatie noodzakelijk bij langdurige droogte/hitte, anders droogteschade en geen evapotranspiratie
waar relevant rekening houden met effecten op grondwatervoeding en -verbruik
veiligheid
beheer

Extra voordelen

•
•
•
•

biodiversiteit
sociaal – recreatie
landschappelijke structuur
onderhoud

2.3

Opgaand groen op pleinen of grote open ruimtes

Voorbeeld

•
•
•
•

verspreide boomclusters op een plein
solitaire boom op een plein
bomendak op parkeerterreinen
dreef, bomerij

Toepassingsgebied

•
•

pleinen
parkeerterreinen

Aandachtspunten

•
•
•
•
•

hinder bij pleinactiviteiten
beperkte beschikbare wortelruimte (leidingen)
onderhoud (als gevolg van strooizouten, ziektes,…)
vallende vruchten of uitwerpselen fauna
irrigatie noodzakelijk bij langdurige droogte/hitte, anders droogteschade en geen evapotranspiratie

Extra voordelen

•
•
•

biodiversiteit
gezondheidsvoordelen als gevolg van kijken op groen
sociaal – recreatie

Effectiviteit

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

Effectiviteit

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

Bouwstenen

Collectieve tuinen
Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk
Landschapspark

Bouwstenen

Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk

STRATEGIEËN

MAATREGELEN

93

Gemeenschappelijke tuin
(Collectief Noord
Antwerpen, Land
Landschapsarchitecten)

2.4

Nieuw aangeplant
bos (Toegangspark
Gentbrugse
Meersen,TECHNUM)

Opgaand groen in private tuinen

Voorbeeld

•
•
•
•

leibomen tegen tuinmuur
bomen op de erfafsluiting en/of verspreid in tuinen
struikmassieven
boomgaard

Toepassingsgebied

•

kleine en grote private tuinen

Aandachtspunten

Extra voordelen

Effectiviteit

Bouwstenen

•
•
•

wortelgroei tov funderingen
irrigatie noodzakelijk bij langdurige droogte/hitte, anders droogteschade en geen evapotranspiratie
buren”hinder” door beschaduwing, overhangende takken, bladval of zaad/vruchthinder, …)

•
•

biodiversiteit
gezondheidsvoordelen als gevolg van kijken op groen

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

2.5
Voorbeeld

•
•
•
•
•

boomgaard
historisch bos
speelbos
agroforestry
parkbos

Toepassingsgebied

•

stadsrand (in minder mate in het centrum)

Aandachtspunten

•
•
•

toegankelijkheid
beheer / onderhoud
beperkt gebruik mogelijk / weinig flexibel

Extra voordelen

•
•
•
•

biodiversiteit
gezondheidsvoordelen als gevolg van kijken op groen
sociaal – recreatie
landschappelijke / stedelijke structuur

Effectiviteit

Collectieve tuinen
Ecologische wijken
Bouwstenen
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(stads)Bossen

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast
Bos
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#3 VENTILEREN
= het faciliteren van gerichte windstromen voor verkoeling
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Klimatologische effecten

Doelstelling

Ontwerprichtlijnen

Bij het ventileren van de stad kan worden ingezet op deze
twee systemen (regionale winden + stadsbriesjes) waarbij
windcorridors zorgen voor verspreiding van de koele wind. De
poreuze stad wordt ontvankelijk voor externe weersinvloeden
i.p.v. af te schermen. Er is een duidelijke verwantschap met
de strategie ‘ontharden’, terwijl de combinatie met de strategie
‘bebossen’ minder evident is.
Bijkomend voordeel van deze strategie is dat als gevolg van de
luchtverversing de luchtkwaliteit kan toenemen, afhankelijk
van de ontstaansruimte van de koele lucht én de functie van
de windcorridor (vb. straat met veel verkeer of kanaal door de
stad).

Het implementeren van maatregelen in functie van ventilatie
dient omzichtig te gebeuren aangezien tegenover de meest
voorkomende windrichting (ZW) een NO-koude wind staat
tijdens de winter. Daarnaast is het belangrijk om de bron van
de lucht te lokaliseren in functie van de luchtkwaliteit: lucht
die langs industriegebieden of drukke infrastructuur gaat is
minder zuiver en gezond dan lucht die ontstaat in bossen of
van over zee komt. Een gedetailleerde studie (windtunneltest,
computergestuurde simulatie,…) is aangewezen de ingreep te
onderbouwen, waarbij een de ruime omgeving dient beschouwd
te worden. Een computergestuurde simulatie (CFD-simulatie)
heeft een grote flexibiliteit (i.f.v. variantenonderzoek), maar
vraagt een grote rekencapaciteit. Een windtunneltest is
nauwkeuriger maar is een duurdere testmethode.

Hittestress (dag + nacht)
Windstromen in de stad spelen zich af op verschillende
niveaus. Enerzijds zijn er de regionaal bepaalde windstromen.
Het ontstaan ervan staat los van de aanwezigheid van de stad,
maar de eigenschappen van de stad (openheid weefsel en
ruwheid van het terrein) en zijn omgeving bepalen wel in welke
mate deze wind ook kan doordringen in het stadsweefsel. Bij
hogere windsnelheden wordt de wind in de stad regelmatig
ververst met koelere lucht waardoor het hitte-eiland-effect
vaak afneemt.
Anderzijds worden binnen de stad ook microwindverplaatsingen (“briesjes”) gegenereerd door hoogteverschillen,
temperatuurverschillen en de samenhangende drukverschillen.

De richting van de luchtstroming is van koel naar warm; de
sterkte van de stroming wordt mee bepaald door de grootte van
het temperatuurverschil en door de mate waarin een voldoende
groot “reservoir” van koele lucht kan onderhouden worden. In
parken wordt minder zonnestraling omgezet naar voelbare
warmtestraling, met een lagere luchttemperatuur tot gevolg. Bij
een hittegolf kan deze koele lucht naar de omgeving worden
getransporteerd middels een ‘koeltepluim’ ondanks matige of
geen wind (Oke 1989).

De grootte, locatie en aankleding van het ontstaansgebied
bepaalt grotendeels de koelcapaciteit van een briesje. Groene
ruimtes in een dal zullen moeilijker hun koele lucht kunnen
verspreiden naar de omgeving dan groene ruimtes op een
heuvel.
Ook de aanplanting van het park is van belang: naargelang de
omliggende functies kan worden gekozen voor een grasvlakte
(i.f.v. nachtelijke hittestress) of voor een park met bomen (i.f.v.
hittestress overdag), zie ook ‘bebossen’.
De koele lucht wordt getransporteerd van het park naar
de omgeving toe. Straten worden daarom loodrecht op de
parkrand voorzien, een gesloten gevelrij wordt best vermeden.
De ventilatieruimtes aan de randen van het park worden bij
voorkeur niet te dicht beplant met halfhoge heesters, zodat het
briesje voldoende kan circuleren (Döpp 2011).
In bouwblokken wordt een verhouding hoogte/breedte van
ongeveer 0.5 of lager nagestreefd. Bij een H/B van meer dan 2 is
er bijna geen mix van de onder- en grenslaag, waardoor er geen
koeling mogelijk is (Xiaomin, Zhen et al. 2006; Esch, BruinHordijk et al. 2007).

Informatie uit de literatuur:
• Het stedelijk hitte-eiland effect verdwijnt grotendeels bij een geringe windkracht (lager dan 2 meter per seconde) (Döpp 2011)
• Verkoelingseffect park afhankelijk van de heersende windrichting en inrichting lijzijde park, overzicht empirisch onderzoek (naar
Kuttler (2010) en Bongardt (2006):
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grootte

locatie

naam park

maximum koeleffect

reikwijdte

bron

3 ha

Kumamoto (Kyushu)

Kengung Shinto Shrine

2.5°C (15:00)

50m

Saito et al 1990

5 ha

Vancouver

Trafalgar Park

5.0°C (nacht)

200 tot 300m

Spronken-Smith & Oke 1998

18 ha

Berlin

Stadtpark Steglitz

1°C (avond)

80 to 140m

von Stülpnagel 1987

30 ha

Mainz

Stadtpark

2°C (ochtend)

tot 300m

Naumann 1981

44 ha

Stuttgart

Schlossgarten

3.8°C (daggemiddelde)

200m

Knapp 1998

80 ha

Kopenhagen

Falledparken

2.1°C (21:00)

100m

Ellasson & Up-manis 2000

125 ha

Berlin

Kleingärten Priesterweg

5.4°C (avond)

250m

von Stülpnagel 1987

156 ha

Göteborg

Slottskogen

3.3°C (18:00)

250m

Ellasson & Up-manis 2000

212 ha

Berlin

Tiergarten

4.3°C (avond)

200 - 300m

von Stülpnagel 1987

525 ha

Mexico-City

Chapulte-pec

4.0°C (droog seizoen)
1.0°C (regenseizoen)

2000m

Jauregui 1990
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De minimumoppervlakte van een groenruimte om effect te
hebben op stadsklimaat bedraagt in grootorde 2.5 hectare.
Bij kleinere groenruimtes is de beïnvloeding beperkt tot het
microklimaat. Stadsparken zijn bij voorkeur van de orde van 7
keer zo breed als de omringende gebouwen (Lenzholzer 2013).
De exacte reikwijdte en temperatuursverlaging is van vele
factoren afhankelijk, een overzicht van empirisch onderzoek in
verschillende internationale steden is terug te vinden onder de
strategie ‘ventileren’.
Het belang van spreiding van groen is niet alleen van
maatschappelijk belang maar ook ivf klimaatadaptatie. Zo
hebben kleine verspreide groene ruimtes een groter koelend
vermogen dan één grote groene ruimte, voor zover de kleine
ruimtes een minimale omvang hebben en voldoende dicht
bij elkaar liggen. Deze netwerken van kleinere met elkaar
verbonden groengebieden functioneren als een grotere
groenere ruimte. Indien spreiding niet mogelijk is kies je beter
voor minder, maar grotere open ruimtes (Kuypers et al 2008).
MAATREGELEN
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Beleid / instrumenten
Vlaanderen

Maatregelen
Buitenland
GREEN AERATION CORRIDORS
In de bestemmingsplannen kunnen zones worden aangeduid
die omwille van hun nachtelijke afkoeling dienen gevrijwaard
te worden, alsook de corridors die de frissere lucht distribueren.
vb. Stüttgart
MINIMUM OPPERVLAKTE BOUWTERREIN
In stedenbouwkundige voorschriften kan een minimum
oppervlakte worden opgelegd voor een bouwterrein, ondermeer
in functie van ventilatie.
vb. Stüttgart

De lage centrale
beplanting zorgt voor een
windcorridor richting
stadscentrum, afgebakend
door de parkbomen
(heraanleg Prinses
Stephanie Clementinalaan
Oostende, TECHNUM)

3.1
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Windblokkades wegnemen

Voorbeeld

•
•

rooilijn / gevellijn bij grootschalige vernieuwing naar achter verplaatsen
bomen / infrastructuur verwijderen

Toepassingsgebied

•
•
•
•
•

in straten van dichtbebouwde wijken
aan de rand van een park, plein, grasland
aan spoorlijnen
aan waterwegen
langs de heuvelflanken

Aandachtspunten

•
•
•
•

windhinder
luchtkwaliteit te controleren: geen lucht rondom drukke wegen aantrekken naar woongebieden
koude wind in de winter
moeilijk te combineren met (straat)bomen

Extra voordelen

•

betere luchtkwaliteit (afhankelijk van bron)

Effectiviteit

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

Bouwstenen

Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk

MAATREGELEN
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Masterplan dat de sterke
winden blokkeert en
de zachtere briesjes
kanaliseert
(Münster, Studio 51.9°)

3.2

Wind en briesjes kanaliseren

Voorbeeld

•
•
•

wind kanaliseren dmv een bomenrij
straatprofiel aanpassen
vormgeving stadsontwikkeling aanpassen (daken, inplanting,…)

Toepassingsgebied

•

nieuwe stadsontwikkelingen

Aandachtspunten

•
•
•
•

windhinder
luchtkwaliteit te controleren: geen lucht rondom drukke wegen aantrekken naar woongebieden
koude wind in de winter
moeilijk te combineren met (straat)bomen

•

betere luchtkwaliteit (afhankelijk van bron)

Extra voordelen

102

Afbakening van gebieden
die instaan voor de
productie van koele
lucht (Stüttgart)

3.3
Voorbeeld

•
•
•

hoger gelegen akker, weiland of heide vrijwaren
grote groenelementen (groter dan 5ha) windopwaarts van bebouwing
groene wiggen

Toepassingsgebied

•
•

in het stadscentrum
aan de stadsrand

Aandachtspunten

•
•

onderhoud
minder ontwikkeling mogelijk, minder interessant voor ontwikkelaar

Extra voordelen

•
•

recreatie, sociaal contact
biodiversiteit

Effectiviteit

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

Effectiviteit

Bouwstenen

Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk

Bouwstenen
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Ontstaansgebied koele lucht vrijwaren / realiseren

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast
Bos
Landschapspark
Stedelijke velden

MAATREGELEN
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#4 WARMTEOPNAME BEHEERSEN
= het beperken van de warmteopname door harde materialen door zonnestraling te
reflecteren en warmteabsorptie te verhinderen. Hierdoor kan de temperatuur in stad
positief beïnvloed worden.
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Klimatologische effecten
Hittestress overdag
Harde, donkere materialen (verharding, bouwmaterialen,…)
hebben een lagere albedo (albedo is de fractie zonlicht die
gereflecteerd wordt door het oppervlak) waardoor ze warmte
accumuleren gedurende de dag. Door de materialen af te
schermen (door middel van bijvoorbeeld een groendak of
groengevel) en/of te vervangen door reflecterende materialen
of door materiaal met een lagere warmtecapaciteit wordt
minder warmte opgeslagen in de stad.

Nachtelijke hittestress
Bij maatregelen die erop gericht zijn de thermische- en
reflectie-eigenschappen van harde materialen te wijzigen moet
wel rekening gehouden worden met het feit dat uitstraling
in de dichtbebouwde stad niet volledig rechtstreeks naar de
atmosfeer gebeurt, maar deels gecapteerd wordt door andere
oppervlakken (gevels, gebouwen). Reflectie en uitstraling van
met name oppervlakken op straatniveau kunnen zo minder
effectief zijn dan verwacht.

Het luchttemperatuurverschil met de ruimere omgeving is ‘s
nachts het grootst. De opgeslagen warmte wordt dan langzaam
terug afgegeven, onder de vorm van infraroodstraling die
richting hemel wordt gestuurd. Ook hier geldt dat in een
omgeving met een lage Sky View Factor slechts een gedeelte
van de straling naar de atmosfeer zal gaan.

Wanneer er overdag minder warmte wordt opgeslagen, zal er
logischerwijs ’s nachts minder worden afgegeven. Maatregelen
die inwerken op hittestress overdag, zullen dat ook ‘s nachts
doen.

Informatie uit de literatuur:
• Het aandeel dakoppervlakte tov stedelijke densiteit bepaalt de mate waarin het heat-island-effect kan beïnvloed worden door
lichtere dakdichtingsmaterialen te gebruiken (Van Hove et al. 2011)
• Een kleine verandering in het albedo of de emissiviteit van het oppervlak heeft een grote invloed op de oppervlaktetemperatuur.
Verhoging van de buurtgemiddelde albedo of emissiviteit met 1% door gebruik van andere oppervlaktematerialen heeft een
verlagend effect op de oppervlakte temperatuur overdag van resp. 0.8 en 1.7°C (Klok et al. 2010, gelijkaardige resultaten door
Sailor (1995) voor Los Angeles en Synnefa (2008) voor Athene)
• Door het vergroten van de stadsalbedo van 25 naar 40% kan een luchttemperatuur daling van 1-4 °C worden bereikt. Verhoging
van het gebouw albedo van 30% naar 70% kan de jaarlijkse vraag naar koeling met 19% verminderen (Taha, Akbari et al. 1988)
• Gevelgroen leidt tot een daling van gemiddeld 0.2-1.2 ˚C van de temperatuur op leefniveau (Kikegawa, Genchi et al. 2006,
gelijkaardige resultaten door Wong, Kwang Tan et al. (2010) voor Singapore)
• Groene daken met een dunne substraatlaag (bijvoorbeeld sedumdaken, extensieve groendaken) hebben geen effect of werken
slechter dan licht gekleurde dakoppervlaktes voor de verkoeling van de omgeving (Nyuk Hien et al. 2007)
• Licht gekleurde oppervlaktes hebben een veel groter oppervlakte nodig dan groendaken om een gelijkaardige koeling te realiseren
(Rozenzweig 2006)
• Ook bij groene gevels is de effectiviteit in grote mate afhankelijk van de beschikbaarheid van water. Dit geldt ook voor groendaken
(Schmidt 2009)
106

STRATEGIEËN

MAATREGELEN

107

Doelstelling

Deze strategie houdt het beperken van warmteabsorptie in
alvorens de stad actief te gaan afkoelen (door ventileren,
evapotranspiratie,…). De stedelijke omgeving absorbeert over
het algemeen dubbel zoveel warmte als het landelijk gebied.
Door dit proces te blokkeren of beperken kan de hitte minder
accumuleren gedurende een warme periode.
Het focussen op het materiaalgebruik van gevels, daken en
publieke ruimte kan ook de beeldkwaliteit van een omgeving
verbeteren. Daarnaast zijn er bijkomende voordelen zoals
waterretentie en biodiversiteit door de implementatie van
groengevels en groendaken.

Ontwerprichtlijnen

De maatregelen die voorkomen dat de stad warmte opslaat
zijn op zeer lokale schaal toepasbaar (gebouwniveau, wijk)
en uiteenlopend. De grootste effectiviteit wordt bereikt bij
toepassing op grote schaal.
Het gebruik van materialen met een hoge albedo is vooral
zinvol in open ruimtes waar straling kan ontsnappen (daken,
pleinen,…). De waarden van de albedo loopt van 0 voor geen
reflectie tot 1 voor volledige reflectie van het zonlicht door het
aardoppervlak. Een andere maatstaf voor materialen met hoge
reflectie en/of lage absorptie is de Solar Reflectance Index (SRIindex), die vooral wordt gebruikt in Angelsaksische landen.
Deze index heeft een schaal van 0 tot 100 waarbij materialen
die warmte absorberen en zonnestraling opnemen een laag
getal hebben, terwijl reflecterende materialen een hoger getal
hebben.
Materialen met een hoog albedo of reflectiecapaciteit
dienen regelmatig te worden gereinigd zodat ze hun reflectie
behouden. Er dient ook rekening te worden gehouden met
mogelijke verblinding bij zon, in het bijzonder bij wegenis en
verblijfsruimtes.
Intensieve groendaken (met een substraat van min. 25cm) zijn
veel effectiever dan extensieve groendaken (Bosch 2014). Ook
hier is de beschikbaarheid van water cruciaal i.f.v. de effectiviteit
van de evapotranspiratie.

Beleid / instrumenten
Vlaanderen

Buitenland

GEWESTELIJKE / PROVINCIALE / GEMEENTELIJKE
STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING
Een verordening biedt mogelijkheden om op grotere schaal
maatregelen op te leggen.
vb. de Stad Antwerpen verplicht een groendak bij de aanleg of
renovatie van een dak.

SUBSIDIES
Via subsidies bij renovatie kunnen bepaalde
klimaatvriendelijke ingrepen worden aangemoedigd.
vb. witte dakbedekking in Nederland

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
In de stedenbouwkundige voorschriften kan een groendak
worden verplicht, het kleur van het gevelmateriaal worden
opgelegd,...
SUBSIDIES
Via subsidies kan de implementatie van verschillende
maatregelen worden bespoedigd.
vb. groengevels (vb. Evergem), groendaken (vb. Gent),...

NEW YORK CITY CONSTRUCTION CODE & NYC COOL
ROOFS
In het stedelijk bouwreglement van New York is opgenomen
dat min. 75% van nieuwe daken reflecterend moet zijn
volgens de bepalingen van ‘Energy Star’. Het NYC Cool
Roofs programma richt zich op het bestaand patrimonium
en ondersteunt het witcoaten van daken door particulieren
middels donaties, vrijwilligers en opleiding.

DUURZAAMHEIDSMETERS
Bij nieuwe ontwikkelingen kan een minimale score
duurzaamheid worden opgelegd met behulp van een
duurzaamheidsmeter. In BREEAM Communities zijn criteria
opgenomen in functie van verharding en bouwmaterialen met
een hoog albedo, groendaken, schaduw,...
vb. SE08 – Microklimaat. Aandacht voor het creëren van een
aangenaam microklimaat op openbare plaatsen, onder andere
door groenpartijen en schaduw te voorzien.
vb. SE13 – Flood risk assessment. Hier kunnen credits
verdiend worden met het voorzien van groendaken (om de
runoff te beperken).
BEELDKWALITEITSPLAN
In een beeldkwaliteitsplan worden de globale ruimtelijke
kenmerken van bebouwing , landschap en landschappelijke
structuren en elementen vastgelegd. Het is geen bindend
document, maar het kan de basis vormen voor een RUP,…
vb. beeldkwaliteitsplan Mechelen
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Maatregelen

Nieuwe stadsontwikkeling
met licht gekleurde
gevelmaterialen
(Clarenhof Mechelen, Wit
architecten)

4.1
Voorbeeld

•
•

licht gekleurde dakbedekking (vb. witte epdm)
reflecterende gevelbekleding (vb. witte beton)

Toepassingsgebied

•
•

daken en gevels van alle gebouwen
straatmeubilair (banken,...)

Aandachtspunten

•
•
•
•

verblinding
opletten voor “captatie” van lange- en kortgolvige straling binnen het stadsweefsel, vooral bij een lage
sky view factor
minder warmtewinsten in de winter
onderhoud

•

lagere binnentemperatuur in de zomer

Extra voordelen
Effectiviteit

Bouwstenen
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Bouwmaterialen met hoge reflectie
en/of lage absorptie

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast
Ecologische wijken

MAATREGELEN
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Infiltratievakken met
bomen, lichtgekleurde
verharding en meubilair
(Toegangszone AZ SintLucas , TECHNUM)

4.2

Extensief groendak
met lichte helling
(Kinderdagverblijf
HDSPV architecten)

Verharding met hoge reflectie
en/of lage absorptie
•
•
•
•

witte asfalt
beton
licht gekleurde natuursteen
licht gekleurde halfverharding

Toepassingsgebied

•

alle verharding: pleinen, straten, parkeerplaatsen, fietspaden,…

Aandachtspunten

•
•

verblinding
opletten voor “captatie” van lange- en kortgolvige straling binnen het stadsweefsel, vooral bij een lage
sky view factor
onderhoud

Voorbeeld

•

4.3
Voorbeeld

•
•

extensieve daken
intensieve daken

Toepassingsgebied

•
•

private en publieke gebouwen,
nieuwbouw en bestaande gebouwen

Aandachtspunten

•
•
•

hergebruik regenwater beperkt bij groendak
irrigatie noodzakelijk bij langdurige droogte/hitte
stevige dakstructuur noodzakelijk

Extra voordelen

•
•
•

buffer regenwater
biodiversiteit
beeldwaarde

Extra voordelen
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Effectiviteit

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

Effectiviteit

Bouwstenen

Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk

Bouwstenen
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Groendaken

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast
Ecologische wijken
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Een structuur voor
klimplanten als
gevelbekleding
(Sihlcity Carpark Zurich)

4.4

Groengevels

Voorbeeld

•
•
•

leibomen op afstand van een gebouw
geveltuin
klimplanten

Toepassingsgebied

•

private en publieke gebouwen

Aandachtspunten

•
•
•

zonlichttoetreding gebouw
onderhoud van het groen
waterbehoefte

•
•

biodiversiteit, refuge voor vogels
aantrekkelijk stadsbeeld / straatbeeld

Extra voordelen

Effectiviteit

Bouwstenen
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Luifel in zeildoek
voor een speelplaats
(Tachkemonischool, Ney
& partners)

STRATEGIEËN

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast
Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk

4.5

Schaduwcreatie

Voorbeeld

•
•
•

pergola’s, arcades, luifels,… (vast of flexibel)
geleide planten vb dakplatanen,...
smalle straten

Toepassingsgebied

•
•

publieke en private ruimte
tijdelijk of permanent

Aandachtspunten

•
•

ongewenst in periodes met weinig zon (minder schaduwvorming bij gebruik van geleide planten buiten
bladdragende periode)
oneigenlijk gebruik in de publieke ruimte

•
•

schuilmogelijkheden bij regenweer
aantrekkelijke publieke plaats

Extra voordelen

Effectiviteit

Bouwstenen

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast
Ecologische wijken
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#5 RUIMTE VOOR WATER
= water ruimte geven, in combinatie met beheer van de watercyclus. Deze strategie
speelt in op de vier klimatologische effecten (hittestress overdag en ’s nachts,
droogte en wateroverlast).
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Klimatologische effecten
Hittestress overdag
Water heeft overdag een verkoelend effect op de
luchttemperatuur door verdamping, door absorptie van
warmte en eventueel transport van warmte. Zowel stromend
als stilstaand water en kleinere waterpartijen kunnen voor
verkoeling zorgen. Het koelend effect is afhankelijk van de
grootte en afstand tot de waterpartij, alsook de stroming.
Hoe groter de watermassa, hoe groter de koeling, maar het
ruimtelijk sterkste effect wordt gevonden bij een combinatie
van meerdere kleinere watermassa’s. Bij grote watermassa’s en
weinig luchtcirculatie stelt men vast dat de verdamping (en dus

Nachtelijke hittestress
de koeling) wordt beperkt door het ontstaan van een vochtige
luchtlaag boven de watermassa
Door verdamping wordt energie aan de lucht onttrokken.
Door verneveling van water (vb. fontein) vergroot het
contactoppervlak waardoor de verdamping toeneemt. Ook
contact met de huid kan zorgen voor een verkoelend effect.
Water heeft een grote warmteabsorptiecapaciteit waardoor
overdag veel warmte kan worden opgeslagen in het
waterlichaam. De lucht boven het wateroppervlak warmt
daarom minder snel op.

Informatie uit de literatuur:
• Het verkoelend effect van oppervlaktewater is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen het water en de lucht (Solcerova
et al, 2012)
• Kleinere waterpartijen hebben een kleinere invloed dan groter. Maar middels een goede verspreiding hebben de meerdere kleine
waterpartijen een grotere invloed dan één grote waterpartij van dezelfde grootte (Solcerova et al, 2012)
• Het effect van oppervlaktewater op de temperatuur vlak boven water is groot (6°C verschil tussen vlak boven en op 50cm boven het
water), op straatniveau blijft het gemeten effect beperkt tot de straat waar het water deel van uitmaakt (Uit metingen uitgevoerd
in Rotterdam, Deltares, 2011). Een andere studie uit Boekarest toont het verkoelend effect van een waterpartij van 4 op 4m aan
op 30m afstand met 1°C op 1m hoogte (Robitu, et al 2004)
• Stromend water heeft een groter koelend effect dan stilstaand. Dit komt enerzijds door de betere menging van het water en daarmee
van de warmte en anderzijds door de mogelijkheid van afvoer van warmte. Verneveling van water, zoals door vernevelaars en
fontein heeft het grootste koeleffect (Döpp 2011)
• De luchttemperatuur aan de lijzijde van een fontein is ongeveer 3° koeler op 35m afstand (Nishimura, et al 1998)
• Het % oppervlaktewater in een buurt vertoont geen significante relatie met de opp. temp overdag (Klok et al. 2010)
• De temperatuur daalt met 2-4 °C door straten te besprenkeling met 1liter/m2 per half uur (Takahashi, Asakura et al. 2010)
• Een grote watermassa aan een temperatuur van 10°C heeft aan de oever een koelend effect van ongeveer 2,5°C. Als de
watertemperatuur 20°C bedraagt is het koelend effect nog maar van de orde van 1°C. (N.E. Theeuwes, A. Solcerová, G.J.
Steeneveld, 2013)
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Zo lang de watertemperatuur lager is dan de temperatuur
van de omgevingslucht, zal het wateroppervlak ook ’s nachts
warmte uit de omgeving opnemen en de nachtelijke hittestress
beperken. Maar zodra de watertemperatuur hoger ligt dan die
van de omgeving (doorgaans tijdens de nacht bij het einde
van de zomer en in de vroege herfst) zal de aanwezigheid
van wateroppervlaktes eerder bijdragen aan de nachtelijke
hittestress.

