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Intro

1. Laat ons samen werken aan een 
klimaatgezond Oost-Vlaanderen! 

De klimaatverandering is een van de meest prangende en actuele problemen die onze samenleving 
voor grote uitdagingen plaatst. Wetenschappers van het IPCC (International Panel on Climate Change) 

zijn het erover eens dat we de wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2 °C moeten houden 
om de rampzalige gevolgen van de klimaatwijziging te beperken. Dat kan alleen door stevige nieuwe 
maatregelen, zowel op internationaal als op lokaal niveau. De strijd tegen de klimaatwijziging moeten we 
samen aangaan met duurzame oplossingen. We zullen anders moeten wonen, werken, consumeren en 
ons ontspannen.

De Provincie wil samen met haar inwoners, organisaties en bedrijven, steden en gemeenten, ... werk 
maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. We willen de uitstoot van broeikasgassen drastisch 
terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daarnaast streven we ook naar klimaatbestendigheid. Zo 
willen we de negatieve effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied van onze provincie maximaal 
temperen – zoals overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit.

Het klimaatplan geeft aan hoe de Provincie Oost-Vlaanderen in de komende jaren wil evolueren naar 
klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid. Het plan wijst de richting aan, geeft aan waar we tegen 2050 
naartoe willen en bevat ook concrete acties over alle beleidsdomeinen heen die we willen opstarten in de 
periode 2015–2020. 

Ik doe een warme oproep aan alle partners en doelgroepen om samen te werken aan een klimaatgezond 
Oost-Vlaanderen!

Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Leefmilieu

We willen de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen 
en tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatbestendig zijn.



KLIMAATGEZOND OOST-VLAANDEREN

·6

2. Het klimaat verandert

Verhoogde concentraties aan broeikasgassen in de atmosfeer versterken het natuurlijke broeikaseffect. 
Daardoor stijgt de gemiddelde aardtemperatuur en merken we een globale klimaatverandering. Dit 

verschijnsel noemt men het versterkte of antropogene broeikaseffect. 
De gevolgen van deze klimaatverandering zijn nu al voelbaar en zullen uiteindelijk iedere burger treffen 
met extreem weer, overstromingen, groeiende woestijnen, voedselonzekerheid, enzovoort. Hele streken 
zullen onbewoonbaar worden en mensen dwingen tot migratie.

De gevolgen in Oost-Vlaanderen
Ook voor Oost-Vlaanderen zullen er geleidelijk aan meer effecten optreden met grote gevolgen. Om die 
in beeld te brengen, maakte de Provincie Oost-Vlaanderen samen met de Provincie West-Vlaanderen een 
klimaateffectschetsboek op1.

1 Klimaateffectschetsboek West- en Oost-Vlaanderen, Bodemkundige dienst België, 2012

1. 
Zonnestraling komt de atmo-
sfeer binnen.

2. 
Zonne-energie wordt door het 
aardoppervlak omgezet in 
warmte …

3. 
… waarna de warmte gedeelte-
lijk wordt teruggekaatst in de 
atmosfeer.

4. 
Een deel van de teruggekaatste 
warmte wordt tegengehouden 
door broeikasgassen.

1
zon

2 3

4
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Warmer 
De klimaatverandering zorgt voor een toename van het aantal warme, zomerse en tropische dagen, 
en tegelijk voor een afname van het aantal ijs- en vorstdagen in de winter. Deze temperatuurextremen 
zullen zorgen voor meer hittestress (voornamelijk in de steden) en drinkwatertekort. Bovendien leidt 
de klimaatverandering tot een invasie aan exotische planten en dieren, die hier níét thuishoren en dus 
schadelijk kunnen zijn. 

Natter
Naast extreme temperaturen komen er ook meer en hevigere buien, die onze rioleringen op de proef zullen 
stellen. Het overtollige rioolwater zal het oppervlaktewater vervuilen. Straten zullen vaker onder water staan 
als er geen maatregelen genomen worden. Heuvelachtige streken zoals de Vlaamse Ardennen krijgen vaker 
te maken met erosie op de hellingen en wateroverlast in de lagergelegen gebieden.

Droger 
Korte (maar hevige) buien wisselen af met lange neerslagarme of droge periodes. Hierdoor komen beken 
en poelen droog te liggen, neemt de hoeveelheid grondwater af én daalt de waterkwaliteit. De vraag 
naar water zal het aanbod niet langer kunnen volgen, waardoor de concurrentiestrijd tussen industrie, 
landbouw, drinkwatervoorziening, natuurbehoud en recreatie nog zal toenemen.

Het klimaat verandert

Overstroming van de Molenbeek in Bruinbeke
© Kristof De Smet 
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Korte (maar hevige) buien wisselen af 
met lange neerslagarme of droge periodes.

