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Concreet stellen we volgende doelstellingen 
voorop voor een klimaatrobuust Gent:  

1. De ondergrond van Gent werkt als een spons, zodat de 
stad en haar inwoners minimale hinder ondervinden van 
wateroverlast en droogte. 
 
Een regenbui die tot 1 keer om de 20 jaar voorkomt, mag, nu 
en in de toekomst, geen schade aan gebouwen, wegen of 
andere stedelijke infrastructuur veroorzaken in Gent.  
 
De doelstelling voor droogte zal na afloop van de 
droogtestudie bepaald kunnen worden. 

2. We voorkomen hittestress door Gent af te koelen met groen. 
 
Gent blijft voor iedereen leefbaar en werkbaar, ook tijdens 
hittedagen.

11.1. Doelstelling

Klimaatverandering maakt Gent vatbaar voor meer en intensere hittegolven, 
extremere neerslag en langere droogteperiodes. Dat laat zich ook vandaag 
al voelen. We moeten onze stad op die veranderingen voorbereiden, om 
ze aangenaam, leefbaar, gezond en veilig te houden voor onze inwoners, 
instellingen en bedrijven. Dat heet klimaatadaptatie.

Vanuit de Stad hebben we een ambitieus doel vooropgesteld: tegen 2030 
willen we klimaatrobuust zijn. Dat betekent dat we de stad zo inrichten 
dat we bestand zijn tegen te veel of te weinig water en het leefbaar en 
werkbaar blijft tijdens hittedagen.
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• We bouwen de wijkparken en het woongroen verder uit, 
met extra aandacht voor de dichtbebouwde wijken van de 
binnenstad of 19de-eeuwse gordel.

• Bomen zijn van grote waarde voor een klimaatrobuuste stad, ze 
zorgen voor schaduw en afkoeling, wateropvang en helpen de 
biodiversiteit. We zetten dan ook in op het vergroten van het 
bomenbestand van de stad. Bij heraanleg van het openbaar 
domein worden bomen aangeplant die zorgen voor schaduw 
en afkoeling. Daarbij wordt uitgegaan van de vuistregel om 
minstens 1 boom per 5 parkeerplaatsen te voorzien. 

• We kiezen voor groendaken en groene gevels op 
stadsgebouwen en stimuleren Gentenaars en Gentse bedrijven 
om dat ook te doen. 

• We zetten in op adaptief beheer van de verschillende vormen 
van stedelijk groen en natuur 

• We hebben aandacht voor verkoelende infrastructuur 
zoals witgekleurde materialen, schaduwinfrastructuur en 
zonnewering.

Om Gent klimaatrobuust te maken, zetten we in op 
volgende principes:

• We voorkomen een verdere netto toename van de bodemafdekking door 
bebouwing en verharding. We beperken bebouwing en verharding tot het 
functionele minimum, vervangen verharding waar mogelijk door groen, 
door waterdoorlatende verharding of verharding met natuurlijke infiltratie. 

• Bij de integrale heraanleg van openbaar domein streven we jaarlijks 
naar een vermindering van de verharding van 15 % als gemiddelde over 
de verschillende projecten heen, ook bij parken. 

• We zetten maximaal in op bronmaatregelen om het regenwater zoveel 
mogelijk ter plaatse vast te houden om te hergebruiken of te laten 
infiltreren in de bodem via groen of infiltratievoorzieningen. 

• Bij de bouw van infiltratie- en buffervoorzieningen kiezen we voor 
aanpasbare ontwerpen. Ze kunnen op termijn aangepast worden aan 
hevigere neerslag.

• Nieuwe stadsontwikkelingsprojecten zijn maximaal 
hemelwaterneutraal. Neerslag wordt ter plaatse opgevangen en gaat 
niet naar de riolering. De ruimte voor water (bovenop de ruimte voor 
groen) bedraagt minstens 7 % van de afwaterende oppervlakte. 

• Het grootschalige groen-blauwe netwerk wordt verder uitgebouwd: de 
vijf groenpolen en acht groenklimaatassen worden verder gerealiseerd 
als ventilatiecorridors in het stedelijk netwerk. 
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Kennisopbouw en het vergroten van het 
bewustzijn
In de afgelopen legislatuur werd al heel wat gerealiseerd. Een stadsinterne 
werkgroep Klimaatadaptatie coördineert sinds 2014 de interne kennisopbouw 
en -verspreiding en ondersteunt de verschillende stadsdiensten in het 
incorporeren van klimaatadaptatie in hun plannen en projecten. 

11.2. Waar staan we? 

De voorbije jaren volgden we een tweesporenaanpak voor 
klimaatadaptatie:

• In de eerste plaats zetten we in op kennisopbouw en 
het vergroten van het bewustzijn en draagvlak voor 
klimaatadaptatie, zowel intern binnen de stadsorganisatie, als 
extern door te communiceren en informeren en zoveel mogelijk 
partijen te betrekken. 

• Tegelijkertijd zetten we in op ruimtelijk structurele maatregelen 
om hittestress, verdroging en wateroverlast concreet aan te 
pakken. De focus lag op meer groen, ruimte voor water en 
minder verharding in de stad. Deze maatregelen zijn zeer sterk 
met elkaar verweven en zorgen telkens voor minder hittestress, 
een lager risico op wateroverlast, én een lager risico op 
verdroging. 

