
 

 
Verslag VLEVA-webinar, 11 maart 2021 
Nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan 
klimaatverandering 
 

Op 11 maart organiseerde VLEVA een webinar over de nieuwe strategie voor aanpassing             

aan de klimaatverandering. De Europese Commissie stelde deze strategie op 24 februari            

voor als een onderdeel van de Green Deal. VLEVA-leden benadrukten hun interesse voor             

deze strategie en hierdoor werd een webinar georganiseerd. Drie sprekers lichtten het            

onderwerp toe. Na een korte introductie door Ina De Vlieger (liaisonofficer energie en             

klimaat), beet Willem-Jan Goossen (Policy Officer DG Klimaat) de spits af, hij stelde de              

nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie voor en sloot af met het beantwoorden van enkele           

vragen. Vervolgens nam Griet Verstraeten het woord (Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie         

Departement Omgeving), zij legde uit wat de nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie betekent          

voor Vlaanderen. Daarna gaf Marc Dillen (Directeur-Generaal Vlaamse Confederatie Bouw)          

een uiteenzetting over de mogelijkheden in de bouwsector voor aanpassing aan de            

klimaatverandering. De webinar werd afgesloten door een Q&A-sessie met de drie sprekers. 
 

Met meer dan 200 effectieve deelnemers kon dit event op veel belangstelling rekenen. 
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De nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie - Willem-Jan Goossen, Policy 
Officer DG Klimaat 
 
Dhr. Willem-Jan Goossen werkt als Policy Officer voor het Directoraat-Generaal Klimaat van            

de Europese Commissie, hij stelde de nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie voor. De          

presentatie werd ondersteund door een uitgebreide powerpoint, voor meer inhoudelijke          

elementen en details verwijzen we door naar de powerpoint. 

 

De spreker benadrukte dat het klimaat al volop aan het veranderen is. Elke regio in Europa                

kan de klimaatverandering al voelen en dit is nog maar het begin. Zelfs als we er in slagen                  

om in 2050 klimaatneutraal te worden zullen de klimaatgevolgen blijven toenemen. Hierdoor            

is adaptatie erg belangrijk, de Europese klimaatadaptatiestrategie heeft vier doelstellingen: 

● Slimmere adaptatie 

● Meer systemische adaptatie 

● Snellere adaptatie 

● Internationaal sterker samenwerken en inzetten op klimaatadaptatie 

 

De nieuwe strategie bindt de Europese Commissie, het is een voornemen van de Europese              

Commissie om deze strategie uit te voeren. De strategie verschilt van een richtlijn die een               

verplichting voor de lidstaten met zich meebrengt, dat is hier niet het geval. Het is vooral een                 

besluit over wat de Commissie wil doen, maar ze steken de hand uit naar de lidstaten om                 

met hen samen te werken om de strategie gezamenlijk te implementeren.  

 

Vragen aan Dhr. Goossen (Europese Commissie) 
 
Het is duidelijk dat de Commissie met deze strategie een stap zet in de richting van                
een meer systematisch adaptatiebeleid. Toch zien we de ontwikkeling van bindende           
adaptatieplannen en klimaatstresstests op lokaal, regionaal en nationaal niveau niet          
in de EU-strategie. Wat zijn de redenen om dit niet te doen? (Vraag VITO@VLEVA) 

Antwoord Willem-Jan Goossen: Deze strategie richt zich vooral op wat de Commissie            

zichzelf voorneemt. De Commissie is vrij ambitieus in haar eigen activiteiten, zo zullen de              

komende jaren bijvoorbeeld alle investeringen in infrastructuurprojecten pas geld krijgen als           

vooraf gecheckt is of dat nieuwe project wel klimaatbestendig wordt uitgevoerd.           

Verantwoordelijkheden liggen altijd vrij gevoelig in Europa, wij (de Commissie) gaan niet            

over wat lidstaten, regio’s of steden zelf van plan zijn te doen, we schrijven dat niet voor. We                  

richten ons op wat de Commissie zou kunnen doen om de landen, steden of regio’s te                
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ondersteunen. Daar zitten in de strategie heel veel aanknopingspunten, daar kan volop            

gebruik van gemaakt worden. We hopen dat iedereen zo snel mogelijk een goed plan maakt               

en dit ook kan uitvoeren. 