Erosiegeul in de Vlaamse Ardennen

Gevolgen voor de landbouw 
Hevige regenbuien kunnen het groei- en oogstseizoen 
verstoren. Erosie tast de vruchtbare grondlaag aan. 
Daarnaast kan een algemeen watertekort ontstaan.

Gevolgen voor de natuur
Het spreekt voor zich dat de natuur een belangrijk 
slachtoffer van de klimaatverandering wordt. 
Heidegebieden en bronnen lopen een groot risico 
op verdroging. Heel wat plant- en diersoorten 
worden met uitsterven bedreigd. Andere soorten 
zullen dan weer worden verjaagd of vernietigd door 
oprukkende exoten. De regionale diversiteit zal dan 
onherroepelijk afnemen. 

Het klimaat verandert

Sinds begin jaren ‘90 komt de eikenprocessierups vaker voor bij 
ons. © Luc Samsoen 
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De klimaatverandering zorgt voor een toename 
van het aantal warme, zomerse en tropische dagen.
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3. Waar staan we nu? 

De Provincie Oost-Vlaanderen liet door VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) 
een nulmeting uitvoeren. Die brengt de CO2-uitstoot in beeld van het energieverbruik (zowel door 

brandstoffen als door elektriciteit) in Oost-Vlaanderen voor het referentiejaar 2011. Wat meten we niet? 
Niet-energiegebonden CO2-uitstoot en de uitstoot van andere broeikasgassen zoals lachgas en methaan 
of roet en sterke fluorgassen.

CO2-uitstoot in ton - 2011
In totaal, over alle sectoren heen, was de CO2-uitstoot in 2011 gelijk aan 7.709.981 ton CO2. Dat is de 
hoeveelheid CO2 die een bos opneemt dat 2,5 keer zo groot is als de hele provincie Oost-Vlaanderen.
Deze uitstoot wordt veroorzaakt door verschillende sectoren:

Landbouw
Energiegebonden uitstoot, waarbij 
het stookoliegebruik in de tuinbouw 
doorslaggevend is. De niet-energiegerelateerde 
uitstoot (methaan en lachgas door dieren 
en bodem) is driemaal hoger dan de 
energiegerelateerde uitstoot.

Industrie
De ETS-bedrijven (die onder het 
Europees Emmisiehandels -systeem 
vallen) werden niet mee opge-
nomen in deze meting. Deze 
bedrijven worden door 
Vlaanderen en Europa 
aangestuurd.

Tertiair
dit is vooral de 
uitstoot door 
verwarming en 
elektriciteitsverbruik 
in handelszaken, 
kantoorgebouwen en 
dienstverlenende 
bedrijven.

Huishoudens
Wordt veroorzaakt door 

de verwarming en het verbruik van 
elektriciteit in woningen, jaarlijks goed voor gemiddeld 

3,7 ton CO2 per huishouden. 58 procent van de 
huishoudens verwarmt met aardgas.

Transport
Belangrijkste bron van CO2 en 

grotendeels afkomstig 
van particulier en 

commercieel vervoer 
op de weg. Bijna 

de helft van de 
kilometers wordt 

gereden op 
snelwegen.

38 %

29 %

15 %

13 %
5 %
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Over alle sectoren heen, was de CO2-uitstoot in 2011 
gelijk aan 7.709.981 ton CO2.

CO2-captatie
Koolstof wordt vastgelegd of gecapteerd in biomassa en in de bodem. Dit noemen we CO2-captatie. 
Dat vindt plaats door de groei van planten en bomen maar ook door veranderingen in het landgebruik. 
Moerassen en bossen kunnen het meeste koolstof vastleggen per hectare. Voor de provincie Oost-
Vlaanderen wordt er jaarlijks 225.986 ton CO2 gecapteerd, of 2,9 procent van de totale jaarlijkse uitstoot. 
De provincies Oost- en West-Vlaanderen hebben beduidend minder koolstofopslag dan andere provincies. 

Waar staan we nu?

Een voorbeeld van CO2-captatie: moeras en bos in Maldegem-
veld

Rietmoeras. © Didier Van Brussel 
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4. Waar willen we naartoe? 

De Provincie wil samen met onder andere inwoners, organisaties en gemeenten werk maken van een 
klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Concreet gaan we ervoor om tegen 2050 niet alleen klimaatneutraal 

te zijn maar ook klimaatbestendig. 

Klimaatneutraal in 2050

De Provincie Oost-Vlaanderen wil niet meer bijdragen aan de klimaatwijziging. Daarvoor zullen we de 
uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en streven naar een netto-nuluitstoot tegen 2050. Dit 
streven geldt zowel voor de Provincie als organisatie, als voor het volledige grondgebied. Als tussenstap 
willen we de uitstoot met 20 procent terugdringen tegen 2020 ten opzichte van 2011.

