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SAMENVATTING 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ontwikkelde in september 2018 het Klimaatportaal Vlaanderen 
(https://klimaat.vmm.be). Het Klimaatportaal toont via gebiedsdekkende kaarten voor Vlaanderen 
informatie rond de te verwachten effecten en impacts van klimaatverandering op mens en maatschappij, 
en dit voor vier thema’s: zeespiegelstijging, hitte, droogte en overstromingen. 

Vandaag wenst de VMM een klimaatadaptatietool ter beschikking te stellen die gelinkt zal zijn aan dit 
Klimaatportaal. De klimaatadaptatietool moet de eindgebruiker (gemeente) inzicht geven in de maat-
regelen die ze kan nemen om de nadelige effecten van klimaatverandering waarmee ze geconfronteerd kan 
worden het hoofd te bieden. Bovendien dient de tool de gebruiker inzichten te geven in de effectiviteit, 
alsook de kosten en baten van verschillende maatregelen. Aangezien zeespiegelstijging en fluviale 
overstroming deel uitmaken van het bovengemeentelijke beleid, ligt de focus op de aspecten pluviale 
overstroming, hitte en droogte. 

Het doel van de studie is na te gaan over welke eigenschappen de te ontwikkelen klimaatadaptatietool 
dient te beschikken. De technische uitwerking van de tool zelf zit niet vervat in deze studie. 

De studie vertrekt vanuit de analyse van 49 bestaande tools in Vlaanderen en het buitenland en focust 
vervolgens op de tools die het best scoren op volgende aspecten: 

· Hoe uitgebreid is de maatregelendatabank? 
· Welke datalagen gebruikt de tool? 
· Hoe gebeurt de selectie en de filtering van de maatregelen? 
· Specifieert de tool de ruimtelijke implementatie? 
· Hoe berekent de tool de kosten en baten en hoe drukt de tool dit uit? 
· Hoe gebeurt de visualisatie van de effecten van de maatregelen? 

Deze analyse geeft een beeld van de bestaande tools en van de mogelijke hiaten tussen het bestaande 
toolaanbod en de tool die de VMM wenst te ontwikkelen. 

Vervolgens werden 9 interviews georganiseerd bij verschillende nationale en internationale studiebureaus 
en kennisinstellingen evenals een rondetafelgesprek met twee studiebureaus, Informatie Vlaanderen en de 
Provincie Limburg als mogelijke eindgebruiker. 

Alle informatie uit de analyse van de tools en de input uit de interviews en het rondetafelgesprek werd 
verzameld in een mind map (MindJet Mindmanager) die opgebouwd is volgens de verschillende stappen 
die de geplande klimaatadaptatietool zal doorlopen: 

· De inputgegevens voor de klimaatadaptatietool zijn het Klimaatportaal Vlaanderen (hoofdstuk 3), 
bestaande maatregelendatabanken (hoofdstuk 4) en de geodata van een specifiek gebied 
(hoofdstuk 5); 

· Vervolgens selecteert de tool klimaatadaptieve maatregelen (hoofdstuk 6) en bepaalt de tool de 
implementatiegraad in functie van de impact van de maatregelen en het ambitieniveau 
(hoofdstuk 7); 

· Daarna volgt de berekening van de kosten en baten (inclusief de co-benefits) (hoofdstuk 8) en 
visualisatie van de impact (hoofdstuk 9). 
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In hoofdstuk 3 wordt de vergelijking gemaakt tussen het Klimaatportaal Vlaanderen en de Nederlandse 
tegenhanger, m.n. de Klimaateffectatlas Nederland. Hieruit volgt dat er voor de aspecten hitte, droogte en 
overstroming in de Klimaateffectatlas enkele indicatoren voorkomen die interessant zijn voor Vlaanderen 
(bijvoorbeeld afstand in minuten lopen naar een koele plek, aantal dagen met een watertemperatuur 
groter dan 20 °C en enkele parameters met betrekking tot het risico op droogtestress voor landbouw en 
natuur, enz.). De meest interessante zijn vermeld in paragraaf 3.2. 

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van 5 tools (1 Vlaamse en 4 Nederlandse) waar i.f.v. het gekozen 
klimaateffect een overzicht wordt gegeven van mogelijke klimaatadaptatiemaatregelen. Verschillende tools 
geven ook praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. De meeste tools bevatten een groot aantal 
maatregelen, geven beschrijvende informatie over de werking en de effectiviteit van de maatregelen en 
zijn bedoeld om te inspireren. 

Om tot een tool te komen die toelaat om bij de selectie van maatregelen rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van het gebied, zijn ‘goede’ datalagen noodzakelijk. Hierop wordt ingegaan in 
hoofdstuk 5. Uit de interviews en het rondetafelgesprek kwam naar voor dat hierbij een evenwicht moet 
worden gezocht tussen een te groot detailniveau (met risico op snel verouderde data en grote rekentijden) 
en een te klein detailniveau (met risico op een verkeerde inschatting van mogelijk te nemen maatregelen). 
In een stedelijke omgeving stelt Informatie Vlaanderen voor om te werken op het niveau van bouwblokken. 
Zowel privaat als openbaar domein zijn belangrijk. Het detailniveau is afhankelijk van het te bestuderen 
effect. Zo vereisen maatregelen m.b.t. hitte en pluviale overstromingen bijvoorbeeld een hoger detail-
niveau dan droogte en fluviale overstromingen. 

In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de selectie en filtering van de maatregelen binnen een 
welbepaald gebied. 

Er werd tijdens het literatuuronderzoek geen bestaande tool gevonden, wereldwijd of specifiek voor 
Vlaanderen of Nederland, die per gemeente met één druk op de knop een geheel aan klimaatadaptieve 
maatregelen voorstelt en het effect hiervan op kaart weergeeft in 2030 en 2050. 

Tijdens de interviews werd erop gewezen dat de tool geen ‘black box’ mag zijn en dat de gebruiker 
begeleiding moet krijgen bij het gebruik van de tool. Verschillende personen vermelden het belang om te 
kunnen doorklikken naar voorbeeldprojecten zodat de tool inspirerend werkt. 

De meeste tools vragen aan de gebruiker om een polygoon te tekenen van het gebied dat men wenst te 
analyseren. Hierbij moet de gebruiker de nodige info handmatig ingeven (zoals bijvoorbeeld bij Klimaat-
bestendige Stad Toolbox) ofwel haalt de tool de info uit de datalagen (zoals bijvoorbeeld bij de Groentool). 
Het handmatig ingeven van de info vraagt terreinkennis, in het andere geval wordt het resultaat bepaald 
door de nauwkeurigheid van de datalagen. Bij sommige tools is het ook mogelijk om één of meerdere 
klimaatadaptatiedoelen te kiezen en gebeurt de selectie van de maatregelen op die manier (zoals bijvoor-
beeld bij EcoAdapt-tool). 

Hierbij geven veel onderzoekers aan dat ze kritisch staan tegenover een volledig automatische selectie van 
maatregelen omdat de toepassing op grotere schaal mogelijks leidt tot resultaten die niet realistisch zijn en 
dit ten koste zou gaan van de betrokkenheid van overheden en duidelijkheid over co-benefits. 
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Het automatisch selecteren van maatregelen kan ook gebeuren op basis van vooraf gedefinieerde 
landschapstypes (bijvoorbeeld stad, kust, veenweide …) waarmee de gebruiker te maken heeft en waarbij 
voor elk type gedefinieerd wordt welk geheel aan maatregelen geschikt is om het hoofd te bieden aan de 
klimaateffecten. In Nederland zijn 10 landschapstypes met hun maatregelen gedefinieerd, in Vlaanderen 
bestaan deze landschapstypes niet gebiedsdekkend. Mogelijke landschapstypes zijn een KMO zone, een 
stadscentrum, een 19e eeuwse gordel, lintbebouwing … De opmaak van deze landschapstypes evenals het 
bepalen van de geschikte maatregelenset per type moet nog gebeuren voor Vlaanderen. 

Idealiter kan de klimaatadaptatietool ook de maximale implementatiegraad van de maatregel berekenen 
op basis van de datalagen en kan de tool de maatregelen situeren op een kaart. Hier wordt op ingegaan in 
hoofdstuk 7. 

Er zijn maar een beperkt aantal tools die dit kunnen en verschillende respondenten geven aan dat de 
automatische allocatie in de ruimte en de ruimtelijke afweging tussen de maatregelen heel complex is en 
veel rekentijd zal vragen in combinatie met een hoger kennisniveau van de gebruiker. Uit de interviews 
kwam tevens naar voor dat de tool vooral moet toelaten om draagvlak te creëren voor de maatregelen op 
project- en wijkniveau. 

Hoofdstuk 8 gaat in op de kosten en baten van maatregelen en klimaateffecten. De ideale tool biedt ook de 
mogelijkheid om de investeringskost en de onderhoudskost te berekenen op basis van een dataset van 
eenheidsprijzen. Voor de Klimaatbestendige Stad Toolbox werden hiervoor eenheidsprijzen verzameld bij 
de gemeenten in Nederland. Sommige tools berekenen eveneens de schadekost ten gevolge van de 
klimaatimpact per thema in de veronderstelling dat er geen adaptatiemaatregelen worden genomen (zoals 
bijvoorbeeld bij Klimaatschadeschatter, CELSIUS). 

We zijn van mening dat een volwaardige kosten-batenanalyse niet essentieel is binnen de klimaat-
adaptatietool omdat de effectiviteit van veel maatregelen niet onmiddellijk aantoonbaar is en de baten 
afhankelijk zijn van tijd en locatie. Verschillende respondenten beklemtonen ook dat klimaatadaptatie op 
zich nooit de drijvende factor zal zijn van ingrijpende werken op lokaal niveau maar dat de klimaatadaptatie 
reflexmatig moet worden meegenomen als er werken worden gepland. 

De bestaande tools geven op verschillende manieren de effectiviteit in het reduceren van de klimaat-
effecten van maatregelen weer. Bij de Klimaatbestendige Stad Toolbox is dit gebaseerd op de intrinsieke 
(gemiddelde) effectwaarde van de gekozen maatregelen maar houdt het geen rekening met het voorspelde 
klimaateffect. De Groentool Antwerpen gaat daar iets verder in door bij de impactscore ook rekening te 
houden met de huidige situatie van het thema. De impact wordt weergegeven in de vorm van een 
webdiagram of bar graphs. 

Het is mogelijk om een gemiddelde investerings- en onderhoudskost te berekenen (als de dataset voor 
Vlaanderen beschikbaar is) en de intrinsieke (gemiddelde) effectwaarde te berekenen. De berekening van 
de monetaire baten is niet mogelijk en ook niet opportuun. 

Daarnaast is het wenselijk dat de tool een overzicht geeft van de co-benefits zoals luchtkwaliteit, geluids-
perceptie, biodiversiteit en CO2-opname. De Antwerpse Groentool geeft de impactscore per maatregel 
weer in een webdiagram, de Natuurwaardeverkenner geeft ook een kwalitatieve waardering door scores te 
geven tussen -1 en 10, alsook een kwantitatieve (met verschillende eenheden) of monetaire waardering 
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(€/jaar). De tool TEEB-stad beschrijft de baten qua gezondheid, energieverbruik, waarde van woningen, 
recreatie, sociale cohesie en waterhuishouding maar vraagt dan weer veel input van de gebruiker. 

Er is momenteel geen enkele tool beschikbaar die toelaat de effecten van de maatregelen op een kaart 
weer te geven, zie hoofdstuk 9. 

In hoofdstuk 10 van het rapport worden de bestekvragen nog eens kort besproken. 

In hoofdstuk 12 wordt het programma van eisen van de tool beschreven zoals gewenst wordt door de 
VMM. 
De VMM ziet een tool met 3 niveaus waarbij niveau 1 het eerst ter beschikking zal worden gesteld en de 
mogelijkheid zal bieden aan de gemeente om voor het ganse grondgebied van de gemeente na te gaan 
welke maatregelen maximaal mogelijk zijn (op het privaat en openbaar domein) om de klimaateffecten van 
pluviale overstroming, hitte en droogte tegen te gaan. Dit geheel aan maatregelen komt overeen met het 
maximaal ambitieniveau van de gemeente. De tool moet vervolgens toelaten om het effect van de 
maatregelen kwantitatief weer te geven voor de tijdhorizonten 2030 en 2050. Vervolgens moet de tool de 
mogelijkheid geven om een lager ambitieniveau te bepalen door het selecteren van een deel van de 
maatregelen en moet de tool het effect van deze maatregelen kunnen voorstellen in 2030 en 2050. 
De output van niveau 1 moet een overzicht geven van het maximaal potentieel aan maatregelen dat 
overeenkomt met het maximaal ambitieniveau en het effect in 2030 en 2050 evenals de maatregelenset 
die overeenkomt met een lager ambitieniveau en het effect. 
Niveau 2 van de tool moet toelaten om, nadien, verder in te zoomen op wijk- of straatniveau. De tool stelt 
de maatregelen voor op basis van de locatie en de gebiedsspecifieke info van de gebruiker. De tool laat toe 
om het effect van verschillende maatregelen met elkaar te vergelijken en het aandeel te bepalen van de 
gekozen maatregelenset ten opzichte van de maatregelenset voor het hoogste of een lager ambitieniveau. 
De output van niveau 2 moet toelaten om de keuze van de maatregelen te verantwoorden en de maat-
regelen verder te ontwerpen. Dit niveau is eerder gericht op studiebureaus en/of technici. 
Niveau 3 van de tool moet toelaten om voor een set aan maatregelen weerhouden in niveau 2 de 
gemiddelde kost te berekenen voor aanleg en onderhoud op basis van gemiddelde eenheidsprijzen. De tool 
moet eveneens de baten en co-benefits weergeven (liefst monetair). 
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SUMMARY 

The Flanders Environment Agency (VMM) developed in September 2018 the Climate Portal for Flanders 
(https://klimaat.vmm.be). The portal shows through area covering maps information about the effects of 
climate change on human beings and society for the themes rise of sea level, heat, drought and flooding. 

The Flanders Environment Agency (VMM) wants to add in the near future to the existing Portal a Climate 
adaptation Tool. This tool must provide the user (municipality or technicians) the necessary information to 
take the right measures to counter the negative effects of the Climate Change. The tool should also give 
information about the effectiveness, costs and benefits. The tool should emphasize on pluvial flooding, 
heat and drought as they are within the responsibility of the municipalities. Sea level rise and fluvial 
flooding are the responsibility of the federal government and are not considered here. 

The purpose of the study is to identify the characteristics of the climate adaptation tool. The technical 
development of the tool is not part of the study. 

The study started initially with the screening of 49 existing tools in Flanders and abroad but gradually the 
study focused on the tools that gave the best results on the following topics: 

· How broad is the database with the climate adaptation measures? 
· Which spatial data layers are used? 
· How proceeds the tool to select and compare the climate adaptation measures? 
· How does the tool determine the spatial implementation? 
· Does the tool include a cost – benefit calculation and how this is expressed? 
· Does the tool include a visualization of the impact of climate adaptation measures? 

This profound analysis shows the characteristics of the existing tools and the lack between the existing 
tools and the vision of the VMM about the tool they want. 

Afterwards we interviewed 9 national and international tool developers and knowledge institutions 
followed by a group discussion with 2 engineering offices, the department in charge of spatial data layers in 
Flanders and the Province of Limburg. 

The information from the analysis of the tools, the interviews and the group discussion was structured in a 
mind map (MindJet Mindmanager) which consists of the different elements of the climate adaptation tool: 

· The input of the climate adaptation tool are the Climate Portal for Flanders (chapter 3), the 
databases with the possible climate adaptation measures (chapter 4), and the spatial data 
(chapter 5), 

· Afterwards it should be possible to select the climate adaptation measures (chapter 6) and the level 
of implementation depending on the impact of the measures and the ambition level (chapter 7), 

· Calculation of Cost – benefit (including co-benefits) (chapter 8) and the visualization of the effect of 
the chosen measures (chapter 9). 

In chapter 3 we compare the Climate Portal for Flanders with the Dutch Climate Impact Atlas. This shows 
that the Dutch Climate Atlas includes some interesting indicators in the aspects of heat, drought and pluvial 
flooding (the distance in minutes walking to a cool spot, the number of days with the water temperature 
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higher than 20 °C and indicators related to the risks of drought stress for agriculture and nature, etc.). The 
most interesting are indicated in section 3.2. 

Chapter 4 presents 1 Flemish and 4 Dutch tools presenting a broad range of climate adaptation measures 
for different climate change effects. Most tools give detailed descriptive information about the functioning 
and the effect of the measures and often refer to examples, also abroad. 

It is important that the tool selects the climate adaptation measures based on the specific characteristics of 
the area. This requires the appropriate spatial data layers. During the interviews and the group discussion it 
became clear that a balance have to be found between a very high level of detail (with the risk of dated 
information and long calculation times) and a low level of detail (with the risk of errors on possible climate 
adaptation measures). The Data Department of Flanders suggests to work on the level of building blocks. 
Both private and public area are to be considered. The scientists indicated that the level of detail depends 
on the climate effect. Climate adaptation measures for heat and pluvial flooding need a higher level of 
detail than drought and fluvial flooding. 

In chapter 6 an overview is given how tools select and filter the best climate adaptation measures within a 
specific area. 

There is for the moment no tool that generates with 1 push on the bottom the best suitable set of climate 
adaptation measures for a municipality and shows the effect of these set of measures in 2030 and 2050 on 
a map. 

The technicians put emphasis on the fact that the tool should be more than ‘a black box’ and that the user 
of the tool should get assistance using the tool. It is interesting to put links in the tool to examples that can 
inspire. 

Most tools ask the user to draw a polygon on the area they want to analyze. In some tools the user has to 
introduce the data (per example Climate Resilient City Toolbox), in other tools the tool collects the data 
automatically from the spatial data layers (per example Groentool). The manual introduction of data 
requires knowledge of the Project area, in case data layers are used, the result depends on the accuracy of 
the spatial data layers. Some tools ask the user to select 1 or more climate effects and the tool select the 
climate adaptation measures for the chosen climate effect (EcoAdapt-tool). 

The technicians declared that they are skeptical against an automatic selection of the measures because 
they fear that this may lead for a large area to results that are not realistic and furthermore this may cause 
less involvement of the users or underestimation of the co-benefits. 

The automatic selection of the measures can be done based on previously defined landscape types (per 
example city, coast, peat ...) combining each landscape type with a suitable set of climate adaptation 
measures to cope with the climate effects. In the Netherlands 10 different landscape types have been 
defined, in Flanders this does not exist for the whole region. Possible landscape types are a local industrial 
area, a city center, a 19th century neighborhood, ribbon … The definition of the landscape types and the 
selection of the suitable measures for each type is still to be done for Flanders. 

The ideal climate adaptation tool will calculate the maximum possible implementation based on the spatial 
data layers and will locate the measures on a map. Some examples are given in chapter 7. 
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There are a couple of tools capable to do this and most technicians point out that the automatic allocation 
in space and the choice of the most suitable measure is a very complex process which will demand a lot of 
data processing in combination with the knowledge of the user. Most technicians emphasize that the tool 
should help to create the support for the measures on a project or street level. 

In chapter 8 we analyze the calculation of costs and benefits of the climate adaptation measures. The ideal 
tool offers the possibility to determine the cost of invest and maintenance on the basis of a data set with 
unit prices. For the Climate Resilient City Toolbox the unit prices of a large number of municipalities were 
used. Some tools estimate the damage cost for each climate effect in the assumption that no climate 
adaptation measures will be taken (per example the climate damage assessor, CELSIUS ...). 

A full cost-benefit analysis is not the priority within the climate adaptation tool because the effectiveness of 
a lot of measures is not immediately effective and the benefits often depend on time and location. Several 
technicians emphasize that the climate effects will rarely be the pushing factor for planning works but it is 
important that climate adaptation measures automatically are included whenever works are planned. 

The existing tools visualize the effectiveness in reducing the climate effects in different ways. The Climate 
Resilient City Toolbox shows the effects based on a intrinsic (mean) effect of the chosen measures but does 
not compare it with the climate effect on that particular place. The Greentool Antwerp goes further in its 
analysis and takes the climate effect in consideration. The impact is visualized using web diagrams of bar 
graphs. 

It should be possible for the tool to calculate an average cost of investment and maintenance and a (mean) 
effect of the measures if the dataset is available for Flanders. The monetary calculation of the benefits will 
not be possible but this should not be a problem. 

The tool should also give an overview of the different such as co-benefits air quality, sound, biodiversity, 
and CO2 intake. The Antwerp Greentool uses an web diagram to show the impact of the measures, the 
Natuurwaardeverkenner adds to it an appreciation by giving a qualitative score between 1 and 10, a 
quantitative score using different units and a monetary appreciation (€/year). De tool TEEB-stad describes 
the benefits for health, energy consumption, value of houses, recreation, social cohesion and 
watermanagement but here more input is needed from the user. 

There is for the time being no tool that shows the impact of climate measures on a map (chapter 9). 