 

Vraag als reactie op de vorige vraag: U zei dat de klimaatadaptatiestrategie niet bindend              
is zoals een richtlijn of verordening. Wat is dan de relatie met de Klimaatwet? (Vraag               

SERV) 
Antwoord Willem-Jan Goossen: In de Klimaatwet staat voorgeschreven wat de landen           

moeten doen, deze strategie vult de wet aan. In de wet staan de verplichtingen, landen               

moeten bijvoorbeeld rapporteren. Deze strategie is aanvullend op wat de Commissie samen            

met de lidstaten gaat doen om ervoor te zorgen dat er op Europees maar ook op nationaal                 

en regionaal niveau goede plannen gemaakt kunnen worden. 

 

Zijn er plannen om bij EU-fondsen een verdeelsleutel (bv. 50/50) te hanteren voor             
verdeling middelen tussen mitigatie en adaptatie (vandaag heel veel budget voor           
mitigatie) (Vraag VMM)) 
Antwoord Willem-Jan Goossen: Het klimaatbeleid is een vrij ambitieus beleid, dat moet ook.             

Het allerbelangrijkste wat we nu kunnen doen voor klimaatadaptatie is zo snel mogelijk de              

emissie van broeikasgassen naar beneden halen, anders is het dweilen met de kraan open.              

Maar er komen sowieso gevolgen. Tot nu toe laat Europa het aan de lidstaten over om                

binnen de klimaatruimte te kiezen of ze dat inzetten voor klimaatmitigatie of adaptatie,             

misschien dat er op een later moment een verdeling komt. Op dit moment zien we hoe het                 

loopt, misschien zijn er lidstaten die veel meer behoefte hebben om ondersteuning te             

zoeken op het gebied van mitigatie en anderen die juist vooral willen inzetten op adaptatie. 

 
Wat wordt exact (meetbaar) verstaan onder "climate resilience" in 2050? Wil dit            
zeggen: geen (extra) klimaatgerelateerde overlijdens, geen extra klimaatgerelateerde        
schadekost,...? Of kan elke lidstaat voor zichzelf bepalen wat ze onder "climate            
resilience" verstaat? Nu is het nog allemaal heel algemeen geformuleerd… (Vraag           

MOW) 
Antwoord Willem-Jan Goossen: Ook voor dat het klimaat ging veranderen had je al kans op               

overstromingen en droogte. Dat was er al en dat zal altijd zo blijven. Maar door               

klimaatverandering zijn de gevolgen en impact zo snel aan het toenemen dat de schade en               

slachtoffers op dit moment al vrij snel stijgen en dat ook zullen blijven doen als we niets                 

doen. De uitdaging is om ons systeem, onze inrichting van leefomgeving, de manier waarop              

we bouwen, de manier waarop we landbouw bedrijven, de manier waarop we onze             

natuurgebieden weer herstellen goed te bekijken. Als we dat allemaal goed doen, zal er              
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geen toename zijn van de impact of gevolgen. Dat is de uitdaging, dit meten is altijd de                 

vinger aan de pols houden. 

 
Dank om de verzekeringssector te vernoemen. Belangrijke bron van         
kennis/informatie. Digitalisering is cruciaal om alle kennis snel en efficiënt samen te            
brengen. Hoe articuleert deze strategie in concreto met de Digital Strategy? (Vraag            

VLIZ) 
Antwoord Willem-Jan Goossen: Er is zeker een link, voor deze strategie is binnen de              

Europese Commissie met alle DG’s een hele nauwe samenwerking aangegaan. Dit is            

belangrijk want klimaatadaptatie raakt bijna aan alles, je kan geen beleidsveld of thema             

verzinnen waar de gevolgen van klimaatverandering geen impact hebben. Het is belangrijk            

om data en risico’s bij elkaar te brengen, de Digital Strategy speelt daar een cruciale rol. Dat                 

is waar Europa op inzet en dat zit ook heel sterk in deze strategie. 