Hoe bereiken we CO2-neutraliteit? Volgens deze principes:
 ⋅We zetten maximaal in op energiebesparing en we vermijden emissie bij de bron.
 ⋅We optimaliseren het gebruik van hernieuwbare energie.
 ⋅Als duurzame energie niet volstaat, dan zetten we in laatste instantie in op een zuinig en efficiënt 
gebruik van fossiele brandstoffen.

Klimaatbestendig in 2050

De Provincie wil tegen 2050 niet alleen klimaatneutraal maar ook klimaatbestendig zijn. Wat dat inhoudt? 
Dat we de negatieve effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied van onze provincie zoveel 
mogelijk temperen, zoals overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit. 
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5. Hoe pakken we het aan? 

Als we niets doen, neemt de uitstoot van 
broeikasgassen verder toe, in eerste instantie 

door de verwachte bevolkingsgroei. Er is dus 
dringend nood aan een heuse transitie, over alle 
sectoren en beleidsdomeinen heen. Daarom zullen 
alle provinciale diensten nauw samenwerken en 
zullen alle processen, beslissingen en instrumenten 
een klimaattoets ondergaan.

Provincie als regisseur en kennispartner

We willen intensief samenwerken met Oost-Vlaamse 
gemeenten, bedrijven, organisaties en inwoners 
om de ambitieuze doelstelling te halen. We zullen 
stimuleren en coördineren en met kennis van zaken 
oplossingen aanreiken. 

Provincie geeft het goede voorbeeld

Als we als Provincie klimaatneutraliteit beogen, 
is het belangrijk dat we die doelstelling ook voor 
onze eigen provinciale gebouwen en domeinen 
nastreven. Energieneutraliteit zal de norm zijn voor 
nieuwe gebouwen en bij alle renovaties. Energiezorg 
gebeurt gestructureerd en systematisch. We nemen 
duurzaamheidscriteria op bij alle aankopen en 
verminderen het aantal afgelegde autokilometers 
door het personeel. We beheren onze domeinen en 
gebieden met klimaatbestendigheid als doel.

Er is dringend nood aan een heuse transitie. 
Daarom zullen alle provinciale diensten nauw samenwerken 

en zullen alle processen, beslissingen en instrumenten 
een klimaattoets ondergaan. 

Provincie informeert en sensibiliseert

Als Provincie overtuigen we inwoners van de 
noodzaak en de voordelen van klimaatgezond 
wonen en werken, en stimuleren we hen 
om de impact van hun eigen gedrag op de 
klimaatverandering te verminderen. We zullen 
dit doen via duidelijke informatie en gerichte 
campagnes. We ondersteunen, faciliteren en 
stimuleren de duurzame transitie die noodzakelijk is 
voor klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid.

Passief onthaalgebouw Puyenbroeck
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Provincie ondersteunt steden en gemeenten

Samenwerking met steden en gemeenten is essentieel om tot een klimaatgezond Oost-Vlaanderen te 
komen. Nu al nemen een aantal onder hen een voortrekkersrol op. We willen alle Oost-Vlaamse steden en 
gemeenten motiveren om klimaatambities te formuleren en acties uit te voeren rond de vijf speerpunten uit 
het klimaatplan. Als Provincie delen we daarbij onze expertise en ondersteunen we alle partijen intensief. 
De eerste stap? Gemeenten stimuleren om het Europese Burgemeestersconvenant (‘Covenant of Mayors’) 
te ondertekenen en dus hun CO2-uitstoot met minstens 20 procent te verminderen tegen 2020 (ten 
opzichte van 2011). We zullen steden en gemeenten ook aanzetten om ‘Mayors Adapt’ te ondertekenen en 
dus actief te werken aan een strategie rond klimaatadaptatie.

In het Waasland start een intensief klimaatproject onder de noemer ‘Waasland Klimaatland’. Dit 
voorbeeldproject zal inspiratie geven voor een soortgelijke aanpak in andere regio’s.

Officiële ondertekening Waasland Klimaatland op 19 juni 2015

Hoe pakken we het aan?
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6. Vijf speerpunten voor een 
klimaatgezond Oost-Vlaanderen

De Provincie zet in op de volgende vijf speerpunten om de klimaatdoelstellingen te halen:

 ⋅Groene energie van eigen bodem
 ⋅Klimaatgezonde en aangename woonomgevingen 
 ⋅Klimaatbestendige, blauw-groene landschappen
 ⋅Minder vervuilende kilometers
 ⋅Een klimaat-innovatieve economie

ik ben
ik?

samen met jou!
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Ga voor 
groene energie 

van eigen 
bodem
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Vijf speerpunten voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Wat hebben we al gerealiseerd?  