De mate waarin is afhankelijk van het al dan niet voorkomen
van stroming, het volume van de watermassa en het verschil
tussen de lucht- en watertemperatuur. Modelresultaten
hebben aangetoond dat een groot meer (of een gelijkaardige
watermassa, bijvoorbeeld een grote, traag stromende rivier)
in of nabij een stad overdag een koeltepluim genereert die de
stad koelt. Het effect is minder groot als het water warmer is.
’s Nachts daarentegen kan een warmtepluim waargenomen
worden die tot op een afstand van meerder kilometers een
effect kan hebben. Hoe warmer het water, hoe sterkter het
opwarmend effect.

Informatie uit de literatuur:
• Oppervlaktewater (traag stromend en stilstaand) draagt bij tot het hitte-eiland effect (Bosch P. 2014, Steeneveld et al 2011),
vooral in late zomer en vroege herfst (Theeuws et al).
• Het % water in de buurt vertoont geen significante relatie met de UHI. (Steeneveld et al 2011)
• Het nachtelijk opwarmend effect van een grote watermassa aan een temperatuur van 20°C kan aan de rand van de watermassa
tot 2°C en meer bedragen. (N.E. Theeuwes, A. Solcerová, G.J. Steeneveld, 2013)
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Wateroverlast

Droogte
Droge periodes zullen in de toekomst frequenter en erger
worden. Dit kan aanleiding geven tot watertekorten voor
drinkwatervoorziening, landbouw, recreatie, scheepvaart,
ecologie en voor het tegengaan van zoutintrusie in kanalen.
Waterpartijen kunnen water stockeren voor hergebruik in
droge periodes, hetzij rechtstreeks, hetzij via infiltratie en
aanvulling van de grondwaterlagen.
Rechtstreekse (bovengrondse) opslag van water houdt in dat
tijdens periodes van neerslagoverschot afstromende neerslag of
water uit beken en rivieren worden opgevangen en afgeleid naar
een bekken, waar ze kunnen gestockeerd worden. In theorie kan
per hectare verharde oppervlakte 10 m³ water per mm neerslag
“geoogst” worden. Het bekken kan bestaan uit een volledige
kunstmatige constructie omringd door dijken of wanden, of uit
natuurlijke depressies in het terrein, eventueel afgesloten door
een dijk aan het laagste einde. Als het niet de bedoeling is dat
het water infiltreert, dan moeten de bodem en de wanden van
het bekken ondoorlatend gemaakt worden. Vaak is volledig
gravitaire afstroming niet mogelijk en moet gepompt worden
om het bekken te vullen (of achteraf, om het te ledigen). De
gebruiksmogelijkheden van het gestockeerde water hangen
sterk af van de kwaliteit ervan; gebruik als drinkwater is zonder
bijkomende zuivering niet mogelijk. De te stockeren volumes
hangen sterk af van het gebruik: menselijk gebruik is van de
orde van 100 à 200 l/dag per persoon; drinkwater maakt hier
slechts een klein deel van uit. Planten gebruiken veel meer
water; om een hectare gewassen te irrigeren is van de orde van
ongeveer 50 m³ per dag nodig.

In zeer warme en droge omstandigheden kan het waterverlies
door verdamping uit een open bekken oplopen tot ongeveer
een cm per dag. Onder meer om deze verliezen te beperken is
ondergronds stockeren van water soms te verkiezen. Dit houdt
in dat men het overtollige water zoveel mogelijk laat infiltreren
naar de ondergrond, vanuit bekkens met een permeabele
bodem of via infiltratieputten, of vanuit de riviervallei bij
overstromingen in de winter. Infiltratie vult het grondwater
aan en zorgt ervoor dat de voorraden waaruit grondwater kan
opgepompt worden voldoende op peil blijven. Om verlies via
verdamping door de vegetatie te vermijden wordt het water
best in voldoende diepe lagen gestockeerd. Infiltratie heeft als
bijkomend voordeel dat het water in zekere mate gezuiverd
wordt, zeker bij langere verblijftijden in de bodem. Infiltratie ter
aanvulling van de grondwatertafel vereist naast een voldoende
diepe watertafel ook voldoende permeabele bodemlagen; grove
zandlagen en grindlagen zijn daarbij te verkiezen.

Informatie uit de literatuur:
• Uit modelleringen blijkt dat de laagwaterdebieten van de Bovenschelde vanaf 2060 tot met 60% kunnen dalen. Dit geeft potentieel
problemen voor onder meer de oppervlaktewaterwinning van de Gavers (Mulleman, 2010).
• In het kader van de CCI-HYDR-studie werd aangetoond dat extreme laagwaterdebieten voor waterlopen in Vlaanderen tot 80 à 90%
kunnen verminderen (scenarioperiode 2071-2100 versus referentieperiode 1961-1990) in het lage klimaatveranderingsscenario.
(CCI-HYDR - Belspo, 2010)
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Waterpartijen zijn te combineren met buffering en/of infiltratie
van neerslag en kunnen daardoor wateroverlast helpen
beheersen. Voorwaarde voor een succesvolle buffering is dat de
bekkens zo veel mogelijk bijkomende buffercapaciteit hebben
op het moment dat extra water moet gebufferd worden. Bij
voorkeur zijn ze droog op dat moment. Dit brengt de vraag
met zich mee wat de functie is van deze buffers tijdens droge
periodes. De “waterpleinen” in onder meer Rotterdam zijn in
die optiek en in een stedelijke context een interessante optie.
In normale omstandigheden kunnen ze gebruikt worden als
sport- en speelveld: slechts bij extreme neerslag lopen ze onder.
Een goed ontwerp en beheer houdt in dat de buffers op het juiste
moment vollopen om overschot aan neerslag te bergen (bv via
overstortinstallaties in de regenwaterafvoer) en op het juiste
moment ook weer geleegd worden. In een landelijke context
is een invulling van bufferbekkens als natuurgebied of zelfs
landbouwgebied mogelijk. In steden kunnen onder bepaalde
omstandigheden parken en andere groene ruimtes ook ingezet
worden. Bufferbekkens kunnen gecombineerd worden met
infiltratie als de omstandigheden (permeabele ondergrond,
diepe grondwatertafel) en de waterkwaliteit dit toelaten. Dit
vergroot de de facto buffercapaciteit van de bekkens en draagt
bij tot het op peil houden van de grondwatervoorraden.

Informatie uit de literatuur:
• De maximale toename in uurlijke piekafvoeren kan voor onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen oplopen tot 35%. Voor
rioleringen werd gevonden dat een piekafvoer die zich onder het huidige klimaat maar eens om de anderhalve maand voordoet
tegen 2100 maandelijks zou voorkomen onder het hoog-klimaatscenario. (CCI-HYDR - Belspo, 2010).
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Doelstelling

Ruimte voor water in de stedelijke omgeving zorgt ervoor dat
de stad beter kan omgaan met de verschillende klimatologische
effecten: de stedelijke run-off neemt af, de grondwatertafel wordt
aangevuld, verkoeling vindt plaats aan het wateroppervlak
en door verneveling, groen-blauwe netwerken vormen een
aangename omgeving om te vertoeven tijdens hittegolven,
… Kortom de stad reguleert de waterketen beter en heeft een
positieve invloed op de hittestress. Dit is mogelijk door ruimte
te geven aan rivieren, maar ook op kleinere schaal door water
zichtbaar te maken in de straat en infiltratie/bufferbekkens
onderdeel van de publieke ruimte te laten zijn.

Ontwerprichtlijnen

Een grootschalig waterproject dient een geïntegreerd (stads)
project te zijn. Het uitvoeren van deze projecten hoeft geen
bedreiging te zijn voor de omgeving, integendeel: Zeker in een
stad bieden deze projecten kansen. Het komt erop aan deze
kansen te herkennen en te grijpen. Een project om een stad
te beschermen tegen overstromingen kan een aanleiding zijn
om de relatie tussen stad en water te herstellen; het verbeteren
van een doortocht door een stad kan een kans zijn om de
ruimtelijke kwaliteit van hele stadsdelen te verbeteren. Elk
waterwegproject in een stedelijk milieu kan een meerwaarde
betekenen voor bedrijvigheid, natuur, recreatie, kwaliteit,
duurzaamheid en leefbaarheid.
Bij kleinere projecten (publieke ruimte, stadsontwikkeling) kan
worden nagedacht in welke mate een project hemelwaterneutraal
kan worden ontworpen, zodat de stedelijke waterkringloop
meer gesloten wordt. Dit kan door hemelwater maximaal
te laten infiltreren, maar ook door individuele of collectieve
opvang en hergebruik voor toiletspoeling,…
Waterelementen hebben een grote aantrekkingskracht
waardoor de gezondheid en veiligheid rondom en in het water
dient verzekerd te zijn (stilstaand water, materiaalgebruik,…).
Er dient te worden onderzocht of stilstaand water (vijver, plas,
…) kan worden gekoeld middels beplanting, beweging,…

Beleid / instrumenten
Vlaanderen

Buitenland

WATERTOETS
De watertoets is een instrument waarmee de overheid die
beslist over een vergunning, een plan of een programma
inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het
resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf
opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het
plan of het programma.

STRATEGISCHE WATERPLANNEN
In een strategisch waterplan wordt een globale langetermijnvisie
uitgezet en vertaald in concrete actieplannen. Daarin kunnen
ook transportontwikkelingen als ecologische doelstellingen
vervat zitten.
Vb. Plan Bleu Lyon, Waterplan Rotterdam, …

GEWESTELIJKE / PROVINCIALE / GEMEENTELIJKE
STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING
Een verordening biedt mogelijkheden om beperkingen
op te leggen inzake verharding, om infiltratie- en
buffermogelijkheden te maximaliseren.
vb. Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor
hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen.
DUURZAAMHEIDSMETER
Bij nieuwe ontwikkelingen kan een minimale
score duurzaamheid worden opgelegd middels een
duurzaamheidsmeter. In BREEAM Communities zijn criteria
opgenomen in functie van ruimte voor water.
vb. SE03 – Onderzoek overstromingsrisico. Voor het behalen
van dit criterium wordt zowel het huidige als het toekomstige
overstromingsrisico berekend, rekening houdende met de
klimaatverandering.
vb. SE13 – Beheersen van het overstromingsrisico. Aanleggen
van buffers, wadi’s en dergelijke wordt als maatregel
voorgesteld om het overstromingsrisico te beperken.
CODE GOEDE PRAKTIJK RIOLERING
Deel 3 van deze code handelt over de bronmaatregelen
i.f.v. het vasthouden, bergen en afvoeren van hemelwater:
grastegels, waterdoorlatende verharding,...
SIGMAPLAN
Het Sigmaplan is een concreet project om het Schelde-estuarium
te beveiligen tegen overstromingen, de ecologische waarde
uit te breiden en de exploitatie van rivier en scheepvaart te
garanderen. Er zijn verschillende projectgebieden opgenomen
langs de getijdenrivieren.
OVERSTROMINGSRISICOBEHEERSPLANNEN
In uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water zijn
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas
opgemaakt, waar de overstromingsrisicobeheersplannen
onderdeel van uitmaken. Deze plannen bevatten maatregelen
om de toestand van het watersysteem te verbeteren maar ook
preventie, bescherming en paraatheid in relatie tot het risico op
overstromingen.
LOKAAL HEMELWATERPLAN
Geïntegreerd plan voor de beheersing van hemelwater bij
zwaardere piekbuien op schaal van lokale gemeenten. Met het
plan wil men de maatschappelijke, economische en ecologische
effecten van een veranderend weerpatroon beperken.
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Maatregelen

Rivierherstel van de Leie
(Waterwegen en
Zeekanaal i.s.m.
ANB, VLM en lokale
verenigingen)

5.1

Plantvakken naast de weg
bufferen en infiltreren
afstromend hemelwater
(Portland Green Streets,
Oregon)

Ruimte voor (natuurlijke) bedding rivieren

Voorbeeld

•

ruimte voor zomer-winterbedding van rivieren

Toepassingsgebied

•

overal langs rivieren (stedelijk - landelijk)

Aandachtspunten

•
•

extra ruimte-inname
beperkingen in gebruik

Extra voordelen

•
•
•
•
•
•
•
•

overstromingsbescherming
biodiversiteit
vrijwaren van de openheid van het landschap
structuurkwaliteit
eenvoudiger onderhoud
verhoogde beleving van watersystemen
verhoging zelfzuiverend vermogen
multifunctioneel ruimtegebruik

Effectiviteit

Bouwstenen

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

5.2
Voorbeeld

•
•
•
•

seizoensberging en waterbuffers
infiltratiebekkens of –greppels, wadi, baangrachten
kunstmatige vijvers
waterpleinen

Toepassingsgebied

•
•
•
•
•

parken
private en gemeenschapstuinen
publiek domein in het algemeen: pleinen, straten, …
privaat domein
kelders, parkings,…

Aandachtspunten

•
•
•

onderhoud
capaciteit & vervuiling afstromend water
werking afhankelijk van bodemgesteldheid

Extra voordelen

•
•
•

biodiversiteit (mits aangepaste inrichting)
irrigatie beplanting
mogelijkheden voor zuivering

Effectiviteit

Adaptieve waterlandschappen
Groenblauw raamwerk
Bouwstenen
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Water bufferen / infiltreren

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast
Adaptieve waterlandschappen
Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk
Landschapspark
MAATREGELEN
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Bomen tot aan de
waterlijn beperken
de opwarming van de
watermassa
(Koningin Maria
Hendrikapark Oostende,
TECHNUM 2006)

5.3

Waterlichamen afkoelen dmv beplanting
•
•
•
•
•

rietkragen
broekbossen
groene eilanden
waterplanten
bomen tot aan de waterlijn

Toepassingsgebied

•

overal langs rivieren en waterelementen (stedelijk - landelijk)

Aandachtspunten

•
•
•
•

scheepvaart
recreatie
vervuiling water
onderhoud

•

biodiversiteit

Voorbeeld

Extra voordelen
Effectiviteit

Bouwstenen
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Afstromend regenwater
wordt opgevangen en
gezuiverd ifv besproeiing
infrastructuur bij
hittestress (Normal
Illinois, Hoerr Schaudt
Landscape Architects)

STRATEGIEËN

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast
Adaptieve waterlandschappen
Groenblauw raamwerk
Landschapspark

5.4

Hemelwater capteren

Voorbeeld

•
•
•

captatie ifv irrigatie beplanting (bomen, groendaken, groengevels,…)
captatie ifv landbouw
andere vormen van watergebruik

Toepassingsgebied

•
•

ondergronds - bovengronds
stedelijk - landelijk

Aandachtspunten

•
•

grote statische watermassa’s kunnen ’s nachts bijdragen tot het uhi
bij open toepassing: ongedierte, muggen, ziektes,...

Extra voordelen

•
•
•
•

biodiversiteit (mits aangepaste inrichting)
recreatie (mits aangepaste inrichting)
bluswater
mogelijkheid tot opwaarderen water door zuivering

Effectiviteit

Bouwstenen

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast
Adaptieve waterlandschappen
Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk
Landschapspark
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Speelse waterelementen
brengen verkoeling
(Muntplein Brussel,
TECHNUM)

Publieke ruimte aan de
waterkant (Grote markt
Lokeren, TECHNUM)

5.5

Water toegankelijk maken

Voorbeeld

•
•
•
•

vlonders
pleziervaart
tijdelijk strand
publieke ruimtes aan de waterkant

Toepassingsgebied

•

langs waterlopen, plassen,...

Aandachtspunten

•
•

veiligheid
onderhoud

Extra voordelen

•

sociaal, recreatie

Effectiviteit

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

5.6
Voorbeeld

•
•
•

vernevelinstallaties
straatsprenklers
fonteinen

Toepassingsgebied

•
•

openbare parken
pleinen

Aandachtspunten

•
•
•
•

onderhoud - algengroei
ziektes (legionella)
verlies van water (bij niet-gesloten circuit en door verdamping)
mogelijk druk op grondwaterlagen die op de droge momenten ook onder druk komen, water dient dan
vooral voor hoogwaardige doelen gevrijwaard te worden

Extra voordelen

•
•

bindt stofdeeltjes
recreatie

Effectiviteit
Bouwstenen

Adaptieve waterlandschappen
Groenblauw raamwerk
Landschapspark
Bouwstenen
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Water vernevelen voor afkoeling publieke ruimte

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast
Adaptieve waterlandschappen
Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk
Landschapspark
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#6 AFSCHERMEN
= klimaateffecten blokkeren dmv harde infrastructuur
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Doelstelling

Soms zijn klimaateffecten zo ongewenst dat ze niet
combineerbaar zijn met bepaalde functies: windhinder op een
plein, wateroverlast in een woonwijk, … De omgevingskwaliteit
kan er worden verbeterd door de klimaateffecten er lokaal te
blokkeren. Deze ingrepen bestaan veelal uit infrastructurele
ingrepen (vb. dijk, scherm,..). Doordat de klimaateffecten
enkel lokaal worden weggenomen, is er geen globaal (positief
of negatief) klimatologisch effect te verwachten. Er moet
uiteraard op worden toegezien dat de door de ingreep naburige
gebieden geen extra hinder ondervinden.
Deze strategie staat tegenover ‘ventileren’, waar de stad
op strategische plaatsen wordt opengesteld voor koelere
winden. Verschillende maatregelen van ‘ruimte voor water’
en ‘bebossen’ hebben ook een blokkerend effect (vb. ruimte
voor natuurlijke bedding rivieren, bomen in de straat), maar
onderscheiden zich omdat ze op een meer natuurlijke manier
met de klimaateffecten omgaan.
De harde maatregelen die onder deze strategie vallen hebben
een aanzienlijke investeringskost. Het is daarom noodzakelijk
om bij implementatie meerwaardes te onderzoeken voor de
directe omgeving (vb. banken aan een windscherm, dijk als
recreatieve route,…). Of ze kunnen worden gecombineerd met
eerder ecologische ingrepen.

Ontwerprichtlijnen

Klimaateffecten wisselen naargelang seizoen, wat tijdens de
zomer als hinderlijk wordt ervaren, kan in de winter juist
gewenst zijn en omgekeerd. Het is daarom aan te bevelen
om te onderzoeken of ingrepen eerder seizoensgebonden of
permanent zijn (vb. tijdelijke windschermen in de winter).
Bij dijken kan worden onderzocht of lokale doorgangen op
maaiveld aangewezen zijn, die bij hoogwater kunnen worden
afgesloten.
Een dijk is een ruimtelijk element dat naast waterverdediging
andere functies kan herbergen, zowel in als op de dijk. Als
landschappelijk element kan er een park, recreatieve routes,
landbouw… op worden gerealiseerd. In stedelijke context
kan een stedelijk programma in de dijk worden ingericht:
parkeerruimte, winkels, … Deze maatregelen kunnen daarom
multifunctioneel worden ingezet.

Beleid / instrumenten
Vlaanderen

Buitenland

KUSTVEILIGHEIDSPLAN
De aanpak van het Masterplan Kustveiligheid is gestoeld
op de principes van geïntegreerd kustzonebeheer: een
beschermingsniveau van minstens een 1000-jarige storm
combineren met een duurzaam beheer van de kust.

KUSTVERDEDIGINGSPLAN MET STORMVLOEDKERING
Een stormvloedkering is een waterbouwkundige constructie
die bij stormvloed of springtij moet verhinderen dat er grote
hoeveelheden water de monding van een rivier instromen en
stroomopwaarts tot overstromingen leiden.
vb. Oosterscheldekering, Stormvloedkering Hollandse IJssel,
Thames Barrier, Mose Venetië,…

SIGMAPLAN
Het Sigmaplan is een concreet project om het Scheldeestuarium te beveiligen tegen overstromingen, de
ecologische waarde uit te breiden en de exploitatie van
rivier en scheepvaart te garanderen. Er zijn verschillende
projectgebieden opgenomen langs de getijdenrivieren.

NORM NEN 8100: WINDHINDER EN WINDGEVAAR IN
DE BEBOUWDE OMGEVING
Deze Nederlandse norm beoordeelt windhinder en windgevaar
op de overschrijdingskans van een uurgemiddelde snelheid op
1.75m boven maaiveld (=hoofdhoogte).

DUURZAAMHEIDSMETERS
Bij nieuwe ontwikkelingen kan een minimale score
duurzaamheid worden opgelegd met behulp van een
duurzaamheidsmeter. In BREEAM Communities zijn criteria
opgenomen in functie van windhinder.
vb. SE08 – Microklimaat. Aandacht voor het creëren van een
aangenaam microklimaat op openbare plaatsen, onder andere
door rekening te houden met eventuele windhinder.
STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
In de stedenbouwkundige voorschriften kan de verplichting
worden opgelegd een windstudie uit te voeren bij hoogbouw.
vb. RUP Eilandje Antwerpen,
OVERSTROMINGSRISICOBEHEERSPLANNEN
In uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water zijn
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas
opgemaakt, waar de overstromingsrisicobeheersplannen
onderdeel van uitmaken. Deze plannen bevatten maatregelen
om de toestand van het watersysteem te verbeteren maar ook
preventie, bescherming en paraatheid in relatie tot het risico op
overstromingen.
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Maatregelen

Parkeergarages in de
sokkel van gebouwen,
infrastructuur voor
langzaam verkeer als
evacuatie op hoger peil
(Hafencity Hamburg)

Een multifunctionele
dijk met bovenop
park en onder winkels
(Rotterdam, SANT&CO)

6.1

Dijken / keerconstructies tegen hoger water

Voorbeeld

•
•
•

kustverdedigingswerken
keermuur hoog water
gebouw als dijk

Toepassingsgebied

•

overal langs water (stedelijk - landelijk)

Aandachtspunten

Extra voordelen

•
•
•

toegankelijkheid
hoogteverschil met achterliggend land (inkijk - toegankelijkheid - uitzicht)
onderhoud waterzijde na hoogwater

•
•

recreatiemogelijkheden
evacuatieroute

6.2
Voorbeeld

•
•
•
•

drijvende gebouwen
gebouw als dijk
constructie op pijlers
peil gelijkvloers verhogen

Toepassingsgebied

•

in overstromingsgebieden, nabij rivieren

Aandachtspunten

•
•

duurder
beleving vanop maaiveld, relatie met publiek domein

Extra voordelen
Effectiviteit

Effectiviteit

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast
Bouwstenen
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Waterresistente gebouwen / wijk

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast
Adaptieve waterlandschappen
Ecologische wijk
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Windschermen langs de
kustlijn (Rubensplein
Knokke, Robbrecht &
Daem)

6.3
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Publieke ruimte afschermen

Voorbeeld

•
•
•
•

(poreuze) windschermen
luifels / pergola’s / loggia’s / arcades / ...
glazen overkappingen
bomen

Toepassingsgebied

•

publieke ruimte (straten - pleinen - ...)

Aandachtspunten

•
•

mogelijkheid om naargelang seizoen te verwijderen / openen
onderhoud van doorschijnende elementen

Extra voordelen

•

aantrekkelijke publieke plaats

Effectiviteit

Hittestress overdag
Nachtelijke hittestress
Droogte
Wateroverlast

Bouwstenen

Ecologische wijken
Groenblauw raamwerk
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Ontwerpend onderzoek

5.
Het ontwerpend onderzoek is een verkenning ter voorbereiding tot het
definiëren van een aantal concrete acties voor het beleid met het oog op het
meer veerkrachtig maken van de stedelijke omgeving in het kader van de
klimaatsverandering.
Voor het opzetten van het ontwerpend onderzoek starten we van volgende
uitgangspunten.
We leggen de nadruk op de stedelijke schaal. Er is immers reeds heel veel
studiewerk beschikbaar rond adaptatie op wijk-straat-gebouwniveau. De
oplossingen zijn genoegzaam gekend. Op stedelijke schaal is het aanwezige
onderzoek veel beperkter. Deze studie kan hierin een aanvulling zijn.
Daarnaast vragen duurzame oplossingen voor het hitte-eiland-effect,
overstromingsproblematiek, droogte … om een ruimere blik. Een zekere
schaal is noodzakelijk om kwetsbare en kansrijke gebieden met betrekking tot
klimaatadaptatie te kunnen aanduiden.
We maken een koppeling met actuele opgaves: stedelijke ontwikkeling,
structurerende werking van openbaar vervoer netwerken, naar een collectief
wonen, productieve landschappen, landschapsontwikkeling …
Het ontwerpend onderzoek verloopt in drie stappen. Eerst worden twee
studiegebieden afgebakend in het verstedelijkt gebied tussen Antwerpen en
Brussel. In een tweede stap worden de studiegebieden geanalyseerd en worden
binnen ieder studiegebied twee prioritaire zones gedefinieerd om als casestudy
uit te werken. In een derde stap worden binnen vier casestudies mogelijkheden
onderzocht om te komen tot een meer klimaatbestendige en vitale stedelijke
omgeving.
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5.1. STADSREGIONALE VERKENNING
hitte

water

NATIONAAL

droogte

combinatie

REGIONAAL

Na de ruimtelijke verkenning van de klimaatopgave voor Vlaanderen in
hoofdstuk 2, blijkt dat het gebied tussen Antwerpen en Brussel een rijke
variatie van stedelijke contexten en klimaatopgaves omvat. Dit gebied heeft
zowel te kampen met een hoge hittestress, wateroverlast zowel vanuit zee als
rivieren of door plaatselijke neerslagpieken, en dit in combinatie met een hoge
bevolkingsdichtheid en bebouwingsgraad. Om een beter beeld te krijgen op de
problematiek wordt de strip tussen beide grootsteden geanalyseerd (45/25 km).
In een eerste stap wordt aan de hand van een aantal kaartlagen de bestaande
toestand geïnventariseerd. Hierdoor wordt de ruimtelijke differentiatie en de
structuur van het gebied duidelijk. Vervolgens worden de klimaatopgave en
de stedelijke opgave in kaart gebracht. De klimaatopgave toont spreiding van
de verschillende klimaateffecten in het gebied tussen Brussel en Antwerpen.
De stedelijke opgave wordt geformuleerd aan de hand van de screening van
beleidsdocumenten, masterplannen en regionale visies. Deze analyse resulteert
in een veelkleurig tapijt van diverse ruimtelijke en klimatologische condities.
Met de ambitie om op stedelijke schaal adaptieve maatregelen te formuleren
en grootschalig te structureren worden twee ruime studiegebieden afgebakend.
Om een voldoende divers pallet van verschillende condities aan bod te laten
komen worden twee uitgesproken verschillende cases geselecteerd: de Antwerpse
zuidrand en de Brusselse noordrand. Deze gebieden omvatten de randstedelijke
periferie van beide grootsteden en kaderen vele hedendaagse ruimtelijke
ontwikkelingen en vraagstukken. Beide onderzoeksgebieden hebben elk sterke
uitgesproken en verschillende condities op het vlak van stedelijk weefsel,
stedelijke opgave en klimaatopgave. De zuidrand van Antwerpen kadert een
stedelijk geheel met een belangrijk verdichtingsvraagstuk en een bestaande
hitte- en wateroverlast. De noordrand van Brussel situeert zich in een streek met
een sterke valleistructuur en bijhorende karakteristieke bodem en bijgevolg een
fragiele relatie tussen verdroging en wateroverlast. Ondanks dat de kernen hier
kleiner zijn dan het versnipperde stedelijke weefsel rond Antwerpen, treedt ook
hier op heel geconcentreerde plaatsen een hitteëiland-effect op.

bestaande toestand

stadsregionale opgave

klimaatopgave

STEDELIJK

combinatie & selectie cases
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BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

De screening van het gebied tussen Antwerpen en
Brussel vormt de essentiële tussenstap om de conclusies
uit de Ruimtelijke verkenning van Vlaanderen te koppelen
met de cases. De stedelijke conditie tussen Antwerpen
en Brussel is zeer gevarieerd en biedt een divers aanbod
aan potentiële cases. Bovendien weerspiegelt de uitsnit
de typische kenmerken van het hedendaagse Vlaamse
landschap. Het diffuus ruimtegebruik en de mix van
zowel grootschalige als kleinschalige programma’s zijn
herkenbaar in de bestaande ruimtelijke structuur.
Het gebied spant zich op tussen twee grootstedelijke
kernen enerzijds en wordt gestructureerd door een
opeenvolging van parallelle lineaire infrastructuren
anderzijds. De A12, het zeekanaal Brussel-Schelde,
de spoorweg, en de E19 trekken op hun beurt
economische activiteiten aan waardoor de verharde
bedrijventerreinen ook deel uitmaken van de harde
infrastructuur. De laag die het harde weefsel (p.144)
compleet maakt, is de bebouwing, waarbij zowel
compacte kernen als verspreid ruimte gebruik en
lintbebouwing waarneembaar zijn in het gebied.

door allerlei beleidskeuzes, claims en ruimtegebruik.
Groenzones die behoren tot natuurreservaten en/of
Natura 2000-netwerk, tracht men in de eerste plaats te
beschermen en biodiversiteit te garanderen. Het getij
gebonden deel van de Schelde en de zijrivieren vallen ook
onder Natura 2000 waardoor de rivieren groen kleuren.
Landbouwpercelen, bossen en grasland vervolledigen
de bestaande groenstructuur en overlappen soms met
de beschermde open ruimte. Tenslotte ligt er nog een
bijkomend deel van de open ruimte in de marge van de
harde infrastructuur.