In chapter 10 the report focuses on the questions of the project specifications. 

Chapter 12 gives an overview of the requirements for the tool. 
The VMM wants a tool with 3 levels where level 1 should be available in short notice and should give the 
possibility to the municipality to see for the whole territory what is the maximum set of measures that can 
be implemented (on private and public domain) to attenuate the climate effects related to pluvial flooding, 
heat and drought. This set of measures corresponds with the highest level of ambition for this municipality. 
The tool should be able to evaluate the effect of the measures in 2030 and 2050. The tool should give the 
possibility to determine a lower level of ambition by selecting an set of measures and to show the impact of 
these measures in 2030 and 2050. 
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The output of the tool at level 1 should give an overview of the measures that correspond with the highest 
level of ambition and the lower level of ambition and their effect in 2030 and 2050. 
In level 2 the tool should give the possibility to focus on a neighbourhood or street level. The tool will 
specify the best suitable location of the measures based on more detailed specific information provided by 
the user. The tool should compare the impact of several sets of measures and determine the share of these 
measures compares to the measures for different levels of ambition. 
The output of level 2 should make it possible to justify the chosen measures and to continue with the 
detailed design. This level will be used by technicians and engineering offices. 
In level 3 the tool will calculate the cost of investment and maintenance for the set of measures of level 2 
on the basis of average unit prices. The tool should evaluate the benefits and co-benefits in a monetary 
basis. 
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1 INLEIDING 

1.1 Kadering opdracht 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ontwikkelde recent, in september 2018, het Klimaatportaal 
Vlaanderen (https://klimaat.vmm.be), een kompas voor een klimaatbestendig en weerbaar Vlaanderen. 
Het klimaatportaal toont via gebiedsdekkende kaarten informatie rond de te verwachten effecten en 
impacts van klimaatverandering op mens en maatschappij in Vlaanderen. 

Vandaag wenst de VMM een klimaatadaptatietool te linken aan dit klimaatportaal. Het klimaatportaal 
levert immers nog geen advies naar mogelijke adaptatiemaatregelen die genomen kunnen worden om de 
effecten en impacts van klimaatverandering te verminderen. De klimaatadaptatietool zorgt ervoor dat de 
eindgebruiker (gemeente) inzicht krijgt in de maatregelen die ze kan nemen om de nadelige effecten van 
klimaatverandering waarmee ze geconfronteerd kan worden het hoofd te bieden. Bovendien dient de tool 
de gebruiker inzichten te geven in de effectiviteit, alsook de kosten en baten van verschillende maat-
regelen. 

In deze voorstudie worden de mogelijkheden rond de realisatie van dergelijke klimaatadaptatietool 
onderzocht. Concreet worden de aspecten en randvoorwaarden die belangrijk zijn voor de uitwerking van 
de klimaatadaptatietool onder de loep genomen. De voorstudie moet de opdrachtgever (VMM) in staat 
stellen de technische bepalingen uit te werken in een later te publiceren bestek voor de eigenlijke 
uitwerking van de tool die effectief gebruikt kan worden bij adaptatieplanning. 

Om deze klimaatadaptatietool vorm te kunnen geven, werd enerzijds een onderzoek gevoerd naar reeds 
bestaande adaptatietools in binnen- en buitenland. Dit in de vorm van een inventarisatie en literatuur-
studie. Anderzijds werden interviews afgenomen met zowel nationale als internationale studiebureaus en 
kennisinstellingen. De methodologie van de voorstudie wordt uitgebreider toegelicht in hoofdstuk 2 
‘Methodologie’. 

1.2 Situering van de adaptatietool 

De lokale overheden (gemeenten, intercommunales, steden) vormen de hoofddoelgroep van de klimaat-
adaptatietool. De tool is in de eerste plaats bedoeld als een concreet hulpmiddel voor lokale besturen in 
het verkennen van de mogelijkheden van gebiedsspecifieke, adaptieve maatregelen. 

Tijdens de voorstudie gaf de VMM, maar ook onder meer Futureproofed Cities en de Provincie Limburg, die 
in de praktijk dicht bij steden en gemeenten staan, aan dat (klimaatactieve) lokale overheden nood hebben 
aan concreet advies over welke adaptieve maatregelen zij kunnen treffen en waar. Om over te gaan tot 
actie willen zij weten: Wat zijn de mogelijke baten van verschillende adaptieve ruimtelijke ingrepen? Wat 
als je dit begroot voor enkele gebouwen, een wijk of zelfs heel de stad/gemeente? Daarna kan prioritering 
en selectie gebeuren in functie van beschikbare tijd en middelen. 

De klimaatadaptatietool is, zoals de naam aangeeft, gericht op adaptatie: aanpassing van natuurlijke en 
menselijke systemen aan de huidige en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering. Mitigatie pakt 
klimaatverandering aan bij de bron: met de juiste strategieën en acties de uitstoot van broeikasgassen 
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verminderen. Uiteraard zijn zowel adaptatie als mitigatie nodig in de strijd tegen klimaatverandering. Zowel 
adaptatie als mitigatie vormen dan ook de kern van het Vlaams klimaatbeleidsplan. Adaptatie en mitigatie 
moeten samen bekeken worden om een volledig beeld te krijgen van het (lokaal) klimaatbeleid. 

De VMM heeft niet de ambitie een tool te willen ontwikkelen die het opmaken van een klimaatadaptatie-
plan (bijvoorbeeld in het kader van het burgemeestersconvenant Mayors Adapt) moet vervangen. De tool 
is binnen het lokaal klimaatbeleid een hulpmiddel om een klimaatadaptatieplan op te maken en/of om 
acties in het kader van een klimaat(adaptatie)plan uit te voeren. 

Een belangrijk aandachtspunt is wel dat de klimaatadaptatietool kadert in een meer globale, overkoepe-
lende klimaatadaptatiestrategie. Klimaatadaptatie gebeurt immers niet van vandaag op morgen, en is vaak 
niet de centrale prioriteit of expertise voor beleidsmedewerkers die hier op lokaal niveau mee aan de slag 
moeten. Zo is er vaak een kloof in kennisniveau en belangen voor ontwikkelaars van adaptatieinstrumenten 
en hun doelpubliek1. Klimaatadaptatie kan ook meer omvatten dan enkel lokale ruimtelijke aanpassingen, 
en kan zo snel het gemeentelijk beleidsniveau overstijgen. Immers, de klimaatverandering beïnvloedt onze 
samenleving op meerdere vlakken dan enkel wijzigingen aan de lokale meteorologische condities. 
Voorbeelden zijn import van voedsel uit buitenlandse gebieden en hun impact op lokale landbouwpraktijk 
en voedselprijzen, of de impact van extreme weerfenomenen elders op de lokale energievoorziening of het 
ICT-netwerk2. Verder zijn er uiteraard grote verschillen in de middelen en kennis tussen grote steden of 
kleine meer landelijke gemeenten om klimaatadaptatie vorm te geven op lokaal niveau. Steden en 
(klimaat)actieve gemeenten zijn meestal klaar voor actie en uitvoering, terwijl kleinere gemeenten soms 
nog geactiveerd en geïnspireerd moeten worden. Alle aspecten van klimaatadaptatie kunnen dus niet gevat 
worden in één enkel adaptatie-instrument. 

Het is dus belangrijk zo ondersteunend en inspirerend mogelijk te zijn, zodat lokale besturen vanuit de 
lokale context ondersteund worden in het doorlopen van het continue adaptatieproces. Daarom wordt 
(online) ondersteuning voor (lokaal) klimaatbeleid vaak voorzien in de vorm van kennisportalen (klimaat-
portalen, of adaptation support tools) die lokale overheden een framework aanbieden waarbinnen zij 
klimaatmitigatie en -adaptatie vorm kunnen geven. Europees bestaan er verschillende klimaatportalen die 
een luik klimaatadaptatie ontwikkelden op basis van een stapsgewijze strategie. 

Enkele internationale voorbeelden bekeken in kader van voorstudie zijn: 

·  De Adaptation support tool van Climate Adapt 
o Europese Commissie en Europees Milieuagentschap 
o https://climate-adapt.eea.europa.eu/ 

·  Lathund för Klimatanpassning van het Zweeds klimaatportaal 
o Swedish Metereological institute (SMHI) 
o https://www.smhi.se/lathund-for-klimatanpassning 

·  De ‘Local authority adaptation wizard’ van het Ierse klimaatportaal 
o Climate Ireland 
o https://www.climateireland.ie/#!/tools/localTool 

1 Porter JJ, Dessai S (2017) Mini-me: why do climate scientists misunderstand users and their needs? Environ SciPol 77:9-14 
2 Vonk M et al. (2015), Worldwide climate effects: Risks and opportunities for the Netherlands. The Hague/Bilthoven: PBL 
Netherlands Environmental Assessment Agency 

voorstudie klimaatadaptatietool 18 

https://www.climateireland.ie/#!/tools/localTool
https://www.smhi.se/lathund-for-klimatanpassning
https://climate-adapt.eea.europa.eu


figuur 1: adaptation support tool Klimaatadaptatie wordt, ook op gemeenteniveau, gezien 
als een cyclisch proces waarbij verschillende fasen 

worden doorlopen. Een eerste fase betreft het samen-
stellen van een geïntegreerd team (met betrokkenheid 
van een breed scala aan relevante gemeentelijke 
diensten) en identificatie of motivatie van noodzaak tot 
actie. In een tweede fase wordt de probleemstelling 
geanalyseerd: de klimaattoestand en impact van 
verschillende klimaateffecten, al dan niet in de tijd. 
Vervolgens worden relevante maatregelen geïdentificeerd 
en wordt hun (onderlinge) prioriteit vastgesteld, kaderend 
in het algemene beleid van de gemeente. Na een 
implementatiefase volgt een monitorings- en evaluatie-
fase, waarna een nieuwe cyclus begint. Per fase leveren 
dergelijke klimaatportalen een structuur aan waarbinnen 
gewerkt kan worden, alsook links naar relevante 
praktijkvoorbeelden, casestudies, en wetenschappelijke 
informatie. Ook wordt per fase een checklist van 
aandachtspunten aangeboden. Zo kunnen richtlijnen, 
casestudies en best practises op één locatie worden 
gebundeld, en kan er op gepaste momenten in het proces 
naar relevante informatie, handige instrumenten en 
relevante kennispartners, worden verwezen. In de praktijk 
worden deze fasen niet altijd één voor één uitgevoerd 
en/of lopen ze vaak door elkaar (Alterra Wageningen UR, 
Climate Adaptation Services, & Point Consulting Groep, 
2015; James & Suraje, 2014 ). 

In Vlaanderen bestaat een dergelijk overkoepelend kader in een eerder versnipperde vorm. Er is de website 
van het Burgemeestersconvenant met hulpmiddelen voor de opmaak van een klimaatmitigatie- en 
klimaatadaptatieplan. Hierin is het Klimaatportaal Vlaanderen van de VMM genest, alsook de informerende 
website Klimaat & Ruimte Vlaanderen, met onder meer een lijst adaptatiemaatregelen. Het Klimaatportaal 
Vlaanderen is momenteel een ideaal startpunt om de gemeentelijke taakstelling inzake klimaatadaptatie te 
analyseren. Het moet gebruikers toelaten inzicht te verkrijgen in het klimatologische, ecologische en 
ruimtelijke systeem waarin het klimaatadaptatiebeleid moet worden toegepast (zie fase 2: analyse). Een 
adaptatietool kan gemeenten daarna ondersteunen in het identificeren van gepaste maatregelen, en een 
hulpbron zijn bij het prioriteren van verschillende maatregelen, door bijvoorbeeld een kosten-baten-
analyse, en kan bij de implementatiefase een hulpmiddel zijn bij het vergelijken van verschillende 
ontwerpscenario’s (zie fase 3: identificatie en fase 4: prioriteren). 

Voorliggende opdracht zal nagaan over welke eigenschappen een adaptatietool dient te beschikken om 
maximale ondersteuning te bieden aan deze stappen in het adaptatieproces van steden en gemeenten. 
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2 METHODOLOGIE 

Voorliggende voorstudie omvat twee onerzoeksluiken: een literatuurstudie en gerichte interviews. 
Enerzijds werd onderzoek gevoerd naar reeds bestaande adaptatietools in binnen- en buitenland. Hierbij 
werd de relevantie van de bestaande tools onderzocht ten opzichte van de taakstelling van de VMM, en 
werd nagedacht over de rol die adaptatietools (kunnen) opnemen in een gemeentelijke klimaatadaptatie-
strategie. Anderzijds werden interviews afgenomen met zowel nationale als internationale studiebureaus 
en kennisinstellingen. Deze interviews lieten toe om, aan de hand van het waardeoordeel van de 
geïnterviewden, kritisch te reflecteren over de resultaten van de inventarisatie en literatuurstudie en de 
mogelijkheden rond de realisatie van de klimaatadaptatietool in zijn geheel. Onderstaande figuur toont een 
overzicht van de interviews (inclusief skypegesprekken en rondetafelgesprek) en de relatie tot de 
literatuurstudie. 

figuur 2: structuur onderzoek 

2.1 Literatuurstudie 

In het kader van de literatuurstudie werd een lijst opgesteld van reeds beschikbare webtools met betrek-
king tot klimaatadaptatie. De lijst werd opgesteld in samenwerking met de opdrachtgever en aangevuld 
met tools aangegeven door geïnterviewde studiebureaus en kennisinstellingen (zie tabel 2 ‘Interviews’). In 
totaal werden 49 verschillende tools bekeken (zie bijlage 1 ‘Tabel screening tools’). 

De tools werden in een eerste fase inhoudelijk gescreend. Hierbij werd nagegaan of de tool de nadruk legt 
op klimaatadaptatie dan wel mitigatie. Verder belichtten enkele tools het klimaatadaptatiethema impliciet; 
zo werden ook tools bekeken die het functioneren van groenblauwe maatregelen beoordelen op basis van 
ecosysteemdienstenbenadering. Deze tools werden mee in beschouwing genomen daar er overlap is 
tussen verschillende ecosysteemdiensten (waterberging, klimaatregulatie) en klimaatadaptieve kenmerken 
van groenblauwe maatregelen. Verder werden ook bestaande klimaatportalen in de screening opgenomen, 
die vergelijkbaar zijn met het huidige Klimaatportaal Vlaanderen. 

Nadien werden de tools gescreend op verschillende indicatoren. Steeds werd nagegaan welke aspecten van 
het klimaatadaptatieproces door de beschouwde tool wordt bekeken. Verder werd middels een kleurcode 
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aangegeven in hoeverre dat aspect van de tool relevant is voor, of aansluiting heeft met het bestaande 
Klimaatportaal Vlaanderen. 

Rood: niet of beperkt relevant aspect, of niet inhoudelijk toepasbaar binnen klimaatportaal 
Oranje: mogelijk relevant aspect, mogelijk toepasbaar binnen klimaatportaal 
Groen: relevant aspect, inhoudelijk toepasbaar binnen klimaatportaal 

Volgende 10 indicatoren werden bekeken, beschreven en beoordeeld: 

De tool bevat een beschrijving van klimaattoestand en klimaateffecten. 
Zo ja: hoe wordt de klimaattoestand beschreven, welke klimaateffecten worden beschreven? Op 
welke manier? 

De tool bevat een beschrijving van klimaatimpact. 
Zo ja: hoe worden verschillende indicatoren voor klimaatimpact beschreven? 

De tool gebruikt gebiedsspecifieke informatie. 
Is er de mogelijkheid een plangebied (polygoon) in te tekenen of te selecteren? 

Op welk beleidsniveau functioneert de tool? 
Voor welk strategisch en ruimtelijk niveau is de tool bedoeld? Voor kleinschalige projecten, voor 
ruimtelijke planning, of voor ruimer, strategisch beleidsniveau? 

Is de tool toepasbaar in Vlaanderen? 
In de eerste plaats werd nagegaan of Vlaanderen reeds nu in het toepassingsgebied van de tool ligt. 
Zoniet werd in de screening op twee zaken gefocust. Enerzijds werd nagegaan of mogelijke modellen 
(klimaatmodellen, neerslagprognoses ... ) gebruikt in de tool ook relevant zijn voor Vlaanderen. Ten 
tweede werd conceptueel een inschatting gemaakt of de output van de tool relevant is voor de 
Vlaamse context, eventueel mits aanpassen brondata. Beide analyses gebeurden in de screening 
inhoudelijk, zonder informatica-technisch de achterliggende gegevens of rekenmodellen van de tools 
in detail door te nemen. 

Is de tool combineerbaar met de bestaande structuur van het klimaatportaal? 
Het bestaande klimaatportaal legt een link tussen de bestaande en verwachte klimaattoestand, en 
bestaande en te verwachten klimaateffecten en de impact van die effecten op gemeentelijk niveau. 
Hierbij gaan we (conceptueel) na of de gescreende adaptatietools een verlengstuk vormen van deze 
aanpak: kan het bestaande klimaatportaal een voeding/informatiebron vormen voor de werking van 
de tool binnen Vlaanderen? 

Berekent de tool de schadekost van de klimaatimpact? 
Zo ja: hoe en op welke schaal? 

Doet de tool een kosten-batenanalyse van adaptatiemaatregelen? 
Zo ja: hoe en op welke schaal? 

Wordt de effectiviteit van geselecteerde maatregelen ingeschat of getoond? 
Zo ja: hoe wordt deze geïllustreerd? Welke impact wordt getoond? 
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Wordt er door de tool een link gelegd tussen klimaatadaptatie en andere effecten van de 
geselecteerde maatregelen? 
Zo ja: welke? Voorbeelden zijn het effect van geselecteerde maatregelen op biodiversiteit, 
luchtkwaliteit, waterkwaliteit, gezondheid, woningprijzen ... 

De tools die de sterkste performantie vertoonden op ten minste een deel van deze indicatoren werden 
geselecteerd voor verdere analyse (zie onderstaande tabel 1). Het betreft een 9-tal tools. In deze tabel 
wordt tevens geargumenteerd waarom deze tools na de screening werden weerhouden. 

In de verdere analyse werden deze tools gebruikt om vragen aan toolbouwers verder te detailleren, en de 
deelstappen van de ‘ideale’ adaptatietool te illustreren. Zo werd een beeld verkregen wat de mogelijk-
heden zijn van bestaande tools, en waar mogelijks hiaten zitten tussen het bestaande toolaanbod en de 
tool die de VMM in het Klimaatportaal Vlaanderen wenst te integreren. 

Bij de screening van de 49 portalen en tools viel het immers op dat er wereldwijd reeds heel wat 
illustrerende tools en kennisportalen voorhanden zijn die de te verwachten klimaateffecten voor een 
specifieke regio illustreren, en hier mogelijke adaptatiemaatregelen aan linken. Echter, de meeste 
gescreende tools gaan niet verder dan het oplijsten van mogelijke maatregelen. Het grootste deel van de 
tools is niet in staat de effectiviteit en de kosten van geselecteerde maatregelen te kwantificeren. 
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tabel 1: overzicht tools met sterkste performantie indicatoren 

Tool Uitvoerder Argumentatie 
Groentool Antwerpen VITO 

Universiteit Gent 
Niet opgemaakt als een pure klimaatadaptatietool, maar beschikt over alle deelaspecten 
die een adaptatietool zou moeten hebben. De Groentool werkt met gedetailleerde, 
gebiedsspecifieke informatie, de tool kan deze zelf analyseren en gepaste maatregelen 
voorstellen. De tool illustreert de baten van groenmaatregelen aan de hand van 
ecosysteemdiensten. 

Gidsmodellen GrondRR 
Wageningen Environmental Research 

Opgenomen als een voorbeeld van een passieve systeemanalyse: de gebruiker voert niets 
tot weinig in, maar krijgt inzichten in het systeem (fysisch, stedenbouwkundig ...) waarop 
de klimaateffecten inspelen. De meest geschikte maatregelen worden beschreven 
gebaseerd op de kenmerken van het systeem. Kwantificeren van de effectiviteit van de 
maatregelen komt hierbij niet aan bod. 

Klimaatbestendige Stad 
Toolbox (KBS Toolbox) 
(Engels: Adaptation Support 
Tool / AST) 

Deltares 
Universiteit Wageningen 
Atelier Groenblauw e.a. 

Opgenomen als typevoorbeeld van een complete adaptatietool; scoort zeer performant 
op vrijwel alle indicatoren: er wordt gebiedsspecifieke informatie gebruikt, de tool 
rangschikt de meest geschikte maatregelen en kwantificeert kosten en effectiviteit van de 
geselecteerde (en ingetekende) maatregelenset. 

EcoAdapt-tool VITO Opgenomen als typevoorbeeld van een complete adaptatietool; scoort zeer performant 
op vrijwel alle indicatoren: er wordt gebiedsspecifieke informatie gebruikt, de tool 
rangschikt de meest geschikte maatregelen en kwantificeert kosten en effectiviteit van de 
geselecteerde (en ingetekende) maatregelenset. 