Collectief meer ruimte geven aan groen en water zorgt ook voor een 
sociaal klimaatbeleid, waarbij kwetsbare wijken beter bestand gemaakt 
worden tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering. We gaven 
prioritair aandacht aan hot spots, die plaatsen waar de effecten zich het 
eerst dreigen voor te doen en de sociale impact het hoogst zal zijn. 

© Stad Gent dienst toerisme
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Er is in de voorbije jaren sterk ingezet op sensibilisering bij burgers en 
private partners via communicatiecampagnes. Dit werd ondersteund 
door het aanbieden van de nodige stimulansen: het bijsturen van 
bouwreglementering waarbij ingezet wordt op maximaal hergebruik 
van regenwater en infiltratie ter plaatse, subsidies voor de aanleg van 
groendaken en voor het ontharden en vergroenen van speelplaatsen en 
het vergunningsvrij maken van geveltuinen en groenslingers.

Met resultaat. Meer en meer burgers nemen dan ook zelf initiatief en 
leggen een groendak of een geveltuin aan, of ontharden de (voor)tuin. In 
de voorstellen voor het Burgerbudget kwam de wens voor meer stedelijk 
groen ook sterk tot uiting, de helft van de voorstellen ging over meer 
groen in de buurt.

We maken Gent bestand 
tegen hevige regen, droogte 
en hitte

Kwetsbaarheidsanalyses brachten een aantal 
pijnpunten voor Gent in beeld:

• Gent is een hitte-eiland. Daardoor zijn hittegolven extra 
belastend voor wie in de stad woont of werkt. Vooral de 
binnenstad en 19de-eeuwse wijken zoals Dampoort, Muide-
Meulestede, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Ledeberg, Dampoort en 
Brugse Poort zijn kwetsbaar voor hittestress. 

• Het gebied buiten de Ringvaart is kwetsbaar voor wateroverlast 
vanuit de rivieren en kanalen (Leie, Boven-Schelde, Ringvaart, 
Zeeschelde, Moervaart). 

• Het stadscentrum en wijken zoals Oostakker, Sint-Amandsberg, 
Gentbrugge, lopen risico op wateroverlast op straat na hevige 
regenbuien, doordat de riolering het vele water niet kan slikken. 

• Gent verdroogt door een dalende grondwatertafel en lage 
waterpeilen als gevolg van steeds langere periodes zonder 
regen. Vooral het stedelijk groen en de natuur maar ook de 
Gentse haven hebben daar al duidelijk onder te lijden.

“
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Ruimtelijk structurele maatregelen

Op het openbaar domein werd gewerkt naar een integrale 
aanpak op stads-, wijk-, straat- en microniveau. De 
groenklimaatassen en groenpolen en kleinschaliger wijk- en 
woongroen werden verder aangelegd. Bij de heraanleg van 
straten en pleinen werd aandacht besteed aan ontharden, 
extra groen, open grachten, wadi’s en waterdoorlatende 
parkeerplaatsen. We stimuleerden de aanleg van geveltuinen, 
groenslingers, groendaken en zetten aan tot het ontharden 
van voortuinen.

De Stad werkte een aantal visienota’s uit die een houvast 
bieden voor het integreren van klimaatadaptatie in stedelijke 
projecten. Het besef dat klimaatadaptatie een nodige en 
toekomstbestendige investering is voor onze stedelijke 
omgeving, is al sterk ingebed in de stadsorganisatie. 
Klimaatadaptatie biedt kansen voor het versterken van Gent 
als een aantrekkelijke stad en voor het verbeteren van de 
leefomgeving. Bijvoorbeeld het Mobiliteitsplan dat minder 
autogericht is, de Structuurvisie Ruimte voor Gent 2030, 
het Groenstructuurplan, het RUP Groen, de studie over de 
groenklimaatassen (in opmaak), het Integraal Plan voor 
Openbaar Domein deel 4 (in opmaak) en de Nota Water in de 
Stad vormen een stevige basis voor de verdere integratie van 
klimaatadaptiemaatregelen in de stad. Zo kunnen we zorgen 
voor een leefbare, gezonde, aantrekkelijke en biodiverse stad.
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1. Politiek draagvlak, beleid 
en afstemming binnen de 
stadsorganisatie

2. Kennisopbouw klimaatverandering, 
impact en kwetsbaarheid van Gent 

3. Kennisopbouw klimaatadaptatie 
maatregelen 

4. Integratie klimaatadaptatie 
in stedelijke beleidsplannen, 
instrumenten en processen

5. Implementatie en activering

6. Communicatie en sensibilisering

7. Netwerk, partnerschappen en  
multi-stakeholder aanpak

8. Monitoring en evaluatie 

11.3. Actieplan Klimaatadaptatie 2020-2025

De volgende jaren gaan we verder op het ingeslagen pad. De ambitie van Gent is groot, de 
uitdagingen zijn dat ook nog altijd. De klimaatverandering gaat immers door. Ondanks alle 
klimaatinspanningen wordt het steeds duidelijker dat ons klimaat opwarmt en extremer wordt. 

De Stad Gent blijft ook veranderen, we passen ons aan aan een demografische en economische 
evolutie, we stellen vast dat we tegelijkertijd een draagvlak moeten zoeken voor verdichten en 
verweven en voor ontharden en vergroenen in geplande projecten. We willen Gentenaars en Gentse 
bedrijven stimuleren om zelf aan de slag te gaan. Dat vraagt draagvlak en initiatief. 