HARD WEEFSEL
gebouwen

Aan de basis voor de bestaande ruimtelijke structuur
van het blauwe weefsel (p.146) liggen alle waterwegen
en bij uitbreiding de gebieden die recent overstroomd
zijn.

industrie
weg
spoorweg

BLAUW WEEFSEL

Uiteindelijk verklaart de geschetste ruimtelijke structuur
van het hedendaagse landschap tussen Antwerpen
en Brussel de patronen waar klimaateffecten in de
toekomst zullen optreden.

waterweg
recent overstroomd

GROEN WEEFSEL
bos
wandelbos

Het zachte weefsel vormt theoretisch gezien het inverse
van het harde weefsel en laat zich lezen als de combinatie
van een blauw- en groen weefsel.
De groene open ruimte (p.145) wordt gedefinieerd

speelbos
Natura 2000
natuurreservaat
landbouwpercelen
0 km

142

ONTWERPEND ONDERZOEK

5

10

15

20

25

ONTWERPEND ONDERZOEK

143

GROEN WEEFSEL
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HARD WEEFSEL
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BLAUW WEEFSEL
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KLIMAATOPGAVE

Op basis van de resultaten uit het vorige hoofdstuk,
Ruimtelijke verkenning van Vlaanderen, kan de
klimaatopgave voor het gebied tussen Antwerpen en
Brussel in kaart gebracht worden. De klimaatopgave
heeft impact op drie omgevingsfactoren namelijk,
temperatuur, water en droogte. Bijgevolg kan de opgave
ontleedt worden aan de hand van drie delen: hittestress,
wateroverlast en verdroging.
De kans op hittestress (p.150) wordt uitgedrukt aan
de hand van een dimensieloze index waarbij geen
bijzondere betekenis moet worden toegekend aan de
negatieve waarde. Deze kaart geeft met andere woorden
geen concrete temperatuurverschillen weer, maar toont
wel een visuele weergave van hittestress-gevoelige
zones in het territorium. Zoals het ruimtelijk patroon
suggereert, hangt het al dan niet optreden van hittestress
nauw samen met de concentratie aan bebouwing en
met de lineaire grootschalige weginfrastructuur en
bijhorend economisch programma.
Potentieel wateroverlast (p.151) is te verklaren door
drie fenomenen: zeespiegelstijging, stijgend rivierpeil
en hevige neerslag. Een eerste informatielaag geeft weer
welke gebieden zouden overstromen bij een stijging
van het zeenivau met twee meter, bij hoog water, en
in afwezigheid van dijken of zeeweringen. Een tweede
laag geeft de waterdieptes weer die bij overstromingen,
vanuit de zee of de rivieren, kunnen voorkomen, zij
het met een kleine kans en geldig voor de huidige
situatie. Tenslotte worden op de kaart ook de effectief
overstromingsgevoelige gebieden weergegeven (cf
watertoetskaart 2014). De veronderstelling is dat op
de plaatsen waar deze gebieden niet overlappen met
de waterdieptekaart we te maken hebben met lokale
fenomenen, eerder te wijten aan de slechte verwerking
van piekneerslag dan aan overstromingen uit de zee

of rivieren. Overstromingsgevoelige gebieden liggen
vaak in de directe nabijheid van rivieren en beken
ofwel ter hoogte van lager gelegen gebieden zoals de
ring rond Antwerpen waarbij een pompsysteem moet
verhinderen dat het gebied onderloopt.
Het grondwater is gevoelig voor klimatologische
verdroging. Het effect hangt sterk af van de hoeveelheid
infiltrerende neerslag en de verdamping. De aanname
is dat watervoerende lagen die afgedekt zijn door een
kleilaag minder gevoelig zijn voor klimatologische
verdroging, omdat ze niet rechtstreeks door regenwater
worden gevoed en omdat er geen rechtstreekse
verdamping uit plaatsvindt. Enkel de zones waarbij
deze watervoerende laag niet afgedekt wordt door een
kleilaag worden in kleur weergegeven op de kaart.
Binnen deze zones worden de watervoerende lagen met
een lemige deklaag beschouwd als “matig gevoelig”, die
zonder deklaag als “sterk gevoelig”.
Pas bij de superpositie van alle effecten zijn gebieden
met uiteenlopende problematieken waarneembaar.
Binnen deze uitsnit treden alle mogelijke combinaties
tussen de effecten onderling op waardoor deze screening
representatief is voor een wijder territorium.

HITTESTRESS
1.3 tot 3.4

Het noorden van de kaart wordt vooral gedomineerd
door hittestress en plaatselijk wateroverlast met een
continu risico op verdroging. Centraal heeft het gebied
vooral te kampen met wateroverlast door samenvloeien
van diverse rivieren en beken. Hittestress is vooral
aan de orde langs de invalswegen die de Rupelstreek
doorkruisen. Verder ten zuiden van de kaart, ligt de
nadruk opvallend op verdroging met plaatselijk sterke
verdroging aan de rand van Brussel. Bijkomend treedt
er ook hittestress en wateroverlast op.
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HITTESTRESS

WATEROVERLAST

1.3 tot 3.4

zeespiegelstijging
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VERDROGING
sterk gevoelig
matig gevoelig
0 km

152

5

ONTWERPEND ONDERZOEK

10

15

20

25

ONTWERPEND ONDERZOEK

153

STADSREGIONALE OPGAVE

De opportuniteiten op regionaal niveau vragen om een
ruimere blik en doen uitspraak over actuele trends en
toekomstige vraagstukken. Zowel vanuit stedelijk als
landschappelijk oogpunt worden claims gemaakt op de
ruimte en in het bijzonder het gebied tussen Antwerpen
en Brussel. De stadsregionale opgave in Vlaanderen
wordt in kaart gebracht om er de specifieke cases aan
te koppelen.
Binnen de studie naar klimaat adaptieve richtlijnen
wordt de dialoog tussen open en gesloten ruimte cruciaal
bij het toepassen van strategieën zoals bebossing en
ruimte voor water. Bijgevolg worden de projecten,
visies en beleidspunten alfabetisch gerangschikt volgens
stedelijk of groen karakter. Daarnaast worden er per
project encyclopedisch concrete gegevens zoals locatie,
opdrachtgever en statuut opgelijst zodat een zo volledig
mogelijk beeld ontstaat van de inhoudelijke opgave.
Elk project staat voor een concrete opgave binnen de
hedendaagse tendensen en probeert te beantwoorden
aan toekomstige verwachtingen en ambities.
In het algemeen lijken de stedelijke afbakeningslijnen
de grens tussen open en gesloten landschap heel
duidelijk te trekken. De Vlaamse overheid heeft
namelijk met de goedkeuring van het RSV gekozen voor
een concentratie van de ruimtelijke ontwikkelingen
in de kernen. Bijgevolg is het stedelijk gebied een
beleidsmatig begrip waarbij ontwikkeling, verdichting

en compactheid, de uitgangspunten zijn. Concreet is dit
beleid dus gericht op het creëren van een aanbod aan
bijkomende woningen, het voorzien van kwalitatieve
en kwantitatieve ruimte voor bedrijven, het versterken
van het stedelijke voorzieningen en het stimuleren van
andere mobiliteitsvormen. Hierdoor wordt getracht
de verdere uitzwerming, lintbebouwing en wildgroei
van allerhande activiteiten in het buitengebied te
vermijden. Toch is men zich ervan bewust dat open
ruimte en het landschap niet als grensstellende
elementen mogen beschouwd worden maar dat zij als
een wezenlijk onderdeel van het stedelijk functioneren
opgenomen kunnen worden in de afbakening zodat de
woonkwaliteit van de stad leefbaar blijft.
Gelegen binnen deze stedelijke afbakeningslijnen zijn
de reconversie sites met een grote stedelijke dynamiek
zoals de Arsenaalsite in Mechelen, Bluegate Antwerpen
en het terrein in Vilvoorde-Machelen. Een voor een
trachten zij vacante sites met een strategische positie
binnen het stedelijk weefsel, nieuw leven in te blazen
door een synergie te creëren tussen wonen-werken en
recreatie. Op schaal van de stad Antwerpen beantwoordt
het ontwerpend onderzoek Labo XX, kiezen voor de
twintigste-eeuwse gordel aan de beleidskeuze voor
verdichting en concentratie door de impact van een
toename van 50.000 extra woningen tegen 2030 te
bestuderen.

STEDELIJK
strategische projecten
afbakeningslijn
station/halte
bedrijventerreinen

LANDSCHAPPELIJK
signaalgebied
VEN gebied
1000 ha bos
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Aansluitend op de stedelijke focus wordt er
tegenwoordig ook veel aandacht besteed aan het
uitbreiden en optimaliseren van het mobiliteitsnetwerk.
Zowel het GEN (Gewestelijk Expresnet) dat binnen
een straal van 30 km rond de hoofdstad de capaciteit
en onderlinge complementariteit van het openbaar
vervoer moet versterken, als het Brabantnet dat inzet op
de mobiliteitsproblemen in Vlaams-Brabant in en rond
Brussel, bewijzen de tendens. Zoals dergelijke projecten
aantonen, wordt mobiliteit momenteel beschouwd
als een hefboom voor ontwikkelingen waarbij naast
infrastructuur ook de stedelijke en landschappelijke
ambities een rol spelen.
Tegenovergesteld aan de stedelijke afbakening,
staan de AGNAS (Afbakening van de Gebieden van
de Natuurlijke en Agrarische Structuur), het VEN
(Vlaams Ecologisch Netwerk) en het Wervingsbeleid
van gronden door ANB (Agentschap voor Natuur en
Bos). Het Vlaams Gewest streeft namelijk naar een
duurzaam gebruik van de open ruimte en het vrijwaren
van het buitengebied voor landbouw, natuur en bos.
Hiervoor voorziet het RSV o.a. in de afbakening van een
natuurlijke structuur waarin de functie natuur primeert
en gekoppeld is aan ecologische criteria. Het VEN vormt
een onderdeel van deze beleidsmatige gebieden en door
middel van een wervingsbeleid wordt het agrarisch-,
natuur- en bosgebied stelselmatig uitgebreid.
Naast bescherming en uitbreiding van het open
landschap, heeft de Vlaamse overheid in kader van
het RSV ook strategische projecten opgestart die
recreatieve functies en landschappelijke waarden
combineren. Bebouwd perifeer landschap; Rupelstreek,
zuurstof voor een ontginningslandschap en Beleefbare
open ruimte in de Antwerpse zuidrand wensen allemaal
hoofdzakelijk de groenstructuur te versterken door de
toegankelijkheid te verhogen en de versnippering te
beperken.
Wat betreft het watersysteem, werden belangrijke
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gebieden in de bekkenbeheerplannen aangeduid.
Deze gebieden kunnen namelijk een functie vervullen
in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen
overstromen of omdat ze vanwege de specifieke
bodemeigenschappen als een natuurlijke spons
fungeren, waarvan er drie types te onderscheiden zijn.
Als eerste type zijn er waterconserveringsgebieden die de
neerslag van nature lang vasthouden omwille van hun
specifieke bodemeigenschappen. Ten tweede bestaan
er actuele waterbergingsgebieden die geschikt zijn voor
waterberging zonder wateroverlast te veroorzaken voor
de bestaande bebouwing. Als laatste zijn potentiële
waterbergingsgebieden interessante gebieden die (tot
nu toe) geen wateroverlast (meer) hebben gekend, bv.
omdat de waterloop is rechtgetrokken of omdat de
oevers zijn verhoogd, maar wel fysisch geschikt zijn om
water te bergen.
Uiteindelijk werd voor dergelijke gebieden
nagegaan waar de bestemmingsplannen een
harde bestemming (woongebied, industriegebied,
woonuitbreidingsgebied, verblijfsrecreatie, handel
en gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut)
voorzien, maar waar deze nog niet ontwikkeld is.
Signaalgebieden zijn dus niet ontwikkelde gebieden
waar een tegenstrijdigheid kan bestaan tussen de
geldende ontwikkelingsperspectieven en de belangen
van het watersysteem.
Verdichting van het patrimonium, uitbreiding van het
landschap, reconversie van vacante sites, waterberging
etc. zijn echter geen nieuwe begrippen en uitdagingen,
maar de manier waarop deze kunnen omgaan met de
maatschappelijke verschuivingen daarbij rekening
houdend met de impact van het klimaat, is dat wel.
Door de stadsregionale opgave in kaart te brengen
ontstaat een beter inzicht in de hedendaagse dynamiek
waardoor ambities kunnen afgestemd worden op een
klimaat adaptief vriendelijke wijze.

Wervingsbeleid van gronden
> jaarlijkse wervingsdoel: 1000 ha
natuurgebied en 1000 ha bos
> Aankoop ifv schaalgrootte, omvang
project, complexiteit, bijzondere waarden
en internationale verplichtingen.

Vlaams Ecologisch Netwerk
> gewenst 125.000ha en momenteel
86.800ha aangeduid
> Door afbakening van een natuurlijke
structuur streeft het RSV naar een
duurzaam gebruik van de open ruimte.

Gewestelijk Expressnet
> in een straal van 30km rond de
hoofdstad, met impact op Brussel en het
grotere spoorwegennet
> Optimalisatie van de spoordiensten
door hogere frequentie en betere
aansluitingen.

Bedrijventerreinen
> Vlaanderen
> Constante evolutie van industriële
platformen door ontwikkeling, leegstand
of reconversie.

Stedelijke Gebieden Afbakening
> Grootstedelijk gebied Antwerpen
> Bescherming van het open landschap in
het kader van het RSV.

Stedelijke Gebieden Afbakening
> Vlaams strategisch gebied rond Brussel
> Bescherming van het open landschap
in het kader van het RSV en economisch

Stedelijke Gebieden Afbakening
> Regionaal stedelijk gebied Mechelen
> Bescherming van het open landschap in
het kader van het RSV.

Stedelijke Gebieden Afbakening
> Klein stedelijk gebied Lier
> Bescherming van het open landschap in
het kader van het RSV.

Beleefbare Ruimte in de Antwerpse Zuidrand
> Kontich, Aartselaar, Edegem, Boechout,
Lint, Borsbeek, Hemiksem en de stad
Mortsel
> Visie voor een landschapspark.

Bebouwd Perifeer Landschap
> Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde,
Schoten en Zoerse
> Groenstructuur versterken samen met
een intergemeentelijke mobiliteit en het
differentiëren van woonparken.

AGNAS
> Donderheide Sint-Katelijne-Waver
> Ruimtelijke visie voor het serregebied
door versterken van de bosgordel en
ontwikkeling van glastuinbouw in relatie
tot ecologische verbindingszones.

Zuurstof voor een ontginningslandschap
> 350ha tussen Rumst en Boom
(Rupelstreek = Hemiksem, Schelle, Niel,
Boom en Rumst)
> Historisch gebied toegankelijk maken
en dynamisch groengebied realiseren.

Labo XX
> 20ste eeuwse stadsgordel Antwerpen
> Ontwerpend onderzoek bij bevolkingstoename met ca. 100.000 inw. tegen 2030,
komt overeen met de nood aan 30.000
tot 50.000 extra woningen.

Reconversie Vilvoorde Machelen
> 250 ha tussen het kanaal BrusselWillebroek, het centrum van Vilvoorde,
de Woluwelaan en de ring rond Brussel
> Ontwikkeling van de verouderde
industriële zone.

Wegbypass Arsenaalsite Mechelen
> 175 ha op het grondgebied Mechelen,
zwaar bevuilde en onbenutte gronden
> Ontwikkeling van een nieuwe 21ste
eeuwse stadswijk voor ondernemen,
wonen en recreëren.

Bluegate Antwerp
> 113ha ten zuiden van Antwerpse ring
> Eco-effectief bedrijventerrein waarbij
worden nieuwe processen ontwikkeld.

T.O.P. Noordrand
> Van Praet, Heizel,Vilvoorde, Luchthaven,
Nossegem, Marcel Thiry, Diamant en
Josaphat
> Stedelijke economie bevorderen met
jobs voor diversiteit aan inwoners

Brabantnet
> Brussel, Willebroek, Zaventem
> Onderdeel van een groter plan (Vlot
Vlaanderen) om de mobiliteitsproblemen
in Vlaams-Brabant in en rond Brussel op
te lossen.

W&Z Beleidsovereenkomst 2011-2015
> zeekanaal Brussel-Schelde
> Wegwerken van missing links tegen
2020 uit het watertransportnetwerk van
het RSV.

Signaalgebieden
> verspreid in het landschap
> Nog niet ontwikkelde gebieden met
een harde gewestplan bestemming die
ook kunnen fungeren als natuurlijke
spons bij wateroverlast.
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Blue gate Antwerp
Strategisch project RSV
> Afgerond
> 113ha ten zuiden van de Antwerpse ring

De capaciteit en de onderlinge complementariteit
van het openbaar vervoer, trein, tram, metro, bus, zijn
vandaag ontoereikend om het wegverkeer drastisch te
verminderen. Het Gewestelijk Expresnet (GEN) moet
het openbaar vervoer in een straal van 30 kilometer rond
de hoofdstad verbeteren door een grotere capaciteit,
meer treinen en meer comfort op de grote spoorlijnen
van en naar Brussel te voorzien. Het project ambieert
ook een integratie van het openbaarvervoeraanbod
waardoor vervoersmiddelen op elkaar aansluiten en
reistijden kunnen verminderd worden. Daarnaast worden
de stopplaatsen gemoderniseerd en evolueren naar
multimodale knooppunten.

Stedelijke gebieden afbakening
Ruimte Vlaanderen
> Juridisch kader
> grootstedelijk gebied Antwerpen

Wegbypass Arsenaalsite Mechelen
Ruimte Vlaanderen
> Lopend project
> 175 ha op het grondgebied Mechelen, zwaar bevuilde en
onbenutte gronden

Beleefbare ruimte in de Antwerpse zuidrand
Strategisch project RSV
> Visie
> Kontich, Aartselaar, Edegem, Boechout, Lint, Borsbeek,
Hemiksem en de stad Mortsel

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden
met een harde gewestplanbestemming (woongebied,
industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen
in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen
overstromen of omdat ze omwille van specifieke
bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.

VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk)
INBO (Instituut voor natuur- en bosbeheer)
> Lopend project
> Vlaanderen, gewenst 125.000ha en momenteel 86.800ha
verworven

Labo XX
Stad Antwerpen
> AFGEROND
> 20ste-eeuwse gordel rond Antwerpen, het gebied
buiten de Singel
Het project wil verder bouwen op reeds bestaande visies
en initiatieven om uiteindelijk uitvoering te kunnen geven
aan planprocessen die reeds verschillende jaren in het
gebied lopen.
Het doel is om een eco-effectief en innovatief
bedrijventerrein te realiseren waarbij de focus ligt op
méér schone lucht, méér hernieuwbare energie, méér
terugwinning van materialen, méér toegevoegde waarde
en werkgelegenheid en uiteindelijk nieuwe processen
kunnen ontwikkeld worden.

Het stedelijk gebied is een beleidsmatig begrip
waarbij ontwikkeling, verdichting en compactheid, de
uitgangspunten zijn. Concreet betekent dit een beleid
gericht op het creëren van een aanbod aan bijkomende
woningen, voorzien van kwalitatieve en kwantitatieve
ruimte voor bedrijven, het versterken van het
stedelijke voorzieningen en het stimuleren van andere
mobiliteitsvormen.

Brabantnet
De Lijn & Vlaamse regering
> Lopend project
> Brussel - Willebroek, Brussel - Zaventem Luchthaven,
Jette - Zaventem Luchthaven

Stedelijke gebieden afbakening
Ruimte Vlaanderen
> Juridisch kader
> Vlaams strategisch gebied rond Brussel

De stad Antwerpen kende de afgelopen jaren een snelle
bevolkingsgroei, waardoor er vandaag reeds meer dan
500.000 inwoners binnen de stadsgrens wonen. Dit
betekent een behoefte aan bijkomende woningen, maar
ook voorzieningen en werkplekken.
Een toename van de bevolking met ca. 100.000 inwoners
tegen 2030 komt overeen met de nood aan tussen de
30.000 en 50.000 extra woningen. Op deze vraag werd
door middel van een ontwerpend onderzoek gepoogd
een antwoord te formuleren.

Reconversie Vilvoorde Machelen
Strategisch project RSV
> Lopend project
> 250 ha tussen het kanaal Brussel-Willebroek, het
centrum van Vilvoorde, de Woluwelaan en de ring rond
Brussel

Stedelijke gebieden afbakening
Ruimte Vlaanderen
> Juridisch kader
> Klein stedelijk gebied Lier

Het stedelijk gebied is een beleidsmatig begrip
waarbij ontwikkeling, verdichting en compactheid, de
uitgangspunten zijn.

Het RUP moet het kader bieden voor het versterken
van de bosgordel gevormd door de bosgebieden
Gasthuisvelden-Gasthuisbos-Brede Zijpe aansluitend bij
het fort van Koningshooikt én de mogelijkheden voor de
ontwikkeling van glastuinbouw in relatie tot ecologische
verbindingszones, beekvalleien en mogelijkheden voor
grondgebonden landbouw bepalen voortbouwend op de
ruimtelijke visie die in de stedenbouwkundige voorstudie
voor het serregebied Sint-Katelijne-Waver in 2010 is
uitgewerkt. Ondertussen stelde de Vlaamse Regering het
plan definitief vast op 18 september 2015.
Metropolitan Landscapes
Labo ruimte BWMSTR
> Ontwerpend onderzoek
> Brusselse Metropolitane regio

Gemengde ontwikkeling van een brownfield site met
belanrijke invloed op de ontwikkeling van dé economische
pool in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel
(VSGB). Het is de bedoeling het gebied duurzaam en
kwalitatief te (her)ontwikkelen tot een hoogwaardige
locatie voor woningen, kantoren, productieruimtes,
dienstverlening, handel, horeca en hoogdynamische
recreatie. Het plan heeft evenveel oog voor het openbaar
domein en het landschap als voor ander ruimtegebruik.

Het stedelijk gebied is een beleidsmatig begrip
waarbij ontwikkeling, verdichting en compactheid, de
uitgangspunten zijn.

Aankoop van natuurgebieden is bijzonder cruciaal om
het natuurbeleid te realiseren. Als eigenaar kan het
Agentschap voor Natuur en Bos de vooropgestelde
doelen beter realiseren.
Het Agentschap voor Natuur en Bos zal natuurdomeinen
blijven aankopen in functie van: de schaalgrootte, de
omvang van het project, de complexiteit, het verzekeren
van het algemene belang, het handhaven van bijzondere
waarden en om internationale verplichtingen na te komen.
De jaarlijkse verwervingsdoelen zijn: 2000 ha per jaar 1000
ha natuurgebied en 1000 ha bos of te bebossen grond.
Bijkomend wordt de ontwikkeling van de Vlaamse Rand
als groene gordel geïntensifieerd en gestimuleerd via het
Breughelproject.

Zuurstof voor een ontginningslandschap
Strategisch project RSV
> Lopend project
> 350ha tussen Rumst en Boom (Rupelstreek =
Hemiksem, Schelle, Niel, Boom en Rumst)

Bebouwd perifeer landschap
Strategisch project RSV
> Lopend project
> Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel

Stedelijke gebieden afbakening
Ruimte Vlaanderen
> Juridisch kader
> Regionaal stedelijk gebied Mechelen

GEN (Gewestelijk Expresnet)
Infrabel
> Lopend project
> straal van 30km rond de hoofdstad
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Het stedelijk gebied is een beleidsmatig begrip
waarbij ontwikkeling, verdichting en compactheid, de
uitgangspunten zijn.