 
Hoe concretiseert zich de versterkte aandacht voor adaptatie in het buitenlands beleid            
(ontwikkelingsprojecten). Hoeveel extra middelen zijn daarvoor voorzien?(Vraag Buza) 
Antwoord Willem-Jan Goossen: Er is een hele discussie gaande op het gebied van klimaat,              

het Verdrag van Parijs geeft ook aan dat de ontwikkelde landen de ontwikkelingslanden             

moeten helpen met zowel mitigatie als adaptatie. Het budget op dat vlak is sterk groeiende,               

de ambitie van Europa is dat er ongeveer 50/50 wordt ingezet op adaptatie en mitigatie. We                

zien al op internationaal niveau dat dit door heel veel landen verwelkomd wordt. Er zitten               

ook elementen bij voor veiligheidsbeleid, het is algemeen bekend dat de klimaatverandering            

in delen van de wereld zodanig kunnen zijn dat je grootschalige spanningen of conflicten              

krijgt. Het adaptatie-vraagstuk is daaraan gekoppeld, we hebben er behoorlijk belang bij om             

hier goed op te acteren. Het zou kunnen dat het budget op dat punt verder omhoog gaat, dat                  

zal de komende jaren blijken. 

 

Wat betekent de nieuwe EU-adaptatiestrategie voor Vlaanderen? -        
Griet Verstraeten, Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie    
Departement Omgeving 
 
Griet Verstraeten duidde als Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie bij het Departement         

Omgeving en Belgisch Piloot klimaatadaptatie naar de EU wat de nieuwe adaptatiestrategie            

betekent voor Vlaanderen.  
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Ze ondersteunde haar presentatie met een goed uitgewerkte powerpoint, voor meer           

informatie en details verwijzen we naar de powerpoint. 

 

De spreker wees op het feit dat de gevolgen van klimaatverandering al te voelen zijn in                

Vlaanderen. We merken de temperatuurstijging, zo wordt de hitte zeker in steden            

ondraaglijker en langer van duur. Daarnaast worden we geconfronteerd met droogte en            

extreme neerslag. Een goede klimaatadaptatie is daarom van belang.  

Hiervoor is een geïntegreerde aanpak met betrokkenheid alle relevante sectoren          

noodzakelijk, adaptatie raakt aan alle beleidsdomeinen. 

 

Daarnaast moet er aandacht zijn voor kwetsbare groepen. Kwetsbare groepen zijn in onze             

maatschappij extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, hier moet zeker           

rekening mee gehouden worden in het beleid. 

 

Wat brengt de nieuwe EU-klimaatadaptatiestrategie? - Marc Dillen, 
Directeur-Generaal Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) 
 
Als laatste sprak Marc Dillen, Directeur-Generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw           

(VCB), over de milieu-impact van de bouw en mogelijkheden binnen de bouwsector om mee              

te werken aan oplossingen voor de klimaatverandering. 

 

Ook Marc Dillen ondersteunde zijn presentatie met een duidelijk uitgewerkte powerpoint,           

voor meer informatie en details verwijzen we naar de powerpoint die beschikbaar is op de               

website.  

 

De spreker benadrukte dat de bouwsector veel meer is dan beton en staal. De bouwsector               

heeft een zeer belangrijke rol te spelen in klimaatmitigatie. Meer dan 60% van de              

veerkracht-middelen van het Vlaamse Relanceplan gaan naar de bouwsector, dit is een            

indicatie van de grote rol die de sector speelt in klimaatmitigatie maar ook -adaptatie. 

 

De grootste uitdaging zit in energiezuinig maken van gebouwen, 90% van de inspanningen             

zullen moeten gebeuren door particulieren omdat zij 90% van de gebouwen in bezit hebben.  
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Daarnaast is een geïntegreerde aanpak van uitermate belang. Het heeft geen zin om             

gebouwen energiezuinig te maken als asbest blijft zitten, verder moet adaptatie           

overkoepelend zijn.  

Particulieren zullen de lasten van de adaptatie mee moeten dragen. 

 

Voor klimaatadaptatie is het belangrijk om de tuin mee in het duurzaamheidsplaatje van een              

gebouw. Voor natuurinclusief bouwen dringt dhr. Dillen aan op een kader, zodat            

bouwvergunningen positief beoordeeld kunnen worden op basis daarvan. 

 

Q&A-sessie 
Hierna volgt de neerslag van de Q&A-sessie. De vragen die we door tijdgebrek niet konden               

behandelen tijdens de webinar, zijn nadien schriftelijk beantwoord door de sprekers en            

vervolgens opgenomen in dit verslag. 

 

Big data zijn heel belangrijk. Is dat niet paradoxaal want die big data hebben ook een                
grote voetafdruk? (Vraag FIT) 
Antwoord van Willem-Jan Goossens: Marc Dillen (laatste spreker) gaf al aan hoe belangrijk             

het is om zaken goed bij elkaar te integreren en dit lijkt me ook een voorbeeld. Digitaal is                  

heel belangrijk maar tegelijkertijd moeten we ook aandacht geven aan de energievraag die             

data oplevert en die beide uitdagingen moeten zeker aan elkaar geknoopt worden. 