De komende bestuursperiode zetten we in op de verdere uitrol van het klimaatadaptatiebeleid in 
Gent. Daarmee geven we invulling aan de beleidsdoelstelling ‘Meer groen, natuur en water maken 
een aangenaam en klimaatrobuust Gent’ uit het Meerjarenplan van de Stad Gent. 

Het Actieplan Klimaatadaptatie 2020-2025 berust op de 8 pijlers van onze klimaatadaptatiestrategie.
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Actie 80: Verbreding van klimaatadaptief ontwerpen 
naar sogent, OCMW en North Sea Port (Samen met 
Sami Suguir, schepen van Stadsontwikkeling, Annelies 
Storms, schepen van Facility Management en Sofie 
Bracke, schepen van Haven) 

We zorgen voor de verdere verankering van klimaatadaptatie in de 
werking van sogent, OCMW en North Sea Port. Dit pakken we aan 
door:

• periodiek overleg met sogent om tot een 
verder geïntegreerde werking te komen voor de 
stadsontwikkelingsprojecten in hun portefeuille;

• de inkanteling van de OCMW gebouwen in het stedelijk 
departement Facility Management te gebruiken om 
visie, principes en aanpak door te trekken;

• zowel met North Sea Port als andere betrokken 
partners in het Gentse havengebied, zoals bijvoorbeeld 
Projectbureau Gentse Kanalen, de uitdagingen voor 
klimaatadaptatie te benoemen en aan te pakken in de 
ruimtelijke en economische projecten. Focus ligt daarbij 
op ontharding, waterinfiltratie en waterbuffering.

1.  Politiek draagvlak, beleid en afstemming over 
klimaatadaptatie binnen de stadsorganisatie 

De verschillende stadsdiensten hebben klimaatadaptatie de afgelopen 
jaren geïncorporeerd in hun beleid, uitvoering en financiering van de eigen 
werken voor de aanleg van het openbaar domein, groene ruimte en algemene 
stedelijke ontwikkeling (zie ook verder pijler 4). Deze geïntegreerde werking 
wordt verder geconsolideerd. De Werkgroep Klimaatadaptatie treedt verder op 
als uitwisselingsorgaan en bewaker van deze geïntegreerde werking. De Dienst 
Milieu en Klimaat blijft daarbij coördineren, het intern draagvlak versterken en 
advies verlenen aan andere stadsdiensten over klimaatadaptatie. Kennis wordt 
steeds verder opgebouwd aan de hand van studiewerk, metingen, opvolgen 
van het onderzoek, kennisuitwisseling met (internationale) voorbeeldsteden en 
proefprojecten voor het uittesten van nieuwe technieken. 
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De burgemeester coördineert deze noodplanning en crisiscommunicatie. 
Voorbeelden zijn het hitteplan met extra aandacht voor (sociaal 
geïsoleerde) ouderen, kinderen, (chronisch) zieken en alleenstaanden, 
het hitteplan voor evenementen (bijvoorbeeld Gentse Feesten). De kennis 
vanuit de kwetsbaarheidsanalyses voor hitte, wateroverlast en droogte 
helpen deze noodplanning up to date te houden.

Actie 81: Rampenplanning  
(samen met Burgemeester Mathias De Clercq)

 
De Gentse klimaatadaptatiestrategie zet in op het voorkomen en 
verminderen van de negatieve effecten van de klimaatverandering. Maar 
klimaatadaptatie kan niet alle klimaatextremen opvangen. Uitzonderlijke 
gebeurtenissen kunnen zich steeds voordoen en de stad gedurende korte 
of langere tijd ontregelen. Zaak is om een goede rampenplanning klaar te 
hebben. 

klimaatextremen rampenplanning

adaptatiecapaciteit

klimaatrobuustadaptatiecapaciteit verhogen
door sociale maatregelen en
communicatie

adaptatiecapaciteit verhogen
door ruimtelijke ingrepen

klimaatadaptatie

Rol van rampenplanning bij de uitbouw van een klimaatrobuuste stad



132Stad Gent   |   Klimaatplan 2020-2025

Actie 83: Kwetsbaarheidsanalyse hittestress

We breiden de hittestudie uit 2013 uit met nieuwe hittekaarten die naast 
oppervlakte- en luchttemperaturen nu ook de gevoelstemperatuur in 
beeld brengen. Daarmee wordt hittestress, zoals die buiten overdag 
ervaren wordt, gevisualiseerd en kunnen hitte- en koelte-eilanden 
gedetecteerd worden. We werken ook verder samen met Universiteit Gent 
voor het meten van het hitte-eilandeffect in Gent (Mocca-netwerk).

Actie 84: Kwetsbaarheidsanalyse wateroverlast

 
We volgen de verdere ontwikkeling en ontsluiting van de Vlaamse 
overstromingskaart, die afstroming van regenwater bij hevige buien in 
beeld brengt. Deze vormen een aanvulling op ons eigen studiewerk rond 
wateroverlast en kunnen onze kennis rond dit thema verder aanvullen om 
zo ons beleid en de prioritering van (riolerings)projecten op te maken. We 
volgen ook het onderzoek over de impact van de zeespiegelstijging voor 
Vlaanderen op.