Wervingsbeleid gronden ANB (Agentschap voor Natuur
en Bos)
> Lopend project
> Vlaanderen, 2000 ha bos per jaar

LANDSCHAPPELIJKE OPGAVE

Brabantnet is onderdeel van een groter plan (Vlot
Vlaanderen) om de mobiliteitsproblemen in VlaamsBrabant in en rond Brussel op te lossen. In dat plan worden
projecten voor het openbaar vervoer gecombineerd met
een doordacht autobeleid, comfortabele fietspaden en
andere mobiliteitsinitiatieven. Het doel is om in 2020 de
tram uitvoerig te testen en mogelijk ook al in gebruik
te nemen. Bovendien wordt door de realisatie van een
performant netwerk het landschap alsook stedelijke
ontwikkelingen en lokale dynamieken versterkt en belicht.
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Het eigenlijke project dat onderwerp is van dit
stadscontract omvat de aanleg van een wegbypass
tussen het afrittencomplex Mechelen-Zuid, de N1 naar
Vilvoorde en de N15 richting Bonheiden en Putte. Deze
ontsluitingsweg is, naast de aanleg van een spoorbypass
als sluitstuk van het Diaboloproject, een essentieel
onderdeel van de herontwikkeling. . Hierdoor worden
niet alleen diverse economische ontwikkelingen mogelijk
gemaakt, maar wordt ook een oplossing geboden aan de
verkeersonveiligheid en lage woonkwaliteit in de wijken
rondom dit gebied.
Ten noordwesten van de wegbypass ligt de brede
spoorwegbundel van het station waarnaast de NMBS twee
nieuwe sporen met bijhorende perrons voorziet. Deze
zogenaamde spoorwegbypass vormt het sluitstuk van het
Diabolo-project waardoor een rechtstreekse verbinding
tussen Mechelen en de Internationale luchthaven
Zaventem mogelijk wordt. De ingreep zal tevens bijdragen
tot een capaciteitsverhoging van de noord-zuidverbinding.

Donderheide Sint-Katelijne-Waver
AGNAS
> Lopend overlegproces
> Tussen de kernen van Lier, Mechelen en Heist-op-denBerg en begrensd door het Netekanaal, de spoorlijn
Antwerpen-Mechelen, (het tracé van) de R6, N15 en

Het Vlaams Gewest streeft naar een duurzaam gebruik
van de open ruimte, hiervoor voorziet het RSV o.a. in de
afbakening van een natuurlijke structuur. Deze structuur
zal bestaan uit 125.000 ha Vlaams Ecologische netwerk
(VEN) waarin de functie natuur primeert. Daarnaast zal
het Vlaams Gewest 150.000 ha Natuurverwevingsgebieden
(NVWG) afbakenen, waarin de natuurfunctie evenwaardig
en duurzaam dient samen te gaan met de functies
landbouw, bosbouw en recreatie. Deze gebieden staan
met elkaar in verbinding via Natuurverbindingsgebieden
(NVBG). NVBG en NVWG vormen samen het IVON of
Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk.

Geactiveerde groene ruimte - hoe open ruimte
daadwerkelijk ingeschakeld kan worden als motor
voor maatschappelijke en stedelijke ontwikkeling
(demografische groei, stedelijke economie met jobs voor
de diversiteit aan inwoners, het voorzien in voedsel voor
die groeiende bevolking, het uitbouwen van een efficiënt
en duurzaam mobiliteitssysteem, het beheer van het
watersysteem, de nood aan een energietransitie)

Dit project tracht de verdere versnippering van
open ruimte tegen te gaan door de groenstructuur
versterken alsook een intergemeentelijke mobiliteit
ontwikkelen en verkeersleefbaarheid verbeteren
daarnaast de woonparken te differentiëren.

de
te
te
en

Signaalgebieden
Strategisch gebied
> Juridisch kader
> Benedenvliet A12, Hof ter Bollen, Kleine struisbeek,
Willbroek

Historisch gebied toegankelijk maken voor omwonenden,
bezoekers en toeristen. Een groengebied realiseren waarin
ontginning, recreatie, natuur, landbouw en bos op elkaar
afgestemd zijn, de samenhang en herkenbaarheid van het
gebied versterkt is en de versnippering verminderd.
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SELECTIE CASES

HITTESTRESS
1.3 tot 3.4
-0.44 tot 1.2
-1.5 tot -0.45

WATEROVERLAST
zeespiegelstijging
recent overstroomd
waterdiepte

VERDROGING
sterk gevoelig
matig gevoelig

STEDELIJK

Door de klimaat- en stadsregionale opgave met elkaar
te vergelijken ten opzichte van de bestaande ruimtelijke
structuur, ontstaat als het ware een potentiekaart.
Afhankelijk van de klimatologische gevoeligheden en
de hedendaagse trends geeft de kaart een waaier aan
ruimtelijke vraagstukken en mogelijkheden weer. Hoe
meer claims, projecten en gevoeligheden met elkaar
overlappen (en hoe onduidelijker de kaart wordt
op bepaalde locaties), hoe interessanter een gebied
is voor ontwerpend onderzoek en interventies. Het
weefsel ten zuiden van Antwerpen en ten noorden
van de Rupelstreek biedt dus minder potenties dan het

territorium langs de Rupelstreek of de rand rond Brussel
of ter hoogte van het grootstedelijk gebied Antwerpen.

strategische projecten
afbakeningslijn
station/halte

Na de screening werden twee exemplarische cases
met diverse ruimtelijke dichtheden en open ruimte
structuren geselecteerd. Een eerste onderzoeksgebied
bevindt zich ten zuiden van Antwerpen en ter
hoogte van de twintigste-eeuwse gordel, het tweede
is gelegen aan de noordelijke rand van Brussel. Elk
onderzoeksgebied wordt gedefinieerd door een frame
waarvoor kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen
geformuleerd zullen worden.

bedrijventerreinen

LANDSCHAPPELIJK
signaalgebied
VEN gebied
1000 ha bos

MOBILITEIT
spoorweg
0 km
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5.2 VERKENNING STEDELIJK GEBIED

De twee studiegebieden – Antwerpse zuidrand en Brussels noordrand –
worden ruim afgebakend om op een voldoende wijze de specifieke stedelijke
context in kaart te brengen. Ook hier wordt eerst de bestaande toestand
geïnventariseerd en vervolgens inzicht gegeven in de klimaatopgave en
stedelijke opgave kenmerkend voor het studiegebied. Om een aantal prioritaire
gebieden te selecteren, wordt er een kwetsbaarheidskaart opgemaakt. Niet alle
gebieden zijn immers even gevoelig ten aanzien van klimaatsverandering. Een
kwetsbaarheidskaart geeft aan waar maatschappelijke prioriteiten liggen in het
aanpakken van klimaatsverandering. Kwetsbaarheid wordt bepaald door de
functie (wonen/werken), publieke karakter (scholen, ziekenhuizen, publieke
plaatsen). De superpositie van de kwetsbaarheidskaart met de klimaatopgave
resulteren in een impactkaart. Uit deze impactkaart kunnen de gebieden worden
afgeleid die vanuit een maatschappelijk perspectief prioritair klimaatadaptief
moeten worden. Het zijn gebieden waar een zekere urgentie aanwezig is: een
groot risico op hitte stress, op wateroverlast en/of op verdroging van de bodem
met een belangrijke impact op het functioneren van een stedelijk gebied en het
territorium. Dit kunnen bijvoorbeeld plekken zijn waar er sprake is van een
zeer sterke bodemsluiting (door bebouwing en/of verharding) én waar weinig
open ruimte en groene ruimte aanwezig is en waar tegelijkertijd veel kwetsbare
groepen wonen zoals ouderen.

2 studiegebieden

klimaatopgave

stedelijke opgave

kwetsbaarheid

impactkaart met 2 prioritaire gebieden
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ZUIDRAND ANTWERPEN

NOORDRAND BRUSSEL

Bestaande ruimtelijke structuur
Kenmerkend voor de locatie van deze case is de Antwerpse ring, het
signaalgebied Benedenvliet - Ijselaar ter hoogte van de Benedenvliet, Grote
Struisbeek en Kleine Struisbeek alsook de forten van de Brialmontgordel.

Bestaande ruimtelijke structuur
De site wordt bepaald door het knooppunt van de A12 met de Brusselse ring
alsook door de Heizel ten zuiden van de uitsnit en de gemeenten Strombeek en
Grimbergen.

Klimaatopgave
Het volledige gebied is sterk onderhevig aan hittestress, een matige verdroging
en lineaire wateroverlast langs de valleien door overstromingen van de rivieren
en hevige neerslag.

Klimaatopgave
Dit gebied is vooral onderhevig aan sterke verdroging en hoge hittestress
onderbroken door enkele valleien met een matige wateroverlast.

Stadsregionale opgave
Gelegen in de 20ste eeuwse gordel van Antwerpen, valt deze case zowel
binnen het ontwerpend onderzoek van Labo XX als het strategisch project
Landschapspark Zuidrand. Bovendien is er ook nog een signaalgebied
aanwezig.
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Stadsregionale opgave
Dit fragment bevindt zich in de Vlaamse rand rond Brussel waar de sneltram
van het Brabantnet overgaat in de ringtram en een nieuwe stedelijke dynamiek
creëert.
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ZUIDRAND ANTWERPEN
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INVENTARISATIE
Binnen een uitsnit van 6x8km wordt de ruimtelijke
structuur in kaart gebracht. Deze verschillende lagen
vormen namelijk een verklaring voor het optreden
van plaatstelijke hitte-eilanden of het verschijnen van
wateroverlast en droogte.
Aan de hand van het gewestplan zijn de
woonuitbreidingsgebieden afleesbaar. De morfologie van
het weefsel duidt de zones aan volgens densiteit en hoogte.
De densiteit toont aan waar hittestress kan optreden
terwijl de hoogte van belang is om de impact van wind
op de directe stedelijke ruimte na te gaan. Vervolgens
draagt, naast bebouwing, ook verharding en dan vooral
infrastructuur bij tot de opwarming van onze steden en
gemeenten. Als inverse van de verharding, is het groene
weefsel afleesbaar samen met het blauwe netwerk waarin
de recent overstroomde gebieden aangeduid zijn.
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VEN - gebied

habitat Natura 2000

natuurreservaat

groene hoofdstructuur

landbouw

speelbos

bos

open ruimte ring

LANDSCHAP MET STATUUT

recent overstroomd gebied

INFRASTRUCTUUR

stilstaand water

WONEN vs INDUSTRIE

stromend water

GROEN WEEFSEL

industrie

BLAUW NETWERK

woningen

GEWESTPLAN

TOPOGRAFISCHE KAART
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KLIMAATOPGAVE

STEDELIJKE OPGAVE

De klimaatopgave voor de binnenstad en de 20ste eeuwse
stadsregio van Antwerpen richt zich in eerste instantie op
het omgaan met hittestress. Door de sterke verstedelijking
en een grote hoeveelheid bebouwde en verharde
ruimte is deze omgeving zeer gevoelig voor een sterke
opwarming. Daarnaast speelt op een aantal plekken ook
de problematiek van wateroverlast een belangrijke rol en
dan vooral in het gebied ter hoogte van de Struisbeek.

De stad Antwerpen kende de afgelopen jaren een snelle
bevolkingsgroei, waardoor er vandaag reeds meer
dan 500.000 inwoners binnen de stadsgrens wonen.
Dit betekent een behoefte aan bijkomende woningen,
maar ook voorzieningen en werkplekken. Concreet
betekent een toename van de bevolking met ca. 100.000
inwoners tegen 2030 een nood aan, tussen de 30.000
en 50.000, extra woningen. Deze stadsregionale opgave
moet vanuit de beleidsvisie van de Stad Antwerpen
in hoofdzaak opgenomen worden in de 20ste eeuwse
stadsrand. Deze opgave moet samengaan met een
duurzame stadsontwikkeling: meer ruimte voor groen,
water, publieke ruimte, aandacht voor duurzame
transportwijzen, nieuwe woontypologieën.

UHI effect
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Gewestelijk Expressnet
> in een straal van 30km rond de hoofdstad,
met impact op Brussel en het grotere
spoorwegennet
> Optimalisatie van de spoordiensten door
hogere frequentie en betere aansluitingen.

Beleefbare Ruimte in de Antwerpse Zuidrand
> Kontich, Aartselaar, Edegem, Boechout, Lint,
Borsbeek, Hemiksem en de stad Mortsel
> Visie voor een landschapspark.

Labo XX
> 20ste eeuwse stadsgordel Antwerpen
> Ontwerpend onderzoek bij bevolkingstoename met ca. 100.000 inw. tegen 2030, komt
overeen met de nood aan 30.000 tot 50.000
extra woningen.

Signaalgebieden
> verspreid in het landschap
> Nog niet ontwikkelde gebieden met een
harde gewestplan bestemming die ook kunnen
fungeren als natuurlijke spons bij wateroverlast.

Bluegate Antwerp
> 113ha ten zuiden van Antwerpse ring
> Eco-effectief bedrijventerrein waarbij
worden nieuwe processen ontwikkeld.

gevoelig verdroging grondwater

risicozones wateroverlast

UHI | waarde 0

UHI | waarde 3

UHI | waarde 1.5

UHI | waarde 4.5

GEVOELIGHEID VERDROGING GRONDWATER

UHI | waarde 6

RISICO WATEROVERLAST

Stedelijke Gebieden Afbakening
> Grootstedelijk gebied Antwerpen
> Bescherming van het open landschap in het
kader van het RSV.
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KWETSBAARHEID
Niet alle gebieden zijn even gevoelig voor de
klimaatsverandering. Een kwetsbaarheidskaart toont
aan waar de maatschappelijke aandachtspunten liggen
in het territorium. Werk- en woongebieden, demografie,
ziekenhuizen, scholen en andere publieke instellingen,
alsook de publieke ruimte bepalen deze kaart.
De gebieden voor wonen en werken zijn afgeleid uit het
gewestplan en de publieke plaatsen uit de topografische
kaart en terreinkennis.

WONEN

Woongebieden zijn sterk gevoelig voor het UHIeffect vermits het ook ‘s nachts een verblijfszone is.
Het is opmerkelijk dat de belastingszone wordt door
sneden door een lineaire vinger die kan fungeren als
compensatiegebied.

belastingsgebieden | WONEN vs WERKEN

WERKEN

Werkactiviteiten verminderen vaak gedurende de nacht
waardoor katoorgebieden, KMO’s en industriezones
minder gevoelig zijn voor het UHI-effect.
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recreatie

gemeenschapsvoorzieningen

landbouwgebied

bos

BELASTINGSGEBIEDEN EN COMPENSATIEGEBIEDEN

publieke plaatsen

woonuitbreidingsgebieden

belastingsgebieden | PUBLIEKE PLAATSEN

woongebieden

De publieke plaatsen bestaan uit een verzameling van
zowel binnen- als buitenruimte. Publieke functies alsook
marktpleinen en grootschalige sportterreinen vallen
hieronder.

industriegebied, KMO & kantoren

PUBLIEKE PLAATS
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IMPACT

PRIORITAIRE GEBIEDEN

De superpositie van de kwetsbaarheidskaart met de
klimaatopgave geeft de impact van de klimaatsverandering
in een gebied weer. Uit deze oefening kunnen verschillende
besluiten getrokken worden.
Woonwijken in combinatie met een sterk hitte-eilandeffect
zijn gevoeliger dan de industriegebieden. ‘s Nachts koelen
de gebieden nauwelijks af en dus is de impact voor
verblijfplaatsen groter dan die bij functies waar vooral
mensen overdag aanwezig zijn. Wat betreft wateroverlast
zijn de gevolgen voor beide gebieden ongewenst. In dit
studiegebied situeren de overstromingsgebieden zich
voornamelijk ter hoogte van industriegebieden. De
publieke voorzieningen zoals scholen, ziekehuizen, etc.
zijn zowel bij droogte, wateroverlast als hitte, cruciale
zones.

Binnen dit studiegebied liggen twee karakteristieke
buurten waarop de klimaatverandreing een grote impact
heeft. Ten noorden bevindt zich de dichtbevolkte buurt
rond het Kiel die te kampen heeft met een sterk UHI-effect
en weinig open ruimte die verkoeling kan bieden. Ten
zuiden intensivieert het grote verharde industriegebied
de water problematiek ter hoogte van het signaalgebied
rond de Struisbeek. Wateroverlast wordt er veroorzaakt
door een overloop van het afvoersysteem bij hevige
piekbuien en door een stijging van het peil van de beek.
Er heerst dus een urgente klimatologische druk en een
onevenwichtige relatie tussen harde structuur en de
landschappelijke systemen.

HITTE + KWETSBAARHEID
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recreatie

gemeenschapsvoorzieningen

landbouwgebied

publieke plaatsen

CASE 2 | A12

bos

industrie, KMO & kantoren

woonuitbreidingsgebieden

woongebieden

gevoelig > ongevoelig droogte

CASE 1 | Kiel
laag > hoog gelegen gebieden

DROOGTE + KWETSBAARHEID

hoog > laag UHI effect

WATEROVERLAST + KWETSBAARHEID

SITUERING
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NOORDRAND BRUSSEL
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INVENTARISATIE
De noordrand van Brussel onderscheid zich van
de zuidrand van Antwerpen omwille van volgende
kenmerken: het gebied is minder dicht bebouwd en
wordt gestructureerd door een valleilandschap. Om de
karakteristieken van de Brusselse rand beter te begrijpen
worden naast de stereotype kaarten met infrastructuur,
groen en blauw weefsel en bebouwing ook de bodem,
de erosiegevoeligheid en het landbouwgebruik
geïnventariseerd.
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VEN gebied

beschermd monument

habitat Natura 2000

beschermd landschap

archeologische inventaris

perceel natuurpunt

landschappelijk erfgoed

patrimoniumdatabank ANB

boskartering

ROG

POG

LANDSCHAP MET STATUUT

watersegment

INFRASTRUCTUUR

waterlichamen

WONEN vs INDUSTRIE

lokale wegen > primaire
wegen

GROEN WEEFSEL

industrie

BLAUW NETWERK

woningen

GEWESTPLAN

TOPOGRAFISCHE KAART
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KLIMAATOPGAVE

STEDELIJKE OPGAVE

De noordrand van Brussel wordt gekenmerkt door verhitte
kernen ingebed in een koel landschap met wateroverlast
in de valleien en droogte die ontstaat door de beperkte
aanvulling van het grondwater in de kleigebieden.

In dit gebied liggen zowel landschappelijke, economische
als infrastructurele uitdagingen. Hoewel het gebied in
de onmiddelijke nabijheid ligt van Brussel, verloopt
het verkeer van en naar de stad zeer moeizaam. Om de
mobiliteit in de Vlaamse rand te versterken en het fileleed
te verminderen, legt de Lijn het Brabantnet aan. Concreet
wordt een tramnetwerk gerealiseerd met de ambitie om
het openbaar vervoerssysteem performant, flexibel en
multimodaal te maken. De haltes fungeren daarbij als
schakel tussen verschillende weefsels en barriëres.

UHI-effect
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Gewestelijk Expressnet
> in een straal van 30km rond de hoofdstad,
met impact op Brussel en het grotere
spoorwegennet
> Optimalisatie van de spoordiensten door
hogere frequentie en betere aansluitingen.

Bedrijventerreinen
> Vlaanderen
> Constante evolutie van industriële
platformen door ontwikkeling, leegstand of
reconversie.

Brabantnet
> Brussel, Willebroek, Zaventem
> Onderdeel van een groter plan (Vlot
Vlaanderen) om de mobiliteitsproblemen in
Vlaams-Brabant in en rond Brussel op te lossen.

T.O.P. Noordrand
> Van Praet, Heizel, Vilvoorde, Luchthaven,
Nossegem, Marcel Thiry, Diamant en Josaphat
> Stedelijke economie bevorderen met jobs
voor diversiteit aan inwoners

Stedelijke Gebieden Afbakening
> Vlaams strategisch gebied rond Brussel
> Bescherming van het open landschap in het
kader van het RSV en economisch versterken
van de Brusselse rand.

gevoelig verdroging grondwater

ROG & POG

UHI | waarde 2

GEVOELIGHEID VERDROGING GRONDWATER

UHI | waarde 4,5

WATEROVERLAST

Wervingsbeleid van gronden
> jaarlijkse wervingsdoel: 1000 ha natuurgebied
en 1000 ha bos
> Aankoop ifv schaalgrootte, omvang
project, complexiteit, bijzondere waarden en
internationale verplichtingen.
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KWETSBAARHEID
Niet alle gebieden zijn even gevoelig voor de
klimaatsverandering. Een kwetsbaarheidskaart toont
aan waar de maatschappelijke aandachtspunten liggen
in het territorium. Werk- en woongebieden, demografie,
ziekenhuizen, scholen en andere publieke instellingen,
alsook de publieke ruimte bepalen deze kaart.
Daarnaast zijn er in dit studiegebied veel woonuitbreidingsgebieden aanwezig. Als klimaatadaptieve
maatregelen op lange termijn geïmplementeerd worden
dan dienen toekomstige evoluties ook beschouwd te
worden. Twee toekomstscenario’s worden in bijlage p.246
aangetoond.

WONEN

Woongebieden zijn sterk gevoelig voor het UHI-effect
vermits het ook ‘s nachts een verblijfszone is. De kernen
zijn herkenbaar en worden omringd door open ruimte.

belastingsgebieden | WONEN vs WERKEN

WERKEN

De industriegebieden zijn minder kwetsbaar voor UHI
omdat er ‘s avonds minder activiteiten plaatsvinden.

PUBLIEKE PLAATS
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buffergebied

natuurgebied

parkgebied

landelijk woongebied

landbouwgebied

bos

publieke plaatsen

industriegebied, KMO & kantoren

BELASTINGSGEBIEDEN EN COMPENSATIEGEBIEDEN

woongebieden

belastingsgebieden | PUBLIEKE PLAATSEN

woonuitbreidingsgebieden

De publieke plaatsen bestaan uit een verzameling van
zowel binnen- als buitenruimte. Publieke functies alsook
marktpleinen en grootschalige sportterreinen vallen
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IMPACT

PRIORITAIRE GEBIEDEN

Als de kwetsbaarheidskaart gecombineerd wordt met
de klimaatopgave dan worden de gebieden met de
gevoeligste karakteristieken zichtbaar. Uit deze oefening
kunnen gelijkaardige conclusies getrokken worden als
voor het eerste studiegebied ter hoogte van Antwerpen.
Logischerwijs treedt er in de kernen een UHI-effect op.
Alhoewel het geconcentreerde bewoonde weefsel een
lagere dichtheid heeft en omringd wordt door landelijke
open ruimte, zijn de kernen grotendeels verhard, wat
het UHI-effect bevordert. Anderzijds hebben de valleien
te kampen met wateroverlast vermits de kleibodem de
infiltratie verhinderd.

Binnen dit studiegebied liggen twee karakteristieke zones
waarop de klimaatverandering een grote impact heeft.
Ten westen bevindt zich de kern van Wolvertem die zich
verknoopt met het Brabantnet en in zijn omgeving een
groot aantal woonuitbreidingsgebieden heeft. Het is dus
te verwachten dat de concentraTie van het UHI-effect
zal toenemen als er meer open ruimte wordt verhard. De
bodem bestaat vooral uit zanderige gronden, dus het is
essentieel om water zo lang mogelijk op te houden zodat
het grondwaterpeil kan aangevuld worden.
Ten oosten van het studiegebied, situeert zich het
prioritaire gebied rond Grimbergen. De kern bevindt
zich in de vallei met natte kleibodem, waar wateroverlast
zeer reëel is. Bovendien fungeert de publieke ruimte
als verharde parkeerruimte, wat het UHI-effect en de
ondoordringbaarheid versterkt.
Beide cases vullen elkaar aan en tonen de gevarieerde
identiteit van het studiegebied. Ze kunnen fungeren
als referentie om het verstedelijkte open landschap te
transformeren volgens een nieuwe samenhang tussen
harde en zachte structuren.

HITTE + KWETSBAARHEID
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buffergebied

parkgebied

CASE 4 | Grimbergen

natuurgebied

landelijk woongebied

landbouwgebied

publieke plaatsen

bos

industrie, KMO & kantoren

woonuitbreidingsgebieden

woongebieden

gevoelig > ongevoelig droogte

CASE 3 | Wolvertem

hoog > laag UHI effect

DROOGTE + KWETSBAARHEID

hoog > laag potentieel
overstromingen

WATEROVERLAST + KWETSBAARHEID

SITUERING
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5.3 CASESTUDIES

Per studiegebied worden twee casestudies geselecteerd om meer in
detail ontwerpend onderzoek op uit te voeren. Van iedere case wordt de
bestaande ruimtelijke context geïnventariseerd. Naast de typische lagen
zoals infrastructuur, bebouwd, groen en blauw weefsel is het ook cruciaal
om specifieke gebiedskenmerken te lokaliseren zoals, landbouwgebruik,
afstromingskaart, erosiegevoeligheid, etc.
De meest karakteristieke lagen in het licht van het werken aan een meer
veerkrachtige omgeving, worden meer uitgelicht en bepalen de zogenaamde
ID-kit van de case. Ze identificeren gegevens die ofwel de klimatologische
effecten kunnen verklaren ofwel bieden ze de opportuniteit om adaptieve
maatregelen toe te passen.
Om de mogelijkheden in het gebied op het vlak van adaptieve maatregelen
concreter te verkennen worden er vervolgens potentieelkaarten opgemaakt.
Deze potentieelkaarten zijn gelinkt aan de strategieën (ontharden, bebossen,
ventileren, warmteopname beheersen, ruimte voor water en afschermen)
en maatregelen zoals deze uitgezet werden in het voorgaande hoofdstuk.
Afhankelijk van de specifieke context wordt gekozen welke potentieelkaarten
worden opgemaakt. De potentieelkaarten geven kwalitatief en waar mogelijk
kwantitatief aan op welke manier het gebied veerkrachtiger kan worden.
Tenslotte kunnen op basis van deze potentieelkaarten enerzijds quick wins
geïdentificeerd worden en anderzijds structurele ingrepen uitgezet. Bij zowel
het definiëren van quick wins als het uitzetten van structurele ingrepen, wordt
steeds de koppeling gemaakt tussen de klimaatopgave en de stedelijke opgave.
Quick wins gaan over wat nu kan maar niemand doet. Over ingrepen die
vandaag makkelijk te implementeren zijn (lage kost, beperkte set van actoren
…). Structurele ingrepen zijn projecten die meer inspanning vragen, waarvoor
een processtructuur moet worden opgezet en budgettaire middelen moeten
worden verzameld.

impactkaart met prioritaire gebieden

structurele ingrepen

maatregelen
ID-kit

potentieelkaart

strategieën

quick wins

structurele ingrepen

Uiteindelijk is het de ambitie van het ontwerpend onderzoek om de strategieën
en maatregelen te integreren in de bestaande stedelijke context en simultaan een
nieuwe ruimtelijke samenhang te verbeelden volgens de nieuwe klimaatlogica.
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ID - KIT

POTENTIEELKAART

QUICK WIN

STRUCTURELE INGREEP

ID | iden·ti·teit (de; v) afkorting voor identiteit; wordt
gebruikt om te verwijzen naar een identiteitskaart;
persoonsgebonden; eigen karakter

Potentieel | po·ten·ti·eel (bijvoeglijk naamwoord)
de mogelijkheid bezittend zich te ontwikkelen tot het
genoemde: onze potentiële vijand

Quick win | Een begrip gebruikt voor regeneratie;
refereert naar relatief goedkope en eenvoudige
initiatieven die snel geïmplementeerd kunnen worden;
een investering met hoge winstkans op korte termijn

Structureel | struc·tu·reel (bijvoeglijk naamwoord) wat
de structuur betreft: niet veroorzaakt door toevallige,
tijdelijke omstandigheden; structuur: struc·tuur (de; v;
meervoud: structuren; manier waarop een samengesteld
geheel is opgebouwd

De identiteit van de geselecteerde casestudies verschilt
van locatie tot locatie en representeert typische
gebiedskenmerken die zich verspreid over het Vlaamse
territorium manifesteren. Na de inventarisatie van de
bestaande toestand kan dus een specifiek portret van
het gebied worden geschetst.