  

Ondertussen is Vlaanderen bezig met de stroomgebiedbeheerplannen. Die lijken toch          
niet in lijn te zijn met de urgentie in het kader van klimaatadaptatie? 
Antwoord van Griet Verstraeten: Sowieso wordt er vanuit adaptatie rekening gehouden met            

alle bestaande plannen, plannen die worden opgemaakt of plannen die zullen opgemaakt            

worden. Dus die krijgen ook allemaal een plaats binnen het adaptatieplan, in            

adaptatieplannen zal ook verwezen worden naar de stroomgebiedbeheerplannen net zoals          

de Blue Deal ook een onderdeel uitmaakt van het adaptatieplan. Maar het kan ook best zijn                

dat in het adaptatieplan nog bijkomende maatregelen worden opgenomen die misschien nog            

iets verder gaan dan de zaken die zijn opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen. Dat is              

ook perfect mogelijk. 
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Zijn er financiële middelen beschikbaar om studies over aanpassing uit te voeren?            
(Vraag BBRI) 
Antwoord van Griet Verstraeten: Er worden regelmatig studies uitgevoerd vanuit het           

departement, ik spreek nu over het departement Omgeving. Jaarlijks hebben we een            

onderzoeksbudget, dat naar verschillende thema’s gaat, maar elk jaar gebeuren er           

onderzoeken rond een aantal thema’s die ook gelinkt zijn aan klimaatadaptatie en het             

zoeken naar maatregelen rond klimaatadaptatie. Anderzijds heb je natuurlijk het Horizon           

2020-programma (vanaf 2021 Horizon Europa) van de Europese Commissie waarmee ook           

heel veel onderzoek gefinancierd wordt in het kader van klimaatverandering. 

  

De laatste jaren worden in meerdere provincies de voortuinen steeds meer opgevuld            
met kiezel of grote stenen. Hierdoor daalt de biodiversiteit, het vasthouden van water             
en de infiltratie nog meer. Gaat Vlaanderen hieraan een halt toeroepen? Want op             
gemeentelijk niveau is hieromtrent geen tot weinig initiatief op dit moment. (Vraag            

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw) 

Antwoord van Marc Dillen: Ik denk dat er heel wat particulieren zijn die al een andere tuin                 

willen. Dat blijkt uit onze groenwerkers die de vraag krijgen van voornamelijk jonge             

gezinnen: “Kun je ons een biodiverse tuin aanbieden?”. Daarop spelen we in met ons              

blauw-groene pijl, er is blijkbaar een vraag naar aangepaste woningen met tuin en we willen               

daar positief op inspelen waardoor die gezinnen kunnen zeggen “Kijk we hebben een             

woning met perfecte ecologische neutraliteit die biodivers, duurzaam, energetisch in orde is            

en met geen impact op waterhuishouding”. Dat is mogelijk technisch, daar spelen wij op in. 

  

Wie verwacht Dhr Dillen dat de extra kosten voor klimaatadaptief bouwen betaalt?            
(Vraag VLM) 
Antwoord van Marc Dillen: Iedereen, dus ook de burger zal voor een groot deel die kosten                

moeten dragen. Zoals ik al zei zijn 90% van de woningen eigendom van een gezin, ofwel                

wonen ze erin ofwel verhuren ze het. Dat betekent dat als we klimaatadaptief willen werken               

voor de bestaande bebouwing dan zal dat voor een groot stuk door de particulieren              

gedragen moeten worden. Vandaar dat die sociale correctie zo belangrijk is, ik sta daar              

volledig achter. Als je de klimaatadaptatie wilt realiseren dan moet je een bescherming             

bieden in het systeem voor de minder gegoeden, want dat gaat veel kosten voor de               

bewoners. Maar het gaat ook veel kosten, en dat ik wil beklemtonen, voor de gemeenten.               

De gemeenten zullen collectieve maatregelen moeten nemen om hun infrastructuur aan te            

passen. Heel wat steden zijn volledig uitgerust met riolering, dit zijn allemaal gemengde             

rioleringsstelsels alleen daar al moet gewerkt worden om te zorgen voor investeringen op             
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lokaal niveau voor waterbuffering om de droge periodes door te komen. In vergroening moet              

ook geïnvesteerd worden om het hitte-eiland effect tegen te gaan. Dat kost geld. 