2.  Kennisopbouw klimaatverandering, impact  
en kwetsbaarheid van Gent

Klimaatopwarming neemt toe en daarom is het nodig om de vinger aan 
de pols te houden bij de veranderingen en de gevolgen ervan voor Gent. 
Via kwetsbaarheidsanalyses krijgen we zicht op de blootstelling van de 
stad aan de effecten van klimaatverandering, op onze gevoeligheid, op de 
potentiële impact en de nood om de problematiek aan te pakken. 

Actie 82: Kwetsbaarheidsanalyse droogte en verzilting

 
We voeren een droogtestudie uit om de huidige en toekomstige 
impact van droogte en waterschaarste voor Gent te onderzoeken 
(waterbeschikbaarheid, stedelijk groen, biodiversiteit, land- en tuinbouw, 
infrastructuur, waterkwaliteit, waterpeilen en verzilting). Aan de hand 
van een waterbalansmodel kunnen we vraag en aanbod van alle 
waterstromen voor Gent in beeld brengen en het effect van bemalingen, 
grondwaterwinningen, infiltratie en drainage op het grondwater 
berekenen. Op basis van het onderzoek zullen we maatregelen en 
beleidsaanbevelingen formuleren die we als lokale overheid kunnen 
nemen als aanvulling op het droogtebeleid van hogere overheden. We 
volgen de ontwikkelingen rond het thema op Vlaams niveau (zoals opmaak 
droogtekaarten, maatregelen bij droogte) op.
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3. Kennisopbouw klimaatadaptatiemaatregelen 

Hieronder valt al het studiewerk dat nodig is om een integraal en klimaatrobuust 
beleid voor Gent te kunnen voeren. Zoals toegepast studiewerk voor adviesverlening 
(bijvoorbeeld voor hemelwaterneutrale stadsprojecten), voor de opmaak van 
instrumenten (bijvoorbeeld de stabiliteitsstudie voor groendaken) en de opmaak van 
referentiekaders en richtlijnen (bijvoorbeeld de infiltratiekaart). Ook het opzetten 
van proefprojecten en testen van nieuwe technieken (bijvoorbeeld gedeelde 
hemelwatersystemen op openbaar domein) valt hieronder.

 

Actie 86: Verder inzetten op proefprojecten klimaatadaptatie (samen met 
Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte, Astrid De Bruycker, schepen 
van Openbaar Groen, Annelies Storms, schepen van Facility Management 
en Sofie Bracke, schepen van Sport)

Sommige klimaatadaptatiemaatregelen zijn gebaseerd op nieuwe, recent ontwikkelde 
methodes of materialen. Het blijft nodig om deze uit te testen in proefprojecten om 
ervaring op te doen. Mogelijke proefprojecten waar we op inzetten zijn: bomen waar het 
water kan infiltreren in het plantvak, afkoppelen van bestaande daken en verhardingen 
van het rioleringsstelsel, onderzoek naar de nieuwe types waterdoorlatende 
verhardingen, hergebruik van bemalingswater, onderzoek naar de mogelijkheden voor 
publieke waterpartijen, het verbeteren van de waterkwaliteit in Gent, zodat op termijn 
de Blaarmeersen aangevuld kan worden met bijkomende waterrecreatieplekken.

Actie 85: Kwetsbaarheidsanalyse biodiversiteit 
(Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Om beheer en inrichting van natuur aan te passen aan het 
veranderende klimaat, is het nodig een inschatting te maken 
van klimaatgevoelige vegetaties en soorten voor Gent. Daarvoor 
zullen we ons baseren op de biologische waarderingskaart 
(BWK) en de soorten opgenomen in het soortenplan. Dit 
wordt aangevuld met kennis van bodem, het watersysteem 
en de omgeving (hitte-eiland) om de kwetsbaarheid van de 
biodiversiteit in Gent in beeld te brengen.
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Actie 88: We zetten het stadspatrimonium in om nieuwe 
technieken voor klimaatadaptatie uit te testen op gebouwniveau 
(samen Annelies Storms, schepen van Facility Management)

 
Er worden een aantal nieuwe technieken getest op stadsgebouwen 
om inzicht te geven in het potentieel en de praktische aspecten van 
klimaatadaptatie. Mogelijke opties zijn: de combinatie van groendak en 
zonnepanelen, het hergebruik van regenwater op stadsgebouwen door de 
buurt, grijswaterrecuperatie en natuurinclusief bouwen of verbouwen.

Actie 87: Evaluatie van de reeds genomen klimaatadaptieve 
ontwerpmaatregelen op het openbaar domein (samen met 
Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte, Astrid De 
Bruycker, schepen van Openbaar Groen)

We inventariseren, beoordelen en volgen de reeds gerealiseerde 
klimaatadaptieve ontwerpmaatregelen op naar effectiviteit, technische 
randvoorwaarden en kostprijs. Daarbij moet ook het beheeraspect mee 
in rekening genomen worden. We evalueren onder andere volgende 
maatregelen:

• waterdoorlatende verhardingen (bestaande en nieuwe 
proefprojecten) 

• wadi’s, stedelijke grachten (bioswales) en andere infiltratie- 
en buffervoorzieningen

• Stockholm-bomen en andere toegepaste plantmethodes voor 
straatbomen

• keuzes van plantensoorten en beheernoden voor 
klimaatrobuust groen
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STEDELIJKE BELEIDSPLANNEN EN VISIENOTA’S 

Actie 89: Uitvoering geven aan ‘Ruimte voor Gent’  
(samen met Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte)

In de ‘Structuurvisie 2030: Ruimte voor Gent’ zet de Stad Gent in op 
groenklimaatassen en ontharding. Vergroening en waterdoorlaatbaarheid 
krijgen een prominente plaats in het plan. Er is ook opgenomen dat onze 
ruimtelijke planning erop gericht moet zijn proactief in te grijpen om 
(sociaal) kwetsbare wijken beter bestand te maken tegen de negatieve 
gevolgen van klimaatverandering. Meer specifiek door collectief meer 
ruimte te geven aan groen, water en verkoeling. 