Om de analyse te vervolledigen, lokaliseren de
potentieelkaarten alle mogelijkheden om verbeteringen
aan te brengen en de klimatologische effecten te
minimaliseren. De kaarten basseren zich op de 6
strategieën, zoals eerder geformuleerd in hoofdstuk 4.
Afhankelijk van de identiteit van elke case worden de
relevante potentieelkaarten geselecteerd en opgemaakt.

Een klimaatadaptieve stad kan helaas niet van vandaag
op morgen gerealiseerd worden. Het vergt echter
inspanningen die zowel op korte als lange termijn
moeten gepland worden. Vertrekkend van enkele
kleine interventies, waarvan iedereen weet ‘baat het
niet, dan schaadt het niet’ kunnen steden geleidelijk aan
adapteren. Vaak zijn deze ingrepen zowel beperkt qua
kost als qua inzet.

Op langere termijn, met voldoende middelen en
binnen een concreet draagvlak, kunnen structurele
ingrepen uitgewerkt worden. Ze zijn een vertaling
van de bouwstenen in een specifieke context.
Complementair aan de quick wins introduceren ze
een nieuwe samenhang. Elke landschappelijke ingreep
wordt geformuleerd vanuit een klimaatadaptieve logica
waarbij elk element een relevante functie vervult en
een positieve bijdrage levert aan het stadsklimaat.
Daarenboven is een ingreep pas structureel als
het synergieën opwekt en voor multifunctionele
toepassingen kan dienen.

Enkel de typische eigenschappen die het stadsklimaat
drastisch beïnvloeden, definiëren de klimaatidentiteit
van een gebied. De identiteit verklaart bijgevolg de
typische klimatologische fenomenen die optreden in
het studiegebied. Anderzijds vormt de identiteit de
aanleiding om strategieën te selecteren en maatregelen
te introduceren.

Ontharden vergroot infiltratiemogelijkheden en
reduceert hittestress. Logischerwijs bestaat de
potentieelkaart uit de footprint van het bebouwde
weefsel enerzijds en de wegenis anderzijds. Ontharden
kan theoretisch toegepast worden binnen de volledige
zone die de kaart illustreert.
Wat betreft bebossen, duidt de potentieelkaart alle
open ruimte aan waar deze strategie kan worden
geïmplementeerd.
De potentieelkaart ruimte voor water geeft alle ruimte
weer waar water kan gebergd worden, bijgevolg geeft de
kaart de open ruimte, de bestaande waterwegen en alle
bufferingen op grootschalige dakoppervlakken weer.
Voor optimalisatie van windcondities toont de
potentieelkaart de bestaande windgevoelige gebieden
in combinatie met de plaatsen waar lokale briesjes
kunnen opgewekt worden.

De quick wins bestaan uit een reeks concrete
maatregelen die eerder ruim aan bod kwamen in
hoofdstuk 4. Ze variëren van het voorzien van opgaand
groen tot water bufferen/infiltreren etc. en vinden
vooral een toepassing in het private domein.
Het beleid kan op zijn beurt initiatieven promoten, winwin situaties creëren en een directe en actieve rol spelen
in het proces. Quick wins hebben dus de capaciteit
om de maatschappij te sensibiliseren en een zichtbare
punctuele fysieke bijdrage te leveren.

Concreet worden de potentieelkaarten eerst
schematisch, aan de hand van een zwart-wit grafiek,
weergegeven zodat de potentie ruimtelijk helder is.
Vervolgens worden ze gedetailleerd uitgewerkt en
toegelicht voor het specifieke studiegebied.
Uiteindelijk biedt de opmaak van de potentieelkaarten
een methodiek om mogelijkheden af te toetsen.
Mogelijkheden om de impact van diverse ruimtelijke
configuraties op het stadsklimaat te vergelijken.
Mogelijkheden om scenario’s uit te werken en
toekomstige evoluties te evalueren. De bijlage verwijst
naar deze bijkomende mogelijkheden en denkpistes die
zijn uitgevoerd binnen deze studie.
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CASE 1 | Kiel

CASE 2 | omgeving A12

CASE 3 | Wolvertem

CASE 4 | Grimbergen
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CASE 1: KIEL
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ID - KIT

DENSITEIT | VERHARD
Dit studiegebied wordt gekenmerkt door enkele
dicht bebouwde wijken, zoals het Kiel, met een grote
bevolkingsdichtheid. In de buurt heerst er dus een
hoge druk op de weinig beschikbare open ruimte.
Daarenboven zorgt het fijnmazige straatpatroon
voor een bijkomende verharding van het openbaar
domein en zijn de semi-private voortuinen beter te
omschrijven als voorpaden.
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Binnen het studiegebied bestaat 55% uit verharde
ruimte (zie bijlage p.298) waarvan het merendeel
geconcentreerd is in bepaalde wijken. De verharding
absorbeert hitte en geeft deze ‘s nachts vrij waardoor
het UHI-effect het grootst is in deze sterk verharde
en dicht bebouwde gebieden.

HOOGBOUW | WIND
Om de grote woningnood na WOII op te vangen,
werden in de Antwerpse stadsrand diverse
hoogbouwwijken opgetrokken, met als bekendste
voorbeeld de negenwoontorens op pilotis van Renaat
Braem. Volgens de stedenbouwkundige CIAMprincipes maakt de buitenaanleg op het maaiveld
integraal deel uit van het wijkontwerp en zorgt het
voor een leefbare buurt met voldoende open ruimte.

De combinatie van hoogbouw in een open grasveld
met een sterke relatie tot de overheersende ZW-wind,
veroorzaakt echter onaangename windstromen op
het maaiveld die beter vermeden kunnen worden.
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195

POTENTIEELKAART
Zoals de ID-kit al eerder deed vermoeden, bestaat er
in dit gebied een groot potentieel om te ontharden.
Er is nood aan kwalitatieve open ruimte die een
aanvulling biedt op de aanwezige groene structuur van
voornamelijk infrastructurele restruimtes. Er is nood aan
parken die ademruimte bieden en briesjes stimuleren
in het dichtbebouwde weefsel. Er is nood aan een
herinterpretatie van het gedateerde bebouwde weefsel
zelf.
In combinatie met een onthardingsstrategie kan een
bebossingsstrategie ontwikkeld worden. Binnen het
openbare domein is er een potentie om ruimtelijke
eenheden te definiëren, assen te vergroenen en kunnen
slimme bomen de wind manipuleren. Alhoewel de
mogelijkheden vooral gelegen zijn in het inverse van het
bebouwde weefsel, bevat dat laatste voldoende porositeit
om ook inwendig nieuwe configuraties te creëren.
De ruimte voor water bestaat uit het openbare domein
en alle grootschalige dakoppervlakken omdat zowel het
landschap als de private ruimte een bijdrage kunnen
leveren in het bufferen/ infiltreren van water. Als gevolg
laat deze casestudie zich door twee karakteristieke
gebieden verdelen. In het noorden kan water optimaal
gebufferd worden, terwijl in het zuiden de dense
bebouwing beprekte ruimte kan voorzien.

ONTHARDEN

open ruimte

BEBOSSEN

open ruimte

Anderzijds biedt het dichte weefsel bescherming tegen
de onaangename zuidwestenwind die niet tot in de
binnenruimte van de bouwblokken kan zakken. De wind
raast overheen verschillende bouwblokken maar botst
anderzijds wel op punctuele hoogbouw.

RUIMTE VOOR WATER
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bebouwing

OPTIMALISEREN VOOR WIND

ongevoelige bouwblokken
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windblokkade

bouwblok zonder windcirculatie

natuurgebied

parkgebied

ZW-windrichting

Het straatpatroon en enkele bouwblokken zijn
voornamelijk ZW georiënteerd. De wind wordt
doorheen die assen gekanaliseerd en in de straten
loodrecht op de windrichting ontstaan street canyons.
Rondom hoogbouw en vooral ter hoogte van de
hoeken circuleren windstromen die te vermijden
zijn. Klimaatadaptatie biedt een kans om de wind te
sturen in een positief verhaal. (meer info zie bijlage
p.304)

waterbuffering op daken

Ten noorden van het studiegebied is er veel ruimte
voor water beschikbaar, toch is de ruimte niet
isotroop. De afstromingskaart geeft de verzamelassen
en - punten weer. Hieruit kunnen de zwakke plekken
voor overloop tijdens piekbuien afgeleid worden.
Ter compensatie bevinden zich in het noorden
grote dakoppervlakken waarop water kan gebufferd
worden en de afvoer tijdens piekbuien kan vertraagd
worden.

afstromingskaart

De verhouding bossen en velden moet doelbewust
ingezet worden. Bossen bieden schaduw en blokkeren
de overheersende ZW-windrichting, velden zijn ‘s
nachts frisser en creëren lokale windstromen.

waterstructuur

In sommige buurten zorgt de combinatie van
verharde openbare ruimte en bebouwing voor een
100% versteend oppervlak. Anderzijds wordt dit
weefsel afgewisseld door grote open restruimte.
Deze wisselwerking biedt een kans om briesjes te
genereren en toch verkoeling te bieden.

hoog groen

OPTIMALISEREN VOOR WIND

laag groen

RUIMTE VOOR WATER

bebouwing

BEBOSSEN

verharding

ONTHARDEN
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3.3 | spoorweg als windcorridor

6.3 | beschermen tegen vuile lucht
stroming afkomstig van de ring en de
industriegebieden langs de Schelde

QUICK WINS
#1 ONTHARDEN
1.1 Onverharde oppervlakte behouden of
compenseren
1.2 Verharding infrastructuur beperken
1.3 Footprint gebouwen beperken
1.4 Vergroenen van (semi-)private tuinen
en parken
1.5 Infiltrerende infrastructuur
1.6 Realisatie van nieuwe groene open
ruimte
#2 BEBOSSEN
2.1 Opgaand groen langs infrastructuur
2.2 Opgaand groen in parken
2.3 Opgaand groen op pleinen of grote
open ruimtes
2.4 Opgaand groen in private tuinen
2.5 (stads)Bossen
#3 VENTILEREN
3.1 Windblokkades wegnemen
3.2 Wind en briesjes kanaliseren
3.3 Ontstaansgebieden koele lucht
vrijwaren / realiseren
#4 WARMTEOPNAME BEHEERSEN
4.1 Bouwmaterialen met hoge reflectie en/
of lage absorptie
4.2 Verharding met hoge reflectie en/of
lage absorptie
4.3 Groendaken
4.4 Groengevels
4.5 Schaduwcreatie
#5 RUIMTE VOOR WATER
5.1 Ruimte voor (natuurlijke) bedding
rivieren
5.2 Water bufferen / infiltreren
5.3 Waterlichamen afkoelen dmv
beplanting
5.4 Hemelwater capteren
5.5 Water toegankelijk maken
5.6 Water vernevelen voor afkoeling
publieke ruimte
#6 AFSCHERMEN
6.1 Dijken / keerconstructies tegen hoger
water
6.2 Waterresistente gebouwen / wijken
6.3 Publieke ruimte afschermen

Aansluitend op de potenties voor ontharden, bebossen, ruimte voor
water en optimaliseren voor wind, kunnen gepaste maatregelen
geformuleerd worden.
#1 ONTHARDEN
De parkeervoorzieningen moeten aangepast worden aan de werkelijke
parkeerbehoefte, commerciële functies kunnen parkings delen en
parkeerterreinen moeten in woongebieden een multifunctioneel
karakter krijgen, zodat ze in het weekend als marktplein, skate-, baskettennisveld etc. kunnen dienen. Deze algemene mentaliteitsverandering
moet leiden tot een eerste onthardingsgolf.
Een tweede ‘win’ kan behaald worden door gedateerd en ongebruikt
weefsel te slopen. In het kader van labo XX werden in de 20ste
eeuwse gordel transformatiegebieden aangeduid. Zolang de gronden
leegstaan, kunnen ze tijdelijk ingevuld worden, nieuwe wijkinitiatieven
genereren en het stadsklimaat positief beïnvloeden.
#2 BEBOSSEN
Dankzij ontharding is er nieuwe ruimte voor bebossing. Rekening
houdend met de invloed van bomen op het stadsklimaat, is een bewuste
strategie noodzakelijk. Bomen kunnen de koude ZW wind blokkeren
maar verhinderen anderzijds de circulatie van zachte briesjes in het
weefsel. Bomen bieden schaduw in straten maar houden anderzijds de
vuile lucht langer vast onder een te breed bomendak.
Langs langzaamverkeersassen kan massaal bebost worden, alsook
langs overgedimensioneerde wegenis, in parken of tuinen.
#3 VENTILEREN
Tijdens warme dagen komt de wind uit meerdere richtingen, dus elke
windcorridor (behalve ZW) draagt bij tot het kanaliseren van lokale
luchtstromen. Vooral de spoorweg ten noorden van het studiegebied
en de Hollebeekvallei lenen zich hiertoe.
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6.3 | beschermen van
maaiveld tegen turbulentie

2.2 | bebossen van
bestaande groengebieden

1.2 | weghalen
ongebruikte verhardingen

4.3 | 4.4 | realiseren van
groendaken op bedrijfsgebouwen

2.1 | bomendak op
bestaande parkings

2.1 | bomen planten in straten

1.2 | weghalen
overgedimensioneerde verhardingen

#4 WARMTEOPNAME BEHEERSEN
Groendaken kunnen onmiddellijk toegepast worden op
parkeergebouwen, boven parkings of op industriële dakoppervlakken.
#5 RUIMTE VOOR WATER
De Hollebeekvallei kan terug uitgroeien tot een gecontroleerd nat en
vruchtbaar overstromingsgebied.
#6 AFSCHERMEN
Bomen kunnen het kanaliserend effect in de ZW - assen blokkeren.
Ter hoogte van hoogbouw dient het maaiveld afgeschermd te worden
door luifels of een dik bladerdek zodat downwash stromen afgebogen
worden.
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2.1 | bebossen van restruimtes

5.1 | 5.2 | 5.5 | extra ruimte voor
waterbuffering in de publieke ruimte
1.3 | afbraak van
vervallen gebouwen
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STRUCTURELE INGREPEN
Het studiegebied is hoofdzakelijk gevoelig voor twee
klimaateffecten, UHI-effect in de dense volksbuurt het
Kiel en een overstromingsrisico stroomafwaarts ter
hoogte van de ingekapselde en verborgen Hollebeek.
Op lange termijn kan de Hollebeekvallei in aansluiting
met een herbestemming van het gedateerde weefsel, de
wijk verluchten en herstructureren (p.204). Anderzijds
biedt het voetbalveld van Beerschot de kans om de sterk
verharde buurt te ontharden en in één beweging de
nabijgelegen bouwblokken her in te richten (p.208).
Beide ingrepen sluiten aan bij verschillende bouwstenen
die maatregelen met nuttige klimatologische functies
verenigen tot een landschappelijk geheel.
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de vallei van de Hollebeek

Het gebied ter hoogte van de Hobokense Polders is
gevoelig voor overstromingen. Tegelijkertijd is er in dit
gebied een gebrek aan kwaliteitsvolle stedelijke plekken.
Om zowel een antwoord te bieden aan de klimaatopgave
als de stedelijke opgave wordt de vallei van de Hollebeek
terug opgewaardeerd en uitgebouwd tot een adaptief
waterlandschap. De beek wordt een drager van zowel
natuurlijke als stedelijke systemen in het gebied. Door
het introduceren van een cascadesysteem is er meer
ruimte voor water en kan door buffering de snelle run
off van regenwater worden vertraagd. Verschillende
natte biotopen kunnen zich ontwikkelen gekoppeld aan
de beek. Op kruispunten met andere stedelijke systemen
– lokale en regionale wegenis – worden tegelijkertijd
de trappen van het waterysteem georganiseerd als
nieuwe betekenisvolle publieke plekken gecreëerd.
De vlot bereikbare publieke ruimte met verdiept
speelveld grenzend aan de verkeersas kan bij eventuele
wateroverlast het water tijdelijk bufferen.
Aansluitend op de vallei kunnen zich stedelijke
velden ontwikkelen die verschillende functies kunnen
opnemen. Dit kan variëren van stedelijke landbouw,
tot recreatieve programma’s, of multifunctionele
graslanden. Naast een globale impact op het UHI-effect,
zal de openheid van deze velden ook bijdragen tot het
versterken van verkoelende windstromen waardoor de
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wijk geventileerd wordt. De Hollebeekvallei buffert dus
niet enkel water maar functioneert ook als windcorridor
op warme dagen. Bepaalde stukken kunnen wanneer
opportuun ook als bos worden aangeplant. Op die
manier ontstaat een gevarieerd gebied van open en
gesloten groene ruimten. Meer concreet: op het einde
van de vallei – ter hoogte van de Krugerstraat – liggen er
bestaande woonwijken ten westen van de lineaire open
ruimte. Om deze wijken ’s nachts beter te laten afkoelen
wordt er langs deze wijk een ruime grasweide voorzien.
Het gras koelt ‘s nacht immers sneller af, waardoor het
temperatuurverschil tussen de open grasstrook en het
bebouwde gebied gemaximaliseerd wordt. Verdichten
en ontwikkelen van de randen van de bouwblokken
vergroten dat effect zelfs nog meer! Door deze ingreep
ontstaan lokale briesjes waardoor de wijk wordt
geventileerd. Tegelijkertijd functioneert deze grasweide
als activiteitenruimte voor de aansluitende wijk. Aan de
overzijde van de Hollebeek wordt op deze plek een bos
aangeplant. De bomen verhinderen dat de sterke en
ongewenste zuidwestenwind botst op de hoogbouw en
zakt tot op het maaiveld.
De nieuwe typologie van de site Lage Weg leunt verder
aan bij het bestaande weefsel en oriënteert zich dwars op
de windrichting en creëert afwisselend schaduwvlakken
en bezonning.
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allerlaatste trap van het
vertragend cascadesysteem
bos als buffer ZW-wind

open goot die nieuwe
ontwikkeling structureert

de vallei van de Hollebeek
publieke ruimte als waterbuffer

schakeling typologie om ZWwind te manipuleren

verdichten in combinatie met
aangrenzende open ruimte zodat
lokale briesjes ontstaan

infrastructuur knooppunt ontharden en
aansluiten op publieke ruimte

boomgaard voor de lokale
bewoners

overgedimensioneerde wegenis
ontharden

stadslandbouw als verlengde
van de bestaande volkstuintjes

cascadesysteem aansluitend op
buurtplein

parkbiotoop in directe relatie
met begraafplaats

eerste trap in de
Hollebeekvallei met
publieke functies
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k(/s)lim-wijk

De omgeving van het Kiel en het oude voetbalstadion is
één van de meest dense gebieden van de 20ste eeuwse
gordel. Het gebied is samengesteld uit zeer compacte
bouwblokken met nauwe straten en weinig publieke
ruimte. Omwille van de sterke bodemsluiting en het
dense weefsel warmt dit gebied makkelijk op. De
herlocalisatie van de voetbalclub en het verdwijnen van
het voormalige Olympisch stadion, wordt aangegrepen
om de verharde wijk in de kern te ontharden en
bebossen. Het stadsbos heeft een grote aantrekking
voor de omliggende buurt. Iedereen kan er verkoeling
zoeken onder de schaduw van het bladerdek, regenwater
kan er centraal verzameld worden en fonteinen kunnen
een speelweide creëren. Het weefsel wordt meer open
gemaakt en collectieve tuinen worden geïnstalleerd.
Op de koppen van de opengemaakte bouwblokken
kunnen nieuwe functies een plek krijgen (wonen,
voorzieningen, nieuwe werkplekken). Dankzij het
openen van de bouwblokken en het installeren van deze
collectieve tuinen wordt de doorstroming van de briesjes
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en koelte pluimen die ontstaan tussen het koelere bos
en het warmere bebouwd gebied geoptimaliseerd.
Door middel van het halfopen bouwblok wordt de
sterke zuidwestenwind geblokkeerd zodat deze geen
ongewenste impact heeft op het maaiveld.
Tegelijkertijd zorgen deze collectieve tuinen en de
inplanting van nieuwe programma’s voor een andere
vorm van stedelijk gebruik en een revitalisering van het
stedelijke weefsel.
De bomenrijen langs de hoogbouw, schermen de gevels
af en verhinderen het botsen van de overheersende
zuidwestenwind op de gevels. De wind zal hierdoor in
een vloeiende beweging over de hoogbouw passeren.
Anderzijds bieden de open grasvlakken voldoende
verkoeling gedurende de nacht waardoor briesjes
ontstaan en de buurt wordt verlucht.
De aanplant van het bos, de collectieve tuinen en de
open grasweiden vormen een groen-blauw raamwerk.
Deze vormen de ruimtelijke structuur voor de verdere
ontwikkeling van het gebied.
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overgedimensioneerde
wegenis ontharden

k/slim wijk
open ruimte in contrast met
dense wijk wekt briesjes op
en frisse lucht kan doorheen
de wijk stromen

U-vormig bouwblok die de
collectieve ruimte afschermt
van de ZW-wind

waterpartijen creëren
een speelweide

bouwblok openen en afwerken
met kopgebouw zodat de wijk en
zijn bewoners diverser worden

overgedimensioneerde
wegenis ontharden

stadsbos biedt schaduw, verzameld
regenwater en biedt open ruimte
in de verharde en verdichte wijk

typologie geschakeld dwars
op de ZW-windrichting
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CASE 2: OMGEVING A12
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ID - KIT

AUTOSTAD | HITTE
De A12 is een incomplete autosnelweg tussen
Antwerpen en Brussel, maar de weg illustreert
vooral een wereld gedefinieerd door autogebruik.
Een lint van baanwinkels met toegangsstroken en
gigantische parkeeroppervlakken begrenzen de A12.
De infrastructuur genereert niet alleen een slechte
luchtkwaliteit en geluidsoverlast maar absorbeert
bovendien massaal warmte die ze ‘s avonds vrijgeeft.
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34% van het gebied kleurt oranje tot rood in de
UHI-kaart. (zie bijlage p.308) Dit gebied wordt dus
enerzijds bepaald door open en koele akkers en
anderzijds door gesloten asfalt en beton. Door het
weefsel te transformeren kan ook de toegankelijkheid
van de regio vergroot worden en het buitengebied
gekoppeld worden aan de Antwerpse 20ste eeuwse
stadsrand en de groene recreatieve Brialmontgordel.

TWEELEDIG | VERHARD
Achter de denkbeeldige muur van grootschalige
commerciële functies langs de A12, liggen industriële
percelen die de concentratie verharde ruimte
vergroten. Binnen de case is 44% (zie bijlage p.308)
van de ruimte verhard. Het contrast tussen permeabel
landbouwgebied en ondoordringbare infrastructuur
is sterk waardoor wateroverlast optreedt in het
industriële weefsel.

Naast de problemen veroorzaakt door een te snelle
run off verhoogt de aanwezigheid van de Grote
Struisbeek het risico op overstromingen vanuit de
rivieren en beken. Er moeten adaptieve maatregelen
ingezet worden die rekening houden met beide
oorzaken van eenzelfde problematiek, wateroverlast.
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POTENTIEELKAARTEN
Dit gebied is opgespannen tussen weidse open ruimte
aan de randen van het weefsel en geconcentreerde
infrastructuur centraal in het gebied, zoals de ID-kit al
deed vermoeden. Elke ingreep moet inspelen op deze
dualiteit en sterk contrast. Elke maatregel moet een
win-win creëren. Elk potentieel moet benut worden om
beide werelden met elkaar te versmelten zonder het te
transformeren in een homogene mix van alles of niks.
Dankzij de aanwezigheid van overgedimensioneerde
parkeervlakken, te brede wegprofielen en gedateerd
weefsel zijn er voldoende mogelijkheden om het verharde
platform permeabel te maken.
Aanvullend op de onthardingsstrategie kan bebossing
schaduw creëren in de open ruimte en nieuwe kwalitatieve
publieke ruimte definiëren in een autofiel weefsel.
Strategische boomassen in het landbouwgebied kunnen de
ZW-wind manipuleren en de lage bebouwingsdichtheid
biedt mogelijkheden om vergroening van het private
domein te stimuleren.

ONTHARDEN

open ruimte

BEBOSSEN

open ruimte

De ID-kit illustreert dat wateroverlast een pertinent
probleem is. Nochtans is er voldoende ruimte voor water
wanneer de bestaande context wordt geherinterpreteerd.
De mogelijkheden zijn simpel. En alle grootschalige
dakoppervlakken fungeren als waterbuffer waardoor de
afvoer bij piekbuien wordt vertraagd. En het openbare
domein infiltreert water.
De oriëntatie van de industriële typologie ten westen
van de A12 bevordert kanalisering van de ZW-wind en
resulteert in een onaangename buitenomgeving. Nieuwe
ontwikkelingen dienen dus slim geschakeld te worden
om de hoofdwindrichting te blokkeren en lokale briesjes
te stimuleren.