Natuurwaardeverkenner VITO 
Universiteit Antwerpen 
Universiteit Amsterdam 

Opgenomen als voorbeeld van een tool die goed door de gebruiker geselecteerde 
maatregelen kan scoren (ecosysteemdienstenbenadering) en is zo een goed voorbeeld 
van een tool waarmee scenario’s voor een bepaald plangebied vergeleken kunnen 
worden. 

CELCIUS Sweco NL Opgenomen als sterk voorbeeld voor een kosten-batenanalyse gebaseerd op gebieds-
specifieke informatie, wel afhankelijk van de Nederlandse context. 

SCAN Sumaqua Deze tool beperkt zich tot overstromingsproblematiek, maar rekent wel verschillende 
tijdscenario’s door (horizon 2050-2100) van mogelijk overstroombare oppervlakte voor 
en na ingrepen. Dit werd meegenomen als voorbeeld van een tool die de effectiviteit van 
de maatregelen onderzoekt. 

Klimaatschadeschatter Deltares 
Wageningen Environmental Research 

RIVM 
Stichting CAS e.a. 

Weinig gescreende tools houden rekening met de vermeden schadekost door 
implementatie van de maatregel, enkel de kost van de maatregel zelf wordt meestal 
getoond. Deze tool werd meegenomen daar zij hier wel invulling aan geeft: de tool 
berekent de te verwachten schade door klimaateffecten en kan zo een basislaag zijn voor 
een kosten-batenanalyse. 

TEEB-stad tool RIVM 
Platform31 

Vergelijkbaar met de Natuurwaardeverkenner kwantificeert de TEEB-stad tool de baten 
van groenmaatregelen. Deze tool doet dit op een monetaire manier met rekenregels. 
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Urban Energy e.a. Daar bij de meeste andere tools een batenberekening ontbreekt, werd deze tool als 
voorbeeld weerhouden. 
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2.2 Interviews 

De literatuurstudie werd aangevuld met gerichte interviews bij verschillende nationale en internationale 
studiebureaus en kennisinstellingen. De keuze van de geïnterviewden werd bepaald in samenspraak met de 
VMM. Er werd getracht een breed scala aan actoren te bevragen. Zowel toolbouwers, experten, 
academici … werden geconsulteerd. 

Via de interviews werd de meest recente informatie en kennis verzameld die nuttig kan zijn bij de opbouw 
van de klimaatadaptatietool. Bovendien gaven ze de mogelijkheid om kritisch te reflecteren over de 
literatuurstudie en de functionaliteiten van de klimaatadaptatietool. 

Voor elk interview werd een fiche opgesteld met onder meer praktische informatie, achtergrondinformatie 
van de respondenten en de vooropgestelde vragen of gespreksonderwerpen. De fiche werd opgevat als 
een organisch uitwisselingsdocument tussen de respondent zelf, het studiebureau (Sweco) en de 
opdrachtgever (VMM). Na elk interview werd de fiche uitgebreid tot een volwaardig verslag. Concreet 
werden de antwoorden op de vragen aangevuld en werd het interview finaal samengevat in een aantal key 
points. De fiches/verslagen van elk interview en van het rondetafelgesprek zijn als bijlage 2 (‘Verslagen 
interviews en panelgesprek’) toegevoegd. 

2.2.1 Nationale & Internationale instellingen 

In eerste instantie werden individuele interviews afgenomen met Vlaamse, Nederlandse en internationale 
kennisinstellingen, veelal toolbouwers en experten. 

Deze interviews werden uitgevoerd als diepte-interviews (kwalitatief). De interviews waren semi-
gestructureerd. Dit wil zeggen dat er op maat van elke respondent nagedacht werd over een algemene lijst 
met gesprekspunten en meer uitgewerkte vragen. Zo werden de respondenten geprikkeld om vrijuit te 
praten. Met het diepte-interview werd getracht een diepgaand beeld te krijgen van de individuele 
opvattingen van de respondenten. 

De interviews peilden in eerste instantie naar de interne proceswerking / functionaliteiten en technische 
bepalingen van tools die de respondenten al dan niet zelf ontwikkelden. 
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tabel 2: overzicht van de individuele interviews 
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Wie? Datum & plaats Tools 

VITO 
(Steven Broeckx en Dirk Lauwaet) 

26 juni 2019 – 13u 
kantoor VITO Mol 

Groentool Antwerpen 
Natuurwaardeverkenner 

EcoAdapt-tool 

UA 
(Jan Staes) 

20 juni 2019 – 10u 
kantoor Sweco Berchem 

Natuurwaardeverkenner 
Ecoplan (SE) 

Prowater 
Sumaqua 20 juni 2019 – 17u SCAN 

(Vincent Wolfs) kantoor Sweco Berchem Sirio 

Deltares 
(Frans van de Ven) 

7 juni 2019 – 11u 
kantoor Deltares Delft 

Klimaatbestendige Stad 
Toolbox (KBS Toolbox) (Engels: 

Adaptation Support Tool / 
AST) 

Climate App 
Klimaateffectatlas 

Klimaatschadeschatter 

RIVM 
(Ton De Nijs) 

12 juni 2019 – 13u 
A. Van Leeuwenhoeklaan 

Bildhoven 9, Utrecht 

TEEB-stad tool 
Klimaatschadeschatter 

Klimaatbestendige Stad 
Toolbox (KBS Toolbox) (Engels: 

Universiteit Wageningen 3 juli 2019 – 10u Adaptation Support Tool / 
(Robbert Snep) Eindhoven AST) 

Klimaatschadeschatter 
Klimaateffectatlas 

Universiteit Manchester 
(Jeremy Carter) 

13 juni 2019 – 10u 
Skype / 

Swedish Meteorological and 
Hydrological Institute (SMHI) 

(Anna Jonsson) 

7 juni 2019 – 11u 
Skype 

Zweeds Klimaatportaal 
Zweedse 

klimaatadaptatietool: 
Lathund för klimatanpassning 

Climate-KIC 
(Thomas Osdoba) 

13 juni 2019 – 14u 
Skype / 



2.2.2 Rondetafelgesprek 

In tweede instantie vond een rondetafelgesprek plaats met enkele studiebureaus, Informatie Vlaanderen 
en de Provincie Limburg. Deze respondenten staan vanuit hun werkveld dicht bij de eindgebruiker van de 
tool: de steden en gemeenten. 

Het rondetafelgesprek werd eveneens semi-gestructureerd opgevat. Om de discussie te vergemakkelijken 
werden verschillende stellingen en discussiepunten geprojecteerd. Het opzet was een kritische reflectie 
over zowel de literatuurstudie (screening tools) en individuele interviews (functionaliteiten tools). Met deze 
respondenten werd niet alleen getracht te debatteren over de functionaliteiten en technische aspecten van 
verschillende klimaat gerelateerde tools, maar ook onder meer over de bredere rol van een dergelijke 
klimaatadaptatietool in het klimaatbeleid, het Klimaatportaal Vlaanderen, de eindgebruiker en de 
uiteindelijke visualisatie van de tool. 

tabel 3: overzicht van de aanwezigen van het rondetafelgesprek 

Wie? Datum & plaats 

Future proofed cities 
(Laetitia Pirson) 

27 juni 2019 – 9u - 13u 
Kantoor Sweco Berchem 

Provincie Limburg 
(Nele Vandereyt) 

Informatie Vlaanderen 
(Jo Van Valckenborgh) 

Antea 
(Marten Dugernier) 

VMM als waarnemer 
(Johan Brouwers en Kris Cauwenberghs) 
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2.3 Een gestructureerde analyse - Opmaak mind map 

Om de veelheid aan informatie uit zowel de screening van de reeds beschikbare instrumenten, als de input 
van toolbouwers, kennisinstellingen en experts uit de interviews en het rondetafelgesprek gestructureerd 
te kunnen overlopen, werd voor deze opdracht gebruik gemaakt van een mind map (MindJet Mind-
manager). Deze mind map werd geconcipieerd als een losse structuur, waarbij werd nagegaan welke 
procesmatige stappen er door de verschillende beschikbare tools werden doorlopen (zie figuur 3: mind 
map voor de uitwerking van een klimaatadaptatietool (donker roos: in deze opdracht, licht roos: buiten 
deze opdracht). Deze aanpak laat toe te illustreren aan welke eigenschappen een geïdealiseerde klimaat-
adaptatietool zou kunnen voldoen. De specifieke stappen in de mind map komen grotendeels overeen met 
de 10 indicatoren die in de literatuurstudie werden gebruikt om de verschillende tools te screenen (zie 2.1 
‘literatuurstudie’). 

Deze ‘perfecte’ klimaatadaptatietool voor Vlaanderen heeft drie grote inputposten: 

· Het Klimaatportaal Vlaanderen, met gebiedsspecifieke informatie over de klimaattoestand en 
evolutie van klimaateffecten en hun impact doorheen de tijd. 

· Databanken met gekende adaptatiemaatregelen en hun eigenschappen. 
· Algemene geodata; zoals bijvoorbeeld bodemsamenstelling, huidige vegetatie, topografie … 

Vervolgens is de opzet van de tool om voor een welomlijnd gebied op gemeente- of wijkniveau in 
Vlaanderen een selectie van specifieke klimaatadaptatiemaatregelen te maken op basis van deze input: 
een selectie van maatregelen op basis van de ruimtelijke kenmerken en de voorspelde klimaateffecten voor 
dat gebied. Die selectie of filtering van maatregelen kan de tool maken aan de hand van een gebieds-
specifieke analyse van de klimaateffectkaarten uit het Klimaatportaal Vlaanderen en van kaarten met 
Vlaanderen bedekkende geospatiale informatie over ruimtegebruik en ruimtekarakteristieken. Op die 
manier stelt de tool weloverwogen maatregelen voor om in het aangeduide gebied het hoofd te kunnen 
bieden aan de meest relevante klimaateffecten voor de geselecteerde regio. Immers, in het buitengebied 
zullen andere klimaateffecten spelen dan in een drukke stad, voor een woonkern in valleigebied zijn 
wijzigingen in neerslagregime en bijhorende risico’s op wateroverlast relevanter dan voor een woonkern op 
een hoger gelegen zandbodem. Een goede adaptatietool dient deze nuances te kunnen vatten. In een 
tweede stap situeert de tool de geselecteerde maatregelen geografisch in het gebied en bepaalt hij de 
implementatiegraad (oppervlakte binnen het gebied waar een maatregel realiseerbaar is). In een laatste 
stap scoort de tool de kosten en baten voor elke maatregel, en weegt deze ten opzichte van elkaar af. De 
output van de tool is vervolgens een slimme en bruikbare visualisatie van alle resultaten die uit deze drie 
opeenvolgende processtappen komen. De eigenlijke technische uitwerking behoort niet tot deze opdracht. 
Deze is op de figuur in een lichtere kleur aangeduid. 

Aan de hand van deze mind map visualiseren we in grote lijnen de stapsgewijze proceswerking van een 
klimaatadaptatietool. Deze mind map is enerzijds een conceptueel schema voor de uiteindelijke technische 
uitwerking van de tool en kan zo als input dienen voor de vervolgopdracht van deze studie. En anderzijds 
vormt deze mind map een kapstok waaraan we bestaande tools alsook de belangrijkste input van de 
interviews (key points) kunnen linken. Dit laat ons toe de mogelijkheden van bepaalde deelprocessen 
verder toe te lichten, en aan te geven hoe reeds operationele tools invulling geven aan deze deelprocessen. 
Immers, uit de literatuurstudie werden een 9-tal tools geselecteerd die het beste invulling gaven aan de 
deelprocessen geïdentificeerd bij het opstellen van de mind map (zie figuur 4 en tabel 4). Bovendien vormt 
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de mind map een handig instrument om met actoren (opdrachtgever, respondenten, eindgebruikers …) in 
dialoog te treden. 

De structuur van de mind map wordt ook aangehouden in dit eindrapport. Per stap van de ‘ideale’ tool 
wordt beschreven hoe bestaande tools momenteel invulling geven aan elk deelproces, en wordt er onder 
sectie ‘kritische analyse’ overlopen welke aandachtspunten en bemerkingen er zijn voor dit deelproces. 
Voor de argumentatie van deze analyse wordt dan in hoofdzaak geput uit de input die werd verkregen 
tijdens de interviews en het panelgesprek. De kritische analyse wordt weergegeven in de vorm van citaten. 

Om deze te kunnen structureren, worden deze ondergebracht onder de verschillende deelprocessen van 
de klimaatadapatietool (zie 3.3, 4.6, 5.3, 6.4, 7.3, 0, 9.1). Het spreekt voor zich dat sommige uitspraken 
uiteraard onder meerdere deelprocessen ondergebracht kunnen worden. De interne proceswerking van de 
tool is dan ook één samenhangend geheel. 

Tot slot wordt op basis hiervan een programma van eisen (synthesenota) opgesteld, meer bepaald in 
hoofdstuk 12 ‘Programma van eisen’. Dit hoofdstuk geeft, aan de hand van een opsomming van de 
minimale vereisten of functionaliteiten, een stappenplan weer voor de effectieve ontwikkeling van de 
geplande klimaatadaptatietool. 

voorstudie klimaatadaptatietool 29 



figuur 3: mind map voor de uitwerking van een klimaatadaptatietool (donker roos: in deze opdracht, licht roos: buiten deze opdracht) 
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figuur 4: mind map voor de uitwerking van een klimaatadaptatietool inclusief interne deelstappen op een lager niveau 
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tabel 4: overzicht tools met sterkste performantie indicatoren, per stap in interne proceswerking 

Tool 

Actie I: 
lokaliseren

Actie II: 
filteren op ruim

telijke 
kenm

erken

Actie III: 
filteren op
klim

aateffecten

Stap I:
im

plem
entatiegraad

bepalen

Stap II:
m

aatregelen situeren

I:kosten van m
aatregel

II:kosten voorspelde
klim

aatim
pact

III:
effectiviteit in 
reduceren 
klim

aateffecten

IV:
effectiviteit in 
reduceren im

pactkosten

V:co-benefits 

Groentool Antwerpen 

Gidsmodellen 

Klimaatbestendige Stad 
Toolbox 
EcoAdapt-tool 

Natuurwaardeverkenner 

CELCIUS 

SCAN 

Klimaatschadeschatter 

TEEB-stad tool 
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3 KLIMAATPORTAAL VLAANDEREN 

3.1 Gebruik en rol van het Klimaatportaal 

Het Klimaatportaal Vlaanderen (https://klimaat.vmm.be) geeft in de vorm van een geotool (portaalwebsite) 
de eindgebruiker inzicht in de te verwachten effecten van klimaatverandering in Vlaanderen. Hierbij kan 
ingezoomd worden tot op gemeente- of wijkniveau. Naast de klimaattoestand (neerslag, temperatuur, 
verdamping …) wordt het effect van de klimaatverandering weergegeven aan de hand van vier hoofd-
thema’s: overstroming, zeespiegelstijging, droogte en hitte). Ook een indicatie van de impact van de 
klimaatverandering wordt gevisualiseerd bijvoorbeeld aan de hand van kwetsbare instellingen en 
gebouwen. 

Het klimaatportaal ondersteunt zo steden en gemeenten om hun beschikbare middelen gericht in te zetten 
op plaatsen waar een mogelijke impact het snelst kan opduiken of het grootst kan zijn. Het laat toe om op 
bestuursniveau maar ook met burgers de dialoog te voeren over de gevolgen van klimaatverandering. 

Alle informatie op klimaat.vmm.be is vrij beschikbaar3: 

· Gebiedsspecifieke kaarten en cijfers kunnen rechtstreeks op de gemeentewebsite via een 
doorkijkvenster of iframe geïnstalleerd worden. 

· De informatie kan ook als open kaartlaag in een eigen GIS-software gebruikt worden, ook kunnen 
alle indicatorwaarden voor een specifieke gemeente gedownload worden als een excelbestand. 

3 Voor meer informatie: zie klimaat.vmm.be/open-data 
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3.2 Evaluatie van gebruikte data: effect- en impactkaarten 

De evaluatie van de klimaateffectkaarten van het Klimaatportaal is gebeurd voor de vier thema’s (hitte, 
droogte, overstroming en zeespiegelstijging) en samengevat in de tabellen in bijlage 3 (‘Analyse Klimaat-
portaal Vlaanderen’). 

Hierbij werd getracht een antwoord te vinden op volgende vragen: 

· Welk model is gebruikt om effectkaart te maken, wat is de input van het model en is het model 
gevalideerd? 

· Welke kaarten zijn beschikbaar, wat is de resolutie, het scenario en de tijdhorizon? 
· Zijn de kaarten bruikbaar als input voor de klimaatadaptatietool? 
· Welke indicatoren zijn gebruikt om de klimaatimpact weer te geven? 
· Zijn er andere indicatoren die interessant zijn? 

Er werd waar mogelijk vergeleken met het Nederlandse klimaatportaal. 

3.2.1 Hitte 

De resolutie van de klimaateffectkaarten is 100 m en is uitermate geschikt voor het Vlaamse en gemeente-
niveau. De experten m.b.t. hitte geven aan dat de resolutie onvoldoende is voor het projectniveau omdat 
hitte een zeer lokaal fenomeen is dat ook lokale maatregelen vereist. Het doorrekenen van deze lokale 
maatregelen vereist een groot detailniveau. 

De Nederlandse tegenhanger, de Klimaateffectatlas (http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/), laat 
verschillende kaarten voor het onderwerp hitte zien in de categorieën huidig, gebaseerd op de periode 
1981-2010, en het 2050 WH scenario, het WH scenario van de KNMI 2014 scenario’s. 

Kaarten: 

· Risico opwarming oppervlaktewater 
· Hittestress door warme nachten 
· Aantal tropische dagen (max ≥ 30 °C) 
· Aantal zomerse dagen (max ≥ 25 °C) 
· Aantal warme dagen (max ≥ 20 °C) 
· Langste reeks opvolgende zomerse dagen (max ≥ 25 °C) 
· Aantal vorstdagen (min < 0 °C) 
· Aantal ijsdagen (max < 0 °C) 

Het Nederlandse portaal heeft ook andere indicatoren: 

· Het aantal minuten lopen naar een koele plek (gedefinieerd als een plek waar er veel verdampt 
wordt en er schaduw is en oppervlakte > 200 m²); 

· Het aantal dagen met watertemperatuur > 20 °C, omdat warme wateroppervlaktes ’s nachts 
warmte afgeven en zo bijdragen tot hitte. 

Het lijkt ons een meerwaarde om beide indicatoren toe te voegen aan het Klimaatportaal Vlaanderen. 
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3.2.2 Droogte 

In de kaarten van het klimaatportaal Vlaanderen zijn de indicatoren voor droogte voornamelijk gebaseerd 
op de neerslaghoeveelheden (aantal droge dagen, lengte van de droge periode, totale zomerneerslag …) en 
er ontbreken indicatoren die de link leggen met de waterbehoefte. Daarom is er in de geplande droogte-
kaarten een link gelegd met de landbouwtoepassingen (bodemvocht, oppervlaktewaterbeschikbaarheid in 
de vorm van laagwaterdebieten en grondwater). 

In de Nederlandse Klimaateffectatlas zijn een aantal effecten opgenomen die verband houden met het 
oppervlaktewater of met de grondwatertafel: 

· Tekort oppervlaktewater extreem droog jaar 
· Tekort oppervlaktewater gemiddeld jaar 
· Gemiddeld laagste grondwaterstand 
· Laagste grondwaterstand extreem droge zomer 

De volgende indicatoren refereren ook naar de neerslaghoeveelheden of de verdamping: 

· Potentieel maximum neerslagtekort (eens per 10 jaar) 
· Potentieel maximum neerslagtekort (gemiddeld) 
· Neerslag zomerkwartaal 
· Jaarlijkse referentieverdamping 

De indicator ‘risico droogtestress’ legt het verband met de landbouw en de natuur. Het lijkt ons een meer-
waarde om een gelijkaardige indicator toe te voegen aan het Klimaatportaal Vlaanderen om de link te 
leggen tussen droogte en de gevolgen voor de landbouw en de natuur. 

De indicator ‘bodemdaling 2016-2050’ is in Nederland een belangrijk effect. 

3.2.3 Overstroming 

De resolutie van de overstromingskaarten is 2 m en is gebaseerd op een T1000 event. In de kaartviewer van 
het Klimaatportaal is het zoomniveau momenteel beperkt tot 200 m. 
Het is niet mogelijk om hierbij een onderscheid te maken tussen fluviale en pluviale overstromingen. 

Het kan een meerwaarde zijn voor de gemeenten om het onderscheid te maken tussen de pluviale en de 
fluviale overstromingen omdat de gemeenten in hun klimaatadaptatie maatregelen kunnen nemen om de 
pluviale overstroming te beperken en ook de berekeningsresultaten voor de events met kleinere retour-
periode in het portaal op te nemen. 

Binnen de Nederlandse Klimaateffectatlas is een onderscheid gemaakt tussen overstroming vanuit de zee 
en de rivieren en wateroverlast ten gevolge van neerslag, kwel of infiltratie. 