Actie 90: Uitvoering geven aan het ‘RUP Groen’  
(samen met Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar 
Groen, Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte en  
Sami Souguir, schepen van Ruimtelijke Planning)

We werken aan een thematisch ‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
Groen’. Hiermee geven we ongeveer 257 hectare publieke groenzones 
en waardevolle natuur en bos een gepaste juridische bestemming en 
planjuridische bescherming. Minstens even belangrijk is dat we ongeveer 
115 hectare nieuw te ontwikkelen groengebieden aanduiden.

4.  Integratie klimaatadaptatie in stedelijke 
beleidsplannen, processen en instrumenten

Het is cruciaal dat klimaatadaptatie een onderdeel is van alle ruimtelijke 
stedelijke projecten en planning voor de toekomst. Dit wordt gegarandeerd 
door de integratie van klimaatadaptatie in de stedelijke beleidsplannen, 
processen en instrumenten die het kader uitzetten voor dergelijke 
projecten, nu en in de toekomst.
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Actie 92: Opmaak en uitvoering van de ‘Visienota 
Groenklimaatassen’ (samen met Astrid De 
Bruycker, schepen van Openbaar Groen, Filip 
Watteeuw, schepen van Stedenbouw en Sami 
Souguir, schepen van Ruimtelijke Planning

Groenklimaatassen vormen een doorlopende recreatieve, 
ecologische en landschappelijke verbinding tussen het 
buitengebied en het stadscentrum. Ze brengen het groen 
tot diep in de stad, zorgen voor verkoeling en verluchting, 
temperen het hitte-eilandeffect en gaan wateroverlast 
en verdroging tegen. De Stad Gent tekende acht 
groenklimaatassen uit, waar ook de groenpolen langs liggen. 
Gent werkt nu verder aan een gedragen ruimtelijke visie 
voor de groenklimaatassen, realistisch en op maat voor elke 
groenklimaatas en rekening houdend met de ambities vanuit 
natuur, klimaat, mobiliteit, recreatie en water. We maken een 
structuurschets op voor elk van de acht groenklimaatassen 
en koppelen daaraan een uitvoeringsstrategie voor realisatie 
van de assen tijdens deze en volgende legislaturen. Naast dit 
traject van visievorming zetten we in op concrete realisaties 
langs Groenklimaatas 4, Het Westerringspoor en De Pintelaan.

Actie 91: Uitvoering geven aan de Visienota ‘Water in de Stad’ en 
verdere uitwerking van het (hemel)waterplan (Filip Watteeuw, 
schepen van Stedenbouw)

 
Gent werkt aan de uitvoering van de visienota ‘Water in de Stad’ die samen met De 
Vlaamse Waterweg is opgemaakt. Een aantal thematische projecten uit ‘Water in 
de Stad’ dragen bij aan klimaatadaptatie zoals het opmaken van een integraal plan 
openbaar domein met een visie op de integratie van groen- en waterelementen die 
bijdragen aan de sponswerking van de stad en de opmaak van een (hemel)waterplan, 
met een heldere, coherente en toekomstgerichte visie over (regen)water in de stad. 
Daarnaast wordt ook onderzocht waar vroegere waterlopen, zoals de Tichelrei of 
Kolveniersgang, heropend kunnen worden met aanleg van groene oevers.
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STEDELIJKE PROCEDURES 

Actie 94: Klimaatadaptatie als onderdeel van de Integrale Kwaliteitszorg bij 
heraanleg straten en pleinen (IKZ-procedure), projectwerking, masterplanning 
en vergunningsverlening (Samen met Filip Watteeuw, schepen van Publieke 
Ruimte en Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen)

Een klimaatrobuust openbaar domein met een kwalitatief watersysteem houdt de 
stad aangenaam voor zijn burgers. We blijven inzetten op het voorkomen van verdere 
bodemafdichting door verharding op het openbaar domein. Ook water wordt steeds 
belangrijker als ontwerpopgave. Water moet voldoende ruimte krijgen voor infiltratie, 
buffering, of overstromingen om de natuurlijke dynamiek te herstellen. In de toekomst zal 
IPOD IV de leidraad vormen voor een klimaatrobuuste inrichting van het openbaar domein 
(Actie 93). Bij ingrepen met een impact op het watersysteem zetten we nog meer in op een 
gecombineerde analyse van hemelwater, oppervlaktewater en grondwater, op schaal van 
het project. In een stedelijke context waar de ruimte schaars is, vraagt dit een integrale en 
geïntegreerde aanpak (zowel op niveau van studiewerk, ontwerp als in vergunningenbeleid en 
masterplanning). 