RUIMTE VOOR WATER
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bebouwing

OPTIMALISEREN VOOR WIND

bebouwing
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windblokkade

bouwblok zonder windcirculatie

natuurgebied

parkgebied

ZW-windrichting

waterbuffering op daken

afstromingskaart

signaalgebied

Zowel woonweefsel als enkele industriële panden
liggen in ZW-richting. De ongewenste wind die door
de straten of tussen gebouwen raast kan vermeden
worden dankzij de strategische plaatsing van bomen
of andere blokkades in het open landbouwgebied.
Anderzijds kan door een drastische afwisseling van
warme verharde ruimte en grote grasvlakken, lokale
wind opgewekt worden en plaatselijk verkoeling
brengen.

risico op wateroverlast

De potentieelkaart suggereert de bestaande open
ruimte inclusief grootschalige dakoppervlakken. In
een zoektocht naar het vertraagt afvoeren van water
naar de Grote Struisbeek, moet eerst zoveel mogelijk
water ter plaatse worden opgevangen, platte daken
bieden daarvoor de ultieme mogelijkheid.
Het volledige industriële platform stroomt af
richting de Grote Struisbeek waar een hoger risico
op wateroverlast aanwezig is. Het landschap ter
hoogte van de beek biedt mogelijkheden om een
buffergebied te voorzien.

landbouwgebied

De case wordt gekenmerkt door verschillende
landschappelijk waardevolle beboste gebieden.
Zowel de Grote Struisbeek, als Hof ter Beke en Fort
7, bevinden zich verspreid langs de A12. Door het
wegprofiel te bebossen ontstaat de mogelijkheid om
het imago van de A12 te vergroenen en de bestaande
ruimtelijke bossen visueel met elkaar te verbinden.

waterstructuur

Vooral in het industriegebied is het grondoppervlak
tot 100% verhard. Ontharden biedt een kans om
het versnipperde gebied, met gedateerd weefsel en
te kleine panden, te herstructureren en vooral te
optimaliseren conform de nieuwe economische
noden en ruimtelijk kwalitatieve wensen.

hoog groen

OPTIMALISEREN VOOR WIND

laag groen

RUIMTE VOOR WATER

bebouwing

BEBOSSEN

verharding

ONTHARDEN
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1.3 | afbraak van vervallen
gebouwen

QUICK WINS
#1 ONTHARDEN
1.1 Onverharde oppervlakte behouden of
compenseren
1.2 Verharding infrastructuur beperken
1.3 Footprint gebouwen beperken
1.4 Vergroenen van (semi-)private tuinen
en parken
1.5 Infiltrerende infrastructuur
1.6 Realisatie van nieuwe groene open
ruimte
#2 BEBOSSEN
2.1 Opgaand groen langs infrastructuur
2.2 Opgaand groen in parken
2.3 Opgaand groen op pleinen of grote
open ruimtes
2.4 Opgaand groen in private tuinen
2.5 (stads)Bossen
#3 VENTILEREN
3.1 Windblokkades wegnemen
3.2 Wind en briesjes kanaliseren
3.3 Ontstaansgebieden koele lucht
vrijwaren / realiseren
#4 WARMTEOPNAME BEHEERSEN
4.1 Bouwmaterialen met hoge reflectie en/
of lage absorptie
4.2 Verharding met hoge reflectie en/of
lage absorptie
4.3 Groendaken
4.4 Groengevels
4.5 Schaduwcreatie
#5 RUIMTE VOOR WATER
5.1 Ruimte voor (natuurlijke) bedding
rivieren
5.2 Water bufferen / infiltreren
5.3 Waterlichamen afkoelen dmv
beplanting
5.4 Hemelwater capteren
5.5 Water toegankelijk maken
5.6 Water vernevelen voor afkoeling
publieke ruimte

#1 ONTHARDEN
De parkeervoorzieningen moeten aangepast worden aan de
werkelijke parkeerbehoefte en vooral het té brede wegprofiel (12m)
moet zoveel mogelijk onthard worden. Het interne wegennet dat het
industriegebied ontsluit, bestaat momenteel uit een laag beton en een
smal pad aan elke zijde. De realisatie van brede groene grachten kan al
een eerste verschil maken.
Een bijkomende ‘win’ kan behaald worden door gedateerd en
ongebruikt weefsel te slopen. Ook in deze case is een gebied aanwezig
dat in het kader van labo XX, en momenteel door de stad, wordt
onderzocht. Ontharding kan dus meegekoppeld worden aan andere
hedendaagse ruimtelijke vraagstukken en een aanleiding vormen om
weefsel te optimaliseren.

1.2 | weghalen ongebruikte
verhardingen

4.3 | 4.4 | realiseren
van groendaken op
bedrijfsgebouwen

#2 BEBOSSEN
Naast bewuste bebossing in het straatprofiel, is het ook opportuun
om bomenrijen aan te planten in het landbouwgebied. Langs
langzaamverkeersassen kan massaal bebost worden, alsook langs
overgedimensioneerde wegenis, zolang het bladerdek de weg niet
volledig overdekt en de vuile lucht niet erboven blijft hangen..
#3 VENTILEREN
Tijdens warme dagen komt de wind uit meerdere richtingen, dus elke
windcorridor (behalve ZW) draagt bij tot het kanaliseren van lokale
luchtstromen. Vooral de Grote Struisbeekvallei leent zich hiertoe.

6.3 | publieke ruimte
afschermen

5.1 | ruimte voor natuurlijke rivierbedding vrijwaren
(signaalgebied)

#4 WARMTEOPNAME BEHEERSEN
Groendaken kunnen onmiddellijk toegepast worden op
parkeergebouwen, boven parkings of op industriële dakoppervlakken,
en in dit gebied zijn er voldoende mogelijkheden aanwezig. Bovendien
heeft deze snelle maatregel een directe impact op het UHI-effect.

#6 AFSCHERMEN
6.1 Dijken / keerconstructies tegen hoger
water
6.2 Waterresistente gebouwen / wijken
6.3 Publieke ruimte afschermen

5.4 | hemelwater capteren

Aansluitend op de potenties voor ontharden, bebossen, ruimte voor
water en optimaliseren voor wind, kunnen gepaste maatregelen
geformuleerd worden.

#5 RUIMTE VOOR WATER
De Grote Struisbeekvallei kan terug uitgroeien tot een gecontroleerd
nat en vruchtbaar overstromingsgebied.

4.1| bouwmaterialen met hoge reflectie
aanbrengen op daken met beperkte oppervlakte

#6 AFSCHERMEN
Bomen kunnen het kanaliserend effect in de ZW - assen blokkeren.
De landbouwpercelen lenen zich ertoe om bomenrijen te plaatsen om
de grenzen en dwars op de ZW-wind. Hierdoor is er verstoring op het
maaiveld en worden sterke windstromen hoger gestuwd.
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STRUCTURELE INGREPEN
Het studiegebied wordt bepaald door twee tegengestelde
identiteiten. De natuurlijke lijn die wordt getrokken door
de Grote Struisbeek en anderzijds de infrastructurele as
van de A12, spannen het gebied op. Klimaatadaptatie
biedt de mogelijkheid om deze twee structuren opnieuw
te verbeelden en ruimtelijke kwaliteit aan een functionele
ruimte toe te kennen.
Beide ingrepen sluiten uiteindelijk aan bij verschillende
bouwstenen die maatregelen met nuttige klimatologische
functies verenigen tot een landschappelijk geheel.
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waterlandschap

Het bedrijventerrein aan de A12 is zeer sterk bebouwd
en verhard. De bodemsluiting is nagenoeg 100%. De
vallei van de Struisbeek heeft hierdoor enerzijds geen
ruimte en krijgt anderzijds heel wat extra afstromend
regenwater te verwerken. Daarnaast verhindert de
sterke monofunctionaliteit van dit bedrijventerrein
en het gebrek aan kwaliteit van de publieke ruimte
dat deze omgeving zich kan ontwikkelen tot een
betekenisvolle plek in de stad. Een herstructurering van
het bedrijventerrein en de omgeving zet tegelijkertijd
in op het revitaliseren van deze stedelijke omgeving
en het veerkrachtiger maken ervan ten aanzien van
klimaatsverandering.
Een groenblauw raamwerk wordt ontwikkeld om het
water te leiden naar een nieuw ontwikkeld buffermeer
aan de rand van het bedrijventerrein. Grachten
verzamelen het oppervlakte water. Vooral straten die
parallel liggen met de afstroomrichting lenen zich
hiervoor. De open grachten lopen langs stedelijke
velden om vervolgens uit te monden in een natuurlijk
waterzuiveringssysteem. Na zuivering stroomt het water
in een ecologisch buffermeer. Het buffermeer staat in
verbinding met de Grote Struisbeek aan de overzijde
van de A12. Er is een overloop van het buffermeer
stroomafwaarts van de Struisbeek.
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De grens van het buffermeer wordt gevormd door een
langgerekt publiek platform waarop een lineair bos
wordt ontwikkeld. Het lineair bos biedt verkoeling
voor de werknemers van het bedrijventerrein en
geeft schaduw voor het loop-,wandel-,fietspad op het
platform. Het bos in combinatie met de zwemvijver
en enkele strategisch geplaatste punctuele publieke
voorzieningen vormen een nieuwe attractor voor de
buurt en de ruimere stedelijke omgeving.

Meer noordelijk wordt aansluitend op de groen-blauwe
as een nieuwe grootschalige gemengde typologie
ontwikkeld die het gedateerde en vooral te kleine
versnipperde weefsel vervangt. Dankzij een slimme
schakeling ontstaan collectieve tuinen. Parkeren wordt
geclusterd in een beperkt aantal parkeerterreinen
met een bomendak. Hierdoor wordt de verharding
geminimaliseerd. Bovendien zorgt
de slimme
schakeling voor het afschermen van de ZW-wind
en door de hoogte van de gebouwen gradueel op te
bouwen, raast de wind over het gebied heen zonder het
maaiveld onaangenaam te beïnvloeden.
Anderzijds wordt de open groene ruimte niet bebost
zodat het temperatuurverschil ‘s nachts, tussen
grasoppervlak en betonoppervlak groot is, en lokale
verkoelende windstromen ontstaan.
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typologie schakelen dwars op
onaangename ZW-wind

parkeren clusteren en verharden beperken

waterlandschap
overgedimensioneerde wegenis ontharden en ruimte voor
water creëren door groene grachten te realiseren in het
wegprofiel

publieke recreatieve functies in relatie met
het landschap en het doelpubliek uit het
industriegebied

geleidelijk bebouwing
verhogen zodat de ZWwind over de bebouwing
plooit

open ruimte als stedelijk veld dat ‘s
nachts sterk afkoelt omwille van de lage
beplanting

langzaamverkeeras die de groene ruimtelijke
entiteiten linkt en functioneert als recreatieve
as voor werknemers van het industriegebeid.

oppervlakte water wordt
verzameld in natuurlijke filter

zwemvijverstand die fluctueert afhankelijk
van de hoeveelheid regenwater die op
korte termijn valt

buffer om wateroverlast
vanuit de beek op te vangen
overgedimensioneerde wegenis
ontharden maar niet voorzien
van bomen want anders blijft
vuile lucht gevangen onder het
bladerdak
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parkway

De A12 is een uit de kluiten gewassen stedelijke
infrastructuur. Het is een belangrijke publieke drager
van de stad voor zowel openbaar vervoer als autoverkeer.
Om de A12 als publieke drager in de toekomst nog
verder in de verf te zetten wordt ingezet op een sterke
vergroening van deze as. Binnen het groen kader
kunnen zowel het openbaar vervoer en langzaam
verkeer op een kwalitatieve manier ingebed worden. In
de vergroeningsstrategie worden overal waar mogelijk
bomen aangeplant. Zowel kleinschalig als grootschalig.
Lineair of punctueel.
De site van de Oude Baan krijgt een breed bomendak
als front naar de steenweg. Het bomendak flankeert aan
de ene zijde de A12 en aan de andere zijde een nieuwe
ontwikkelingszone. Dankzij een strook van meer dan
50m diep te bebossen, wordt niet alleen luchthinder maar
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ook geluidshinder voor deze nieuwe ontwikkelingen
drastisch verminderd en wordt ook het gebied ongeveer
50% onthard. De ontwikkelingszone wordt ingericht
als een micro-centraliteit die functioneert als koele
plaats. Een gemengd programma van publieke functies,
werkplekken en wonen met een schaal analoog aan de
schaal van de industriële panden definiëren de publieke
ruimte en sluiten aan op het aangrenzende fort en zijn
omgeving.
In dit gebied kunnen ook sterke winsten geboekt worden
met het vergroenen van de daken van de grootschalige
gebouwen. Deze massale groene-gevel-nat-dak strategie
verbetert de luchtkwaliteit voor de omgeving, bevordert
frisse luchtstromingen en vertraagt de waterafvoer bij
piekbuien.
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publieke functies die de microcentraliteit
definiëren, schaduw bieden en luchtstromen
verwerken in de architectuur

groene entiteit: Fort 7
van de Brialmontgordel

parkway

nieuwe woonvormen introduceren
in de koele micro-centraliteit

lineair stadsbos biedt schaduw en schermt de publieke
ruimte af voor onaangename lucht- en geluidshinder

groene gevels verplichten
langs de A12

eerste groene entiteit langs
A12: Hof ter Beke

grootschalige groendaken vertragen
de run off bij stortbuien

overgedimensioneerde wegenis ontharden en bermen voorzien van laag
groen/gras zodat de vuile lucht niet blijft hangen onder een bladerdak

bomenrijen aanplanten langs de A12 als buffer en
groen scherm en blokkeert de ZW-wind
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CASE 3: Wolvertem
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ID-KIT
Specifiek voor de noordrand van Brussel, hangt de identiteit
af van geografische factoren zoals landbouwpercelen,
erosiegevoeligheid en bodemgesteldheid.
Het stadsklimaat hangt namelijk nauw samen met het
landschappelijk klimaat. De verstedelijkte gebieden zijn
compacter en droogte en wateroverlast definiëren de
noordelijke rand van Brussel.
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De klimaatverandering is echter de aanleiding om de
landbouwpercelen te herstructureren en geologische
en ruimtelijke kwaliteiten te bundelen.

grasland

houtachtige gewassen

overige gewassen

voedergewassen

landbouwinfrastructuur

suikerbiet

kruiden, sierplanten

maïs

granen, zaden

fruit, noten

aardappelen

LANDBOUWGEBRUIK | RUIMTE WATER
Niet alleen stedelijk weefsel is gevoelig voor
klimaatverandering maar ook de landbouwgronden
en vooral het gebruik ervan. De streek rond Wolvertem
is sterk droogtegevoelig en het grondwater dient
daarvoor zo lang mogelijk vastgehouden worden.
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langer vast te houden en infiltratie te vertragen
kunnen maatregelen ingevoerd worden zodat in
droge periodes voldoende water beschikbaar is voor
landbouw, private tuinen en dergelijke meer.

natte klei

vochtige klei

natte leem

vochtige leem

droge leem

natte zandleem

vochtige zandleem

BODEM | INFILTRATIE
De bodem in de streek rond Wolvertem is
hoofdzakelijk droog en bestaat uit een afwisseling
van zand en droge leem. Aan de oppervlakte houdt de
bodem het water nauwelijks vast waardoor het gebied
droog schijnt. Omwille van de sterke permeabiliteit
van de bodem infiltreert water snel en wordt het
grondwater aangevuld. Om oppervlaktewater toch

droge zandleem

grasland

houtachtigen

overige gewassen

voedergewassen

landbouwinfrastructuur

gelegen gebieden met een sterk hellingspercentage
vallen onder deze categorie en kleuren op de kaart
donkerrood. Wolvertem ligt in de vallei en dus lager
waardoor de grondverschuivingen het stedelijke
gebied bedreigen.

verwaarloosbaar

EROSIEGEVOELIGHEID | BEBOSSEN
De noordelijke rand van Brussel heeft een sterk
hoogteverschil. Erosiegevoeligheid is daarom
specifiek voor deze casestudie en kan een aanleiding
vormen om bepaalde gebieden in de streek rond
Wolvertem te bebossen of versterken. Gevoelig
voor erosie betekent in extremisch dat er ook
modderstromen kunnen ontstaan. De hoger
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POTENTIEELKAARTEN
De potentie om te ontharden moet gezocht worden in de
bestaande overgedimensioneerde infrastructuur en de
verharding van publieke ruimte enerzijds en eventueel
verwaarloosd en gedateerde bebouwing anderzijds.
In het gebied zijn ook twee woonuitbreidingsgebieden
gelegen. Naast bijkomende verharding door bebouwd
weefsel bieden deze nieuwe wijken ook potenties om
onthardingsmethoden in de praktijk te brengen en
klimaatvriendelijke ingrepen te combineren met een
hoge densiteit.
De potentie voor ruimte voor water is zowel afhankelijk
van de geografische ligging als van de bestemming en het
gebruik van het landschap.
Afhankelijk van de topografie zijn afhellende gebieden
haaks op grachten en beken gunstiger dan andere om
water te capteren en infiltratie te vertragen. Daarnaast zijn
landbouwpercelen die enkel gebruikt worden als grasland,
openbare parken, en latente beekstructuren ideaal om
groenblauwe assen te versterken en de stedelijke kernen te
verkoelen. Bovendien bieden woonuitbreidngsgebieden
opnieuw een kans om de goede praktijk te illustreren
door water en woongebieden te verweven.

ONTHARDEN
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alle potentiële ruimte waar onthard kan worden

RUIMTE VOOR WATER

alle potentiële ruimte waar vernat kan worden

ONTWERPEND ONDERZOEK

239

240

ONTWERPEND ONDERZOEK

graslanden

landbouwpercelen

bossen, parken

woonuitbreidingsgebieden

Graslanden en bij uitzondering landbouwpercelen,
hebben de mogelijkheid om te bebossen of de
bodem te versterken in geval van gevaar voor erosie.
Anderzijds biedt de bestaande groene open ruimte
ook de potentie om afstroming te vertragen en
groen-blauwe netwerken te creëren.

waterstructuur

Wolvertem ligt lager in de vallei waardoor extreme
modderstromen de kern kunnen bedreigen.
Anderzijds is het gevaar voor overstromingen
beperkt zolang de permeabele bodem niet volledig
verhard wordt.

topografie

Zoals eerder al vermeld, maar nogmaals benadrukt,
woonuitbreidingsgebieden en stedelijke ontwikkeling
in het algemeen, mogen niet beschouwd worden als
een bedreiging en vermindering van de open en dus
koele ruimte maar ze moeten gezien worden als een
ultieme opportuniteit om een win-win situatie te
realiseren en te beantwoorden aan de hedendaagse
noden.

erosiegevoelige bodem

Kleinere steden en gemeenten worden vaak
gekenmerkt door een sterk verharde kern, veel en
ruime parkeermogelijkheden en een maximale
toegankelijkheid voor de wagen. Door overbodige
wegen te knippen in de stadskern en te focussen op
langzaamverkeersassen ontstaan mogelijkheden om
te ontharden in het bestaande weefsel.

vallei

RUIMTE VOOR WATER | landgebruik

woonuitbreidingsgebied

RUIMTE VOOR WATER | topografie en erosie

bebouwing

ONTHARDEN | weefsel

infrastructuur en verharding

ONTHARDEN | infrastructuur
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3.2 | Controleren van de sterke ZW-wind

4.3 | groendaken voorzien op grootschalige infrastructuur

QUICK WINS
#1 ONTHARDEN
1.1 Onverharde oppervlakte behouden of
compenseren
1.2 Verharding infrastructuur beperken
1.3 Footprint gebouwen beperken
1.4 Vergroenen van (semi-)private tuinen
en parken
1.5 Infiltrerende infrastructuur
1.6 Realisatie van nieuwe groene open
ruimte
#2 BEBOSSEN
2.1 Opgaand groen langs infrastructuur
2.2 Opgaand groen in parken
2.3 Opgaand groen op pleinen of grote
open ruimtes
2.4 Opgaand groen in private tuinen
2.5 (stads)Bossen
#3 VENTILEREN
3.1 Windblokkades wegnemen
3.2 Wind en briesjes kanaliseren
3.3 Ontstaansgebieden koele lucht
vrijwaren / realiseren
#4 WARMTEOPNAME BEHEERSEN
4.1 Bouwmaterialen met hoge reflectie en/
of lage absorptie
4.2 Verharding met hoge reflectie en/of
lage absorptie
4.3 Groendaken
4.4 Groengevels
4.5 Schaduwcreatie
#5 RUIMTE VOOR WATER
5.1 Ruimte voor (natuurlijke) bedding
rivieren
5.2 Water bufferen / infiltreren
5.3 Waterlichamen afkoelen dmv
beplanting
5.4 Hemelwater capteren
5.5 Water toegankelijk maken
5.6 Water vernevelen voor afkoeling
publieke ruimte
#6 AFSCHERMEN
6.1 Dijken / keerconstructies tegen hoger
water
6.2 Waterresistente gebouwen / wijken
6.3 Publieke ruimte afschermen

Aansluitend op de potenties voor ontharden, bebossen, ruimte voor
water en optimaliseren voor wind, kunnen bijhorende maatregelen
opgesomd worden.
#1 ONTHARDEN
De parkeervoorzieningen moeten aangepast worden aan de
werkelijke parkeerbehoefte, parkings kunnen geclusterd worden en
parkeerterreinen moeten in woongebieden een multifunctioneel
karakter krijgen, zodat ze in het weekend als marktplein, skate-,
basket- tennisveld etc. kunnen dienen. Een tweede ‘win’ kan behaald
worden in nieuwe woonwijken zoveel mogelijk halfverharding en
open ruimte te voorzien.
#2 BEBOSSEN
Bomen verkoelen, bieden schaduw in de publieke ruimte en definiëren
herkenbare plekken. Samen met de strategie om infrastructuur te
ontharden waar mogelijk, kan stadsklimaat bevordert worden door
knooppunten te vergroenen in een diffuus landschap.
Langs langzaamverkeersassen kunnen massaal bomen aangeplant
worden zodat koele ruimte ontstaat waar fysieke inspanningen
worden geleverd. Ook overgedimensioneerde wegenis laat bebossing
toe aan de randen zodat een groene filter ontstaat.

5.4 | sensibiliseren en stimuleren om regenwaterton op private eigendom te voorzien

2.1 | belangrijke knooppunten vergroenen

#3 VENTILEREN
Tijdens warme dagen komt de wind uit meerdere richtingen, dus
elke windcorridor (behalve ZW) draagt bij tot het kanaliseren van
lokale luchtstromen. Vooral de beekvallei die de kern van Wolvertem
doorkruist, leent zich hiertoe.
#4 WARMTEOPNAME BEHEERSEN
Groendaken kunnen onmiddellijk toegepast worden boven parkings
of op industriële dakoppervlakken of landbouwinfrastructuur.

4.3 | groendaken voorzien in
industriezones

2.3 | erosiegevoelige
gebieden bebossen

#5 RUIMTE VOOR WATER
Water vasthouden betekent in de eerste plaats in privaat domein
hemelwater capteren om te hergebruiken in tuinen etc. Deze maatregel
richt zich dus op het stimuleren en sensibiliseren van de bevolking.
#6 AFSCHERMEN
In het gebied zijn nauwelijks brede ZW-gerichte assen of hoogbouw
aanwezig, dus de vrees voor kanaliserende windeffecten of down wash
stromen zijn quasi nihil. Anderzijds kan de kerktoren die grenst aan
het centrale publieke plein, wel onaangename windstromen genereren
op het maaiveld. Bomen en andere beschuttingen kunnen snel het
maaiveld vrijwaren van wind en een aangenamer stadsklimaat creëren.

5.1 | ruimte voor natuurlijke bedding van de beek

6.3 | publieke ruimte behoeden
voor windoverlast

2.1 | belangrijke knooppunten vergroenen
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STRUCTURELE INGREPEN
Twee structurele ingrepen worden voorgesteld om
Wolvertem en omgeving om te vormen naar een meer
klimaatbestendige en vitale stedelijke omgeving. De
Molenbeek wordt de drager van een groenblauwe
corridor. In deze corridor worden nieuwe kansen
ontwikkeld voor natuur en ontstaan tegelijkertijd nieuwe
mogelijkheden voor publiek gebruik. Deze groenblauwe
corridor vormt een alternatieve verbinding tussen
de kern van Wolvertem en de nieuwe hoogwaardige
openbaarvervoerhalte van het Brabantnet. De tweede
structurele ingreep zet de uitbreiding van de kern
van Sint-Brixius-Rode in als voorbeedproject van een
duurzame wijk. Een uitgekiend groenblauwraamwerk
maakt deze wijk klimaatbestendig en creëert nieuwe
publieke plekken. De strategieën die ontwikkeld
worden in deze nieuwe wijk vormen een inspiratie om
ook de bestaande omliggende wijken aanpassen aan de
klimaatsverandering.
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groenblauwe corridor

De kern van Wolvertem wordt opgespannen door twee
centrale assen die leiden naar het centrum. Vandaag
heeft de ene weg een typisch verhard straatprofiel en
is deze de drager van verschillende vervoersmodi. De
andere natuurlijke as met de Molenbeek als drager
ligt verscholen achter percelen en tussen woningen en
wordt vandaag nog niet benut als verbindend element.
Om de Molenbeek meer ruimte te geven en toekomstig
wateroverlast bij piekbuien te beperken, worden de
oevers vergroend en toegankelijk gemaakt. Hierdoor
ontstaat er een adaptief waterlandschap. Hieraan
gekoppeld, kan een stedelijk veld ontwikkeld worden
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met open ruimte die verschillende functies kan opnemen.
Daaraan grenzend liggen bestaande en toekomstige
publieke voorzieningen. Binnen deze groen-blauwe
corridor wordt een langzaamverkeersroute opgenomen
die het gebied en zijn functies toegankelijk maakt en
tegelijkertijd een alternatieve koele verbinding vormt
tussen het centrum van Wolvertem en de halte van het
Brabantnet. De plaats waar het Brabantnet verknoopt
met diverse modi en verankerd is in het landschap, vormt
de ideale gelegenheid om klimaatadaptieve maatregelen
te koppelen. Een ruim opgezet bomendak maakt van
deze plek een koele micro-centraliteit en vormt een
natuurlijk scherm tegen geluid-en luchtvervuiling.
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stadsregionale ontwikkeling zoals halte Brabantnet koppelen
aan de klimaatopgave

vallei Molenbeek

groenblauwe corridor
bladerdak zorgt voor schaduw
op de parking en verhindert
warmteabsorptie

publiek programma aansluiten op
de recreatieve-landschappelijke as

bebossen langs de beek zodat er schaduw valt
op het water en warmteopslag wordt afgeremd

halte brabantnet als
koele micro-centraliteit

langzaamverkeersas aansluiten op publieke functies
beekvallei als windcorridor én langzaamverkeersas

ontharden en garageboxen
herdefiniëren

plein beschermen tegen windoverlast en publieke ruimte vergroten

stedelijk veld voor lokale landbouw en speelweide

bebossen op erosiegevoelige
landbouwgebieden
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groenblauw raamwerk

Deze wijk in Wolvertem is opgevat als een klassieke
verkavelingswijk met een traditioneel stratenpatroon en
kavels met vrijstaande bebouwing. Het groen beperkt
zich tot de private tuinen. De straten zijn zo goed als
volledig verhard. Ten zuiden van deze wijk ligt er
een ruim woonuitbreidingsgebied. De verschillende
beekstructuren voeren het water af van zuid naar noord.
De nieuwe woonwijk wordt opgevat in een patroon
haaks op de afstroomrichting van de verschillende
beekstructuren. Op die manier kan de hoofdstructuur
van de ontsluiting ook ingezet worden als trappen in
het watersysteem waardoor hier extra ruimte voor
water ontstaat. De structuur dwars op de waterloop
houdt het water op en laat het maximaal infiltreren in
de bodem. Een deel van het water kan ook gebufferd
worden om het op momenten van droogte het land met
water te voeden. Deze ingreep maakt het mogelijk om
gewassen in drogere periodes te oogsten maar ook om
de grondwatertafel aan te vullen. Het gebufferde water
kan ook verder geleid worden om bij droogte de tuinen
water te geven etc.
Parallel aan het ruime bufferbeken centraal in de wijk
loopt een fietspad dat geflankeerd wordt door een
dubbele bomenrij. De bomen zorgen voor voldoende
schaduw waardoor de fietsers zich afgeschermd van
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de zon kunnen verplaatsen van A naar B. Tegelijkertijd
vormt deze as een publieke wandeling die als lineair
park kan functioneren.
De nieuwe woonwijk oriënteert zich volgens het ZW
en NO. Om de opwarming van de zuidelijke gevels te
beperken, wordt een bomenrij aangeplant. Deze werpt
in de zomer een schaduw op de voorgevel en laat in de
winter, wanneer er geen blad meer aan de boom hangt,
licht binnen. Aan de andere zijde van het woonweefsel
ligt een grascorridor. Gras verkoelt ‘s nachts het beste
en bovendien stimuleert een groter temperatuurverschil
de luchtcirculatie tussen koude en warme luchtlagen
waardoor lokale briesjes ontstaan.
Bovenstaande strategie die toegepast wordt in de nieuwe
wijk kan ook ingezet worden om de bestaande wijk te
transformeren. Een aantal straten worden geselecteerd
haaks op het afstroomgebied en deze worden sterk
vergroend en er worden wadi’s voorzien. Ook hier
worden bomen ingeplant om schaduw te creëren aan
de zuidgevel van de woningen en open weides aan de
noordzijde om ’s nachts voldoende afkoeling mogelijk
te maken. Parkeren wordt georganiseerd in geclusterde
parkings die voorzien worden van een bomendak.
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groenblauw raamwerk
blauw netwerk wordt geïntegreerd aan
de achterzijde van de woningen en kan
dienen voor tuinen in droge periodes

aan de ZW-zijde van de woningen worden bomen in de straten aangeplant die
schaduw werpen op de gevel
wijk ontharden

langzaamverkeersas als publieke
drager en shortcut in de buurt

lineair bos biedt schaduw
en verkoeling voor fietsers,
lopers, wandelaars
afstromen van oppervlaktewater
en hemelwater afremmen door
fluctuerende buffers haaks op de
afstroomrichting te voorzien

open ventilatiesysteem die
briesjes uit de omliggende open
ruimte in de nieuwe wijk toelaat

bouwhoogte van laag naar hoog zodat de
onaangename ZW-wind over de nieuwe
woonwijk heen blaast en het stadsklimaat op
het maaiveld niet negatief wordt beïnvloed

open grasveld als collectieve tuin die ‘s nachts rap afkoelt
bomen werpen schaduw op de zuidgerichte voorgevel
brede bomenrij beschermt wijk tegen ZW-wind
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CASE 4: Grimbergen
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ID-KIT
Gelijkaardig aan de case voor de streek rond Wolvertem,
vormen dezelfde kenmerken de identiteit van deze
casestudie. Ondanks de gelijke thema’s hebben ze echter
een andere impact op het territorium waardoor deze
case een bijkomende kijk werpt op de hitte-droogtewateroverlast problematiek. Vooral de bodem is bepalend
voor het karakter van dit valleigebied.
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heroriënteren door geologische en ruimtelijke
kwaliteiten te bundelen.

