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Klimaatverandering in Vlaanderen

GEVOLGEN

• Temperatuurstijging
• Hitte
• Droogte
• Extreme neerslag
• Zeespiegelstijging



Adaptatiebeleid

Nationaal Adaptatiebeleid

• Werkgroep adaptatie onder de NKC
• Nationaal Adaptatieplan (NAP) 2017-2020
• Eindevaluatie NAP 2021
• Studie “Evaluation of the socio-economic impact of climate change in 

Belgium” 
• https://www.adapt2climate.be/

Vlaams Adaptatiebeleid

• Vlaamse Task Force Adaptatie (VTFA) onder coördinatie van DOMG
• Vlaams Adaptatieplan 2013-2020
• Opmaak Vlaams Adaptatieplan 2021-2030
• Studie Kosten – baten analyse van adaptatie
• Implementatie van adaptatiemaatregelen voornamelijk gewestelijke 

bevoegdheid

-

https://www.adapt2climate.be/studie-evaluation-of-the-socio-economic-impact-of-climate-change-in-belgium/?lang=nl
https://www.adapt2climate.be/
https://omgeving.vlaanderen.be/vlaams-adaptaptieplan-2013-2020


EU Adaptatiestrategie – Smarter Adaptation

Belang van kennisdeling en informatie uitwisseling

• Tussen de lidstaten (WG VI, EMA, EIONET workshops, https://climate-
adapt.eea.europa.eu/ , …)

• Benelux werkgroep adaptatie
• KMI: Klimaatrapporten

• In Vlaanderen:

Klimaatportaal van VMM https://klimaat.vmm.be/nl
Onderzoeksinstellingen (VITO, ILVO, VLIZ, INBO,…) en universiteiten

https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://www.meteo.be/nl/klimaat/klimaatverandering-in-belgie/klimaatrapporten
https://klimaat.vmm.be/nl


EU Adaptatiestrategie – More systemic

Adaptation

Improving adaptation strategies and plans

• Vlaams Adaptatieplan 2021-2030 als vervolg op en verbetering van VAP 
2013-2020

• Geïntegreerde aanpak met betrokkenheid van alle relevante sectoren
• Monitoring, rapportering en evaluatie: uitwerking van een efficient 

monitoringssysteem voor adaptatie in Vlaanderen 

Fostering local, individual, and just resilience

• Veel acties worden uitgevoerd op lokaal niveau
• Ondersteuning van locale besturen in hun adaptatiebeleid via tools als

klimaatportaal en adaptatietool VMM, 
www.burgemeestersconvenant.be en www.klimaatenruimte.be, 
subsidieprogramma’ s 

• Aandachtspunt sociale impact van klimaatverandering

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/20190626_StudieMonitoringsysteemAdaptatie.pdf
http://www.burgemeestersconvenant.be/
http://www.klimaatenruimte.be/


EU Adaptatiestrategie – More systemic

Adaptation

Promoting nature-based solutions for adaptation

• Inzetten op het maximaliseren van groenblauwe netwerken in strijd
tegen droogte, hitte en wateroverlast

• Acties in Blue Deal
• Link met biodiversiteit
• Synergieën tussen adaptatie en mitigatie
• Interreg 2 Seas project Prowater; klimaatadaptatie

door de waterberging van het landschap te herstellen 
via ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen

https://www.pro-water.eu/
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Pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 2020

https://omgeving.vlaanderen.be/ruimtelijk-beleid-en-planning/lokaal-
aan-de-slag/pilootprojecten-beleidsplan-ruimte-vlaanderen

Bouwshift

Groenblauwe netwerken

Stedenbouwkundige lasten

https://omgeving.vlaanderen.be/ruimtelijk-beleid-en-planning/lokaal-aan-de-slag/pilootprojecten-beleidsplan-ruimte-vlaanderen


Proeftuinen ontharding



Blue Deal: Lokale hefboomprojecten ‘natte natuur’

https://omgeving.vlaanderen.be/blue-deal-lokale-hefboomprojecten-
gebiedsontwikkeling-met-focus-op-natte-natuur

Erosiebestrijding

https://omgeving.vlaanderen.be/erosie

Subsidies en ondersteuning

https://omgeving.vlaanderen.be/erosie


EU Adaptatiestrategie – Faster Adaptation

Overgaan tot concrete en versnelde actie

• Toegang tot actiegerichte oplossingen voor klimaatadaptatie

• Klimaatadaptieve landbouw en bosbouw

• Klimaatadaptieve infrastructuur

• Klimaatadaptatie in de bouw

• Rol van de verzekeringssector in klimaat-
gereateerde risico’ s

• Waterbeschikbaarheid – waterschaarste, 
vermindering van waterverbruik, waterkwaliteit



EU Adaptatiestrategie – Stepping up 

international action

Ondersteuning – financiering - kennisuitwisseling

Buitenlands beleid Vlaanderen:
• Vlaanderen verbindt zich ertoe om samen met de internationale 

gemeenschap de ontwikkelingslanden financieel en technisch te 
ondersteunen opdat zij een koolstofarm ontwikkelingspad kunnen 
volgen, en zich beter weerbaar kunnen maken tegen de gevolgen van 
de klimaatverandering in hun gemeenschap.

• De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking is aanwezig in 
ontwikkelingslanden en beschikt over de nodige expertise om de 
identificatie, financiering, opvolging en rapportering van internationale 
klimaatprojecten uit te voeren. De samenwerking richt zich 
hoofdzakelijk op Zuidelijk Afrika, met specifieke aandacht voor het 
bouwen van weerbaarheid ten aanzien van klimaat in de 
concentratiesectoren landbouw, jobcreatie, voorkomen van rampen 
en gezondheid.
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