De Provincie zette de afgelopen jaren al fors in op 
hernieuwbare energie: 

 ⋅Via onze groepsaankopen van 100 % groene 
stroom kozen tienduizenden gezinnen voor 
goedkopere groene stroom.
 ⋅We werkten een beleidskader uit dat de 
inplanting van windturbines op een ruimtelijke 
en landschappelijk verantwoorde manier moet 
ondersteunen.
 ⋅We participeren in het grootste zonnepanelenpark 
van de Benelux: het Terranova Solar-project 
‘Zonneberg’ in Zelzate.
 ⋅Aan de gerestaureerde Zwalmmolen voegden we 
een kleine waterkrachtcentrale toe die jaarlijks 
circa 34.000 kWh duurzame energie opwekt. Dat 
komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 10 
gezinnen. 
 ⋅Oost-Vlaanderen Energielandschap werkte aan 
een draagvlak voor windmolens via twee sporen: 
rechtstreekse participatie voor burgers, bedrijven 
en gemeenten en de oprichting van een fonds om 
de omgeving van windmolens aantrekkelijker te 
maken.

Wat zijn de doelstellingen? 

Tegen 2050 is Oost-Vlaanderen volledig 
zelfvoorzienend op het vlak van duurzame 
energieproductie. De provincie volgt hierbij een 
lineair pad: 40 % van de totale energiebehoefte 
tegen 2020, 60 % tegen 2030 en 100 % tegen 2050.

 ⋅Het energieverbruik vermindert sterk. Hoe we 
dit concreet willen doen, lees je in de volgende 
speerpunten. 
 ⋅Het potentieel voor zonne-energie, windenergie, 
lokale biomassa en biogas, waterkracht en groene 
warmte wordt maximaal benut.
 ⋅De provincie draait maximaal op duurzame 
elektriciteit en geeft op alle domeinen de voorkeur 
aan elektrische oplossingen.
 ⋅De Provincie onderzoekt  de mogelijkheden voor 
energieopslag.

6.1. Groene energie van eigen bodem  

Waarover gaat dit? 

De Provincie wil op lange termijn zelfvoorzienend worden op het vlak van energie, en dat is mogelijk. 
Concreet betekent dat dat we onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen door minder energie te 
verbruiken en de overblijvende behoefte maximaal in te vullen met groene energie, geproduceerd op 
eigen bodem. Op die manier kunnen we de primaire behoeften veiligstellen voor onze inwoners en toch 
de ecologische voetafdruk van nucleaire en fossiele energieproductie reduceren. 

Wat zijn de uitdagingen? 

 ⋅We moeten het energieverbruik doen dalen door meer energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik.
 ⋅We moeten het aandeel hernieuwbare energie verhogen voor wind, zon, biomassa en waterkracht.
 ⋅We moeten maximaal kiezen voor elektriciteit waar momenteel nog brandstoffen worden ingezet 
(elektrische voertuigen, verwarming met warmtepompen, …).
 ⋅We moeten opslagcapaciteit voor energie voorhanden hebben.
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Een greep uit de geplande acties

1. We organiseren groepsaankopen voor 
zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en 
pelletkachels in samenwerking met gemeenten en 
coöperatieven.

2. We vullen potentiële zoekzones voor windturbines 
verder in, met als streefdoel 300 windturbines 
tegen 2020.

3. We stimuleren pocketvergisters bij 
melkveebedrijven.

4. Samen met Oost-Vlaanderen Energielandschap 
promoten we groene warmtenetten – in de 
eerste plaats in de Gentse Kanaalzone en in de 
Waaslandhaven.

5. We moedigen lokale, kleinschalige verbranding 
aan van hout uit landschapsbeheer aan en ‘korte 
omloop hout’ voor verwarming.

6. We stimuleren stortgaswinning.

7. We zetten een demonstratieproject op om na te 
gaan of een pompgemaal kan ingezet worden 
voor energieopslag.

Vijf speerpunten voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen
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Kies voor 
klimaat

gezonde en 
aangename 

woon
omgevingen
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Wat zijn de doelstellingen? 

In 2050 is de leefomgeving voor alle Oost-
Vlamingen maximaal aangepast aan en voorbereid 
op een veranderend klimaat. De woonfunctie in de 
steden en de grote kernen is versterkt, waardoor we 
het buitengebied maximaal beschermen. Flexibel 
wonen met gedeelde voorzieningen is standaard 
geworden. Wonen, werken en allerlei voorzieningen 
worden maximaal verweven. Hoe bereiken we dat 
als Provincie?

 ⋅We versterken en verdichten de kernen en remmen 
de tendens af om open ruimte in te zetten voor 
woongebieden. 
 ⋅We volgen zelf minstens 20 bijkomende duurzame 
woonprojecten intensief op tegen 2020 op Oost-
Vlaams grondgebied.
 ⋅We versnellen de energiezuinige renovaties 
van Oost-Vlaamse woningen. Naast 
totaalrenovaties, krijgen ook dak- en muurisolatie, 
condensatieketels, super isolerende beglazing, 
warmteboilers en warmtepompen aandacht.
 ⋅We bestrijden de verwachte hittestress en 
stimuleren water en groen in de woonkernen via 
het ruimtelijk beleid en met de ondersteuning van 
de Oost-Vlaamse steden en gemeenten.