grasland

houtachtige gewassen

overige gewassen

voedergewassen

landbouwinfrastructuur

suikerbiet

kruiden, sierplanten

maïs

granen, zaden

fruit, noten

aardappelen

LANDBOUWGEBRUIK | RUIMTE WATER
De streek rond Grimbergen is over het algemeen
erg nat. Landbouwpercelen in de vallei dienen dus
rekening te houden met mogelijke wateroverlast.
Klimaatveranderingen en economische factoren
vormen de aanleiding om landgebruik te
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dieper gelegen grondlagen waardoor de aanvulling
van het grondwaterpeil in dit gebied nihil is.

natte klei

vochtige klei

natte leem

vochtige leem

droge leem

natte zandleem

vochtige zandleem

BODEM | INFILTRATIE
De bodem in de streek rond Grimbergen is
hoofdzakelijk een natte bodem die bestaat uit klei en
leem. Aan de oppervlakte houdt de kleibodem het
water langer vast waardoor de valleien te kampen
hebben met wateroverlast. Het lijkt dan wel een
natte grond maar schijn bedriegt, het oppervlakte
water krijgt nauwelijks de kans om te infiltreren in de

droge zandleem

grasland

houtachtigen

overige gewassen

voedergewassen

landbouwinfrastructuur

Daarnaast is de open ruimte in de kern beperkt
waardoor het weefsel zich moeilijk kan aanpassen
aan de nieuwe condities. Erosiegevoelige gebieden
moeten dus aan de bron versterkt worden.

verwaarloosbaar

EROSIEGEVOELIGHEID | BEBOSSEN
Nog sterker dan in de streek rond Wolvertem is
de gevoeligheid voor erosie. Het landschap kleurt
donkerrood stroomopwaarts waar de topografie
hoger is dan in de vallei stroomafwaarts. Grimbergen
ligt lager waardoor grondverschuivingen en
modderstromen het stedelijke gebied bedreigen.
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POTENTIEELKAARTEN
De potentie om te ontharden moet, net zoals voor
Wolvertem of zoals in elke middelgrote gemeente,
gezocht worden in de bestaande overgedimensioneerde
infrastructuur en de verharding van publieke ruimte.
In het gebied zijn ook woonuitbreidingsgebieden
gelegen. In het algemeen bieden deze nieuwe wijken
ook potenties om onthardingsmethoden toe te passen
en klimaatvriendelijke ingrepen te combineren met een
hoge densiteit.
De potentie voor ruimte voor water is zowel afhankelijk
van de geografische ligging als van de bestemming en het
gebruik van het landschap.
Afhankelijk van de topografie en de stroomrichting
kunnen hogergelegen gebieden water bufferen om de
eigenlijke vallei te ontlasten en run off te vertragen.
Daarnaast zijn landbouwpercelen die enkel gebruikt
worden als grasland ideaal om groenblauwe assen te
versterken en buffers aan te leggen. Bovendien bieden
woonuitbreidingsgebieden opnieuw een kans om de
goede praktijk te illustreren door water en woongebieden
te verweven.

ONTHARDEN
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bebouwing

RUIMTE VOOR WATER

bebouwing
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graslanden

landbouwpercelen

bossen, parken

woonuitbreidingsgebieden

Graslanden bieden de kans om te bebossen in
geval van erosie of ruimte voor water te voorzien
in gebieden waar wateroverlast heerst. Openbare
parken kunnen aanvullend water bufferen en
woonuitbreidingsgebieden kunnen wadi’s, open
goten en verzamelbekkens koppelen aan de nieuwe
stedelijke ontwikkelingen.

waterstructuur

De kern van Grimbergen positioneert zich op de
overgang van twee verschillende waterlandschappen.
Stroomopwaarts en hoger gelegen is het gebied
gevoelig voor wateroverlast en erosie. Stroomafwaarts
situeert er zich een vlakker gebied met ruimte voor
water.

topografie

De bebouwing is momenteel zeer diffuus verspreid in
het territorium. De woonuitbreidingsgebieden vullen
het weefsel enerzijds aan maar maken anderzijds de
wijken compacter en dus stijgt de kans op een hoger
UHI-effect. Het is daarom een evenwichtsoefening
om het landschap te verdichten en simultaan te
verluchten en verkoelen. Ontharden is daarom
essentieel bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

erosiegevoelige bodem

Grimbergen wordt gekenmerkt door een sterk
verharde kern, veel en ruime parkeermogelijkheden
en een maximale toegankelijkheid voor de wagen.
De potentie bestaat eruit om parkeertypologiën te
herzien en publieke ruimte massaal te ontharden.

vallei

RUIMTE VOOR WATER | landbouw

woonuitbreidingsgebied

RUIMTE VOOR WATER | geografie en erosie

bebouwing

ONTHARDEN | weefsel

infrastructuur en verharding

ONTHARDEN | infrastructuur
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QUICK WINS
#1 ONTHARDEN
1.1 Onverharde oppervlakte behouden of
compenseren
1.2 Verharding infrastructuur beperken
1.3 Footprint gebouwen beperken
1.4 Vergroenen van (semi-)private tuinen
en parken
1.5 Infiltrerende infrastructuur
1.6 Realisatie van nieuwe groene open
ruimte
#2 BEBOSSEN
2.1 Opgaand groen langs infrastructuur
2.2 Opgaand groen in parken
2.3 Opgaand groen op pleinen of grote
open ruimtes
2.4 Opgaand groen in private tuinen
2.5 (stads)Bossen
#3 VENTILEREN
3.1 Windblokkades wegnemen
3.2 Wind en briesjes kanaliseren
3.3 Ontstaansgebieden koele lucht
vrijwaren / realiseren
#4 WARMTEOPNAME BEHEERSEN
4.1 Bouwmaterialen met hoge reflectie en/
of lage absorptie
4.2 Verharding met hoge reflectie en/of
lage absorptie
4.3 Groendaken
4.4 Groengevels
4.5 Schaduwcreatie
#5 RUIMTE VOOR WATER
5.1 Ruimte voor (natuurlijke) bedding
rivieren
5.2 Water bufferen / infiltreren
5.3 Waterlichamen afkoelen dmv
beplanting
5.4 Hemelwater capteren
5.5 Water toegankelijk maken
5.6 Water vernevelen voor afkoeling
publieke ruimte
#6 AFSCHERMEN
6.1 Dijken / keerconstructies tegen hoger
water
6.2 Waterresistente gebouwen / wijken
6.3 Publieke ruimte afschermen

Aansluitend op de potenties voor ontharden, bebossen, ruimte voor
water en optimaliseren voor wind, kunnen bijhorende maatregelen
opgesomd worden.
#1 ONTHARDEN
Nog opvallender dan in Wolvertem, bestaat de kern van Grimbergen
vooral uit een opeenstapeling van parkeerruimte. Parkings kunnen
in de eerste plaats geclusterd worden en parkeerterreinen moeten
een multifunctioneel karakter krijgen, zodat ze in het weekend als
marktplein, skate-, basket- tennisveld etc. kunnen functioneren. De
inrichting van de parkings kunnen drastisch gewijzigd worden door
halfverharding te voorzien en infiltratie te bevorderen.

3.2 | verweven van koele parken
met warme woonwijken

5.5 | publiek en recreatief
waterbassin

#2 BEBOSSEN
Bomen verkoelen, bieden schaduw in de publieke ruimte en definiëren
herkenbare plekken. Ook in deze streek kan stadsklimaat bevordert
worden door knooppunten te vergroenen in een diffuus landschap.
Langs langzaamverkeersassen kunnen bomen aangeplant worden
zodat koele ruimte ontstaat waar fysieke inspanningen worden geleverd
en tevens omdat de luchtkwaliteit het toelaat. Op erosiegevoelige
plaatsen hebben bomen een direct effect omdat hun wortels de grond
samenhouden en afschuiving verhinderen.

4.2 | bewuste materiaal keuze
in de kern en ontharden

6.3 | publieke ruimte afschermen tegen
windturbulentie van basiliektoren

#3 VENTILEREN
Elke windcorridor (behalve ZW) draagt bij tot het kanaliseren van
lokale luchtstromen dus de beekvallei is de ideale verluchtingsas in
de streek. Elke as haaks op de vallei kan briesjes laten doordringen in
het weefsel.

2.1 | belangrijke knooppunten
vergroenen

#4 WARMTEOPNAME BEHEERSEN
Groendaken kunnen onmiddellijk toegepast worden boven parkings
of op industriële dakoppervlakken of landbouwinfrastructuur.
#5 RUIMTE VOOR WATER
Het gebied heeft te kampen met wateroverlast, de oevers verbreden
waar er zich vandaag graslanden of bossen bevinden is een eerste stap.

4.3 | groendaken voorzien in industriezones

#6 AFSCHERMEN
De imposante basiliek is niet enkel een landmark maar ook een bron
van onaangename turbulentie op het maaiveld in de directe omgeving
van de toren. Om de publieke ruimte af te schermen van onaangename
windstromen dienen bomen, afdakken en allerlei beschuttingen te
worden voorzien.
4.3 | groendaken voorzien op
grootschalige landbouwinfrastructuur
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5.1 | ruimte voor water betekent
oevers verbreden

2.3 | erosiegevoelige
gebieden bebossen
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STRUCTURELE INGREPEN
Twee structurele ingrepen worden voorgesteld om
Grimbergen en omgeving om te vormen naar een meer
klimaatbestendige en vitale stedelijke omgeving. De
eerste ingreep bouwt verder op de bestaande structuur
van de kern van Grimbergen in het ontwikkelen van
een groen hart voor de gemeente. Er wordt ingezet op
een pallet van ingrepen: meer ruimte voor de Maalbeek,
vergroenen van publieke plekken, introduceren van
groenblauwe structuren … De tweede ingreep zet in op het
ontwikkelen van het woonuitbreidingsgebied aanliggend
aan de wijk Veldkant als ecowijk. Een innovatieve wijk
wordt ontworpen die geen bijkomende belasting legt op
het bestaande watersysteem door veel ruimte te voorzien
voor water in de structuur van de wijk. Door op een
slimme manier om te gaan met de open ruimte en de
aanplant van groen zal deze wijk ook als koele plaats in
de omgeving functioneren.
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een groen hart voor Grimbergen

Het centrum van Grimbergen ligt aan de vallei van
de Maalbeek. Deze vallei is grotendeels verstedelijkt
waardoor er weinig ruimte is voor het opvangen van
piekbelastingen. De publieke ruimte in het centrum
is sterk verhard. Twee kasteeldomeinen – Kasteel
d’Overschie en Kasteel Prinsenbos – vormen twee
groene accenten in het centrum.
Het gebied opgespannen tussen de twee kasteeldomeinen
wordt uitgebouwd tot groen hart voor Grimbergen, een
nieuwe centraliteit als koele plaats. Enerzijds worden
de publieke plekken in het centrum van Grimbergen
verder vergroend. Zowel parkeerterreinen als pleinen.
Anderzijds wordt er ingezet op het systematisch
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ontharden en installeren van infiltratiezones in het
bestaande stedelijke weefsel. In het bijzonder in
structuren die parallel lopen met de hoogtelijnen. Op
die manier ontstaat er meer ruimte voor water in het
weefsel. Water dat deels gebufferd kan worden en deels
kan infiltreren. Tegelijkertijd zorgt het reduceren van de
verharding voor een verkoelend effect.
Centraal in het gebied ligt de Maalbeek. In een laatste
operatie zet het ontwerp in op het creëren van meer
ruimte voor water in de vallei van de Maalbeek.
De aanliggende groene ruimte wordt ingericht als
overstroombaar gebied. Wanneer er weinig water is kan
deze ruimte functioneren als publiek park.
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kasteel d’Overschie

een groen hart voor Grimbergen
fietsas die de vallei ontsluit en aansluit op het bestaande wegennet

open vallei als verkoelende windcorridor
en biedt ruimte voor water

speelweide beschermt van
zon en wind door stadsbos

halfverharde parkeervoorzieningen voor publieke
functies zoals volkssterrenwacht en scouts
vormen koele micro-centraliteit
run off vertragen door haaks op de afstroomrichting ruimte voor water te voorzien en te ontharden

publiek plein afgeschermd voor onaangename ZWwind en turbulentie door hoge basiliek(toren)

halfverharde parkeergebieden en bladerdak creëren schaduw, hebben beperkte
absorptie en voldoende infiltratie

bomenrij zorgt voor schaduw en versterkt
stedelijke as tussen beide kasteeldomeinen

kasteeldomein: Prinsenbos
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een ecowijk voor Grimbergen

De wijk Veldkant in Grimbergen is vandaag een
woonlint opgespannen tussen de Maalbeek aan de
ene zijde en landbouwgebied aan de andere zijde. De
akkers gekoppeld aan dit woonlint zijn bestemd als
woonuitbreidingsgebied.
Het woonuitbreidingsgebied aansluitend op de
Priesterlindestraat wordt ontwikkeld als een ecowijk.
Een dense typologie van woningen wordt voorgesteld
ingebed in voldoende ruim opgezette open ruimte
structuur. Deze open ruimte zorgt enerzijds voor een
voldoende doorstroming van het gebied met koele lucht
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vanuit het omliggende landbouwgebied. Anderzijds
wordt deze open ruimte waar mogelijk groen ingericht
als grasweide of bos. Aanplant van bomen is immers
nodig om ook gedurende de dag voldoende verkoeling
te bieden. Door het integreren van wadi’s in deze open
ruimte kan hier ook water infiltreren of vertraagd
worden afgevoerd.
In aansluiting met de ecowijk wordt een ruim
buffermeer ontwikkeld waardoor er meer ruimte voor
water ontstaat. Dit buffermeer wordt in verschillende
trappen verbonden met de Maalbeek. Naast een rol
in het watermanagement kan dit buffermeer ook een
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een ecowijk voor Grimbergen

recreatieve link voorzien met natuurgebied

ruimte voor water betekent
allereerst oevers verbreden

afstromen van buffergebieden
richting vallei Heienbeek

structurerende fietsverbinding tussen
woonuitbreiding - vallei - recreatief gebied

wisselwerking tussen halfverharding en
groene gebieden waarbij verharde ruimte
tot een minimum wordt beperkt

opeenvolging van broekbos in het zuiden die schaduw werpt op het
buffergebied met daaraan grenzend een zonnige recreatieve zone

run off sturen en vertragen
door wadi’s, open goot ...

lage vegetatie versterken en briesjes in de
woonwijk mogelijk maken door temperatuurverschil en contrast tussen bebouwde
en open ruimte te maximaliseren

ingesloten landbouwgebied als verkoelende open
ruimte en stedelijk veld voor lokaal gebruik

open corridors sluiten aan op landbouwgebied en laten briesjes toe in de nieuwe wijk
bestaande structuur wordt geïntegreerd
met nieuwe typologie door ontsluiting,
bomenassen en koppeling op blauwnetwerk
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3.
1. Kwantitatieve en kwalitatieve richtlijnen
Met deze studie is getracht algemene strategieën verder te vertalen naar
kwantitatieve en kwalitatieve richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van
nieuw te verstedelijken gebieden en voor de transformatie van bestaande
stedelijke zones. De verschillende mogelijke strategieën en maatregelen
werden hiertoe onderzocht in het hoofdstuk ‘maatregelen en strategieën’ en
waar mogelijk onderbouwd met (kwantitatieve) onderzoeksresultaten uit
literatuuronderzoek. Parallel werd in het ontwerpend onderzoek het effect
van ingrepen op het Urban Heat Island (UHI)-effect onderzocht voor het
studiegebied ‘Antwerpse Zuidrand’ op basis van het percentage verharde
ruimte (zie bijlage 7).
Uit beide sporen bleek dat de effectiviteit van adaptatiemaatregelen moeilijk
is aan te tonen of te voorspellen, zowel op regionaal als lokaal niveau.
Berekeningen zijn omslachtig vanwege de verschillende klimaateffecten (wind,
zon, warmte, neerslag,…), ruimtelijke condities verschillen steeds waardoor
modelleringen onzekerheden inhouden. Ook ontbreekt vaak specifieke data
met betrekking tot de ruimtelijke context (vb. gebouwhoogte, materiaalgebruik,
oppervlakte verharding, daktype,…) waardoor we eerder kunnen spreken van
theoretisch modellen waaruit verschillende veronderstellingen kunnen worden
gedistilleerd. Ook uit het literatuuronderzoek blijkt dat de effectiviteit van
maatregelen kan worden veralgemeend op lokale schaal (vb. clusters van bomen
hebben meer effect dan solitaire bomen, Streiling & Matzarakis 2003), maar
op stadsregionale schaal zijn de resultaten vaak erg locatiespecifiek (vb. park
Tiergarten in Berlijn koelt de omgeving tot 300m met maximaal 4° af, Kuttler
2010 en Bongardt 2006) of spreken ze elkaar tegen.
Hierdoor is het moeilijk de keuze voor een bepaalde maatregel enkel te
laten afhangen van de effectiviteit ervan, of om kwantitatieve richtlijnen te
definiëren. Welke de beste maatregel is, is dus niet absoluut, maar hangt af van
de specifieke klimatologische omstandigheden en van de specifieke context
(ruimtelijk, fysisch, maatschappelijk, sociaal,…) waarbinnen de maatregel
wordt geïmplementeerd, van de visie van de ontwerper of planner én van de
beleidsvoorkeuren van de opdrachtgever.
2. Maatregelen spreiden en diversifiëren
Aangezien er geen algemeen geldende voorkeursvolgorde kan worden
opgemaakt kan de vraag worden gesteld op welke maatregelen het beleid dient
in te zetten en waar. In het ontwerpend onderzoek werd de opdeling gemaakt
tussen quick wins en structurele ingrepen.
Quick wins zijn kleine interventies waarbij zowel de inzet als kost beperkt is.
Het zijn no-regret maatregelen waarvan de effectiviteit afhangt van de schaal
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van de implementatie ervan (vb. 2 daken of 10000 daken); het effect is vaak
ook eenzijdiger (vb. effectief voor wateroverlast of hitte, maar niet voor beide).
Een structurele ingreep koppelt zeer nadrukkelijk de klimaatopgave aan de
stedelijke opgave.. Het implementeren van een adaptief waterlandschap, een
collectief bos, … zijn hiervan een voorbeeld.
Vanuit dit perspectief zijn meerdere beleidsopties denkbaar:
> Maximaal inzetten op één quick win (vb. alle daken wit)?
> Inzetten op één grote structurele ingreep voor de stadsregio (vb.
ruimte voor de rivier)?
> Combinatie van quick wins en kleinere structurele ingrepen?
> Quick wins koppelen aan lijninfrastructuren (vb. lichtgekleurde
ballast ipv donkerbruine ballast bij spoorwegen)?
De voorkeur gaat naar een combinatie van quick wins met (kleinere) structurele
ingrepen. Dit wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegeven:
DE NOOD OM TE DIVERSIFIËREN
Een snelle implementatie van zowel de quick wins als structurele
ingrepen is in de huidige context niet gegarandeerd. Door het
versnipperd eigenaarschap in Vlaanderen, de beperkte (ver)
nieuwbouw en het onaangepaste regelgevende kader kan het inzetten
op quick wins (vb. witte daken, groendak,… ) in de praktijk niet
het verhoopte effect behalen. Door de hoge kosten en langlopende
procedures laat de uitvoering van structurele ingrepen dan weer
op zich wachten of worden er maar een beperkt aantal uitgevoerd.
Kansen moeten daarom gegrepen worden waar ze zich voordoen.
Het maximaal koppelen van ingrepen aan stedelijke opgaves én
private ontwikkelingen is dus cruciaal. Diversifiëring zorgt er ook
voor dat bij nieuwe inzichten geen kansen verloren zijn gegaan
(omdat bv. bepaalde maatregelen minder effectief blijken dan eerder
gedacht).
DE NOOD OM TE SPREIDEN
De reikwijdte van veel klimaatadaptieve maatregelen is beperkt; in de
literatuurstudie is ook aangetoond dat spreiding van meerdere kleine
maatregelen vaak effectiever is dan in te zetten op één grote ingreep
(vb. Kleine groene ruimtes verspreid over de stad hebben een groter
afkoelend effect dan dezelfde oppervlakte groene ruimte als één geheel,
Kuypers et al. 2008, Bade et al. 2011, De Vries 2010). De spreiding van
maatregelen wordt ook ingegeven door de kwetsbaarheidsanalyses
die zijn opgemaakt in het ontwerpend onderzoek op stedelijke
schaal. De prioritaire gebieden liggen immers verspreid in de cases,
we kunnen aannemen dat dit voor heel Vlaanderen het geval zal zijn.