Actie 93: Opmaak en uitvoering van het 
Integraal Plan Openbaar Domein deel 
groen- en waterelementen (Samen met 
Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar 
Groen en Filip Watteeuw, schepen van 
Publieke Ruimte)

In 2019 werd de opmaak van het vierde ‘Integraal 
Plan Openbaar Domein’ (IPOD IV) opgestart waarin 
onze toekomstvisie voor een klimaatrobuust 
openbaar domein wordt uitgeschreven. De Stad 
Gent maakt plannen voor de toekomst en wil zich 
aanpassen aan het wijzigende klimaat door in te 
zetten op groen en water in de stad, door verharding 
weg te werken, water vast te houden en te laten 
infiltreren. Naast een toekomstvisie, zal IPOD IV ook 
een instrument vormen om een consequent beleid 
voor het gebruik van groen- en waterelementen in 
het Gentse openbaar domein te organiseren aan 
de hand van ontwerpfiches en een besliskader. De 
richtlijnen zijn een handleiding voor elke ontwerper 
van projecten in de publieke ruimte in Gent. 
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Actie 97: Creëren van een beleidskader in functie van het 
minimaliseren van verharding op privaat domein (Samen 
met Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte)

 
Er wordt een interne werkgroep opgericht die de private verharding rond 
woningen, horeca, handelszaken, bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen 
belicht, met de bedoeling deze klimaatrobuuster te maken (afkoppelen 
van rioleringsstelsel, waterdoorlatend maken, ontharden, vergroenen). 
Daarbij wordt onderzocht welke mogelijke instrumenten en stimulansen 
ingezet kunnen worden. Bedoeling is dat ingezet wordt zowel op 
informeren, reglementeren, als handhaving. 

STEDELIJKE INSTRUMENTEN

De stad ontwikkelt ook in grote mate door private initiatieven. De voorbije 
jaren werden een aantal instrumenten reeds aangepast om de private 
ontwikkelingen maximaal te laten bijdragen aan een klimaatrobuust Gent. 
Ook daar wordt verder op ingezet.

 
Actie 95: Verderzetting subsidie groendaken en 
stabiliteitsstudie

De aanleg van kwalitatieve groendaken op bestaande gebouwen wordt 
verder gestimuleerd met subsidies. Om extra waterbergende en biodiverse 
groendaken te stimuleren, wordt hiervoor een hoger subsidiebedrag 
uitgekeerd. Ook de voorafgaande stabiliteitsstudie van het dak wordt 
gesubsidieerd.

Actie 96: Bouwreglementering (Filip Watteeuw, schepen van 
Publieke Ruimte)

We onderzoeken de meerwaarde van een bijkomend instrumentarium 
en/of aanpassingen aan het Algemeen Bouwreglement in functie van het 
verder inzetten van het privaat domein voor een klimaatrobuuste stad.
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Actie 98: Uitvoering geplande voorbeeldprojecten klimaatadaptatie op 
openbaar domein (Samen met Filip Watteeuw, schepen van Publieke 
Ruimte en Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen)

 
In het vorige klimaatadaptatieplan werden reeds een aantal voorbeeldprojecten 
opgelijst die nog wachten op uitvoering. Hier wordt de komende twee jaren prioritair 
op ingezet. Het gaat om:

• heraanleg Kettingplein in de Brugse Poort als een klimaatrobuust plein, 
met afkoppeling van het regenwater van de omliggende straten en 
gebouwen, opvang van dat regenwater ter plaatse in een ondergrondse 
infiltratievoorziening, extra groene ruimte (350m² ontharding), die ook kan 
dienen voor wateropvang, bijkomende bomen voor schaduw,…

• heraanleg Hertstraat (ontharding, geveltuinen, buurtbeheer) en Sasstraat 
(gevelgroen)

• realisatie van de Proeftuinen ontharding Oostakker Dorp (4.000m² 
ontharding) en het Paul de Smet de Naeyerpark (1.500m² ontharding) 
waarvoor Vlaamse subsidie werd ontvangen

• heraanleg Baudelohof (ontharding, toegankelijk maken van het water)

• ontharding Begraafplaats Gentbrugge en Vogelenzangpark (380 m² 
ontharding)

5. Implementatie en activering

Om klimaatadaptatie zichtbaar te maken zetten we ook maximaal 
in op de realisatie van concrete projecten. Aandachtspunten bij 
de uitvoering zijn het meebewegen met geplande projecten, een 
gebiedsgerichte aanpak via aansluiting op de gebiedsplannen, 
het creëren van meerwaarde en een gezamenlijke aanpak. Deze 
uitvoeringsaanpak wordt in overleg met alle partijen die aan en in de 
stad werken opgesteld. IPOD IV zal de leidraad vormen.