Vijf speerpunten voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Waarover gaat dit? 

Willen we de klimaatproblemen aanpakken en 
tegelijkertijd de groeiende bevolking opvangen? 
Dan zullen er veel meer mensen in een 
verstedelijkte omgeving moeten wonen. En dus 
moeten we in die steden werk maken van een 
kwaliteitsvolle, gezonde, veilige en aangename 
leefomgeving. In de toekomst moeten we resoluut 
kiezen voor ‘het nieuwe wonen’. En dat betekent 
onder andere: kleinere woningen waarbij ruimte 
en voorzieningen worden gedeeld en verschillende 
functies worden verweven. 

Wat zijn de uitdagingen?

 ⋅De bevolking blijft groeien en de beschikbare 
ruimte voor wonen wordt schaarser. Meer mensen 
in een verstedelijkte omgeving laten wonen is dus 
cruciaal.
 ⋅Het huidige, ruimte verspillende woonsysteem 
is niet houdbaar: we moeten anders wonen in 
duurzame wijken.
 ⋅Er is een inhaalbeweging nodig om gebouwen 
energiezuinig te renoveren, want nu zijn heel wat 
woningen verouderd en zeer energieverslindend. 
 ⋅Onze steden en gemeenten moeten groener en 
gezonder worden, het water moet maximaal ter 
plaatse worden vastgehouden.
 ⋅Er zit nog veel potentieel in energiebesparing 
in en rond de woning, maar dat vergt een 
gedragsverandering.

6.2. Klimaatgezonde en aangename woonomgevingen
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Wat hebben we al gerealiseerd? 

 ⋅Particulieren en gemeentebesturen kunnen via 
het Oost-Vlaams Steunpunt Duurzaam Wonen en 
Bouwen persoonlijk advies krijgen voor hun (ver)
bouwproject(en). 
 ⋅We subsidieerden in de periode 2008-2014 
‘Energiesnoeiers’-bedrijven voor de isolatie van 
daken.
 ⋅We ondersteunen een Community Land 
Trust project in Gent. Via dat project worden 
kwaliteitsvolle en betaalbare huur- en/of 
koopwoningen mogelijk voor mensen met een laag 
inkomen. 
 ⋅We dragen via het milieuvergunningenbeleid bij 
tot een verbetering van de luchtkwaliteit in Oost-
Vlaanderen. 
 ⋅We organiseerden in de voorbije jaren diverse 
sensibiliseringscampagnes zoals ‘De energiejacht’ 
voor gezinnen uit kansengroepen en ‘Word 
energieke school’ voor Oost-Vlaamse scholen.

Een greep uit de geplande acties

1. We gaan bij de toewijzing van nieuwe woningen 
verdere versnippering van de open ruimte 
tegen en stimuleren verdichting via kwalitatieve 
voorbeeldprojecten.

2. We starten voorbeeldprojecten op rond nieuwe 
woonvormen en collectieve renovatie of nemen 
eraan deel, om zo nog meer expertise te 
ontwikkelen binnen de provincie. 

3. We stimuleren steden en gemeenten bij de 
realisatie van nieuwe woonvormen en bij 
grootschalige/collectieve renovatie.

4. We bieden gerichte informatie, vorming en 
individueel renovatie-advies aan elke Oost-
Vlaming.

5. We werken doelgroepgerichte communicatie 
uit over woningrenovatie voor kansengroepen, 
huurders en verhuurders.

6. We stimuleren steden en gemeenten om 
hittebestrijdingsplannen op te stellen. Zo brengen 
we het risico op warmteoverlast in steden in kaart 
en werken we de nodige maatregelen uit.

7. We stimuleren groen, waterpartijen en 
watercaptatie in verstedelijkte gebieden.

Vijf speerpunten voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen
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Vijf speerpunten voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Waarover gaat dit? 

Een klimaatbestendig landschap is bestand 
tegen klimaatschokken. Het landschap zorgt voor 
waterberging, en buffering bij piekdebieten en 
watertekorten. Erosie wordt tegengegaan. Een 
netwerk van waardevolle gebieden en verbindingen 
verzekert vlotte en veilige leefomstandigheden en 
mogelijkheden tot migratie voor fauna en flora. Dat 
netwerk bestaat uit groene, agrarische en blauwe 
elementen:

 ⋅groene elementen: natuurgebieden, bossen, …
 ⋅agrarische elementen: aangepaste landbouw, 
perceelsranden zoals soortrijke bermen, 
gemengde hagen, …
 ⋅blauwe elementen: waterlopen en de ruimte 
errond, overstromingsgebieden, …

Het landschap draagt ook bij aan klimaatneutraliteit 
door koolstofopname, bijv. door de aanleg 
van bossen en moerassen. Reststromen uit 
landschapsbeheer gebruiken we voor de productie 
van hernieuwbare energie.