278

CONCLUSIE

Bij het spreiden van de maatregelen kan ook een breder draagvlak
worden gecreëerd.
Hieruit volgt dat de locatie voor structurele ingrepen in de praktijk vooral zal
ingegeven worden vanuit een kwetsbaarheidsanalyse in combinatie met de
opportuniteiten die geboden worden door de stedelijke opgave. De invulling
van de structurele ingrepen wordt aangestuurd vanuit de specifieke ruimtelijke,
(micro)klimatologische, sociale en economische condities van de locatie. De
quick wins van hun kant worden vanuit het Vlaams en lokaal beleid en vanuit
de lokale behoeften en kansen gestuurd.
3. Ontwerpend onderzoek ter illustratie van de aanpak
De vraagstelling van deze studie was ondermeer het definiëren
van inrichtingsaspecten voor gebiedsdekkende typeomgevingen in
Vlaanderen. Naarmate het onderzoek vorderde werd duidelijk dat naast
omgevingsindicatoren ook klimatologische, sociale en economische factoren
een rol spelen, de visie van de ontwerper of planner én de beleidsvoorkeuren
van de opdrachtgever.
In het ontwerpend onderzoek werd daarom gezocht naar twee studiegebieden
met een context die zowel vanuit ruimtelijke als vanuit klimatologische
oogpunt verschillend was, zodat een breed gamma aan condities aan bod kon
komen: de randstedelijke Brusselse Noordrand en de stedelijke Antwerpse
Zuidrand. De implementatie van zowel quick wins als structurele ingrepen
is daarbij onderzocht en een breed gamma aan mogelijke maatregelen werd
ingepast, beide ingegeven vanuit de specifieke omgevingscondities. Het
resultaat van dit onderzoek kan worden beschouwd als een illustratie van deze
aanpak in verschillende contexten (vb. bedrijventerrein, valleidorp, nieuwe
woonontwikkeling, suburbane functies, arbeiderswijk,…).
4. Adaptatie, een rijk palet aan keuzes
Met dit onderzoek hebben we het belang willen aantonen van de kansen
die adaptatie aan klimaatverandering biedt om de kwaliteit (in al haar
betekenissen) van het stedelijk en randstedelijk weefsel te verhogen. Adaptatie
biedt kansen die, als ze gegrepen worden, kunnen leiden tot een betere leef- en
werkomgeving en tot meerwaarden op het vlak van samenleven, ontspanning
en economie. Om dit te realiseren is het belangrijk dat maatregelen om een
stad aan te passen aan klimaatverandering zoveel mogelijk afgestemd worden
op en geïntegreerd worden in andere plannen en initiatieven, zowel publieke en
private. De nood om te adapteren kan daarbij de primaire driver zijn van een
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bepaald initiatief; anderzijds kan en moet de “adaptatiereflex” steeds aanwezig
zijn bij het uitdenken en implementeren van gelijk welk plan met ruimtelijke
consequenties.
In het luik strategieën en maatregelen wordt ingezoomd op de klimaatopgave
op zich. Hieruit blijkt duidelijk dat er tal van opties ter beschikking staan van
beleidsmakers en ontwerpers om de inrichting van stedelijke en randstedelijke
gebieden aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.
Deze maatregelen verschillen van elkaar in het effect dat ze nastreven, in
de mate waarin en de efficiëntie waarmee ze dat effect ook bereiken, en in
hun kosteneffectiviteit. Daarnaast zijn aan alle maatregelen ook voordelen
verbonden die niet rechtstreeks te maken hebben met het effect dat ze in de
eerste plaats nastreven. Maatregelen die erop gericht zijn meer groen en water in
de stad te brengen bijvoorbeeld kunnen, al naargelang de uitvoeringswijze, een
positieve invloed hebben op de mogelijkheden voor recreatie en/of bijdragen
aan meer natuur en meer biodiversiteit in de stad. Anderzijds kunnen aan
bepaalde ingrepen ook nadelen verbonden zijn. Adaptatie implementeren is
dus kiezen uit een breed palet van mogelijke maatregelen. Wel is het nuttig voor
de verschillende maatregelen aan te geven in welke mate ze beantwoorden aan
een aantal criteria. De planner, ontwerper, beleidsmaker of betrokken burger
kan zich op die manier zelf een idee vormen van de voor- en nadelen van de
verschillende maatregelen, en op die manier zijn voorkeur voor een bepaalde
type-ingreep onderbouwen.
Om die reden werd in de fiches die de verschillende maatregelen beschrijven
dan ook bijkomende informatie opgenomen. Uit de fiches komt zo voor elke
maatregel een beeld naar voor van de effectiviteit van de maatregel en van zijn
voor- en nadelen in een bredere context. Het saldo van deze afweging moet dan
nog afgezet worden tegen de orde van grootte van de totale kost (investering
en onderhoud) over de levensduur van de maatregel. Dit is in essentie een
beleidsmatige afweging, waarbij een eventuele maatschappelijke meerwaarde
(in termen van b.v. duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit of sociale troeven) moet
vergeleken worden (meestal in kwalitatieve termen) met de meerkost die een
bepaalde maatregel met zich meebrengt. Zoals gezegd is die afweging contexten visiegebonden en kunnen er dus geen algemene regels voor vastgelegd
worden. Uit het ontwerpend onderzoek blijkt ook duidelijk dat verschillende
contexten andere voorstellen opleveren. De informatie opgenomen in dit
document laat echter elke beleidsmaker of ontwerper toe zijn of haar eigen,
weloverwogen keuzes te maken.
5. Klimaatadaptatie op het juiste niveau
De gevolgen van klimaatverandering overschrijden beleidsdomeinen
en ruimtelijke grenzen. Dat geldt ook voor adaptatie. Adaptatie vraagt
samenwerking over de grenzen van organisaties, bevoegdheden disciplines en
ruimtelijke entiteiten heen. Op welk niveau het klimaatprobleem best wordt
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aangepakt is in essentie een vraag van schaal, maar ook hier speelt het principe
van de subsidiariteit: pak de problemen aan op het meest lokale niveau mogelijk.
Het lokale niveau (steden en gemeenten) heeft een intieme kennis van het
terrein, van de oorzaken en gevolgen van de problematiek, en van de sociale en
economische setting waarbinnen oplossingen moeten gezocht worden. Zij zijn
het meest geschikt om vorm te geven aan structurele ingrepen. Het is ook het
meest geschikt om burgers, organisaties en bedrijven op haar grondgebied te
mobiliseren en te enthousiasmeren voor adaptatie en voor de kansen die daar
mee samen gaan. Het Mayors-Adaptinitiatief toont aan dat ook op Europees
niveau het belang van de lokale besturen bij het op het terrein waarmaken van
adaptatie aan klimaatverandering wordt erkend.
Uiteraard speelt ook de verdeling van sommige bevoegdheden over
verschillende niveaus een rol. Provincies kunnen geen effectief klimaatadaptief
beleid voeren met betrekking tot hun waterlopen als zij daarbij geen rekening
houden met beleid en maatregelen opgezet en uitgevoerd vanuit het Vlaamse
gewest. Ook beheerders van grote lijninfrastructuren kunnen een (pro)actieve
rol spelen in stedelijke omgevingen (vb. waterlopen als groenblauwe netwerken,
spoorwegen als windcorridor, snelwegen en aansluitingscomplexen als open
ruimte).
Het aansturen van quick wins op Vlaams niveau heeft als voordeel dat de markt
hier beter kan op inspelen inzake productontwikkeling (vb. licht gekleurde
verhardingen, witte dakbedekking, groendaken,...) door een eenduidige
regelgeving.
6. Kennisuitwisseling en kennisopbouw
Er is een grote vraag naar kennisuitwisseling en naar coördinatie van of
met gemeentegrensoverschrijdende initiatieven. De Vlaamse overheid kan
ondersteuning bieden op het vlak van kennisdeling en het ter beschikking
stellen van expertise, data en instrumenten die de lokale besturen kunnen
helpen hun adaptatiestrategieën uit te werken.
Kennisuitwisseling is geen eenrichtingsverkeer en veronderstelt
geen machtsrelatie. Er moet gestreefd worden naar het opzetten van
dynamische lerende netwerken waarin overheden op verschillende niveaus,
onderzoeksinstellingen en studiebureaus samenwerken in het opzetten van
een “adaptatietransitie”, die inzet op technische, wetenschappelijke maar
ook bestuurlijke, communicatieve en socio-economische aspecten van
adaptatie. Dergelijke netwerken ontstaan in zekere mate organisch, maar de
Vlaamse overheid zou hier de rol kunnen opnemen van initiatiefnemer en
van financierder van de initiële werking van een dergelijk lerend netwerk.
Algemeen zou de Vlaamse overheid het opbouwen van kennis met betrekking
tot klimaatverandering en adaptatie, onder vorm van onderzoek, studiewerk en
pilootprojecten nog meer moeten ondersteunen (financieel en organisatorisch)
dan ze nu al doet. Het opbouwen van interdisciplinaire en operationele
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kennis, ook buiten de geijkte onderzoeksinstellingen, is daarbij een belangrijk
aandachtspunt.
Kennisopbouw hangt ook samen met het integreren van de klimaatopgave in
disciplines als architectuur, stedenbouw en landschap; zowel in de opleidingen
als in de toepassingen op het terrein. Naast een klassieke ruimtelijke analyse
dient ook een (vereenvoudigde) klimaatanalyse ingang te vinden in het
ontwerpproces, zodat potenties bij aanvang duidelijk worden en een draagvlak
kan worden gevormd. De Vlaamse overheid kan dit proces van kennisopbouw
mee ondersteunen door het opzetten van pilootprojecten, het organiseren van
opleidingstrajecten en Masterclasses, het uitschrijven van ontwerpwedstrijden
en een specifieke Prijs, het voorzien van subsidies, het sterker inbedden van
adaptatie in het Stedenbeleid, …
7. Een kader voor adaptatie
Daarnaast moet de Vlaamse overheid ook een kader kunnen bieden
waarbinnen adaptatiemaatregelen een plaats kunnen krijgen. Dit is in de
eerste plaats een programmatorisch kader: grootschalige initiatieven zoals het
Kustveiligheidsplan en het Sigmaplan moeten uiteraard per definitie (alleen al
vanwege hun schaal) vanuit de Vlaamse overheid geïnitieerd en gefinancierd
worden; ze kunnen voor de betrokken provincies en gemeenten echter ook een
kader vormen waarbinnen hun eigen acties passen.
De vraag is in welke mate dit overkoepelend kader ook sturend en regelgevend
moet zijn. Met betrekking tot Ruimte Vlaanderen gaat deze vraag in de eerste
plaats om het klimaatadaptief bestemmen van bepaalde gebieden, aan de hand
van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s). Deze studie heeft
overtuigend het belang van open ruimte aangetoond bij het zich aanpassen van
Vlaanderen aan de gevolgen van klimaatverandering. Deze ruimte is nodig op
alle niveaus maar is het meest effectief op grotere schaalniveaus. Ruimte is nodig
om overschot aan water te bufferen, om water te stockeren of te laten infiltreren
om te bewaren voor droge periodes, om natuur robuust te maken en beter
bestand tegen klimaatverandering, om mensen de kans te geven verkoeling
te zoeken, om temperatuur- en drukverschillen te creëren en te onderhouden
die kunnen zorgen voor verkoelende windstromen. Deze voorbeelden tonen
aan dat het vrijwaren en zelfs creëren van ruimte een belangrijke uitdaging
vormt voor de RUP’s op alle niveaus, maar vooral op het gewestelijke niveau.
Het vastleggen van nieuwe bestemmingscategorieën kan daarbij helpen; een
gebied dat bestemd wordt voor zijn rol in de aanpassing aan de gevolgen
van klimaatverandering kan uiteraard andere (hoofd)functies hebben, zoals
recreatie, natuur en landbouw, maar heeft vanuit zijn adaptatiedfunctie ook
specifieke eisen op het vlak van ligging, vorm, afmetingen en inrichting. Die
specifieke eisen moeten geval per geval onderzocht en vastgelegd worden,
maar zijn ook deels generiek, en op dit vlak ligt er nog een breed veld aan
onderzoeksuitdagingen open.
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Belangrijk is in elk geval dat adaptatie in toekomstige RUP’s wel degelijk als
een ruimtelijke bestemming kan gezien worden. Dit principe helpt garanderen
dat de adaptatiefunctie de aandacht krijgt die ze verdient en geeft een signaal
met betrekking tot het belang van de bestemmingswijziging. Of adaptatie een
hoofd- dan wel een nevenfunctie is dient geval per geval bekeken te worden.
Daarnaast kunnen richtlijnen worden opgesteld voor de opmaak van
kwetsbaarheidskaarten. In het ontwerpend onderzoek zijn deze op stedelijke
schaal opgemaakt, op basis van sociale en klimatologische aspecten. De
kaarten geven een prioritering aan voor structurele ingrepen, waar de
klimaatverandering het grootst effect zal hebben en waar dus bij voorkeur
wordt ingegrepen. Ook economische aspecten kunnen hier opgenomen
worden: kwetsbare infrastructuren (nutsleidingen, (spoor)wegen), …).
Verder onderzoek is ongetwijfeld ook nodig op het vlak van andere initiatieven
en verantwoordelijkheden die Ruimte Vlaanderen kan opnemen binnen
haar bevoegdheidsdomein. Op het vlak van ruimtelijke ordening is zeker
aandacht nodig voor de integratie van de bijdrage van het beleidsdomein aan
enerzijds de klimaat- en energietransitie en anderzijds het adaptatiebeleid.
Energielandschappen, de inrichting van de ruimte met het oog op mitigatie
en het vrijwaren van ruimte voor adaptatie worden nog vaak als naast elkaar
staande vraagstukken bekeken, terwijl hier ongetwijfeld grote opportuniteiten
liggen om meerdere doelstellingen te combineren en om tot winst te komen in
termen van effectiviteit, efficiëntie, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke
meerwaarde.
8. Financiering van adaptatie
Financiering van adaptatie lag buiten de scope van deze studie en is er dan ook
niet expliciet in aan bod gekomen. Het is echter waarschijnlijk dat financiering
van adaptatiemaatregelen wel eens de grote bottleneck zou kunnen zijn
voor de realisatie van tal van mooie plannen. Eerder studiewerk door onder
meer Technum heeft aangetoond dat alvast voor wat de gemeentelijke
klimaatplannen (die betrekking hebben op mitigatie) betreft financiering (of
het gebrek eraan) vaak tussen droom en daad staat. Diezelfde studie heeft
onderzocht hoe dit knelpunt kan overwonnen worden, door onder meer
operationele ondersteuning, subsidies en het aantrekken (onder verschillende
vormen) van privékapitaal. Specifiek voor adaptatiemaatregelen ligt het
probleem er onder meer in dat de baten niet altijd eenvoudig monetariseerbaar
zijn, soms onzeker en ook ver in de toekomst. De uitdaging ligt er hier in op
zoek te gaan naar financieringsmechanismen die toelaten vermeden schade en
ecosysteemdiensten om te zetten in een reële “return on investment”, binnen
een aanvaardbare termijn. Bijkomend studiewerk is nodig om deze uitdaging
met succes aan te gaan.
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7.1VERKENNING ONTHARDING

Er wordt op een generieke manier onderzocht wat de impact is van bepaalde
ingrepen of maatregelen op de klimatologische conditie van het gebied.
De hedendaagse tendens is echter tweeledig. Enerzijds is er nood aan
vergroening in het dense stadsweefsel. Het studiegebied van de Antwerpse
Zuidrand is daar een mooi voorbeeld van (p.166-175 en p.192-227). De impact
van strategieën zoals het bebossen, ontharden en ruimte voorzien voor water,
kan op een globale manier worden geëvalueerd. Dit kan dan vertaald worden
naar algemene richtlijnen in het kader van bijvoorbeeld vergunningen.
Anderzijds is er nood aan nieuwe ontwikkelingsgebieden om de bevolkingsgroei
op te vangen. Zoals het studiegebied van de Brusselse Noordrand (p.176-185)
illustreert, groeien de stedelijke gebieden en wordt open ruimte aangesneden
en versnipperd.
Logischerwijs hebben dergelijke ruimtelijke evoluties een direct evenredig
verband met het UHI-effect dat is afgeleid van het percentage verharde ruimte.
Uiteindelijk tracht deze toetsing de klimatologische gevolgen van ruimtelijke
spreiding aan te duiden in kwantitatieve gegevens.
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Ontharden - Zuidrand Antwerpen

De UHI kaart toont aan dat in de bestaande toestand
de kernen gevoelig zijn voor hittestress. Wat als alle
woonuitbreingsgebieden, die volgens het gewestplan zijn
aangeduid, in de toekomst verhard worden?
Er kunnen diverse scenario’s opgemaakt worden
afhankelijk van de hoeveelheid verharding die er aanwezig
is in een nieuw te ontwikkelen gebied. Een bewuste
houding is noodzakelijk open ruimte wordt aangesneden
en verdicht.
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-20%

-30%
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ontharden

UHI | waarde 4,5
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-40%

ontharden

UHI | waarde 2

-10%
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Verharden -Noordrand Brussel

De UHI kaart toont aan dat in de bestaande toestand
de kernen gevoelig zijn voor hittestress. Wat als alle
woonuitbreidingsgebieden, die volgens het gewestplan
zijn aangeduid, in de toekomst verhard worden? Het
studiegebied van de Noordrand Brussel leent zich ertoe
om de impact op het stadsklimaat na te gaan.
Er kunnen diverse scenario’s opgemaakt worden
afhankelijk van de hoeveelheid verharding die er
aanwezig is in een nieuw te ontwikkelen gebied. Een
bewuste houding is noodzakelijk wanneer open ruimte
wordt aangesneden en verdicht.
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+50%

+100%
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7.2 VERKENNING ALTERNATIEVE
RUIMTELIJKE CONFIGURATIES

Startende vanuit de potentieelkaarten wordt nagegaan op welke manier meer
structureel in het stedelijk weefsel kan worden ingegrepen om te komen tot
een meer duurzaam stedelijk klimaat. Een aantal alternatieve ruimtelijke
configuraties worden uitgezet: vlakken, lijnen en punten. Stap voor stap wordt
de performantie van deze ruimtelijke configuraties nagegaan op het vlak
van ontharden, bebossen, ruimte creëren voor water en het optimaliseren
van windcondities. Dit wordt toegepast op de twee casestudies die werden
afgebakend binnen de zuidrand van Antwerpen. Deze verkenning werd als
input gebruikt in het definiëren van de structurele ingrepen in deze gebieden.
(p.192-227)
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Casestudy Kiel

ONVERHARD WEEFSEL

VLAKKEN

45%

onverhard
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LIJNEN

+8%

ontharden

PUNTEN

+4%

ontharden

+2%

ontharden
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Ontharden

De drie alternatieven worden via GIS omgezet naar een
hittekaart. Hieruit kunnen we concluderen dat de meeste
winsten worden geboekt als er zeer gespreid kleinere
eenheden worden onthard. Het ontharden van grotere
gebieden creëert lokaal een sterk verbeterde conditie
maar de invloedsstraal op de omgeving is beperkt.

% bestaand
22
34
56
40
4
% bestaand
13
38
44
5

CONFIGURATIE
bebouwd
verhard
totale verharding
groen
water
TOTALE OPPERVLAKTE
UHI
blauw
geel
oranje
rood

LIJNEN

ha
175
263
438
451
33
922
ha
251
332
304
35

%
19
29
48
49
4
100
%
27
36
33
4

% bestaand
-3
-5
-8
+8
0
% bestaand
+14
-2
-11
-1
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PUNTEN

CONFIGURATIE
bebouwd
verhard
totale verharding
groen
water
TOTALE OPPERVLAKTE
UHI
blauw
geel
oranje
rood

UHI | waarde 4,5

CONFIGURATIE
bebouwd
verhard
totale verharding
groen
water
TOTALE OPPERVLAKTE
UHI
blauw
geel
oranje
rood

VLAKKEN

ha
189
285
475
451
33
922
ha

%
21
31
51
45
4
100
%

% bestaand
-1
-3
-4
+4
0
% bestaand

133
460
302
27

14
50
33
3

+1
+12
-11
-2

CONFIGURATIE
bebouwd
verhard
totale verharding
groen
water
TOTALE OPPERVLAKTE
UHI
blauw
geel
oranje
rood

ha
196
298
494
395
33
922
ha

%
21
32
54
43
4
100
%

% bestaand
-1
-2
-2
+2
0
% bestaand

125
387
387
23

14
42
42
2

+1
+4
-2
-3

UHI | waarde 2

BESTAANDE TOESTAND

BIJLAGE

299

Bebossen

Meeste winsten in termen van het bestrijden van hitte
eiland en hittestress worden geboekt door zeer gespreid
bebossing te voorzien over het hele verstedelijkt gebied.
Dit is analoog met het luik over de ontharding.
Als er de ambitie is om ook een sterke gecombineerde
meerwaarde te realiseren op het vlak van ecologie/
biodiversiteit is het interessanter om grotere eenheden
te ontwikkelen en om te denken in termen van groene
netwerken.

300

BIJLAGE

PUNTEN

hoog groen

laag groen

bebouwing

LIJNEN

verharding

VLAKKEN
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Ruimte voor water

Meer ruimte voorzien voor water is het meest aangewezen
onder de vorm van een blauw netwerk. Dit laat immers toe
om extra bergingscapaciteit te koppelen aan bestaande of
nieuwe afwateringsstructuren waardoor ook een sturing
van het watersysteem mogelijk is. Als er meer water is kan
dit sneller worden afgevoerd. Als er minder water is kan
dit opgehouden worden of meer ingezet worden om te
infiltreren om het grondwater aan te vullen. Stromend
water is gunstiger in het afvoeren van warmte. Een blauw
netwerk heeft ook heel wat voordelen op het vlak van
biodiversiteit.
Meer geïsoleerde bufferbekkens zijn uiteraard ook zinvol
en kunnen meer lokaal een oplossing bieden. Zowel
grootschalige daken kunnen ingezet worden als de open
ruimte. De toegevoegde waarde van bufferingssystemen
op andere domeinen – ecologie, bestrijden hittestress …
- is beperkter dan in het geval van een blauw netwerk.

302

BIJLAGE

waterbuffering op daken

PUNTEN

afstromingskaart

signaalgebied

risico op wateroverlast

LIJNEN

waterstructuur

VLAKKEN
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Optimaliseren voor wind

Verkoelen via wind richt zich in eerste instantie op
het realiseren van windverplaatsingen/briesjes. Om
dit te realiseren moet er een verschil in temperatuur
gerealiseerd worden tussen warme verharde
gebieden en open ruimte, met bij voorkeur lage
vegetatie, in het verstedelijkt gebied. Hoe groter het
temperatuurverschil tussen verdicht en open gebied,
hoe sterker briesjes kunnen opgewekt worden.
Wind kan zich verplaatsen over de gebouwen en
bouwblokken maar ook door de straten. Om de
straten te laten werken als windcorridors moeten zij
een verbinding maken tussen een koelte plek en zijn
(warmere) stedelijke omgeving.

LIJNEN

304
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PUNTEN

isolated roughness flow
wake interference flow
skimming flow

windblokkade

bouwblok zonder windcirculatie

Stromingsregimes voor binnengebieden of straten afhankelijk van de ruimtelijke
parameters, hoogte (h) en breedte (w). Grafiek opgesteld door Oke 1988 en Baik &
Kim 1998

natuurgebied

Windroos | meting Luchthaven Antwerpen gedurende 1 jaar waaruit de zuidwestelijke
hoofdwindrichting duidelijk af te leiden valt

ZW-windrichting

Afhankelijk van de globale windcondities van
een gebied kan er ook ingezet worden op grotere
windcorridors die de regionale winden opvangen en
het gebied kunnen verkoelen. Dit kan enkel als we
spreken van koelere wind en voldoende kwalitatieve
wind (niet vervuild). De koelere (regionale) wind die
over de gebouwen waait kan voor verkoeling zorgen
op voorwaarde dat er voldoende brede open ruimten
zijn tussen de gebouwen. Wanneer deze regionale
winden problematisch zijn (te koud, te vervuild)
moet vermeden worden om grote open ruimtes te
ontwikkelen waarin deze winden vrij spel krijgen. Op
dat ogenblik moet deze wind afgeblokt worden.

VLAKKEN

parkgebied

Creëren van koelte plekken met daarrond een stedelijk
weefsel dat door de hoogte van de gebouwen of door
een gebrek aan porositeit geen briesjes tussen weefsel
en koelte plek mogelijk maken biedt geen oplossing
voor de hitte problematiek. In het kader van het
verluchten door windverplaatsingen is een verspreide
inplanting van grotere en kleinere groene plekken het
meest optimaal. Deze moeten dan strategisch worden
ingeplant zodanig dat er duidelijke micro-corridors
ontstaan die de windverplaatsing in de wijk kunnen
brengen.
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Casestudy A12

ONVERHARD WEEFSEL

VLAKKEN

56%

onverhard
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LIJNEN

+13%

ontharden

PUNTEN

+5%

ontharden

+2%

ontharden
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Ontharden

% bestaand
17
27
44
55
1
% bestaand
35
30
29
6

CONFIGURATIE
bebouwd
verhard
totale verharding
groen
water
TOTALE OPPERVLAKTE
UHI
blauw
geel
oranje
rood

LIJNEN

ha
116
165
281
632
7
920
ha
509
227
154
29

%
13
18
31
69
1
100
%
55
25
17
3

% bestaand
-4
-9
-13
+13
0
% bestaand
+20
-5
-12
-3
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PUNTEN

CONFIGURATIE
bebouwd
verhard
totale verharding
groen
water
TOTALE OPPERVLAKTE
UHI
blauw
geel
oranje
rood

UHI | waarde 4,5

CONFIGURATIE
bebouwd
verhard
totale verharding
groen
water
TOTALE OPPERVLAKTE
UHI
blauw
geel
oranje
rood

VLAKKEN

ha
140
222
362
551
7
920
ha

%
15
24
39
60
1
100
%

% bestaand
-2
-3
-5
+5
0
% bestaand

355
357
193
15

39
39
21
1

+4
+9
-7
-5

CONFIGURATIE
bebouwd
verhard
totale verharding
groen
water
TOTALE OPPERVLAKTE
UHI
blauw
geel
oranje
rood

ha
149
236
385
528
7
920
ha

%
16
26
42
57
1
100
%

% bestaand
-1
-1
-2
+2
0
% bestaand

336
301
266
15

36
33
29
2

+1
+3
+1
-5

UHI | waarde 2
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landbouwgebied

hoog groen

laag groen

VLAKKEN

bebouwing

verharding

Bebossen
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waterbuffering op daken

afstromingskaart

signaalgebied

VLAKKEN

risico op wateroverlast

waterstructuur

Ruimte voor water
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windblokkade

bouwblok zonder windcirculatie

natuurgebied

VLAKKEN

parkgebied

ZW-windrichting

Optimaliseren voor wind

LIJNEN
PUNTEN
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REFERENTIES BOUWSTENEN
PROJECT

ONTWERPER

LOCATIE

Hernaturalisatie van het kanaal van de Aire

ADR & Descombes

Génève (CH)

Omgeving

Averbode (B)

Agence Ter / Gilles Cusy & Michel Mavaral architecture

Nimes (F)

Xavier Mousquet

Harnes (F)

afbeelding: Georges Descombes
Waterplein Averbode
afbeelding: Omgeving
Lycée Phillippe Lamour
afbeelding: Agence Ter
Lagunages de Harnes

afbeelding: Gilles Briand, François-Xavier Mousquet (2006). Reversing the Image of a Coal Basin, TOPOS 56, p 24
Nationale bibliotheek Francois Mitterand

KRAUTHEIM, Mareike; PASEL, Ralf; PHEIFFER, Sven; SCHULTZ-GRANBERG, Joachim; City and Wind,
Climate as an Architectural Instrument, Berlijn: DOM publishers, 2014
LENZHOLDER, Sanda; Het weer in de stad, hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt, Rotterdam: nai010 uitgevers,
2013
SCHUBERT, Julian; SCHUETZ, Elena; STREICH, Leonard; Something Fantastic, A Manifesto by Three Young
Architects on Worlds, People, Cities and Houses, Berlijn: Ruby Press, 2010
SECCHI, Bernardo & VIGANÒ, Paola; La Ville Poreuse, Un projet pour le Grand Paris et la métropole de l’aprèsKyoto, Genève: MetisPresses, 2012

Parijs (F)

Rehwaldt Landschaftsarchitekten

Berlin (D)

Omgeving (masterplan en ontwerp portalen)

Gent (B)

Studio Vulkan Landschaftsarchitektur

Zurich (CH)

afbeelding: eigen foto (24/05/2015)
Ulap Platz

KOVACEVIC, Ivana; VAN DE MOSSELAER, Elke; VEREYKEN, Veronique; WILLEMS, Hans; Labo XX, Kiezen
voor de twintigste-eeuwse gordel, Antwerpen: Stevens Print, 2014

Dominique Perrault

afbeelding: Rehwaldt Landschaftsarchitekten
Parkbos Gent
afbeeldingen: stad Gent, Omgeving
Oerliker Park

afbeeldingen: Wikimedia (29/06/2009), Studio Vulkan Landschaftsarchitektur
Passage 56

Atelier d’Architecture Autogeree

Parijs (F)

Christian de Portzamparc

Parijs (F)

Agence Ter

Lille (F)

Lehen 3 Architekten

Tübingen (D)

XDGA, Stephane Beel

Leuven (B)

KCAP (masterplan), West 8 (publieke ruimte)

Amsterdam (NL)

Jan Maenhout

Ieper (B)

Secchi - Viganò

Aalst (B)

Michel Desvigne

Parijs (F)

Ecosistema Urbano

Vallecas (ES)

afbeelding: Atelier d’Architecture Autogeree
Quartier Masséna
afbeelding: eigen foto (20/02/2014)
Bois Habité
afbeeldingen: Agence Ter
Südstadt Tübingen
afbeelding: Christian Junge
Vaartkom / Tweewaters
afbeelding: Ertzberg
GWL
afbeelding: KCAP
De Vloei
afbeelding: Jan Maenhout
Bedrijventerrein Siesegem
afbeelding: Secchi - Viganò
L'île Seguin
afbeeldingen: Michel Desvigne
Eco-Boulevard
afbeeldingen: Ecosistema Urbano
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PROJECT

ONTWERPER

LOCATIE

Parc du Sausset

Atelier Courajoud

Parijs (F)

Technum

Gent (B)

Latz + partner

Duisburg (D)

Studio Associato Secchi-Viganò

Antwerpen (B)

afbeelding: J.B. Leroux
Toegangszone Gentbrugse Meersen
afbeelding: Technum
Duisburg Nord Landschaftspark
afbeelding: eigen foto (31/05/2013)
Park Spoor Noord

afbeelding: http://www.campusspoornoord.be/over-spoor-noord.html (laatst bezocht op 18/09/2015)
Verticaal stadswonen

Brut & C.F. Moller

Antwerpen (B)

Technum

Antwerpen (B)

Robbrecht & Daem

Gent (B)

Technum & Descombes

Oostende (B)

-

Amiens (F)

-

(PT)

-

Marrakech (MA)

afbeelding: Brut & C.F. Moller
IGLO
afbeelding: Filip Dujardin
Stadshal en Emiel Braunplein
afbeelding: Bert Callens
Groen lint
afbeelding: Technum & Descombes
Les Hortillonages
afbeelding: Wikimedia (28/07/2007)
Quinta do Paço de Valverde
afbeelding: Rita Rodrigues
Agdal gardens
afbeelding: Google Earth
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DIY - bladwijzer

6 strategieën

9 bouwstenen

#1 ONTHARDEN

Adaptieve waterlandschappen

Stadsbos

#2 BEBOSSEN
Collectieve tuinen

#3 VENTILEREN

Ecologische wijken

Groenblauw raamwerk

#4 WARMTEOPNAME
BEHEERSEN

Landschapspark

#5 RUIMTE VOOR
WATER

Micro-centraliteiten als koele plaatsen

#6 AFSCHERMEN

Watervoorraden - irrigatienetwerk

Stedelijke velden