Volgende indicatoren zijn terug te vinden op het Nederlandse Klimaateffectatlas en zijn interessant: 

· Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag 1/100 jaar; 
· Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag 1/1000 jaar. 
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De Klimaateffectatlas berekent een aantal parameters om de gebieden te karakteriseren. Het gaat over 
volgende aspecten: 

· Wijktypologie aangezien wijken kunnen verschillen qua kenmerken en zwakke plekken en, ook de 
maatregelen per wijk zullen verschillen; 

· Natuurgebieden al dan niet droogteresistent of vochtminnend; 
· Het percentage verharding per buurt; 
· Landbouwgebieden (akkerland of grasland); 
· Risico op ondergrondverdichting; 
· Gevoeligheid voor watererosie; 
· Het percentage oppervlaktewater per buurt (i.k.v. waterbergende functie). 

We zijn van mening dat het begrip ‘wijktypologie’ interessant is in het kader van de opmaak van een 
klimaatadaptatietool voor Vlaanderen. 

De laatste 6 indicatoren zijn belangrijk bij het definiëren van maatregelen en hun ruimtelijke implementatie 
(zie ook hoofdstuk 7). 

3.2.4 Zeespiegelstijging 

De kaarten van het Klimaatportaal Vlaanderen geven visueel een aantal indicatoren weer voor de 1000-
jarige stormvloed. 

Aangezien deze problematiek buiten de bevoegdheid valt van de gemeenten en geen deel uitmaakt van de 
klimaatadaptatietool, wordt hier verder niet op ingegaan. 
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3.3 Kritische analyse 

Klimaatadaptatie is een breed begrip en gaat in principe breder dan de vier thema’s die vandaag in het 
Klimaatportaal Vlaanderen worden voorgesteld. Klimaatadaptatie gaat ook over luchtkwaliteit, stromen, 
biodiversiteit, economie … Uit de verschillende interviews met de respondenten, inclusief het rondetafel-
gesprek, kan wel worden gesteld dat het Klimaatportaal Vlaanderen een belangrijk instrument is om lokale 
overheden bewust te maken van de impact van de klimaatveranderingen in het domein van hitte, droogte, 
overstromingen en zeespiegelstijging. De Provincie Limburg gebruikt het portaal reeds actief om bij lokale 
steden en gemeenten de klimaateffecten te gaan toelichten. Bewustwording is een eerste stap binnen de 
opmaak van een klimaatadaptatieplan. Nadien kan het klimaatportaal als instrument gebruikt worden bij 
het bepalen van adaptatieve maatregelen. 

Provincie Limburg (Nele Vandereyt): 

· Het bestaand Klimaatportaal Vlaanderen is reeds een goed instrument voor bewustwording. De 
provincie Limburg gebruikt deze en andere data om bij de gemeenten het voorkomen van lokale 
klimaateffecten te gaan toelichten. 

· Bewustwording (stap 1 in adaptatieproces) gaat om multidisciplinaire betrokkenheid en engagement 
creëren. Niet enkel op milieudienst maar breder gedragen. 

· Wij maakten een tabel op met alle sectoren die besproken moeten worden in het burgemeesters-
convenant, per sector een beschrijving van mogelijke risico’s. Het was een denkoefening met de 
verantwoordelijke van elke sector om de effecten te overlopen en de impact op elke sector weer te 
geven bijvoorbeeld afvalverwerking bij zeer warme zomer. Een klimaatportaal is limitatief in het tonen 
van mogelijke impacts. Het is belangrijk te focussen op gemeentelijk beleid. 

· Bij onze toelichting bij de gemeenten proberen wij als Provincie de lokale impact te tonen a.d.h.v. 
krantenknipsels van lokale problemen. Deze tonen aan dat het klimaatbeleid ook concreet lokaal kan 
worden aangepakt. De focus wordt nu gelegd op de opmaak van plannen, daarna wordt de focus 
verlegd op de ondersteuning van uitvoering op het terrein. 

RIVM (Ton de Nijs): 

· Klimaatadaptatie zou nog meer mogen worden opengetrokken. Er zijn bijvoorbeeld belangrijke linken 
met gezondheid die momenteel vaak ontbreken in portalen en adaptatiemaatregelen. 

Universiteit Antwerpen (Jan Staes): 

· Klimaatadaptatie is een vaag begrip. Adaptatie kan ook breder getrokken worden. Bijvoorbeeld aandeel 
voedsel dat uit buitenland komt. Daar zijn ook klimaateffecten. De impact van klimaatverandering gaat 
niet het weer zijn. De grote impact op de economie zal al onze import zijn, en alles waar we afhankelijk 
van zijn. 

SMHI (Anna Jonsson): 

· Beleidsmakers gebruiken geen exacte gegevens van klimaatscenario's voor de besluitvorming. Vaak 
kijken ze gewoon x aantal jaar terug: Wat is er toen gebeurd? Welke problemen hebben we in het 
verleden gehad? 
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Antea (Marten Dugernier): 

· Naar hun gevoel geeft het portaal veel waardevolle info maar is dit in veel gemeenten nog niet goed 
gekend. Gepast klimaatbeleid is zeer erg afhankelijk van het kennisniveau en uitrusting van de 
gemeenten: klimaat(adaptatie) zit vaak verspreid over verschillende gemeentelijke diensten en er 
gebeurt weinig mee. Er is dus nog werk aan de winkel om het bewustzijn te vergroten. 

· Veel begripsverwarring rond klimaatbeleid. Klimaatbeleid en ruimtelijk beleid is niet hetzelfde (discussie 
bouwmeester). Goede afstemming tussen beleidsdomeinen maken (dat liep mis met mobi-score: werd 
direct gelinkt aan ruimtelijk beleid). Het is de taak van de overheid klimaatbeleid duidelijk te definiëren 
en al dan niet onderscheid te maken tussen mitigatie en adaptatie. Opletten met klimaatportaal, 
klimaatadaptatietool, klimaatmitigatietool? 

· Er is een wetgevende lacune. Klimaat zit niet verankerd in processen als MER en ruimtelijke planning 
(ruimtelijk beleidsplan). Klimaatmaatregelen zijn niet afdwingbaar. Misschien kan een verordening hier 
wel een instrument voor zijn. 

Futureproofed cities (Laetitia Pirson): 

· Het portaal vat niet alle sectoren en risico’s. Bijvoorbeeld stromen, luchtkwaliteit, biodiversiteit … 
verbonden aan het convenant of mayors. De tabel, waarmee de Provincie Limburg werkt, is goede 
manier om de boer mee op te gaan. 

· Het portaal zal bekender worden en daardoor ook meer mensen aanspreken. 

· Er is nog een verschil tussen de effecten beschreven in het portaal en de effectieve inschatting van 
risico’s en impact (verwijzend naar de risico/impactanalyse gedaan door de Provincie Limburg o.b.v. het 
klimaatportaal). Dit kan helpen bij het vergroten van de bewustwording. 

· Positief verhaal is nodig om mensen te activeren. Belang van co-benefits (beleving, natuur, comfort, 
gezondheid …) aan te tonen. Proberen te wijzen op opportuniteiten. 

De VMM beoogt de klimaateffectkaarten en kerncijfers uit het Klimaatportaal Vlaanderen ook te gebruiken 
als input voor de toekomstige adaptatietool. Uit de screening van de tools bleek dat verschillende tools 
combineerbaar zijn met de toestand-effect-impactstructuur van het Klimaatportaal (o.a. EcoAdapt-tool, de 
Gidsmodellen, Klimaatschadeschatter, CELCIUS). Uit de evaluatie van deze effect- en impactkaarten en de 
interviews met kennisinstellingen blijkt ook dat de data uit het Klimaatportaal Vlaanderen in een eerste 
fase zeker een goed startpunt zijn. Echter, maatregelen voor enkele klimaateffecten zijn sterk schaal- en 
locatieafhankelijk, in het bijzonder ook hun effectiviteit. Om enkel het bestaande portaal als data-input te 
gebruiken bij het selecteren en lokaliseren van adaptatiemaatregelen is zo allicht bijkomende verfijning 
nodig. Op wijkniveau schat onder meer VITO bijvoorbeeld in dat de huidige resolutie van de hittekaarten 
opgenomen in het Klimaatportaal niet volstaan als basislaag voor het precies lokaliseren van maatregelen. 
Mogelijk kunnen indicatoren worden toegevoegd. Zo wordt er in de Klimaateffectatlas in Nederland, alsook 
in de KBS Toolbox gewerkt met ‘koelteplekken’, plekken die koeler zijn en blijven dan de omgeving en waar 
dus verkoeling kan worden gevonden. Verder dient bij de gemeentelijke analyse ook een onderscheid te 
worden gemaakt rond de schaal van de effecten en hun oorsprong: zo zijn fluviale over-stromingen vaak 
van bovenlokale oorsprong en schaal, terwijl pluviale overstromingen vaak door lokale knelpunten ontstaan 
(verhardingsgraad, rioolcapaciteit …) en door lokaal beleid oplosbaar zijn. Het wordt daartoe als een 
meerwaarde gezien om in het Klimaatportaal Vlaanderen (en zeker de daaruit volgende adaptatietool) een 
onderscheid te maken tussen de pluviale en de fluviale overstromingen, en ook de berekeningsresultaten 
voor de events met kleinere retourperiode in het portaal op te nemen. 
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Geïnterviewde instellingen als onder meer VITO werpen op om zich bij een adaptatietool voor gemeente-
besturen vooral op pluviale overstromingen te focussen, in het panelgesprek sloot Informatie Vlaanderen 
zich hierbij aan. Verder kunnen meerdere achtergrondkaarten zoals wijktyopologie, kwetsbaarheid van 
natuurgebieden voor waterschaarste en dergelijke aan het Klimaatportaal worden toegevoegd om een 
gebiedsspecifieke analyse te verfijnen (zie ook hoofdstuk 5 Geodata). 

Volgende indicatoren lijken een aangewezen aanvulling bij het huidige portaal: 

Hitte 
· Het aantal minuten lopen naar een koele plek (gedefinieerd als een plek waar er veel verdampt 

wordt en er schaduw is en oppervlakte > 200 m²). 
· Het aantal dagen met watertemperatuur > 20 °C, omdat warme wateroppervlaktes ’s nachts warmte 

afgeven en zo bijdragen tot hitte. 

Droogte 
· Indicator ‘risico droogtestress’ legt het verband met de landbouw en de natuur. 

Overstroming 
· Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag 1/100 jaar; 
· Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag 1/1000 jaar; 
· Wijktypologie aangezien wijken kunnen verschillen qua kenmerken en zwakke plekken en, ook de 

maatregelen per wijk zullen verschillen; 
· Natuurgebieden al dan niet droogteresistent of vochtminnend; 
· Het percentage verharding per buurt; 
· Landbouwgebieden (akkerland of grasland); 
· Risico op ondergrondverdichting; 
· Gevoeligheid voor watererosie; 
· Het percentage oppervlaktewater per buurt (i.k.v. waterbergende functie). 

VITO (Steven Broeckx en Dirk Lauwaet): 

· Zeker wanneer bij de adaptatietool een grafische output gewenst is, moet er echt stevig worden door-
gerekend en is het moeilijk zich te beperken tot een online tool waar rechtstreeks output uit kan worden 
verkregen. VITO ziet die doorrekening moeilijk gebeuren voor wateroverlast gezien grote ‘off site’ 
effecten: het fluviaal systeem sterkt zich immers tot voorbij de gemeentegrenzen uit. Daarom lijkt het 
van belang te kunnen focussen op (het kwantificeren van) pluviale overlast (lokale overlast door 
hemelwater). 

Informatie Vlaanderen (Jo Van Valckenborgh): 

· Afhankelijk van de toepassing en schaal zijn verschillende gemeenten betrokken partij. Je kan het 
signaleren maar overlaten aan het overheidsniveau dat ermee bezig is. De vraag stelt zich of dit dan 
allemaal in dezelfde tool gegoten moet worden, of je niet beter op een bepaald moment moet door-
verwijzen naar een ander schaalniveau. Bijvoorbeeld pluviale overstromingsproblematiek bij 
gemeentelijke aanpak, fluviale optrekken tot bijvoorbeeld provinciaal niveau. 
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4 MAATREGELENDATABANKEN 

De voorbije jaren werden heel wat vrij toegankelijke en gebruiksvriendelijke databanken van typemaat-
regelen voor klimaatadaptatie ontwikkeld. Deze databanken vormen een belangrijk vertrekpunt voor de 
klimaatadaptatietool. Ze fungeren als informatieve ‘fichebakken’ van adaptatiemaatregelen waaruit de tool 
op basis van de kenmerken van een specifiek gebied een selectie maakt. Voor de verdere uitwerking van de 
tool is het dan ook belangrijk dat deze databanken voldoende kwaliteitsvolle informatie over de maat-
regelen en hun toepassingsgebied, effectiviteit en kosten bevatten. Enkel wanneer deze informatie over de 
maatregelen beschikbaar is, kan de tool ze verder verwerken en benutten. 

4.1 Klimaat & Ruimte Vlaanderen 

Webadres: 
· http://www.klimaatenruimte.be/home 

Opdrachtgever: 
· Departement Omgeving van de Vlaamse overheid 

Uitvoerder: 
· Technum 

Omschrijving: 
De website ‘Klimaat & Ruimte Vlaanderen’ reikt ruimtelijke strategieën en concrete klimaatbestendige 
ruimtelijke inrichtingsprincipes aan om een antwoord te bieden op de effecten van de klimaatverandering. 
Zo toont de site concrete maatregelen en structurele bouwstenen, beide geïllustreerd met inspirerende 
praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. 

Databank: 
De website bevat een oplijsting van adaptatiemaatregelen op maat van Vlaamse steden en gemeenten. 
Deze oplijsting kan verfijnd worden door aan te duiden in welke mate een maatregel een antwoord moet 
bieden op één of meer van vier klimaateffecten: 

· Hittestress overdag 
· Nachtelijke hittestress 
· Droogte 
· Wateroverlast 

Nog verder verfijnen kan door te opteren voor een concrete ruimtelijke strategie: 
· Ontharden 
· Bebossen 
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· Ventileren 
· Warmteopname beheersen 
· Ruimte voor water 
· Afschermen 

Per maatregel wordt meer informatie gegeven over de effectiviteit ervan, eventuele bijkomende 
voordelen, het toepassingsgebied, de bouwstenen waaruit de maatregel bestaat, eventuele aandachts-
punten waarmee rekening gehouden moet worden bij de implementatie ervan, en inspirerende praktijk-
voorbeelden. Deze informatie is echter louter beschrijvend en indicatief weergegeven en niet met 
cijfermateriaal onderbouwd. 
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figuur 5: visuele weergave Klimaat & Ruimte Vlaanderen 
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4.2 Klimaatadaptatie app 

Webadres: 
· http://www.climateapp.nl/ 

Opdrachtgever: 
· Climate changes Spatial Planning Foundation 
· Stad Rotterdam 
· Provincie Utrecht 
· Stichting Climate Adaptation Services 
· Gemeente Delft 
· Waggonner & Ball architects, New Orleans 
· Department of Natural Resources and Environment, Ho Chi Minh City 

Uitvoerder: 
· Bosch Slabbers 
· Deltares 
· Sweco 
· KNMI 
· Witteveen+Bos 

Omschrijving: 
De Klimaatadaptatie app geeft stadsontwerpers, ingenieurs en anderen inzicht in mogelijke maatregelen 
die ze in een project met een specifiek klimaatadaptatiedoel kunnen implementeren. De app biedt op die 
manier inspiratie en informatie die relevant is voor nieuwbouw-, herstructurerings- of renovatieprojecten. 

Databank: 
De Klimaatadaptatie app geeft een oplijsting weer van mogelijke klimaatadaptatiemaatregelen. De app 
selecteert en rangschikt de maatregelen op basis van volgende criteria: 

· Adaptatiedoel: 
o Kust- en rivieroverstromingen 
o Overstromingen door hevige regen 
o Overstromingen van grondwater 
o Hitte 
o Droogte 

· Landgebruik: 
o Stadscentrum 
o Industrieel gebied 
o Randstedelijk gebied 
o Landelijk gebied 
o Park 

· Dominant bodemtype: 
o Zand 
o Veen 
o Klei 
o Gesteente 
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· Oppervlakteniveau en helling: 
o Hellend gebied 
o Vlak gebied op hoog terrein 
o Vlak gebied op laag terrein 

· Schaal: 
o Stad 
o Wijk 
o Straat 
o Gebouw 

· Projecttype: 
o Nieuwe ontwikkeling 
o Herontwikkeling 
o Verbetering van bestaande situatie 
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Voor elke maatregel wordt meer informatie gegeven over de werking ervan, de effectiviteit voor de 
verschillende adaptatiedoelen, eventuele bijkomende voordelen. Deze informatie is echter louter 
beschrijvend en indicatief weergegeven en niet met cijfermateriaal onderbouwd. 

figuur 6: visuele weergave Klimaatadaptatie app 
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figuur 7: visuele weergave Klimaatadaptatie app (2) 
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4.3 Maatregelenmatrix 

Webadres: 
· Geen afzonderlijke website, pdf downloadbaar via: 

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/publish/pages/115023/maatregelenmatrix.pdf 

Opdrachtgever: 
· Deltaprogramma Nieuwbouw en herstructurering 

Uitvoerder: 
· MHW 

Omschrijving: 
De Maatregelenmatrix biedt een overzicht aan van fysieke maatregelen die genomen kunnen worden ter 
voorkoming van overlast door water, droogte en hitte en maatregelen die schade bij een eventuele 
overstroming kunnen beperken. 

Databank: 
De Maatregelenmatrix is een tabelvormige oplijsting van 155 klimaatadaptatiemaatregelen. Voor elke 
maatregel geeft de matrix aanvullende informatie over: 

· Op welke klimaatthema’s de maatregel inspeelt: 
o Binnendijkse veiligheid 
o Buitendijkse veiligheid 
o Wateroverlast 
o Overlast-Droogte 
o Verzilting 
o Maaivelddaling 
o Hitte 
o Waterkwaliteit 
o Luchtkwaliteit 

· Schaalniveau: 
o Regio 
o Stad 
o Wijk 
o Straat 
o Perceel 
o Gebouw 

· Basisprincipe 
o Robuust 
o Veerkrachtig 
o Flexibel 
o Ad-hoc 

· Bijdrage aan adaptatiedoel 
· Tijdschaal van effect 
· Invloed op het effect van andere maatregelen 
· Interactie met andere thema’s 

o Biodiversiteit 
o Energieverbruik 
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o Economische spin-off 
o Leefomgevingkwaliteit (fysiek) 
o Leefbaarheid/sociale cohesie 
o Recreatie/sportieve mogelijkheden 

· Saldo bijdrage aan maatschappelijke doelen 
· Aanlegkosten 
· Terugverdientijd 
· Relevante wet- en regelgeving 
· Realisatietermijn 
· Intensiteit beheer en onderhoud 
· Monitoring 
· Verantwoordelijke voor aanleg 
· Verantwoordelijke voor beheer en onderhoud 
· Publiek-private samenwerkingsmogelijkheden 

Bovendien hoort bij elke maatregel een factsheet met meer uitgebreide informatie. Deze informatie is 
echter voornamelijk beschrijvend en op experteninschattingen gebaseerd. 
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figuur 8: visuele weergave Maatregelenmatrix 
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4.4 Groenblauwe Netwerken 

Webadres: 
· https://nl.urbangreenbluegrids.com/design-tool/ 

Opdrachtgever: 
· Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
· Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
· Stowa 

Uitvoerder: 
· Atelier Groenblauw 

Omschrijving: 
‘Groenblauwe Netwerken voor duurzame en klimaatbestendige steden’ is een website en ontwerptool die 
helpt om passende maatregelen en inspirerende voorbeelden te vinden om steden duurzaam, veerkrachtig 
en klimaatbestendig te maken aan de hand van het uitbouwen en versterken van groenblauwe netwerken. 
Op de website is informatie te vinden over de thema’s water, hitte, biodiversiteit, stadslandbouw, lucht-
kwaliteit, energie en processen. De tool wordt vooral gebruikt door onderwijsinstellingen, gemeenten en 
ontwerpers. 

Databank: 
De website beschikt over een ontwerptool die een oplijsting geeft van klimaatadaptatiemaatregelen. Deze 
maatregelen zijn hoofdzakelijk ontwerp- en projectmatige richtlijnen op wijk- en straatniveau en zetten op 
die manier in op het uitbouwen en versterken van groenblauwe netwerken in een stedelijke omgeving. De 
tool selecteert en rangschikt de maatregelen op basis van het thema waarop de maatregel moet inspelen: 

· Water 
· Hitte 
· Biodiversiteit 
· Stadslandbouw 
· Luchtkwaliteit 
· Energie 
· Sociaal-maatschappelijke en economische waarde 

Per maatregel worden het toepassingsgebied en de werking ervan beschreven en meer informatie gegeven 
over de ontwerprichtlijnen en de effectiviteit op de verschillende thema’s. De website omvat ook veel 
inspirerende Nederlandse en internationale praktijkvoorbeelden. Deze informatie is echter louter 
beschrijvend weergegeven en niet met cijfermateriaal onderbouwd. 
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figuur 9: visuele weergave Groenblauwe Netwerken 
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4.5 Maatregelen-toolbox Rainproof 

Webadres: 
· https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen 

Opdrachtgever: 
· Amsterdam Rainproof 

Uitvoerder: 
· Atelier Groenblauw 

Omschrijving: 
De Maatregelen-toolbox van de Rainproof website biedt professionals en bewoners informatie en inspiratie 
aan om de omgeving regenbestendig in te richten. Op die manier geeft de site meer informatie over de 
oplossingsrichtingen water afvoeren, water gebruiken, water infiltreren, water vasthouden en bergen en 
waterrobuust bouwen. 