Wat zijn de uitdagingen?
 

 ⋅Om grote klimaatschokken zoals overstromingen 
op te vangen, moeten we een robuuste blauw-
groene dooradering van het landschap realiseren.
 ⋅Ook op lokale schaal moeten we werk maken van 
een fijnmazig blauw-groen netwerk door stedelijk 
gebied, tuinen en parken, bedrijventerreinen en 
agrarisch gebied.
 ⋅We moeten de klimaatfuncties en 
ecosysteemdiensten die het landschap vervult ten 
voordele van de mens doelgericht monitoren. 
 ⋅Het is belangrijk dat overheden en burgers zich 
bewust worden van het belang van natuur en 
landschap en dat ze weten hoe ze hier zelf aan 
kunnen bijdragen.

6.3. Klimaatbestendige, blauw-groene landschappen 

Wat zijn de doelstellingen? 

Tegen 2050 is er een klimaatbestendige en robuuste 
blauw-groene dooradering: een ‘blauw’ netwerk 
van waardevolle valleien dat Oost-Vlaanderen 
beschermt tegen wateroverlast en droogte en 
een ‘groen’ netwerk dat oplossingen brengt voor 
biodiversiteitsverlies en erosiebestrijding.

 ⋅We starten daarvoor voor 2020 minstens één 
robuust proefproject op. 
 ⋅We bouwen aan een fijnmazig blauw-groen 
netwerk dat het hele gebied moet dekken tegen 
2050.
 ⋅We ondersteunen verder de ontwikkeling 
van duurzame landbouw met aandacht voor 
klimaatadaptatie.
 ⋅We bewaken de kwaliteit van het blauw-groene 
netwerk en de geleverde ecosysteemdiensten 
en sturen waar mogelijk bij om een verlies aan 
milieukwaliteit en biodiversiteit te stoppen en te 
herstellen.
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Een greep uit de geplande acties

1. We verankeren het concept van een robuuste 
blauw-groene dooradering in het ruimtelijk beleid 
en vertalen dat naar de gemeenten.

2. We leggen overstromingsgebieden aan via een 
geïntegreerde aanpak om kwetsbare functies te 
beschermen tegen overstromingen. 

3. We ontwikkelen en herstellen natuur- en 
boskernen.

4. We realiseren extra natuurverbindingen langs 
waterlopen via het project Gestroomlijnd 
Landschap.

5. We planten landschapselementen aan langs 
fietspaden en gemeentelijke trage wegen.

6. We ondersteunen gemeenten in ecologisch 
bermbeheer.

7. We stimuleren land- en tuinbouwers bij duurzame 
landbouw, natuur- en landschapszorg en 
randenbeheer.

Vijf speerpunten voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Wat hebben we al gerealiseerd? 

 ⋅We ondersteunen de regionale landschappen en 
de bosgroepen in Oost-Vlaanderen. 
 ⋅Het overstromingsgebied Moortsele is een 
schoolvoorbeeld van hoe natuur, water, klimaat, 
extensieve landbouw en recreatie hand in hand 
kunnen gaan. Dit is een realisatie en eigendom van 
de Provincie. 
 ⋅Via het project Gestroomlijnd Landschap realiseren 
we nu al in vijf gebieden natuurverbindingen langs 
waterlopen in overleg met alle actoren in het 
gebied. 
 ⋅In 2005 startten we met het subsidiëren 
van soortenbeschermingsprojecten en 
biotopenbeschermingsprojecten. 
 ⋅Het Steunpunt Erosie realiseert in 22 Oost-Vlaamse 
gemeenten erosiebestrijdingsmaatregelen in 
overleg met de landbouwers. 
 ⋅We beheren de Kaaimeersen, een natuurgebied 
van 7 hectare. Dat heeft zich ontwikkeld tot 
een ‘hotspot’ voor planten en overwinterende 
watervogels. Een aantal bedreigde diersoorten 
duiken hier nu al op. 
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Waarover gaat dit? 

De transportsector is met een aandeel van 38 
procent de grootste verantwoordelijke voor de 
CO2-emissies in de provincie. Volgens prognoses zal 
deze uitstoot tegen 2020 nog stijgen. Verplaatsingen 
moeten daarom absoluut efficiënter en duurzamer 
gebeuren in de toekomst. Dit realiseren we door de 
mobiliteitsbehoefte te beperken, door telkens weer 
te kiezen voor het meest geschikte vervoersmiddel 
en door ons op een zo efficiënt mogelijke manier te 
verplaatsen. Een CO2-neutrale mobiliteit tegen 2050 
is een haalbare kaart, want de technologieën ervoor 
bestaan al.

Wat zijn de uitdagingen? 