 
OPENBAAR DOMEIN

Zoals hierboven gezegd wordt klimaatadaptatie meegenomen in 
de (her)aanlegprojecten van het openbaar domein. Hieronder een 
overzicht van geplande projecten.
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Actie 99: Uitvoering nieuwe heraanlegprojecten met 
maatregelen voor klimaatadaptatie (samen met 
Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen en 
Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte)

In de periode 2020-2025 staan heel wat heraanlegprojecten 
in de steiger waar maatregelen voor klimaatadapatie worden 
toegepast. Het zal daarbij gaan over het verwijderen van 
ontharding en bestrating, het vervangen van parkeerplaatsen 
door groen, herinrichtingen van parken, de aanleg van 
woonerven, geveltuinen,…

Actie 100: Klimaatrobuuste stadsontwikkelings-
projecten (Samen met Burgemeester Mathias 
De Clercq en Sami Souguir, schepen van 
Stadsontwikkeling)

Klimaatadaptatie wordt verder geïntegreerd in belangrijke 
stadsprojecten die in de steigers staan zoals Muide Meulestede 
Morgen, En Route Dampoort – Sint-Amandsberg, Nieuw Gent, 
Ecowijk, Arsenaalsite, Afrikalaan, Oude/Nieuwe Dokken, … .
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GROENMAATREGELEN
 
Actie 101: Uitvoering groenmaatregelen 
(Astrid De Bruycker, schepen van 
Openbaar Groen) 

Het beleidsplan ‘Openbaar Groen’ geeft mee invulling aan het klimaatadaptatiebeleid. Volgende projecten zijn 
gepland voor deze legislatuur: 

• Stimuleren van private geveltuinen (streefdoel is 365 geveltuinen per jaar), met financiële 
ondersteuning van de Geveltuinbrigade in prioritaire straten of wijken

• Realisatie van 1500 m² gevelgroen per jaar, op eigen muren en gebouwen of op private gevels 
palend aan het openbaar domein

• Aanleg van groenslingers in smalle straten

• Inzetten op straatgroen, via kleine straattuinen en minstens 1500 extra straatbomen (streefdoel: 
Elke Gentenaar heeft van aan zijn voordeur zicht op minstens 1 boom)

• (Opnieuw) inrichten van minstens 10ha woongroen, zoals onder andere Maria Goretti en het Reigerspark

• Realisatie van 14 nieuwe wijkparken, verdere ontwikkeling van de groenpolen, de drie 
koppelingsgebieden in de haven en de Groenklimaatassen

• Vergroenen van de oevers van de Lieve, en in samenspraak met De Vlaamse Waterweg ook van de 
andere Gentse waterlopen.

• Vergroenen van de schoolspeelplaatsen via participatieve aanpak

• Openstellen van private groenzones via medegebruik (streefdoel is twee nieuwe groenzones van 
minstens 0,5 ha per jaar)

• Promoten van natuurinclusief bouwen, een vorm van duurzaam bouwen waardoor een bouwwerk 
bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden, zowel in eigen als externe bouwprojecten
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STADSPATRIMONIUM
 
Actie 103: Klimaatrobuust stadspatrimonium  
(Annelies Storm, schepen van Facility Management)

Er wordt verder ingezet op de realisatie van de ‘Visienota Hemelwater 
en Groendaken’ bij stadsgebouwen en de verbreding naar het OCMW-
patrimonium. Daarnaast worden ook een aantal voorbeeldprojecten 
opgelijst voor deze legislatuur. Er komen groendaken op 8 stadsscholen: 
De Kleurdoos, Westerhem, Klaverdries, De Boekmolen, ’t Kriebelhuis, Het 
Prisma, het Centrum Voor Volwassenenonderwijs en De Spiegel.

Actie 102: Klimaatadaptief beheer en inrichting van openbaar 
groen in kader van biodiversiteit en klimaatadaptatie (Astrid 
De Bruycker, schepen van Openbaar Groen)

Op basis van de kwetsbaarheidsanalyse voor biodiversiteit worden 
inrichting en beheer van stedelijk groen en natuurgebieden continu 
aangepast om deze weerbaar te maken voor klimaatverandering. Adaptief 
beheer gaat over zaken zoals flexibel beheer (bijvoorbeeld het aanpassen 
van maaidata), het gefaseerd beheer van extensieve graslanden en ruigten, 
aandacht voor aangepast beheer in het tussenliggende landschap (tuinen, 
industrieterreinen, weiden, akkerranden), het beheer van invasieve exoten,….
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Actie 105: De Energiecentrale adviseert Gentse burgers over 
klimaatrobuuste woningen 

De adviseurs van de Energiecentrale die bij Gentse burgers thuis langsgaan voor renovatie-
advies zullen ook advies verstrekken over hoe de woning klimaatrobuust gemaakt 
kan worden, met info over onder andere groendaken, ontharden, waterdoorlatende 
verharding, regenwateropvang, hergebruik en infiltratie van regenwater en maatregelen 
rond hittestress. De adviseurs van de Energiecentrale krijgen zelf ook verdere externe 
begeleiding om expertise op te doen rond deze thema’s. 

6. Communicatie en sensibilisering 

Met een aantal acties en ideeën willen we klimaatadaptatie 
onder de aandacht brengen van de Gentse gezinnen, zodat ook 
zij kunnen bijdragen aan een leefbaar en weerbaar Gent. Waar 
nodig werken we in onze acties samen met tuinaanleggers, 
tegelbedrijven, aannemers en projectontwikkelaars waardoor 
ook zij overtuigd geraken van het belang van klimaatadaptatie.