Databank: 
De toolbox lijst 56 maatregelen op. Deze maatregelen zijn voornamelijk ontwerprichtlijnen voor projecten 
op wijk-, straat- en gebouwniveau. De toolbox selecteert en rangschikt de maatregelen op basis van 
volgende criteria: 

· Thema: 
o Water vasthouden en bergen 
o Water afvoeren 
o Water infiltreren 
o Water gebruiken 
o Waterrobuust bouwen 

· Schaal: 
o Gebouw 
o Dak 
o Tuin 
o Straat 
o Plein 
o Park 
o Buurt 

Elke maatregel wordt uitvoerig beschreven en voorzien van aanvullende informatie over de werking, het 
ontwerp, het toepassingsgebied, de uitvoering, de effectiviteit en de constructie- en onderhoud/beheer-
kosten ervan. Daarnaast toont de website ook voor elke maatregel enkele ontwerpschetsen en 
inspirerende praktijkvoorbeelden. Alle informatie is echter louter beschrijvend en indicatief weergegeven 
en niet met cijfermateriaal onderbouwd. 
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figuur 10: visuele weergave Maatregelen-toolbox Rainproof 
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figuur 11: visuele weergave Maatregelen-toolbox Rainproof (2) 
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4.6 Kritische analyse 

Er zijn in binnen- en buitenland reeds verschillende maatregelendatabanken voorhanden waarvan er 
hierboven enkele werden uitgelicht. Deze databanken vormen een inspiratiebron rond welke maatregelen 
werkbaar zijn. Echter worden de maatregelen vaak louter conceptueel beschreven. Steeds ontbreekt naast 
een kwantitatieve inschatting van de effectiviteit van de maatregel ook (en vooral) een doorvertaling in 
welke situaties of locaties de maatregelen aangewezen zijn, en kan niet worden nagegaan wat de 
implementatiegraad van de maatregel is. Hierop moet de adaptatietool van de VMM verder kunnen gaan. 
Enkele bestaande tools (EcoAdapt-tool van VITO, KBS Toolbox van Deltares en Universiteit Wageningen) 
gingen hier reeds mee aan de slag. Deze tools worden verder in het rapport besproken (zie hoofdstuk 6). 

Het spreekt voor zich dat bij het ontwerpen van de uiteindelijke adaptatietool zal moeten worden 
nagedacht welke maatregelen in de databank worden toegevoegd, en dus door de analyse van de tool 
geselecteerd kunnen worden. Zowel Jan Staes (Universiteit van Antwerpen) als Robbert Snep (Universiteit 
Wageningen) zijn het er over eens dat de klimaatadaptatietool zich zal focussen op lokale maatregelen, die 
genomen kunnen worden op lokale schaal door gemeenten, projectontwikkelaars en burgers. Dit houdt in 
dat de maatregelen minder verband zullen houden met zeespiegelstijging en fluviale overstromingen 
omdat deze aspecten op een hoger beleidsniveau worden behandeld maar zich eerder zullen toespitsen op 
de aspecten pluviale overstroming, hitte en droogte. 

Hierbij is het bij het screenen van de bestaande maatregelendatabanken opvallend dat adaptatiemaat-
regelen opgenomen in de databanken vaak betrekking hebben op een meer stedelijke omgeving (ontwerp 
van openbare ruimte, bewoning, parken ...). Datasets met maatregelen voor het buitengebied, bijvoorbeeld 
maatregelen die grondwateraanvullend zijn, of erosie bestrijden, worden vooralsnog niet rechtstreeks in 
het klimaatadaptatieverhaal betrokken, hoewel deze door enkele geïnterviewden wel als relevant worden 
beschouwd. 

Universiteit Antwerpen (Jan Staes): 

· Bij de focus op gemeenten gaat het vaak over klassieke maatregelen (enge klimaatadaptatie, klimaat-
adaptatie met kleine “k” bijvoorbeeld wadi’s aanleggen). Dit staat in tegenstelling tot een maatregel als 
het uitfaseren van landbouw of bebouwing wegens niet duurzaam op lange termijn. Met het hoger 
ruimtelijke idee gaan gemeenten niet meteen aan de slag gaan. Klimaatadaptatie met een grote “K” 
(Departement Omgeving, Departement Economie …) zou een wervend klimaatadaptatieverhaal moeten 
brengen. Dat is een ander soort klimaatadaptatie, meer visionair. Dat kan niet in een tool gestoken 
worden. 
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5 GEODATA 

5.1 Geodata nodig voor selectie - filtering en ruimtelijke implementatie 

Tabel 9 van het document ‘Kompas voor een klimaatbestendig en weerbaar Vlaanderen‘ (zie hoofdstuk 13 
Relevante referenties en websites) geeft aan welke geografische databronnen gebruikt worden in het 
Klimaatportaal. 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen geodata met betrekking tot bevolkingsdichtheid, land-
gebruik en bodemtype. 

Tijdens de interviews werden volgende datalagen specifiek vermeld omdat ze belangrijk zijn bij de selectie 
van maatregelen, veelal met betrekking tot pluviale overstromingen, in de ruimtelijke context van de 
gemeente of van het project: 

· Datalaag met onderscheid tussen openbaar en privaat domein: aangezien gemeenten gemakkelijker 
maatregelen kunnen nemen op het openbaar domein en beperkt impact hebben op het privaat 
domein (bijvoorbeeld door het toekennen van subsidies). 

· Datalaag met onderscheid tussen platte daken en hellende daken. Dit laat toe om in combinatie met 
de kaart van het privaat domein, binnen een gemeente na te gaan hoe groot het potentieel is aan 
groendaken en te onderzoeken of een financiële stimulans voor de burgers interessant kan zijn. 

· Datalaag met onderscheid tussen wegenis en parkeerruimte om na te gaan in welke zones (openbaar 
en privaat domein) verharding kan worden vervangen door infiltrerende verhardingen. 

· Datalaag voor de ligging van de grondwatertafel om indicatief na te gaan wat de mogelijkheden zijn 
voor infiltratie en berging. 

· Datalaag voor de bepaling van de terreinhellingen, belangrijk voor het correct inplannen van berging 
voor hemelwater. 

Voor de maatregelen met betrekking tot wateroverlast en hitte moeten de datalagen voldoende gedetail-
leerd zijn. 
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5.2 Bluelabel – de waterkwetsbaarheidsscan 

De tool Bluelabel (www.bluelabel.net) is recentelijk ontwikkeld in Nederland door Achmea, Royal 
HaskoningDHV en Nelen & Schuurmans en is anders dan de andere tools. Deze recente tool geeft via 
dashboards in combinatie met kaartmateriaal tot op woningniveau een inschatting van de klimaatkwets-
baarheid (hitte, overstroming fluviaal en pluviaal, droogte) tot op woningniveau. 

Bluelabel laat toe om op basis van een adrespunt van een woning na te gaan hoe de risico’s zijn op water-
overlast door regen, hitte en droogte. Binnenkort zal hier ook fluviale overstroming aan toegevoegd 
worden. 

De woning krijgt per item een klimaatlabel dat kan variëren van A naar E waarbij A overeenkomt met geen 
overlast bij een hevige bui, een lage gevoelstemperatuur en een ondiepe grondwaterstand, terwijl E over-
eenkomt met een waterdiepte van meer dan 23 cm, een hoge gevoelstemperatuur en een grondwatertafel 
van meer dan 8 m. 

Het combineert bovendien een burgerportaal met een beleidsmonitor voor lokale overheden en een 
informatieplatform voor woningcorporaties, vastgoedpartijen en bedrijven. De tool stelt geen maatregelen 
voor maar verwijst de burgers naar bestaande websites met klimaatadaptatiemaatregelen. Het doel van de 
tool is vooral de bewustwording voor een extremer klimaat bij burgers, overheden en bedrijven vergroten. 
De ontwikkelaars zien de labels als een startpunt voor klimaatadaptatief handelen. 

Het is de bedoeling dat 2 keer per jaar een update gebeurt van de datalagen zodat bij latere berekeningen 
van klimaatlabels wordt rekening gehouden met veranderingen in landgebruik, groen, waterberging … 

Het doel van Bluelabel is beleidsmedewerkers te doen inzien in welke mate investeringen bijdragen aan 
een verbetering van de labels per thema en of ze op schema liggen om de doelstellingen te behalen. 

figuur 12: visuele weergave Bluelabel 
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5.3 Kritische analyse 

Verschillende respondenten zoals onder meer Jeremy Carter (Universiteit Manchester) en Jo Van Valcken-
borgh (Informatie Vlaanderen) wijzen op de mogelijke valkuilen bij het gebruik van te gedetailleerde data. 
Zij adviseren niet te detailleren tot op perceelsniveau. Data is beschikbaar in verschillende schalen en 
formaten en is snel verouderd. De range van data en resultaten is snel te klein om waarachtigheid te gaan 
monitoren. Aan de andere kant is er wel een vorm van gebiedsspecifieke informatie nodig, aangezien de 
locatie de maatregel en de effectiviteit ervan bepaalt, aldus Ton De Nijs (RIVM). 

Universiteit Manchester (Jeremy Carter): 

· De betrouwbaarheid en kwaliteit van data blijft een uitdaging. Data zijn beschikbaar bij verschillende 
stakeholders in verschillende formaten. Dit maakt het moeilijk om mee te werken of om een duidelijk 
overzicht te behouden. Verschillende organisaties weten niet welke data toegankelijk zijn of hoe ze de 
data kunnen gebruiken. 

Informatie Vlaanderen (Jo Van Valckenborgh): 

· Data en kaarten verouderen. Hoe locatie-specifieker de info (bijvoorbeeld perceelsniveau: verharding in 
straat, potentieel van tuinen …), hoe groter de kans dat de hele tool gekelderd wordt door onvermijde-
lijke fouten of anachronismen in de data. Het is daarom gevaarlijk om een locatie-specifieke analyse uit 
te rollen over heel Vlaanderen. Kaarten worden immers niet zo vaak geactualiseerd, wegens zeer duur. 
Het is belangrijk om je te hoeden voor cartografische weergave, dit zorgt voor onvermijdelijke fouten, 
zeker als de burger aan de tool kan, en niet enkel de overheden. Het is niet aangewezen om te werken 
op perceelsniveau. Elk foutje wordt gevonden en aangevallen. Beter naar lokale (voorbeeld)projecten te 
verwijzen. 

RIVM (Ton De Nijs): 

· Belang van de locatie. De locatie bepaalt de effectiviteit van de maatregel. Zoals bijvoorbeeld de 
effectiviteit van het planten van een boom in het centrum van een stad hoger zal liggen dan het planten 
van een boom in een bos. Wij zijn intussen bezig met het uitbouwen van een nieuwe tool ‘groenbaten-
planner’ als opvolger van TEEB-stad tool waarin locatie een centrale locatie zal opnemen. 
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6 SELECTIE - FILTERING 

Uit de maatregelendatabanken dient de tool nu voor een welbepaald gebied in Vlaanderen op gemeente-
of wijkniveau een selectie en rangschikking te maken van specifieke klimaatadaptatiemaatregelen die in dat 
gebied kunnen worden uitgevoerd om de gevolgen van klimaatverandering daar aan te pakken. Deze 
selectie van maatregelen doet de tool idealiter aan de hand van drie filteracties. In de hierop volgende 
secties lichten we deze acties kort toe en ‘pluggen’ we de functionaliteiten van reeds bestaande tools in 
daar waar deze optimaal kunnen worden ingezet. 

6.1 Actie I: Lokaliseren 

In een eerste stap duidt de gebruiker van de klimaatadaptatietool een gebied aan waarvoor hij/zij wil 
analyseren wat de te verwachten klimaateffecten en -impacts zijn en welke adaptatiemaatregelen hij/zij 
kan inzetten om deze aan te pakken. De meeste bestaande tools doen dit door de gebruiker een polygoon 
op kaart te laten tekenen rondom het gebied waarin hij/zij geïnteresseerd is of een wijk of buurt binnenin 
een bepaalde gemeente te laten aanduiden. Een voorbeeld van een tool die de gebruiker vraagt om op die 
manier de te analyseren zone te lokaliseren, is de Antwerpse Groentool. 

6.1.1 Groentool Antwerpen 

Webadres: 
· https://groentool.antwerpen.be/analysis.xhtml 

Opdrachtgever: 
· Stad Antwerpen 

Uitvoerder: 
· VITO 
· Universiteit Gent 

Omschrijving: 
De Antwerpse Groentool is gemaakt voor iedereen die bezig is met groen in de stad: planners, planters, 
bouwers, ontwerpers, analisten, onderhouders … Ze is vooral bedoeld voor de aanleg en heraanleg van 
openbaar domein in de bebouwde kom. Voor een welbepaalde locatie in Stad Antwerpen geeft de tool 
haar gebruikers inzicht in de effecten van groenmaatregelen op de leefomgeving: luchtkwaliteit, hittestress, 
waterhuishouding, geluidsperceptie, biodiversiteit en CO2-opname. Zo vormt ze een inspiratiebron voor 
verschillende maatregelen die mogelijk zijn: ontharding, aanplanten van bomen, struiken, hagen of open 
groenvormen, groene gevels en dakoppervlaktes. 
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Lokalisatie: 
De Groentool vraagt de gebruiker om in een eerste stap voor het uitvoeren van een locatiespecifieke 
analyse het analysegebied op kaart aan te duiden door een polygoon rond dit gebied te tekenen. 
Vervolgens geeft de tool een overzicht van het landgebruik in dat gebied en een webdiagram met de 
potentiële impact van groenmaatregelen voor de verschillende thema’s (luchtkwaliteit, hittestress, 
waterhuishouding, geluidsperceptie, biodiversiteit en CO2-opname). Hieruit kan de gebruiker afleiden 
welke thematieken het zwaarst doorwegen in het geselecteerde gebied. Op basis van deze potentiële 
impact doet de tool vervolgens een suggestie van 5 groenmaatregelen die kunnen worden ingezet in het 
gebied. De gebruiker kan 1 of meerdere van deze groenmaatregelen selecteren om hun individuele impact 
op de verschillende thema’s in een webdiagram te zien. Hierbij wordt de berekening van de toegepaste 
groenmaatregel vergeleken met de huidige situatie in een optimaal scenario waarbij groen met maximaal 
effect wordt ingezet. 

figuur 13: visuele weergave Groentool Antwerpen 
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Een andere manier om de gebiedsanalyse van de klimaatadaptatietool op te starten is door niet de 
gebruiker de zone op kaart te laten afbakenen met behulp van een polygoon, maar door het ecosysteem-
type waartoe het te onderzoeken gebied behoort aan te duiden. Dit ecosysteemtype kan dan op een meer 
generaliserende, systematische manier benaderd worden en geëvalueerd naar mogelijke inpassingen van 
adaptatiemaatregelen. Deze benadering laat toe de gebruiker inzicht te geven in de ecosystemische 
werking van bepaalde gebieden en hoe deze aangegrepen kan worden om klimaatrobuuste maatregelen te 
treffen, zonder manuele of modelmatige analyse van onderliggend kaartenmateriaal. GrondRR, het advies-
bureau van landschapsarchitect Vincent Grond, baseerde zich op dergelijk uitgangspunt voor de ontwikke-
ling van de Gidsmodellen. 

6.1.2 Gidsmodellen 

Webadres: 
· https://gidsmodellen.nl/ 

Opdrachtgever: 
· Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
· STOWA 
· Rijkswaterstaat Leefomgeving 

Uitvoerder: 
· GrondRR 
· Wageningen Environmental Research 

Omschrijving: 
Gidsmodellen zijn theoretische beeldschema’s die de regionale situatie van de karakteristieke bodem en 
ondergrond van 10 verschillende landschapstypes in Nederland visueel weergeven. Voor elk landschaps-
type is zowel een regionaal als stedelijk model beschikbaar. De Gidsmodellen zijn opgesteld vanuit het idee 
dat bodem, water en groen als systeemeenheid moeten worden beschouwd. En dat die eenheid de basis 
vormt voor ruimtelijke planvorming. Bij de inrichting en het beheer van de bebouwde klimaatbestendige 
omgeving geven de Gidsmodellen inzicht en kennis in het bodem- en watersysteem om zo maatregelen 
voor klimaatadaptatie en duurzame gebiedsontwikkeling beter af te stemmen op de randvoorwaarden van 
bodem en ondergrond. De Gidsmodellen vormen zo een effectief hulpmiddel als een groep betrokken 
mensen met gebiedskennis vanuit verschillende disciplines en organisaties op zoek gaat naar eenheid in 
visie en ontwikkelingsrichting. 

Lokalisatie: 
Via de website van de Gidsmodellen of van de Nederlandse Klimaateffectatlas 
(http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/) kan de gebruiker de zone waarin hij/zij geïnteresseerd is op kaart 
situeren binnen één van de 10 landschapstypes in Nederland. Voor dit landschapstype kunnen vervolgens 
twee Gidsmodellen opgevraagd worden: één voor de regio en één voor de stad. Elk van deze Gidsmodellen 
bestaat uit 3 afbeeldingen: 

· De uitgangssituatie, met karakteristieke kenmerken van bodem, ondergrond, water en groen. 
· Mogelijkheden voor het versterken van de klimaatrobuustheid. 
· Mogelijkheden voor het versterken van ecosysteemdiensten. 
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figuur 15: visuele weergave Gidsmodellen 

figuur 14: visuele weergave Gidsmodellen (2) 
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figuur 17: visuele weergave Gidsmodellen (3) 

figuur 16: visuele weergave Gidsmodellen (4) 
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6.2 Actie II: Filteren op ruimtelijke kenmerken 

Nu het gebied waarin de gebruiker geïnteresseerd is, is gelokaliseerd, dient de klimaatadaptatietool in een 
volgende stap een eerste selectie van adaptatiemaatregelen uit de maatregelendatabanken te halen op 
basis van de ruimtelijke kenmerken van dat gebied. Welke maatregelen toegepast kunnen worden in het 
gebied en welke niet, is immers afhankelijk van specifieke geospatiale informatie over ruimtegebruik en 
ruimtekarakteristieken zoals wijktypologie, bodembedekking, bodemtype, ondergrondverdichting, 
overstromingsrisico, erosiegevoeligheid, hellingsgraad, grondwaterstand, dakentype ... De tool kan deze 
informatie grofweg op twee manieren opvragen en verwerken: ofwel door de gebruiker relevante 
informatie handmatig te laten invullen, ofwel door middel van een geautomatiseerde GIS-analyse van 
geodatakaarten. De Klimaatbestendige Stad Toolbox (KBS Toolbox) is een voorbeeld van een tool die 
rechtstreeks informatie opvraagt aan de gebruiker, terwijl de Antwerpse Groentool een tool is die op een 
geautomatiseerde manier informatie uit geodata haalt. 

6.2.1 Klimaatbestendige Stad Toolbox (KBS Toolbox) 

Webadres: 
· https://kbstoolbox.nl/nl/ 

Opdrachtgever: 
· Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat – onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad 

Uitvoerder: 
· Deltares 
· Wageningen Environmental Research 
· Atelier Groenblauw 
· TNO 
· Bosch Slabbers 

Omschrijving: 
De Klimaatbestendige Stad Toolbox bevat uitgebreide informatie over een 40-tal klimaatadaptatiemaat-
regelen om een wijk, buurt, terrein of straat beter te beschermen tegen wateroverlast, droogte en hitte. De 
gebruiker tekent zelf een gebied op kaart in en ziet vervolgens waar welke maatregelen geschikt zijn en 
hoeveel deze kosten en opleveren. Op die manier kan de tool worden ingezet als verkenningsinstrument 
van mogelijke adaptatiemaatregelen tijdens gezamenlijke ontwerpsessies en als gemeenschappelijke 
kennisbasis tijdens risicodialoog. Zo kunnen met de Toolbox verschillende planalternatieven worden 
opgesteld, met elkaar vergeleken en afgezet tegen gestelde klimaatadaptatiedoelen. 