 ⋅We moeten er alles aan doen om de 
automobiliteitsbehoefte terug te dringen: het 
aantal verreden kilometers moet drastisch dalen 
ten voordele van voetgangers, fietsers, en gedeeld 
en openbaar vervoer.
 ⋅Er bestaan nu al milieuvriendelijke en CO2-
neutrale technologieën, maar die moeten versneld 
worden ingevoerd.
 ⋅Bij de inplanting van bedrijven, recreatie en 
woningen moeten we een doordachte keuze 
maken voor een duurzame mobiliteit.
 ⋅We moeten een slimme logistiek en 
slimme netwerken uitbouwen als we het 
goederentransport willen beperken. 

Vijf speerpunten voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Wat zijn de doelstellingen? 

Tegen 2050 beschikken we over een efficiënt en 
multimodaal vervoersaanbod. Voor elke beweging 
en elk transport zetten we de meest geschikte 
vervoersmiddelen in. Het privé-autobezit zoals 
we dat vandaag kennen, is eerder uitzonderlijk. 
Het publieke en private vervoersaanbod maakt 
gebruik van niet-fossiele brandstoffen. Innovatieve 
bundelingsconcepten en slimme netwerken zorgen 
voor een aanzienlijke reductie van de logistieke 
bewegingen in de provincie. 

 ⋅We dringen de automobiliteit terug door duurzame 
en gedeelde mobiliteit te promoten en netwerken 
en infrastructuur uit te bouwen.
 ⋅We bevorderen bereikbaarheid met een doordacht 
locatiebeleid.
 ⋅We zetten maximaal in op verschillende vormen 
van slimme logistiek in de uitbouw van Oost-
Vlaanderen als logistieke topregio. 

6.4. Minder vervuilende kilometers
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Een greep uit de geplande acties

1. We sensibiliseren rond duurzame mobiliteit naar 
inwoners en bedrijven, steden en gemeenten, 
scholen en het eigen personeel.

2. We bieden financiële ondersteuning aan 
innovatieve projecten rond duurzame mobiliteit.

3. We verbeteren de bereikbaarheid en ontsluiting 
van trekpleisters en vervoersregio’s.

4. We helpen bij het verder uitbouwen en onderling 
afstemmen van fietsroutenetwerken en 
netwerken van trage wegen.

5. We stimuleren water- en spoorgebonden 
bedrijvigheid.

6. We stimuleren duurzame logistiek voor 
bedrijventerreinen door een betere 
mobiliteitsplanning binnen bedrijven en over 
bedrijfsgrenzen heen.

7. We zetten een demo-project op rond het 
clusteren van express goederen bij verschillende 
bedrijven.

Vijf speerpunten voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Wat hebben we al gerealiseerd? 

 ⋅Oost-Vlaanderen investeert in fietsinfrastructuur 
en bouwt zo aan een bovenlokaal 
functioneel fietsnetwerk en een netwerk van 
langeafstandsfietspaden langs grote assen.
 ⋅We ondersteunen gemeenten bij de opmaak 
van tragewegenplannen en de (her)aanleg en 
optimalisatie van trage wegen.
 ⋅Het Provinciaal mobiliteitspunt geeft informatie 
en advies aan bedrijven die duurzaam woon-
werkverkeer willen promoten bij hun werknemers. 
Een vaak gebruikte tool hiervoor is de MobiScan.
 ⋅We maken voor onze eigen dienstverplaatsingen 
gebruik van elektrische wagens en we stimuleren 
alternatieven voor de wagen. 
 ⋅De Provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en 
Zeekanaal nv en de POM Oost-Vlaanderen werken 
samen om het gebied Oude Briel in Baasrode 
om te vormen tot een duurzaam, watergebonden 
bedrijventerrein. Het project zal ook een hefboom 
zijn voor verbeterde mobiliteit in de ruimere 
omgeving, omdat het fileleed in de kern wordt 
aangepakt. 
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Vijf speerpunten voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Waarover gaat dit? 

Een klimaat-innovatieve economie is een circulaire 
economie: producten en materialen worden 
hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. 
Een transitie naar een circulair economisch systeem 
start op lokaal niveau. We streven naar korte ketens en 
een economie die in de eerste plaats de provincie en 
de inwoners in hun noden voorziet. Een economie die 
niet afhankelijk is van enkele internationale bedrijven 
maar sterk gediversifieerd en lokaal verankerd is. 

Wat zijn de uitdagingen? 

Binnen dit speerpunt komen er een aantal 
belangrijke uitdagingen op ons af:

 ⋅We moeten de lokale economie en duurzame 
detailhandel verder stimuleren.
 ⋅We moeten het potentieel voor 
reststroomvalorisatie en verbetering van 
de energie-efficiëntie bij bedrijven en 
bedrijventerreinen beter benutten. 
 ⋅Om de open ruimte te vrijwaren, is inbreiding en 
revitalisering van bedrijventerreinen nodig.
 ⋅We moeten meer inzetten op lokale en duurzame 
voedselproductie en -afzet. 
 ⋅Een toekomstgerichte economie vereist klimaatgerichte 
innovatie en specialisatie.
 ⋅We moeten kringlopen sluiten.