 
Actie 104: Gentenaars informeren en 
enthousiasmeren voor ontharden en vergroenen

We bouwen verder op de communicatiestrategie uit 2018 die 
moet helpen om Gentenaars aan te zetten om hun private 
eigendommen te ontharden en te vergroenen. Op basis van deze 
communicatiestrategie willen we een mix aan experimenten 
uittesten, vooral om in te haken op het juiste momentum 
waarop burgers hun gedrag veranderen of tot actie overgaan.
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7.  Netwerk, partnerschappen en multistakeholderaanpak

Klimaatadaptatiemaatregelen beperken zich niet tot de openbare ruimte, waar 
voornamelijk overheden verantwoordelijk voor zijn. Een groot deel van de ruimte is 
particulier bezit (zoals woningen, kantoren, bedrijven, parkeerterreinen, opslagruimte, 
erven, tuinen, groenzones). Klimaatadaptatie is dus een zaak van iedereen. We zetten 
in op samenwerking met partners en het betrekken van stakeholders zoals Universiteit 
Gent en andere kennis- en onderwijsinstellingen, projectontwikkelaars, bedrijven, de 
gezondheidssector en culturele sector, (natuur)verenigingen en burgers. Klimaatadaptatie 
vraagt daarnaast ook samenwerking met de andere overheden zoals provincie, Vlaamse 
overheid, Europese instellingen.

Actie 106: Gentenaars werken mee aan 
klimaatrobuuste straten (samen met Astrid De 
Bruycker, schepen van Openbaar Groen)

Geveltuinen en groene voortuinen leveren een belangrijke 
bijdrage om de straten een groener aanzicht te geven. We 
zetten er specifiek op in, zowel in straten die heraangelegd 
worden als in de overige straten:

• Ontwikkelen en verspreiden van communicatie 
‘Maak je straat regen- en hitteproof’ met alle 
maatregelen rond wat je kan doen op gebouw- 
of straatniveau om te vergroenen, te ontharden 
en te bufferen. 

• Infosessies ‘Planten met buren’. Als minstens 15 
buren geïnteresseerd zijn om een geveltuin of 
groenslinger aan te leggen, organiseert de Stad 
Gent een gratis infoavond.

• We onderzoeken de organisatie ‘Gent breekt uit’, 
een gezamenlijk actieweekend type ‘Gentsche 
Gruute kuis’ om onnodige verharding in de eigen 
(voor)tuintjes uit te breken. 

Actie 107: Klimaatadaptatieroute door Gent

Er wordt een route (wandeling, fietstocht) uitgewerkt langs 
gerealiseerde voorbeeldprojecten van klimaatadaptatie. 
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Actie 108: Opvolging verhardingsgraad in Gent 

Als overkoepelende indicator voor een klimaatrobuuste stad wordt 
de verhardingsgraad van Gent opgevolgd. Informatie Vlaanderen 
levert driejaarlijks een bodembedekkingskaart aan, waarbij op basis 
van GIS-data en luchtfoto’s elke vierkante meter wordt ingedeeld in 
afgedekt en onafgedekt. Dit kaartmateriaal zal opgevolgd, waar nodig 
gevalideerd en verder geanalyseerd worden, zowel om de evolutie van 
de verhardingsgraad te kunnen inschatten (2009, 2012, 2015, 2018), als 
om verder inzicht te krijgen in de verharding, bijvoorbeeld per wijk, het 
havengebied, op bedrijventerrein, van tuinen.

8. Monitoring en evaluatie

Het actieplan voor klimaatadaptatie is een levend document dat aangevuld 
zal worden op basis van nieuwe kennis, opportuniteiten of noden. Zo zal de 
droogtestudie aanvullende maatregelen aangeven die we als lokale overheid 
kunnen nemen om waterschaarste en verdroging te beheersen. Opportuniteiten 
zoals burgerbudgetvoorstellen, Vlaamse initiatieven of Europese subsidieprojecten 
kunnen tot bijkomende acties leiden. In kader van het Burgemeestersconvenant 
wordt een tweejaarlijkse evaluatie voorzien van de klimaatadaptatiestrategie, zowel 
aan de hand van omgevingsindicatoren (zoals de verhardingsgraad) als aan de 
hand van resultaatsindicatoren (zoals bijvoorbeeld het aantal nieuwe straatbomen, 
m² groendaken, m² publiek domein afgekoppeld of onthard).
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11.4. Samengevat

We zetten de komende jaren verder in op het klimaatrobuust maken van 
onze stad. We maken Gent bestand tegen wateroverlast en droogte door 
maximaal te ontharden en in te zetten op infiltratie en hergebruik van 
regenwater. We voorkomen hittestress door Gent te koelen met meer 
groen-blauwe netwerken, meer groen op het openbaar domein en de 
gebouwen hittebestendig te maken. 

Door Gent verder klimaatrobuust te maken, voegen we tegelijkertijd extra 
kwaliteit toe aan de stad, door de leefbaarheid te verhogen, de gezondheid 
te bevorderen, aantrekkelijke buitenruimte te creëren en een rijkere 
biodiversiteit te stimuleren. 

Gent wordt zo nog 
aangenamer en veiliger 
om in te wonen, werken en 
verblijven. Ook voor planten 
en dieren

“



In 2030 is Gent klimaatrobuust 
Bestand tegen wateroverlast, hitte en droogte

Hergebruik
regenwater

Klimaatrobuuste 
straten en pleinen

Klimaatrobuuste 
woningen 
Gratis advies voor 
Gentenaars 

Ontharden en infiltratie 
van regenwater

Meer groen

De ondergrond van Gent werkt als spons 
= minder wateroverlast, meer grondwater 

Afkoelen met groen
= minder hittestress

Ruimte 
voor water

Verharding en 
bebouwing beperken
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