Filtering op ruimtelijke kenmerken: 
De Klimaatbestendige Stad Toolbox vraagt de gebruiker om zijn/haar projectgebied door middel van een 
polygoon in te tekenen op kaart en om verscheidene parameters over de ruimtelijke kenmerken van het 
projectgebied handmatig in te geven. De volgende parameters worden aan de gebruiker opgevraagd: 

· Wijktype 
· Belangrijkheid multifunctioneel landgebruik 
· Schaalniveau 
· Bestaande ruimtetypes 
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· Ondergrondse beschikbaarheid 
· Dakentype 
· Grondtype 
· Helling 

Ook het beoogde klimaatadaptatiedoel wordt aan de gebruiker gevraagd. 

Vervolgens geeft de tool een oplijsting weer van een 40-tal adaptatiemaatregelen (uit de maatregelen-
databank Groenblauwe Netwerken) die de gebruiker kan intekenen in zijn/haar projectgebied. Voor elk van 
deze maatregelen berekent de tool een ‘effectiviteitsscore’ die de tool gebruikt om de maatregelen te 
rangschikken op toepasbaarheid en geschiktheid in het projectgebied. Deze toepasbaarheid wordt bepaald 
door de ruimtelijke informatie ingevoerd door de gebruiker. De effectiviteitsscore berekent de tool aan de 
hand van een scoretabel op basis van de ruimtelijke parameters en het adaptatiedoel die de gebruiker 
eerder aangaf. De kencijfers in de scoretabel werden toegekend door middel van beoordeling door 
experten. 

figuur 18: visuele weergave Klimaatbestendige Stad Toolbox 
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figuur 19: visuele weergave Klimaatbestendige Stad Toolbox (2) 

6.2.2 Groentool Antwerpen 

Filtering op ruimtelijke kenmerken: 
De Antwerpse Groentool geeft in een diagram een overzicht van het landgebruik in de door de gebruiker 
geselecteerde zone en in een webdiagram een weergave van de potentiële impact van groenmaatregelen 
voor de verschillende thema’s (luchtkwaliteit, hittestress, waterhuishouding, geluidsperceptie, biodiver-
siteit en CO2-opname). Op basis van deze potentiële impact doet de tool vervolgens een suggestie van 
5 groenmaatregelen die kunnen worden ingezet in het gebied. De berekening van de potentiële impact van 
groenmaatregelen per thema en de daaruit afgeleide selectie van 5 maatregelen doet de Groentool door 
middel van een geautomatiseerde GIS-analyse van verscheidene geodatakaarten. De tool maakt voor deze 
analyse per groenmaatregel impactkaarten aan die per thema in beeld brengen waar de maatregel veel of 
weinig potentieel heeft om de bestaande situatie te verbeteren. Voor de opmaak van deze impactkaarten 
en de achterliggende berekeningen gebruikt de tool kaarten met informatie over de ruimtelijke kenmerken 
in de zone zoals de locatie van gebouwen, gevels en huidig groen en de plaatsen waar groenbuffers en 
bossen mogelijks kunnen ingepland worden. 
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figuur 20: visuele weergave Groentool Antwerpen 
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6.3 Actie III: Filteren op klimaateffecten 

Naast het selecteren van adaptatiemaatregelen uit de maatregelendatabanken op basis van hun ruimtelijke 
toepasbaarheid in het gekozen gebied, kan de tool deze maatregelen nog verder filteren op basis van de 
beoogde adaptatiedoelen. Deze adaptatiedoelen kan de tool rechtstreeks opvragen aan de gebruiker, zoals 
de Klimaatbestendige Stad Toolbox het doet. Ofwel bepaalt de tool deze zelf door een gebiedsspecifieke 
GIS-analyse uit te voeren van de klimaateffectkaarten uit het Klimaatportaal Vlaanderen. Voor gebieden die 
volgens de effectkaarten hoofdzakelijk zullen te kampen krijgen met bijvoorbeeld hittestress, zal de tool 
bijgevolg maatregelen voorstellen die voornamelijk op dit klimaateffect ingrijpen. Een voorbeeld van een 
tool die op die manier werkt is de EcoAdapt-tool. Deze tool is een verdere uitwerking van de Groentool 
Antwerpen, maar dan met een specifieke focus op klimaatadaptatie. 

6.3.1 Klimaatbestendige Stad Toolbox 

Filtering op klimaateffecten: 
De Klimaatbestendige Stad Toolbox vraagt de gebruiker om zijn/haar projectgebied door middel van een 
polygoon in te tekenen op kaart, verscheidene ruimtelijke kenmerken voor dit gebied op te geven en om 
één of meerdere klimaatadaptatiedoelen waarvoor de voorgestelde maatregelen moeten toe dienen aan te 
vinken. De gebruiker heeft hierbij keuze tussen: 

· Hittestress 
· Droogte 
· Wateroverlast 
· Waterveiligheid 

Vervolgens geeft de tool een oplijsting weer van een 40-tal adaptatiemaatregelen (uit de maatregelen-
databank Groenblauwe Netwerken) die de gebruiker kan intekenen in zijn/haar projectgebied. Voor elk van 
deze maatregelen berekent de tool een ‘effectiviteitsscore’ die de tool gebruikt om de maatregelen te 
rangschikken op toepasbaarheid en geschiktheid in het projectgebied. Deze effectiviteitsscore berekent de 
tool niet enkel op basis van de ruimtelijke kenmerken van het projectgebied, maar ook op basis van de 
adaptatiedoelen die de gebruiker eerder aangaf. Zo suggereert de tool de maatregelen die het meest 
geschikt zijn voor deze adaptatiedoelen. 
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figuur 21: visuele weergave Klimaatbestendige Stad Toolbox 

6.3.2 EcoAdapt-tool 

Webadres: 
· https://ecoadapt.marvin.VITO.be/analyse/ 

Opdrachtgever: 
· EIT Climate-KIC 

Uitvoerder: 
· VITO 

Omschrijving: 
De EcoAdapt Climate Portal is een klimaatadaptatietool in opbouw die de impact van groenblauwe maat-
regelen op de gevolgen van klimaatverandering in een bepaalde wijk van een stad of gemeente in kaart 
brengt. Het geeft specifiek voor die wijk een eerste zicht op de te verwachten klimaateffecten en hoe die 
gereduceerd kunnen worden door de inzet van één of meerdere adaptatiemaatregelen. De tool bestaat 
voorlopig enkel nog maar voor de steden van Venlo en Antwerpen en omvat slechts 6 adaptatiemaat-
regelen. 
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Filtering op klimaateffecten: 
De EcoAdapt-tool vraagt de gebruiker in een eerste stap om een gebied op kaart aan te duiden door een 
polygoon rond dit gebied te tekenen of door een vooraf gedefinieerde wijk of sector in de stad te selecte-
ren. Vervolgens schat de tool voor de aangeduide zone in wat de te verwachten klimaatuitdagingen op vlak 
van hittestress en wateroverlast zijn. Het effect op hittestress drukt de tool uit in ‘aandeel hittestress 
gevoelig gebied’ (in %), het effect op wateroverlast in ‘gemiddeld waterniveau bij hevige regenval’ (in cm) 
en ‘volume te veel water op straat bij hevige regenval’ (in m³). Op basis van deze inschatting worden 
verschillende adaptatiemaatregelen (uit de maatregelendatabank van de Groentool Antwerpen) gerang-
schikt voorgesteld. Naderhand kan de gebruiker één of meerdere van deze maatregelen selecteren, waarna 
de EcoAdapt-tool de effectiviteit van de gekozen maatregelen in hun reductie van de klimaateffecten 
berekent en visueel weergeeft. 
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figuur 22: visuele weergave EcoAdapt-tool 
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figuur 23: visuele weergave EcoAdapt-tool (2) 
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6.3.3 Groentool Antwerpen 

Filtering op klimaateffecten: 
De Antwerpse Groentool geeft in een webdiagram weer wat de potentiële impact is van groenmaatregelen 
voor verschillende thema’s in een bepaald gebied (luchtkwaliteit, hittestress, waterhuishouding, geluids-
perceptie, biodiversiteit en CO2-opname). Op basis van deze potentiële impact doet de tool vervolgens een 
suggestie van 5 groenmaatregelen die kunnen worden ingezet in dat gebied om de verschillende thema’s te 
verbeteren. De Groentool berekent deze potentiële impact van groenmaatregelen per thema door middel 
van een GIS-analyse van zogenaamde impactkaarten. Deze kaarten brengen voor elke groenmaatregel en 
voor elk thema in beeld waar een groenmaatregel veel of weinig potentieel heeft om de bestaande situatie 
voor dat thema te verbeteren. Ze geven een impactscore weer gebaseerd op de huidige situatie van het 
gekozen thema en het reeds aanwezige groen en op de effectwaarde van de gekozen maatregel ter 
verbetering van de huidige situatie. Op die manier baseert de Groentool haar selectie van maatregelen niet 
alleen op hun ruimtelijke toepasbaarheid in het gebied, maar ook op de meest relevante thema’s in dat 
gebied en op hoe groot de impact van de maatregelen op die thema’s potentieel is. 
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figuur 24: visuele weergave Groentool Antwerpen 
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6.4 Kritische analyse 

In onderstaande kritische analyse komt het belang van gebiedsspecifieke selectie van maatregelen in het 
kader van deze opdracht naar voor. Volgens verschillende respondenten kan dit echter ook risico’s 
inhouden (VITO, UA, Sumaqua, Antea...). De effectiviteit van maatregelen ligt vaak buiten de grenzen van 
de gemeente. Bovendien vraagt het doorrekenen van maatregelen via effectkaarten veel rekenwerk en 
vereist dit een hoger kennisniveau van de eindgebruiker. Er is een zekere vertaalslag nodig om de klimaat-
maatregelen om te zetten zodat ze behapbaar zijn voor een leek. 

Een zekere vorm van automatische selectie van maatregelen lijkt dus wel aangewezen. Echter wordt er 
door veel ondervraagden kritisch gekeken naar een volledige automatische selectie van maatregelen 
(Provincie Limburg, Futureproofed Cities, Climate-KIC, SMHI…). Er wordt voordeel gezien in de handmatige 
selectie van maatregelen. Het geeft lokale overheden een groter gevoel van betrokkenheid, omdat zij zelf 
nog hun eigen inbreng kunnen hebben in de selectie van maatregelen. Hoe handmatiger de selectie van 
maatregelen, hoe meer transparantie. Dit geeft ook de mogelijkheid (bijvoorbeeld in een workshop) om te 
streven naar co-benefits bij de uiteindelijke selectie van de maatregelen (mitigatie, recreatie, gezond-
heid...). 

Een tussenoplossing tussen automatische en handmatige selectie en tussen top-down en bottom-up wordt 
voorgesteld door Robbert Snep (Universiteit Wageningen). Hij stelt voor om voor enkele stedenbouw-
kundige of topografische types de meest geschikte maatregelen door te rekenen en zo een systeem-
beschrijving met effectiviteitsberekening van de effecten te kunnen doen. Een gemeente kan dan door een 
karakterisering op basis van deze stedenbouwkundige types, een overzicht krijgen van de maximaal te 
nemen maatregelen en hun effect. 

Om de selectie van maatregelen voldoende gebiedsspecifiek te houden hebben enkele respondenten in 
hun eigen tools aannames of simplificaties uitgevoerd. VITO houdt bijvoorbeeld rekening met uitgemid-
delde waarden voor het gehele gebied in plaats van in de EcoAdapt-tool de detailleringgraad van een 
overstromingsmodel over te nemen. In de ECOPLAN tools wordt fluviale overstroming bewust weggelaten 
daar deze bovenlokale werking heeft. Ook zijn enkele bestaande tools (EcoAdapt, KBS Toolbox) bewust 
toegespitst op het stedelijk gebied, om mogelijke klimaateffecten en de eraan gelinkte maatregelen te 
beperken tot één systeemcontext. Het landelijke gebied is hierdoor in de huidige toolsets en bijhorende 
rekenmodellen eerder ondervertegenwoordigd. 

VITO (Steven Broeckx en Dirk Lauwaet): 

· Een toegankelijke adaptatietool moet volgens VITO zo laagdrempelig en duidelijk mogelijk zijn: eerst de 
uitdagingen identificeren voor het plangebied, en daar dan een maatregelenset aan koppelen. 

- tool moet aangeven welke maatregelen een bepaald risico inperken; 
- mogelijk om maatregelen in de tijd (2030, 2050 …) op verschillende risico’s te toetsen. 

· Als randvoorwaarden worden onder meer de rekentijden voor de impactberekening genoemd: er wordt 
geëxperimenteerd met rekenmethodes. Hoge resolutiekaarten zijn zeer zwaar maar technisch mogelijk 
(bijvoorbeeld hittekaarten) voor heel Vlaanderen. De huidige tool EcoAdapt beperkt dit reeds door een 
resolutie te kiezen afhankelijk van de schaal van het geselecteerde gebied. Volgens VITO is een fijne 
resolutie erg belangrijk voor lokale maatregelen inzake hitte en pluviale wateroverlast. 
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· Visie op eigen tool (EcoAdapt-tool): nu toont de tool geen ‘meest ideale locatie’ voor een specifieke 
maatregel. De opzet was tool zo simpel mogelijk te houden, snel inzichten te verkrijgen en rekenwerk te 
beperken. Wat met verschil in effectiviteit tussen maatregelen? De effectiviteit hangt af van ruimtelijke 
context, dit wordt niet in de tool mee in rekening genomen: er wordt een gemiddelde berekend voor het 
hele ruimtelijk gebied. Bijvoorbeeld het wordt niet wenselijk geacht het ganse rioleringssysteem te 
analyseren (niet vergelijkbaar met de detailleringsgraad van een overstromingsmodel). De tool moet 
inspireren, er wordt niet gepoogd echt ingenieurswerk te vervangen. 

· Wie gaan de gebruikers zijn? Hoeveel doorlooptijd moet de tool hebben? Deze vragen vormen hoe de 
tool eruit moet zien. Er is immers technisch heel wat mogelijk. Een laagdrempelige internettool voor 
gemeentegebruik is mogelijk, maar de detailgraad zal dan veel lager zijn met een focus op inspireren en 
informeren. Een zeer gedetailleerde tool met bijvoorbeeld ook effectkaarten van de maatregelen zal 
veel meer rekenkracht vergen en ook een hoger kennisniveau van de gebruiker. Dan wordt het doel-
publiek de studiebureaus of experten. Hierbij worden scenario’s opgesteld en ingebracht en naar een 
externe server gestuurd (bijvoorbeeld zoals bij IFDM-traffic). 

Deltares (Frans van de Ven): 

· Deltares heeft een duidelijk standpunt over selectie en filtering: de KBS Toolbox is belangrijk bij het 
begin van het planproces om verschillende maatregelen met elkaar te vergelijken (wat is goed of slecht 
aan deze maatregel?). Het werkt als een preselectietool met ranking van maatregelen. De output van 
de toolbox wordt verder met alle partijen besproken tijdens verschillende workshops. De vertegenwoor-
digers van verschillende groepen doen andere afwegingen maar uiteindelijk moet een consensus en 
balans bereikt worden. 

· De meeste aanpassingen in de stad of gemeente gebeuren omwille van projecten in het domein van 
mobiliteit, vergrijzing ... Idealiter wordt de klimaatadaptatie meegenomen in elk project (bijvoorbeeld in 
sommige steden worden werken gepland wijk per wijk i.s.m. de nutsmaatschappijen). 

· De KBS Toolbox is niet geschikt voor het buitengebied. 

· Het proces waarin de tool wordt gebruikt is belangrijker dan de inhoud of de resultaten (kwantificering) 
die de tool genereert. De tool schetst een ontwerp en activeert hierbij de betrokken stakeholders. Het is 
belangrijk dat dit maar enkele uren tijd vraagt. De sessies met de KBS Toolbox zijn een eerste stap in een 
proces. Nadien volgt het regulier ontwerp en de detailuitwerking. 

· De bestaande KBS tool kan worden aangepast om gebruikt te worden in Vlaanderen, maar dan is het 
een tool eerder op projectniveau met inbreng van gebruikers, zoals de huidige toepassing. 

Universiteit Antwerpen (Jan Staes): 

· Filteren op basis van gebiedsspecifieke info bevat mogelijke risico’s. Bij gemeenten is het vaak dat 
gemeenten geen wateroverlast hebben en dus redeneren dat ze geen hemelwaterplan nodig hebben, 
terwijl het infiltreren en het vasthouden van water wel belangrijk is, zeker in de gemeenten die geen 
wateroverlast hebben, omdat deze op de plekken zitten waar ze het verschil kunnen maken. Gemeenten 
met veel wateroverlast, in een dal, zijn soms minder geschikt om te bufferen of te infiltreren. De maat-
regelen van één gemeente moeten bijdragen aan het grotere systeem. 
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Universiteit Wageningen (Robbert Snep): 

· Een andere optie (meer werk en pilootoefeningen nodig) is om voor enkele stedenbouwkundige types 
(bedrijventerrein, lintbebouwing …) de meest geschikte maatregelen door te rekenen en zo een systeem-
beschrijving met effectiviteitsberekening van de effecten te kunnen doen. Een gemeente kan dan door 
een karakterisering op basis van deze stedenbouwkundige types, een overzicht krijgen van de maximaal 
te nemen maatregelen en hun effect. 

SMHI (Anna Jonsson): 

· Anna Jonsson is terughoudend over de geautomatiseerde suggesties: ik denk niet dat de gemeenten 
zomaar de output van een portaal of tool zullen aanvaarden. Het is belangrijk om de beleidsmakers bij 
te staan zonder dat het een instrument wordt dat alles bepaalt. 

· Na het voorstellen van een lijst van mogelijke maatregelen zou de tool een manier kunnen bieden om de 
selectie te gebruiken, bijvoorbeeld voor een workshop, of om ze af te wegen (multicriteria-analyse) met 
de politici, zodat ze kunnen uitzoeken hoe ze de maatregelen willen combineren/implementeren en ze 
willen prioriteren. Ook zouden ze veel bredere overwegingen dan alleen het klimaat in aanmerking 
kunnen nemen, zoals sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en participatie van de burgers. Het 
automatische adaptatiepakket zou kunnen worden gebruikt als het begin van een discussie over 
klimaatverandering en niet als het resultaat van de besluitvorming (een beslissingsondersteunend 
instrument dat in de klimaatadaptatieplanning is geïntegreerd). Adaptatieplanning zal nooit slechts één 
druk op de knop zijn. 

· Het is belangrijk om te proberen maatregelen te vinden die goed scoren op het gebied van adaptatie, 
maar ook streven naar ‘win-wins’ (mitigatie, recreatie, gezondheid  ...). 

Sumaqua (Vincent Wolfs): 

· SCAN laat toe om voor een stad of wijk risico’s m.b.t. wateroverlast te berekenen en scenario’s door te 
rekenen. 

· De effectiviteit van maatregelen die overstromingen beperken, ligt soms in afwaarts gebied. Men moet 
dus steeds naar het ruimer gebied kijken. 

Climate-KIC (Thomas Osdoba): 

· We moeten zo vroeg mogelijk een brede kijk hebben, zo lang mogelijk, en dan alleen nog maar 
compartimenteren als het gaat om het aspect van de uitvoering. 

Antea (Marten Dugernier): over automatisatie: 

· De tool moet gebiedsspecifieke maatregelen opleveren eerder dan onderliggende ruimtelijke systemen 
inzichtelijk maken. In dit verhaal is het belangrijk concreet te zijn. In een ander verhaal ontwikkelde hij 
samen met Alterra een Vlaamse variant voor Gidsmodellen voor Denderland en de kust: een co-creatie-
tool om met stakeholders een systeemanalyse te doen. 

· Er is een kennislacune bij lokale besturen. Niet alle bestuurders zijn technici en ze hebben vaak moeite 
met de interpretatie van bijvoorbeeld watertoetskaarten. Er is reeds veel informatie beschikbaar maar 
er toch ook vertaalslag nodig om de klimaatmaatregelen om te zetten zodat ze behapbaar zijn voor een 
leek. Dus een zekere vorm van automatisatie is wel aangewezen. 
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Futureproofed cities (Laetitia Pirson): 

· Als de selectie van maatregelen te geautomatiseerd gebeurt, zien gemeenten het als een obligatie waar 
ze zelf geen inbreng in hadden en zullen ze ook niet overgaan tot actie. Ze moeten mee kunnen kiezen 
en inzicht verkrijgen in de co-benefits om zo klimaatadaptatie te kunnen linken aan een breder beleid 
(kostenbesparing, gezondheid …). Een stuk dient dus handmatig te blijven, de tool moet transparant 
zijn. 

Provincie Limburg (Nele Vandereyt): 

· De tool mag sturend zijn maar geen black box. 
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7 RUIMTELIJKE IMPLEMENTATIE 

De uitkomst van de eerste stap van de klimaatadaptatietool is een selectie van één of meerdere adaptatie-
maatregelen uit de maatregelendatabanken die de gebruiker in een welbepaald gebied kan en wil inzetten 
om de gevolgen van klimaatverandering daar aan te pakken. In een tweede stap bepaalt de tool de 
implementatiegraad van deze maatregelen in het gebied en situeert ze geografisch op kaart. 