Wat zijn de doelstellingen? 

Tegen 2050 beschikt de Provincie over een sociaal-
ecologische kringloopeconomie die zich richt op 
het hergebruiken, herstellen en recycleren van 
producten en materialen. Daarnaast beschikt de 
provincie over een aantal grote, gespecialiseerde 
bedrijven- en agroclusters die uitblinken in eco-
efficiëntie en multimodaal worden ontsloten. We 
zetten waardevolle landbouwgronden maximaal in 
voor duurzame voedselproductie.

 ⋅We stimuleren lokale economie, duurzame 
(detail)handel en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen met het oog op een duurzame 
productie en consumptie en korte ketens.
 ⋅We bevorderen de clustering van bedrijven en 
complementaire activiteiten met het oog op 
reststroomvalorisatie en een hogere energie-
efficiëntie. 
 ⋅We focussen op de inbreiding en duurzame 
revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en 
streven naar de ontwikkeling van klimaatgezonde 
bedrijventerreinen. 
 ⋅We stimuleren de ontwikkeling van duurzame 
voedselsystemen met het oog op een toename en 
betere afstemming van de lokale voedselproductie 
en -consumptie. Tegelijk leidt dit ook tot kortere 
ketens.
 ⋅We zetten in op klimaatgerichte innovatie en slimme 
specialisatie en richten ons daarbij in de eerste 
plaats op de speerpuntclusters biogebaseerde 
economie, materialen, slimme logistiek, eco-
innovatie en voeding.

6.5. Een klimaat-innovatieve economie
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6. Vijf speerpunten voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Een greep uit de geplande acties

1. We formuleren een visie rond duurzame 
detailhandel en nemen een regierol op bij de 
uitvoering ervan.

2. We onderzoeken het potentieel van 
reststroomvalorisatie en stimuleren toepassingen 
ervan.

3. We onderzoeken de mogelijke toepassing 
van het ESCO-model voor de financiering van 
investeringen in energiebesparende maatregelen 
en hernieuwbare energie op bedrijventerreinen of 
bij kmo’s.

4. We stimuleren de clustering van glastuinbouw.

5. We ondersteunen het ombouwen van bestaande 
bedrijventerreinen naar klimaatgezonde 
bedrijventerreinen.

6. We stimuleren acties rond duurzame lokale 
voedselsystemen en korte ketens, en starten er 
ook zelf op.

7. We zetten campagnes op rond duurzaam 
voedsel, voor consumenten en handelszaken. 
Zo stimuleren we de consumptie van lokale 
en seizoensgebonden producten, korte 
ketens, minder vleesconsumptie en minder 
voedselverspilling. 

Wat hebben we al gerealiseerd? 

 ⋅We richtten het kenniscentrum voor detailhandel 
op om steden en gemeenten te ondersteunen 
en te stimuleren bij zo’n vernieuwend 
detailhandelsbeleid. 
 ⋅We investeerden in het Interreg-project ‘Duurzame 
zeehavens’. Het Havenbedrijf Gent bracht het 
potentieel van rest- en nevenstromen in de 
Gentse Kanaalzone in kaart en ging op zoek naar 
mogelijke links om deze stromen te valoriseren.
 ⋅De POM Oost-Vlaanderen ondersteunt actief 
het bedrijventerreinmanagement op meerdere 
bedrijventerreinen in de provincie. Zelf bouwde 
ze een duurzaam ondernemingscentrum in 
Maldegem volgens de BREEAM-methodiek. 
 ⋅EROV promoot Oost-Vlaamse streekproducten 
met het Groot Vleeshuis als permanent 
promotiecentrum.
 ⋅We zijn medeoprichter van Ghent Bio-Energy 
Valley, een non-profitorganisatie die de 
ontwikkeling van activiteiten rond duurzame bio-
energie bevordert.  
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Het uitgewerkte plan voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen oogt veelbelovend op papier maar mag 
en kan uiteraard geen dode letter blijven. 

Als we de doelstellingen willen halen, moeten we er met z’n allen elke dag werk van maken. Dat hoeven 
niet alleen grootschalige projecten te zijn. Als we met velen tal van kleine inspanningen leveren, is een 
klimaatgezond Oost-Vlaanderen zeker een haalbare kaart.
 
Aan alle Oost-Vlamingen, zowel bedrijven, organisaties, kennisinstellingen, steden en gemeenten als  
inwoners, vragen we een duurzaam engagement. Weet dat de Provincie in dit alles zal optreden als een 
enthousiasmerende regisseur die motiveert, stimuleert en coördineert. 

Met z’n allen naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen, voor onszelf en vele generaties na ons. 

7. En nu? Tijd voor actie!
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