  

Waar liggen de grote verschillen tussen de vorige en de nieuwe Europese strategie?             
(Vraag SERV) 
Antwoord van Willem-Jan Goossens: Om te beginnen is het internationaal onderdeel van de             

strategie nieuw, die zat niet in de vorige strategie. In 2013 heeft de Commissie samen met                

de lidstaten ervoor gekozen om vooral de aandacht op Europa te richten, daar waren toen               

goede redenen voor. Maar mondiaal is er zo veel aandacht gekomen, alleen al door het               

Verdrag van Parijs en allerlei andere zaken waardoor klimaatadaptatie internationaal een hot            

issue is. Het andere nieuwe aspect is water, er is nu expliciet aandacht voor droogte. De                

aanhaking van de fiscale en financiële sector is ook nieuw. Er zijn nog meer zaken maar dit                 

zijn de drie voornaamste. 

  

In welke mate heeft men voor het nieuwe Vlaamse plan rekening gehouden met de              
Europese evaluatie van 2018? (o.a. verticale integratie werd gezien als een werkpunt)            
(Vraag SERV) 
Antwoord van Griet Verstraeten: Als we kijken naar de publieke consultatie van de             

Commissie in aanloop naar de nieuwe adaptatiestrategie en de evaluatie van de oude             

adaptatiestrategie dan zie je (spreekt vanuit Belgisch standpunt) dat er met heel veel zaken              

die we hebben aangegeven rekening is gehouden in de nieuwe strategie. De nieuwe             

strategie werd door ons positief ontvangen omdat veel van de elementen duidelijk hun             

weerslag vonden in de strategie. We zijn ondertussen een aantal jaar verder en er is veel                

gebeurd op vlak van adaptatie en adaptatie heeft veel meer aandacht gekregen dus je zit               

met een heel andere context nu dan toen in 2013. 

 

Voorzien jullie meer opleidingen voor ambtenaren en politici (Vraag Natuur koepel vzw)            
(na het webinar beantwoord) 

Antwoord Willem-Jan Goossens: Om te beginnen is heel veel kennis over klimaatadaptatie,            

zowel het beleid, de uitvoering, gereedschappen, etc beschikbaar op Climate-ADAPT:          

https://climate-adapt.eea.europa.eu/.  

Een tweede mogelijkheid biedt de Climate Pact, waaronder een Knowledge Hub zit.            

https://europa.eu/climate-pact/learn/knowledge-hub_en 

En tenslotte is er de EU Covenant of Mayors, een samenwerking van gemeenten op het               

gebied van klimaatmitigatie en –adaptatie. Daarbij is er ook veel aandacht voor            

kennisdeling. https://www.covenantofmayors.eu/ Op basis van deze portalen kan eenieder,         
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dus ook ambtenaren en politici, relevante kennis en ervaring opdoen m.b.t. klimaatadaptatie            

en daarbij mogelijk ook specifieke ondersteuning krijgen.  

 

Komen er nog gelijkaardige projectoproepen vanuit Vlaanderen zoals de         
pilootprojecten van 2020 ikv ontharding en adaptatie? (Vraag European Commission,          

AIACE-Belgique, GROEN) (na het webinar beantwoord) 

Antwoord Griet Verstraeten: Vanuit het departement Omgeving zal er dit jaar nog een             

projectoproep komen rond ontharding en adaptatie in het kader van de Blue Deal, de juiste               

timing hiervan is nog niet gekend. Mogelijk volgen er ook nog andere projectoproepen. 

 

Wat zijn volgens Marc Dillen de belangrijkste gevolgen van klimaatverandering voor           
gebouwen zelf? Alle voorbeelden waren zeer relevant, maar dan naast de gebouwen            
zelf (water, tuin, gezonden bodems...), behalve groendaken/groengevels en        
overstromingsgevoelige gebieden. Ik heb niets gehoord over oververhitting… (Vraag         