7.1 Implementatiegraad bepalen 

Slechts enkele bestaande tools bepalen door middel van een geautomatiseerde GIS-analyse op welke plek-
ken binnen het door de gebruiker afgebakende gebied de maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen 
worden. De Antwerpse Groentool doet dit, net als de EcoAdapt-tool. 

7.1.1 Groentool Antwerpen 

Implementatiegraad bepalen: 
Voor elk van de gekozen maatregelen berekent de Antwerpse Groentool naast de effectiviteit van de 
maatregel op de verschillende thema’s ook de toepasbaarheid van de maatregel in het gebied. Deze wordt 
weergegeven als een percentage van de totale oppervlakte van dat gebied. Voor de berekening van deze 
toepasbaarheid gebruikt de tool kaarten met informatie over de ruimtelijke kenmerken van het gebied 
zoals de locatie van gebouwen en gevels en mogelijke plaatsen voor groendaken, groenbuffers en bossen. 

figuur 25: visuele weergave Groentool Antwerpen 
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7.1.2 EcoAdapt-tool 

Implementatiegraad bepalen: 
De EcoAdapt Climate Portal berekent voor elke adaptatiemaatregel die het voorstelt wat de maximale 
implementatiegraad is in het gebied. De gebruiker kan vervolgens de werkelijk toegepaste implementatie-
graad kiezen door middel van het verschuiven van een slice bar. 

figuur 26: visuele weergave EcoAdapt-tool 
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7.2 Maatregelen situeren 

Naast het bepalen van de implementatiegraad stelt de tool de gebruiker tevens in staat om de maatregelen 
geografisch te situeren en in te plannen op kaart. De Klimaatbestendige Stad Toolbox en de Natuurwaarde-
verkenner zijn twee voorbeeldtools die dit aanbieden. 

7.2.1 Klimaatbestendige Stad Toolbox 

Maatregelen situeren: 
De Klimaatbestendige Stad Toolbox stelt de gebruiker in staat om één of meerdere maatregelen op kaart in 
te tekenen in zijn/haar gekozen projectgebied. Naast deze situering in het gebied en het vastleggen van de 
oppervlakte-inname, kan de gebruiker ook enkele andere parameters voor de gekozen maatregelen instel-
len. Deze zijn: 

· Diepte van de maatregel 
· Toestroomgebied 
· Radius 

7.2.2 Natuurwaardeverkenner 

Webadres: 
· https://www.natuurwaardeverkenner.be/#/ 

Opdrachtgever: 
· Departement Omgeving van de Vlaamse overheid 

Uitvoerder: 
· VITO 
· Universiteit Antwerpen 
· Universiteit Amsterdam 

Omschrijving: 
De Natuurwaardeverkenner is een tool die pragmatische methoden aanreikt om ecosysteemdiensten van 
specifieke maatregelen binnen een bepaald projectgebied te valideren. Dit kan een hulpmiddel zijn voor 
iedereen (beheerders, planners, overheden, natuurorganisaties of actieve inwoners) die het maatschap-
pelijke belang van ecosystemen in kaart wil brengen. Zo maakt de Natuurwaardeverkenner een eerste 
indicatieve beoordeling mogelijk van de impact van een project op de geleverde ecosysteemdiensten. 

Maatregelen situeren: 
De Natuurwaardeverkenner maakt het voor de gebruiker mogelijk om binnen een bepaald projectgebied 
specifieke maatregelen in te plannen. De gebruiker tekent de maatregelen niet enkel in op kaart, maar 
specificeert ook enkele parameters van deze maatregelen. Vervolgens valideert de tool aan de hand van 
alle opgegeven informatie de ecosysteemdiensten die de ingeplande maatregelen leveren, zowel op een 
kwalitatieve, kwantitatieve als monetaire basis. 
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figuur 27: visuele weergave Klimaatbestendige Stad Toolbox 
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figuur 28: visuele weergave Natuurwaardeverkenner 
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7.3 Kritische analyse 

In onderstaande kritische analyse komen drie onderwerpen naar voor: de implementatiegraad, het situeren 
van de maatregel en de ideale schaalniveaus volgens de respondenten. 

Wat de implementatiegraad betreft, besluiten een aantal respondenten (VITO en Universiteit Wageningen) 
dat voor een hoge detailgraad veel rekenkracht nodig is en voldoende moet nagedacht worden over het 
doel van de tool. Een hoge detailgraad is volgens hen niet altijd noodzakelijk. Jan Staes merkt op dat ook 
niet alle maatregelen kwantificeerbaar zijn. Robbert Snep stipt daaropvolgend kritisch aan dat het creëren 
van draagvlak met de resultaten belangrijker is dan de detailgraad van de resultaten zelf. Het belang van 
verschillende scenario’s met verschillende tijdspannes die mee dit draagvlak versterken wordt door Vincent 
Wolfs en Thomas Osdoba aangehaald. 

Het tweede onderwerp dat sterk naar voor werd geschoven, is de situering van maatregelen. De meeste 
respondenten benadrukken het belang van locatie (UA, RIVM, Wageningen …). Jan Staes focust zich zelfs 
specifieker op het fysisch systeem waarbinnen bepaalde maatregelen zullen fungeren. 

Tot slot komt het ideale schaalniveau als sterk discussiepunt in de verschillende interviews aan bod. Hierbij 
merken verschillende respondenten het belang van een hoger of bovenlokaal schaalniveau (dus minder 
gedetailleerd schaalniveau) op (UA, Wageningen, Sumaqua…). Daarnaast geven een aantal respondenten 
de verschillen in schaalniveaus tussen thema’s (droogte, water, hitte) aan. 

Implementatiegraad 

UAntwerpen (Jan Staes): 

· Men focust zich vaak op hetgeen men goed kan kwantificeren. Als men dus wil weten wat een maat-
regel oplevert, dan beperkt men zich steeds tot de maatregelen waarvoor men dit kan berekenen. 
Terwijl er misschien maatregelen zijn die effectiever zijn, maar waarvoor het veel moeilijker is om dit 
modelmatig aan te tonen. Bijvoorbeeld brongerichte maatregelen m.b.t. wateroverlast, waarvan de 
effectiviteit soms 30 jaar later pas zichtbaar is. 

VITO (Steven Broeckx en Dirk Lauwaet): 

· Wie gaan de gebruikers zijn? Hoeveel doorlooptijd moet de tool hebben? Deze vragen vormen hoe de 
tool eruit moet zien. Er is immers technisch heel wat mogelijk. Een laagdrempelige internettool voor 
gemeentegebruik is mogelijk, maar detailgraad zal veel lager zijn met een focus op inspireren en 
informeren. Een zeer gedetailleerde tool met bijvoorbeeld ook effectkaarten van de maatregelen zal 
veel meer rekenkracht vergen en ook een hoger kennisniveau van de gebruiker. Dan wordt het doel-
publiek evt. studiebureaus of experten. Hierbij worden scenario’s opgesteld en ingevoerd, en naar een 
externe server gestuurd (bijvoorbeeld zoals bij IFDM-traffic). 

Universiteit Wageningen (Robbert Snep): 

· Ontwikkeling van AST/KBS: 1 miljoen euro tussen 2011-2018. Hierop terugkijkend had de ontwikkelaar 
niet veel zaken veranderd. Een gedetailleerde rekentool ontwikkelen vraagt veel tijd en moeite voor 
ontwikkelen juiste rekenregels rond waardering. 
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Idealiter illustreert de tool de meest effectieve maatregelen binnen een bepaalde zone. De berekening 
en haar resultaten zijn echter niet het belangrijkst, wel draagvlakcreatie en gesprekken op lokaal niveau 
versterken, inzichten verhogen. Bij de KBS Toolbox: blijft lokale ondersteuning nodig om de tool effectief 
te gebruiken: proces support wordt nodig geacht in gebruik en mogelijkheden van de tool. De onderzoe-
kers willen betrokken blijven bij het gebruik van de tool. 

· De toolontwikkelaar vindt het proces, waarin de tool wordt gebruikt, belangrijker dan de inhoud of de 
resultaten (kwantificering). De tool schetst een ontwerp en activeert hierbij de betrokken stakeholders. 
Het is belangrijk dat dit maar enkele uren tijd vraagt. Uiteraard nog vertaalslag nodig: sessies met de 
KBS tool dienen uiteraard te worden gevolgd door regulier ontwerp en uitwerking. 

Robbert Snep heeft 20 jaar ervaring met groen in steden en klimaatadaptatie, en alles in een (automati-
sche) tool steken is volgens hem niet nuttig. Een adaptatietool moet een structuur/instrument aanbieden 
om mensen samen te brengen en dingen te kwantificeren die niet eenvoudig realiseerbaar zijn, tools 
moeten volgens hem zo bijdragen aan het effectief realiseerbaar maken van maatregelen op het terrein. 
Het is belangrijk om de tool nog te versterken door gebruikers (ook gemeenten) te begeleiden om de tool 
te gebruiken, bijvoorbeeld met workshops en begeleiding voor correct lokaal toepassen van de tool. 

Sumaqua (Vincent Wolfs): 

· SCAN laat toe om voor een stad of wijk risico’s m.b.t. wateroverlast te berekenen en zowel inhoudelijke 
als tijdscenario’s door te rekenen. 

· Bij het voorstellen van maatregelen moet steeds gekeken worden naar opportuniteiten. 

Climate-KIC (Thomas Osdoba): 

· De meeste steden werken stapsgewijs aan deze kwesties (waar staan we nu, wat kunnen we nu doen?) -
daar moeten we vanaf. We moeten nadenken over waar we over 10 tot 20 jaar moeten zijn en ons dan 
afvragen wat we moeten doen om dit resultaat te bereiken. Deze mentaliteit beperkt ons denken over 
bedrijfs- en kapitaalstructuren. 

Maatregel situeren 

Universiteit Antwerpen (Jan Staes): 

· Het is erg belangrijk te kunnen plannen volgens het fysisch systeem. Watersysteemkaarten zijn bijvoor-
beeld interessant voor afbakeningsplannen kleinstedelijke gebieden en erg belangrijk voor het correct 
lokaliseren van maatregelen m.b.t. wateroverlast en droogte: de kaarten tonen waar infiltratie en waar 
retentie wenselijk is. 

Universiteit Wageningen (Robbert Snep): 

· Handmatig versus automatisch: een geautomatiseerde analyse naar de potenties van maatregelensets 
op gemeentelijk niveau zal een (GIS) vertaalslag nodig hebben naar woontypes, dorpstypes 
(= standaardisering). Dit geeft een gevoel van type maatregelen, en impact op budget … maar geen 
automatische allocatie van maatregelen in de ruimte, geen ruimtelijke afweging tussen maatregelen … 
Want dit is te complex en te onbetrouwbaar om te automatiseren, en zo niet is er erg veel input (en 
kennis) nodig van de gebruiker. Een stedenbouwkundige analyse van welke maatregelenset welk 
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aandeel van de ‘effecten’ bestrijdt per ‘type’: KMO, woonwijk 19e eeuw, historische stad, buitengebied 
wordt wel interessant en mogelijk geacht. Dit kan dan binnen een pilootgemeente worden bekeken, en 
dan per gemeente worden beschreven en gekwantificeerd. 

RIVM (Ton de Nijs): 

· Belang van de locatie. Locatie bepaalt de effectiviteit van uw maatregel. Zoals bijvoorbeeld de 
effectiviteit van het planten van een boom in het centrum van een stad hoger zal liggen dan het planten 
van een boom in een bos. RIVM is ondertussen bezig met het uitbouwen van een nieuwe tool 
‘groenbatenplanner’ als opvolger van TEEB-stad tool waarin locatie een centrale locatie zal opnemen. 

Schaalniveau 

Universiteit Antwerpen (Jan Staes): 

· Probleem met te enge gebiedsspecifieke analyse: dit gaat voorbij aan bovenlokaal belang van een 
bepaalde locatie. Bij een klimaatportaal is dit uiteraard niet vanzelfsprekend omdat die extreme 
referenties heel verschillend zijn per gemeente. Bij gemeenten is het vaak dat gemeenten geen water-
overlast hebben en dus redeneren dat ze geen hemelwaterplan nodig hebben, terwijl het infiltreren en 
het vasthouden van water echt wel belangrijk is, zeker in de gemeenten die geen wateroverlast hebben, 
omdat deze op de plekken zitten waar ze het verschil kunnen maken ten opzichte van bijvoorbeeld het 
aanvullen van de grondwaterlaag. De maatregelen moeten bijdragen aan het grotere systeem. 

Universiteit Wageningen (Robbert Snep): 

· De tool KBS Toolbox (of AST) werd ontwikkeld met toepasbaarheid en activering in het achterhoofd. De 
tool werkt op projectniveau (eigenlijk maximaal wijkniveau). Toepassen op grotere schaal leidt tot 
resultaten die niet realistisch zijn. Dit kan inspirerend werken, maar volgens Snep is dit niet de kracht 
van de toolsets, deze moeten echt kunnen leiden tot verandering op het terrein: dus wijk- en straat-
niveau. Een automatische tool met te veel rekenregels en een globaal beeld houdt een gevaar in op 
misinterpretatie en ‘boodschap’ die wordt uitgezonden bij vrijgave van de tool: teveel een top-down-
verhaal. Het huidige Klimaatportaal (of de Nederlandse Klimaateffectatlas) is ook top-down: geeft de te 
verwachten klimaateffecten weer, de burger heeft die trends niet te ‘kiezen’. Maar dezelfde aanpak 
voor adaptatie kan het verkeerde beeld geven dat de potentiele uitkomst ook gewenst beleid is. Dit gaat 
voorbij aan lokale wensen, eigendomssituaties, effectiviteit en vrijheid. 

Informatie Vlaanderen (Jo Van Valckenborgh): 

· Door het verschil in detailleringsgraad van verschillende thema’s kan één geïntegreerde tool niet 
werken. Bijvoorbeeld zonnekaart = dakniveau, hitte = straatniveau, pluviale overstroming = straat-
niveau, fluviale overstroming = bekkenniveau… 

Provincie Limburg (Nele Vandereyt): 

· Niveau van statistische sector (ong. wijkniveau) is misschien interessant bij het koppelen van de tool aan 
data. Zeer geografisch. 
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Sumaqua (Vincent Wolfs): 

· De effectiviteit van maatregelen die overstromingen beperken, ligt soms in afwaarts gebied. Men moet 
dus steeds naar het ruimer gebied kijken. 

Informatie Vlaanderen (Jo Van Valckenborgh): 

· Wij evolueren van niveau statistische sector (zoals bij parochies met arbitraire afbakening) naar 
bouwblokkenniveau. Bouwblokken zijn afgebakende gehelen die vrij homogeen zijn. Mogelijk om 
verschillende data te uniformiseren per bouwblok, dit is gemakkelijker om te rekenen, en is een manier 
om veel gegevens die er zijn op perceelsniveau (adressen) te homogeniseren en toch een grote detail-
graad (bijvoorbeeld tuinoppervlak, dakoppervlak) te behouden. Bij bouwblokken (straat tot straat) kan 
je dit evengoed ook op landelijk niveau toepassen. 
Afhankelijk van schaal zijn verschillende gemeenten betrokken. Beter op bepaald moment door te 
verwijzen naar een hoger schaalniveau. 

Antea (Marten Dugernier): 

· Standpunt t.o.v. grotere geografische gehelen: daar komen interessante maatregelen uit voort (cf. hun 
opdracht Gidsmodellen Denderland bijvoorbeeld bovenstroomse maatregelen) maar geeft geen 
incentive voor bovenstroomse gemeenten om impact benedenstroomse gemeenten te maximaliseren. 
De systeemanalyse leidt wel tot identificatie van kansen. Maar is niet het niveau van gemeentelijk 
beleid. Zit op hoger beleidsniveau (provincies, Vlaanderen). 

· Publiek vs. privaat domein: private eigendom is cruciaal, de tool kan zich niet beperken tot de openbare 
ruimte, gezien de versnipperde eigendomssituatie. Voor het realiseren van groenblauwe netwerken 
bijvoorbeeld zijn tuinen zeer belangrijk. Voorbeeld: planten van laanbomen in de private voortuinen 
i.p.v. op openbaar domein indien dit laatste te klein zou zijn. Gemeenten zijn ook zoekende naar instru-
menten of verordeningen om bomen te behouden die nu soms omwille van 'overlast' of gemak gekapt 
worden. Klimaatadaptatie op publiek domein alleen is onvoldoende. 

RIVM (Ton de Nijs): 

· In plaats van focussen op probleem met bijbehorende maatregel, kan ook gekeken worden naar de 
positieve effecten van een maatregel, ongeacht de schaal van de klimaateffecten op die locatie. 

Antea en Informatie Vlaanderen (Marten Dugernier en Jo Van Valckenborgh): 

· Kaarten over een hoger schaalniveau kunnen helpen om bijvoorbeeld een groenblauw netwerk af te 
bakenen. Voorbeeld is vegetatiekaart (bomen, struiken, hoogte) ontwikkeld door Informatie 
Vlaanderen. 
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8 KOSTEN-BATEN 

Nu de geselecteerde adaptatiemaatregelen ruimtelijk gesitueerd zijn in het plangebied, kan de tool in een 
laatste stap de kosten en baten van elke maatregel berekenen en ten opzichte van elkaar afwegen. Hierbij 
onderscheiden we twee soorten kosten: 

· de kosten voor de aanleg en het onderhoud van de maatregel; 
· de kosten van de voorspelde klimaatimpact wanneer geen maatregelen worden getroffen. 

Daarnaast maken we ook onderscheid tussen drie soorten baten: 

· de effectiviteit van de maatregel in het reduceren van de klimaateffecten; 
· de effectiviteit van de maatregel in het reduceren van de voorspelde impactkosten wanneer geen 

maatregelen zouden worden getroffen; 
· zogenaamde win-winbaten met verwante issues zoals andere ecosysteemdiensten dan klimaat-

adaptatie. 

8.1 Kosten van maatregel 

De tool dient te kunnen inschatten wat de aanleg- en onderhoudskosten zijn van elke maatregel. Daarvoor 
kan de tool putten uit de informatie die het haalt uit verschillende maatregelendatabanken. De Klimaat-
bestendige Stad Toolbox geeft de kosten van de geselecteerde maatregelen zowel op een grafische als 
numerieke manier weer. 

8.1.1 Klimaatbestendige Stad Toolbox 

Kosten van maatregelen: 
De Klimaatbestendige Stad Toolbox vraagt de gebruiker om één of meerdere adaptatiemaatregelen op 
kaart in te tekenen in zijn/haar gekozen projectgebied. Voor elk van deze maatregelen geeft de tool vervol-
gens op zowel een grafische als numerieke manier een inschatting van de kosten weer voor het aanleggen 
en het onderhouden van de maatregel. 

De tool vermeldt evenwel dat deze kosteninschattingen een aanzienlijke onzekerheid tonen daar ze bere-
kend zijn op basis van algemene eenheidskostprijzen en de lokale omstandigheden in het projectgebied 
niet zijn meegenomen. 
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figuur 29: visuele weergave kosten Klimaatbestendige Stad Toolbox 

8.1.2 Habers 

Habers doet onderzoek naar kosten van maatregelen m.b.t. hittebestrijding. Habers (zie hoofdstuk 13 
Referenties en relevante websites) heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor begroeide daken 
in de gemeente Rotterdam in kaart gebracht. Hierin zijn baten als hittestress, verminderde waterafvoer, 
vermeden zuiveringskosten, geluidsreductie, fijnstofreductie, WOZ-waarde en beleving meegenomen. De 
verwachting is dat het maatschappelijk zinvol is om groene daken aan te leggen, mede door een kosten-
besparing door het uitstellen van vervanging van het dak in de tijd. Met de baten komt de investering 
waarschijnlijk positief uit. Aanlegkosten liggen rond de 45 euro/m². 
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8.2 Kosten van voorspelde klimaatimpact 

Een tweede kost die belangrijk is in de afweging van kosten en baten van klimaatadaptatiemaatregelen is 
de kost van de schade die de voorspelde klimaateffecten in het projectgebied in de toekomst zullen 
aanrichten wanneer geen enkele maatregel wordt ondernomen. 

Een tool die deze schadekosten door klimaatverandering kwantificeert is de Klimaatschadeschatter. 

8.2.1 Klimaatschadeschatter 

Webadres: 
· http://www.klimaatschadeschatter.nl/ 

Opdrachtgever: 
· Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat – onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad 

Uitvoerder: 
· Deltares 
· Wageningen Environmental Research 
· TNO 
· Hogeschool van Amsterdam 
· Tauw 
· R.I.V.M. 
· Stichting CAS 

Omschrijving: 
De Klimaatschadeschatter geeft aan de hand van schadekostkaarten een eerste indicatie van de schade-
kosten door klimaatverandering in Nederland voor de periode 2018 tot en met 2050 wanneer geen 
adaptatiemaatregelen worden genomen. Aan de hand van story maps geeft de tool inzicht in de schade-
kosten door klimaatverandering per thema: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Op die manier 
tracht de Klimaatschadeschatter bewustwording te creëren over de gevolgen van klimaatverandering en als 
input te dienen voor een risicodialoog en een adaptatiestrategie. 