BBRI) (na het webinar beantwoord) 
Antwoord Marc Dillen: Inzake oververhitting is het belangrijk dat de energienormen streven            

naar optimalisatie inzake verwarming en koeling, en zeker niet naar maximalisatie van één             

parameter zoals het deelaspect van de isolatieschil (S-peil) van de woning. Dit impliceert dat              

ook voldoende rekening wordt gehouden met het vermijden van oververhitting, door           

bijvoorbeeld beschaduwing via een groenscherm rond de woning, groendaken en -gevels,           

maar ook door toepassing van zuinige koeltechnieken bvb. via passieve koeling. De VCB zet              

sterk in op het invoeren van koeling met warmtepompen en dan vooral op de inzet van                

geothermische warmtepompen. Een goed evenwicht tussen de mogelijkheden van isolatie,          

technieken, en een verfijnde sturing van de diverse technieken (door digitalisering) moeten            

zorgen voor het vermijden van oververhitting. 

 

Is het wel zo'n goed idee om in overstromingsgevoelige gebieden te bouwen, want             
dan zal je automatisch minder ruimte geven aan water, wat absoluut nodig is in het               
kader van het voorkomen van overstromingen.(Vraag VLAIO) (na het webinar beantwoord) 
Antwoord Marc Dillen: M.b.t. overstromingen worden verschillende terminologieën en         

kaartlagen vaak door elkaar gebruikt. Zo bestaan er watergevoelige openruimtegebieden          

(WORG’s), effectief overstromingsgevoelige gebieden en mogelijk overstromingsgevoelige       

gebieden, afgebakende overstromingsgebieden, watertoetskaarten en wordt er nog een         

onderscheid gemaakt naar de bron van de overstroming: zee-overstroming, fluviale en           

pluviale overstroming met bijhorende overstromingskaarten. Een algemeen bouw- of         

verbouwverbod in al deze gebieden is niet realistisch, zeker gezien er met een weldoordacht              

ontwerp wel technische mogelijkheden zijn. 
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De gevolgen van pluviale (of colluviale) overstromingen zijn totaal anders dan bij fluviale             

overstromingen. Bij colluviale overstromingen kan vaak aan de bron geremedieerd worden           

(bvb. door erosiebestrijding). De hinder is vaak maar enkele seconden (voorbij stromend            

water zonder dat hiervoor extra ruimte moet worden gecreëerd). Bij alluviale overstromingen            

(bvb. in stadsgebieden) kan dat soms aanleiding geven tot verschuiving van het probleem             

naar andere gebieden, maar dan moet nagegaan worden of dergelijke opvang gebieden de             

verschuiving kunnen opvangen. 

 

Gasloos bouwen? Wat met de biogassen en waterstof. Nu geen gasnetten meer            
aanleggen is een hypotheek op de toekomst voor CO2 neutraal te verwarmen (na het              

webinar beantwoord) 
Antwoord Marc Dillen: Voor alle duidelijkheid: ik bedoelde in mijn presentatie aardgas en             

impliciet stookolie. Het gebruik van waterstof, op voorwaarde dat het op ecologische wijze             

wordt geproduceerd, moet zeker maximale kansen krijgen. De bouwsector bereidt zich voor            

op het realiseren van projecten zonder fossiele brandstoffen. 

 

Is het niet nuttig om bij grote bouwprojecten, bij het ontwerpen van buffering voor              
hemelwater, ook naar de omliggende landbouw(sector) te kijken en trachten te           
streven naar win-win situaties. met name in de zomer bij piekdebieten kan er wellicht              
een aanzienlijk deel in landbouwgebied gebruikt of geïnfiltreerd worden. (Vraag          

Proefstation voor de Groenteteelt) (na het webinar beantwoord) 
Antwoord Marc Dillen: We moeten inderdaad zo ruim mogelijk kijken om wateroverschotten            

te bufferen en daarvan zou onder meer ook de landbouw kunnen profiteren. De             

organisatorische en economische haalbaarheid moet onderzocht worden. Ook collectieve         

wateropvang op wijkniveau behoort tot de mogelijkheden. Dit wordt best onderzocht in            

enkele concrete pilootprojecten. 

 

Opmerkingen uit het publiek 

● Er zijn niet alleen onderzoeksinstellingen en universiteiten die onderzoek verrichten          

inzake klimaat, maar ook hogescholen ... 

● De kost van adaptatie mag kleiner zijn dan de kost van geen adaptatie!  

● Vanuit de milieubeweging zien we heel veel problemen in het vergunningenbeleid -            

geen coherentie van het beleid. Ook heel veel greenwashingprojecten zeker mee op            

te letten! 
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