Kosten van voorspelde klimaatimpact: 
Per thema (wateroverlast, hitte, droogte en overstroming) maakt de Klimaatschadeschatter aan de hand 
van schadekostkaarten de extra schadekosten door klimaatverandering zichtbaar per gemeente en per 
inwoner van een gemeente wanneer geen adaptatiemaatregelen worden genomen. Er is geen variatie in de 
beoordeling binnen één gemeente: voor de kost per inwoner wordt dus enkel gekeken naar het aantal 
inwoners in de gemeente. Deze kosten zijn berekend en gesommeerd voor de periode 2018 tot en met 
2050 en omvatten enkel de extra schadekosten. Schade die reeds door het huidige klimaat wordt veroor-
zaakt is niet meegenomen. Voor de berekeningen is geen discontovoet toegepast. De schadebedragen 
zullen bij gebruik van een discontovoet van 4,5% ruim twee keer zo laag uitvallen. Demografische ontwikke-
lingen en toekomstige veranderingen in landgebruik zijn bovendien in de Klimaatschadeschatter niet 
meegenomen. 
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De extra kosten per gemeente worden vooral bepaald door het aantal inwoners van die gemeente. Door de 
schade per inwoner te bekijken, krijg je inzicht in welke gemeenten relatief kwetsbaarder zijn voor de 
verschillende klimaateffecten. 

De tool bevat slechts een aantal gekwantificeerde schades voor wateroverlast, hitte, droogte en overstro-
ming. De cijferresultaten in de tool geven aldus nog geen totaalbeeld van de extra kosten door klimaatver-
andering, maar vormen eerder een eerste ondergrens. 
Eind 2019 wordt de Klimaatschadeschatter verder ontwikkeld en worden nieuwe schadecomponenten aan 
de verschillende thema’s toegevoegd. 
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figuur 30: visuele weergave Klimaatschadeschatter: kosten wateroverlast 

figuur 31: visuele weergave Klimaatschadeschatter: kosten hitte 
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8.2.2 CELSIUS 

Dit is een interne tool ontwikkeld door Sweco Nederland. Binnen deze tool worden schadeberekeningen 
uitgevoerd op basis van het KNMI scenario 2014 en recente databestanden en modellen. Hierbij werden de 
schadeposten wateroverlast, hitte en droogte in beschouwing genomen (directe en indirecte schade door 
water in panden, water op straat, schade door toename van zieken en sterfgevallen bij toegenomen hitte, 
schade aan funderingen, onderhoud en vervanging van wegen). 
De tool wordt niet gebruikt voor landelijk gebied. 

De tool houdt rekening met verschillende scenario’s van klimaatverandering en berekent ook de schade als 
het klimaat niet verandert. 
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figuur 32: visuele weergave CELSIUS: met kosten, schadeverwachting en reductie in schade door maatregelen in functie van mm berging 
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figuur 33: visuele weergave CELSIUS: totale en jaarlijkse kosten voor water en hitte 
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8.3 Effectiviteit in het reduceren van klimaateffecten 

Een belangrijk onderdeel van de klimaatadaptatietool is dat de tool voor het beschouwde gebied inschat 
hoe effectief de geïmplementeerde adaptatiemaatregelen zijn in het reduceren van de klimaateffecten 
(hittestress, overstromingen, zeespiegelstijging en droogte) die het Klimaatportaal Vlaanderen voor dat 
gebied voorspelt. We bespreken drie voorbeeldtools die de effectiviteit van maatregelen elk op een 
verschillende manier berekenen en visualiseren. 

8.3.1 Klimaatbestendige Stad Toolbox 

Effectiviteit in het reduceren van klimaateffecten: 
Voor elk van de adaptatiemaatregelen die de gebruiker van de Klimaatbestendige Toolbox intekent in 
zijn/haar projectgebied, geeft de tool op zowel een grafische als numerieke manier een inschatting van de 
effectiviteit weer. Per maatregel berekent de tool 6 effectiviteitsresultaten: 

· Bergingscapaciteit 
· Herhalingstijdfactor 
· Grondwateraanvulling 
· Evapotranspiratie 
· Hittereductie 
· Koele gebieden 

De berekeningen van deze resultaten houden echter geen rekening met de huidige toestand en de 
voorspelde klimaateffecten in het beschouwde gebied. Ze geven louter een indicatie van de intrinsieke 
effectwaarde van de gekozen maatregelen. De tool voert hiervoor modelleringen uit op basis van de 
parameters over de kenmerken van het gebied en de maatregelen die de gebruiker in een vorige stap 
handmatig ingaf. 
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8.3.2 Groentool Antwerpen 

Effectiviteit in het reduceren van klimaateffecten: 
De Antwerpse Groentool berekent voor elke geselecteerde groenmaatregel de impact op de verschillende 
thema’s (luchtkwaliteit, hittestress, waterhuishouding, geluidsperceptie, biodiversiteit en CO2-opname) in 
het projectgebied en visualiseert deze in een webdiagram. De Groentool berekent deze impact van de 
gekozen groenmaatregelen op elk thema door middel van een gebiedspecifieke GIS-analyse van 
zogenaamde impactkaarten. Deze kaarten brengen voor elke groenmaatregel en voor elk thema in beeld 
waar een maatregel veel of weinig impact kan hebben om de bestaande situatie voor dat thema te 
verbeteren. Ze geven niet alleen een impactscore weer gebaseerd op de intrinsieke effectwaarde van de 
gekozen maatregel op de thema’s, maar ook uitgaande van de huidige situatie van het gekozen thema en 
het reeds aanwezige groen. De uiteindelijke impact- of effectiviteitscore per maatregel op elk thema is 
aldus berekend op basis van zowel intrinsieke effectscores van de maatregel op de thema’s als thema-
kaarten die per thema in beeld brengen waar de problematiek het grootst is en groenmaatregelen dus het 
meest impact kunnen hebben en overzichtskaarten met de huidige groenwaarde. 

De impact van de toepassing van een groenmaatregel op de verschillende thema’s wordt getoond in een 
webdiagram. Hierbij wordt de impact van de geselecteerde maatregel vergeleken met die van de huidige 
groensituatie. Daarbij wordt de maatregel in een optimaal scenario overal binnen het gebied toegepast 
waar hij toepasbaar is met maximaal effect van het ingezette groen. De uiteindelijke scores zijn de gemid-
delde scores over het door de gebruiker afgebakende gebied. 

voorstudie klimaatadaptatietool 98 

figuur 35: visuele weergave Groentool Antwerpen: effectiviteit (webdiagram) 



8.3.3 EcoAdapt-tool 

Effectiviteit in het reduceren van klimaateffecten: 
De EcoAdapt Climate Portal berekent voor elke toegepaste adaptatiemaatregel in het geselecteerde gebied 
wat de effectiviteit van die maatregel is in zijn reductie van de voorspelde klimaateffecten. De reductie in 
hittestress drukt de tool uit in ‘aandeel hittestress gevoelig gebied’ (in %), de reductie in wateroverlast in 
‘gemiddeld waterniveau bij hevige regenval’ (in cm). De tool visualiseert deze reducties in klimaateffecten 
aan de hand van bar graphs voor elke maatregel afzonderlijk en voor alle maatregelen samen. 

figuur 36: visuele weergave EcoAdapt-tool: effectiviteit (bar graphs) 
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8.3.4 SCAN 

Sumaqua heeft voor intern gebruik een SCAN rekenmodule ontwikkeld waarmee zij snel een integraal 
watermodel kunnen doorrekenen van een stad waarbij ze input gebruiken van meer gedetailleerde 
rioleringsmodellen en waterlopenmodellen. De berekeningen kunnen worden uitgevoerd voor het huidige 
klimaat of voor toekomstig klimaat (tijdhorizon 2050 en 2100). 

Met SCAN kunnen ze scenario’s doorrekenen zoals afkoppeling van verhardingen van riolering, groendaken, 
aanleg van buffering, ontharden ... en nagaan waar er met de maatregelen overstromingen optreden bij 
een bui T20. 

Dit laat toe om als berekeningsresultaten aan te geven hoe voor een stad de overstroomde oppervlakte zal 
toenemen t.g.v. klimaatveranderingen als er geen maatregelen worden genomen en wat het effect is van 
maatregelen op verschillende tijdhorizonten. 

Dit wordt weergegeven in de vorm van diagrammen. Hieronder een voorbeeld van een diagram voor een 
uitgevoerde studie. 

figuur 37: visuele weergave SCAN: effectiviteit 
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8.4 Effectiviteit in het reduceren van impactkosten 

De effectiviteit van de gekozen maatregelen in het reduceren van de klimaateffecten kan nu doorgerekend 
worden naar een effectiviteit in het reduceren van de voorspelde schadekosten door klimaatverandering 
wanneer geen maatregelen worden genomen. Hiervoor kunnen dezelfde rekenregels en principes gebruikt 
worden als diegene die door de Klimaatschadeschatter zijn uiteengezet. 

8.4.1 Klimaatschadeschatter 

Effectiviteit in het reduceren van impactkosten: 
Per thema (wateroverlast, hitte, droogte en overstroming) maakt de Klimaatschadeschatter aan de hand 
van schadekostkaarten de extra schadekosten door klimaatverandering zichtbaar per gemeente en per 
inwoner van een gemeente wanneer geen adaptatiemaatregelen worden genomen. De principes en reken-
regels voor de berekening van deze extra schadekosten kunnen eveneens gebruikt worden om de reductie 
in extra schadekosten door de toepassing van adaptatiemaatregelen te berekenen. Daarbij kan de reductie 
in klimaateffecten omgerekend worden naar een reductie in kosten. 

8.4.2 CELCIUS 

Berekening van schadeverwachting en reductie in schade door de maatregelen: 
Per thema (water en hitte) maakt de tool aan de hand van schadeberekeningen een inschatting van de 
schadeverwachting voor 2030 of 2050, de kosten van de maatregelen en de reductie in schade door de 
maatregelen. 
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figuur 38: visuele weergave Klimaatschadeschatter: effectiviteit 
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8.5 Co-benefits 

Naast hun effect op één of meerdere klimaateffecten, kunnen de geïmplementeerde adaptatiemaatregelen 
ook baten opleveren voor andere thema’s. Zo leveren groenblauwe maatregelen bijvoorbeeld ook 
belangrijke ecosysteemdiensten als biodiversiteit, bodemontwikkeling, koolstofopslag, fijnstofopvang, 
waterzuivering, voedselproductie, recreatie, gezondheidseffecten … 
Het illustreren van bijkomende baten gerealiseerd door adaptatiemaatregelen kan een belangrijke extra 
hefboom zijn voor lokale overheden om in adaptatiemaatregelen te investeren. Voorbeeldtools die zulke 
win-winbaten kwantificeren en in beeld brengen zijn de Antwerpse Groentool, de Natuurwaardeverkenner 
en de TEEB-stad tool. 

8.5.1 Groentool Antwerpen 

Win-winbaten: 
De Antwerpse Groentool berekent voor elke geselecteerde groenmaatregel niet alleen de impact op 
klimaatadaptatiethema’s als hittestress en waterhuishouding, maar ook op andere thema’s als luchtkwali-
teit, geluidsperceptie, biodiversiteit en CO2-opname. Voor elke maatregel berekent de Groentool per thema 
een impactscore door middel van een gebiedsspecifieke GIS-analyse van zogenaamde impactkaarten. Dit 
zijn kaarten die voor elke groenmaatregel en voor elk thema in beeld brengen waar een maatregel veel of 
weinig impact kan hebben om de bestaande situatie voor dat thema te verbeteren. De Groentool 
visualiseert de impactscores van de maatregelen elk afzonderlijk in een webdiagram. 

voorstudie klimaatadaptatietool 103 



figuur 39: visuele weergave Groentool Antwerpen 
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8.5.2 Natuurwaardeverkenner 

Maatregelen situeren: 
De Natuurwaardeverkenner stelt de gebruiker in staat om binnen een bepaald projectgebied specifieke 
maatregelen in te plannen en de impact van die maatregelen op de geleverde ecosysteemdiensten te 
beoordelen. De tool valideert aan de hand van alle opgegeven informatie over het projectgebied en de 
geplande maatregelen volgende ecosysteemdiensten: 

· Voedselproductie 
· Afvang fijn stof 
· Infiltratiecapaciteit 
· Koolstofopslag in biomassa 
· Verkoelend effect 
· Recreatie 
· Meerwaarde van woningen in de buurt 
· Biodiversiteit 
· Gezondheidseffecten door contact met groen 

De Natuurwaardeverkenner toont de resultaten zowel op een kwalitatieve (inschatting van belangrijkheid), 
kwantitatieve als monetaire manier. 

figuur 40: visuele weergave Natuurwaardeverkenner: co-benefits 
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figuur 40: visuele weergave Natuurwaardeverkenner: co-benefits (2) 

figuur 41: visuele weergave Natuurwaardeverkenner: co-benefits (3) 
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8.5.3 TEEB-stad tool 

Webadres: 
· https://www.teebstad.nl/ 

Opdrachtgever: 
· Ministerie van Economische Zaken 
· Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Uitvoerder: 
· Platform31 
· Urban Energy 
· Echoes 
· Geoneric 
· Fabrique 
· LUZ architecten 
· Buck Consultants International 

Omschrijving: 
In de TEEB-stad tool kunnen gebruikers op een zeer transparante manier inzicht krijgen in de waarde van 
groenblauwe maatregelen. Immers, de kosten van de maatregelen worden vaak gedragen door de uitvoe-
ring (gemeente, aannemers ...) maar dat zijn niet diegenen die de (financiële) baten van een maatregel ook 
rechtstreeks terugverdienen. 

Win-winbaten: 
Via de TEEB-stad tool kunnen groenmaatregelen worden ingevoerd en gedimensioneerd, waarna de tool de 
baten van de maatregel beschrijft in verschillende thema’s: 

· Gezondheid 
· Energieverbruik 
· Waarde van woningen 
· Recreatie & vrije tijd 
· Sociale cohesie 
· Waterhuishouding 

Er is dus geen rechtstreekse beschrijving van klimaatimpact, wel worden baten zoals bijkomende water-
berging begroot, die een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. De tool zoals deze momenteel bestaat 
veronderstelt wel een goede kennis van de gebruiker over welke maatregel toegepast moet worden, alsook 
een beschrijving van de effectiviteit van de maatregel. Zo moet bijvoorbeeld manueel worden ingevoerd 
wat de toegevoegde waterbergingscapaciteit is. De bijdrage van groenelementen ten opzichte van het 
reduceren van hittestress wordt momenteel evenmin besproken (enkel gezondheidseffecten door afvang 
fijn stof). 
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figuur 42: visuele weergave TEEB-stad tool: co-benefits 
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8.6 Kritische analyse 

In onderstaande kritische analyse komt enerzijds het belang van kosten-baten en anderzijds de co-benefits 
en vermeden kosten aan bod. 
Eerst en vooral zijn de meningen verdeeld over het belang van kosten-baten met betrekking tot klimaat-
adaptatie. RIVM gelooft heel hard in de overtuigingskracht van kosten-batenanalyse (KBA) om gemeenten 
mee te krijgen in het klimaatadaptatieverhaal. Ze zien dan ook een belangrijke rol van de tool met KBA in 
het planningsproces. Een heel aantal andere respondenten staan kritisch tegenover de (monetaire) 
berekening van kosten-baten omdat dit zeer gebiedspecifiek is. VITO is ervan overtuigd dat dit op lokaal 
niveau geen drijvende kracht is, de koppeling met andere maatschappelijke thema’s lijkt VITO effectiever 
en interessanter. Verschillende respondenten volgen dit verhaal van de co-benefits. Kosten-baten mag niet 
gezien worden als een basis om maatregelen te kiezen, maar vormt wel een manier om maatregelen te 
verkopen. 

Belang kosten-baten 

Universiteit Antwerpen (Jan Staes): 

· Men focust zich vaak op hetgeen men goed kan kwantificeren. Als men dus wil weten wat een maat-
regel oplevert, dan beperkt men zich steeds tot de maatregelen waarvoor men dit kan berekenen. 
Terwijl er misschien maatregelen zijn die effectiever zijn, maar waarvoor het veel moeilijker is om dit 
aan te tonen. De effectiviteit is ook soms jaren later pas zichtbaar. 

· De vertaling naar de baten (monetaire baten) is niet altijd nodig want er is geen constante. Bijvoorbeeld 
wat is de prijs van (drink)water? Bij een droge zomer is dit meer waard dan wat het kost. Jan Staes is 
van mening dat het best is om verschillende waarderingsmethoden naast elkaar te gebruiken (een 
kwalitatieve score, kwantitatieve berekening, eventueel monetaire). 

VITO (Steven Broeckx en Dirk Lauwaet): 

· Volgens VITO is het rechtstreeks koppelen van een volwaardige kosten-batenanalyse (KBA) aan de 
informerende tool niet wenselijk. 

· Het nut van de tool is informeren, inspireren en eventueel ook prioriteren en beslissingen onder-
steunen. Bij adaptatie zijn er ook maatregelen nodig op private terreinen, je moet mensen 
overtuigen dat het impact heeft, dat doe je op lokaal niveau misschien niet met KBA. 

· Klimaatadaptatie zal volgens VITO op lokaal niveau nooit de drijvende factor zijn bij ingrijpende 
werken op lokaal niveau. Maar als werken worden gepland (bijvoorbeeld i.h.k.v. mobiliteit, 
vergrijzing, riolering ...), moet de klimaatadaptatie reflexmatig worden meegenomen en moet 
die tool daartoe mee inspireren. Uitzondering zijn grote plannen rond bijvoorbeeld waterber-
ging (kustveiligheidsplan, Sigmaplannen) waar rechtstreeks MKBA op wordt toegepast, maar 
KBA overstijgen het doel en de detailleringsgraad van een online tool, en kaderen vaker in een 
hoger beleidsniveau dan het gemeentelijke. 

· VITO beschouwt KBA inspirerend, de meeste gebruikers beseffen ook dat dit louter inspirerend 
is. Maar KBA linken aan ruimtelijk expliciete zaken vinden ze moeilijk en gevaarlijk, er is zeer 
veel transparantie nodig, om risico op misinterpretatie te beperken. In veel grote steden zitten 
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experts aan de knoppen, in kleinere gemeenten niet. Dan is het risico op verkeerde gevolgtrek-
kingen groot. 

· VITO krijgt vooral vragen rond de beoordeling van impact en effectiviteit, minder vragen naar 
KBA. Dit geldt zeker voor baten: het is soms niet evident om bepaalde zaken in euro’s uit te 
drukken (bijvoorbeeld verloren levensjaren). 

· De overheid zal dingen moeten opleggen om gemeenten aan te sporen. Gemeenten zullen vergeleken 
worden met elkaar (name and shame verhaal: hoe doet mijn gemeente het?). Mogelijkheid om risico-
zones te definiëren en de reductie van deze zone te rapporteren/vergelijken in ‘name and shame’ 
verhaal (bruikbaar voor hittegevoelig gebied, water op straat - indicatoren zijn te bepalen). 

Deltares (Frans Van de Ven): 

· Deltares geeft aan dat het berekenen van de baten zeer complex is. De baten van een maatregel liggen 
bij de realisatie van berging dikwijls afwaarts /buiten het projectgebied. Dit maakt het berekenen van 
baten complex. 

· De sociale impact van een project is ook belangrijk maar moeilijk te berekenen. Het is belangrijk om 
baten te maximaliseren, meer nog dan de kosten te minimaliseren. 

Universiteit Manchester (Jeremy Carter): 

· De voordelen van een maatregel hangen af van de plaats waar de maatregel wordt uitgevoerd, hoe 
deze wordt geïnstalleerd. Het is niet eenvoudig of zelfs niet gepast om specifieke conclusies over maat-
regelen te geven. Ze zijn zeer ruimtespecifiek. 

· Bereid om samen te werken om de typologie van het klimaatrisico te testen. 

· De klimaatrisico typologie houdt rekening met: gevaren, blootstelling, gevoeligheid en aanpassings-
vermogen (sociaal, economisch, financieel, organisatorisch, infrastructureel). 

RIVM (Ton de Nijs): 

· Het monetair uitdrukken is belangrijk om mensen te overtuigen. Het geeft een duidelijk signaal en 
houvast voor de ambtenaar om zijn/haar schouders mee te zetten onder het uitvoeren van klimaat-
adaptieve maatregelen. 

· De tool heeft een duidelijke rol in het planningsproces, namelijk vlak voor het moment dat de gemeente 
zal overgaan tot overleg met projectontwikkelaars. Op dat moment kan de gemeente inzicht krijgen in 
welke mate bepaalde maatregelen maatschappelijke baten opleveren en kunnen ze dit verdedigen in de 
gesprekken met projectontwikkelaars. Het is belangrijk om op voorhand in te grijpen, want eens 
projecten zijn gelanceerd, is het moeilijk om nog in te grijpen. 

Sumaqua (Vincent Wolfs): 

· KPNG heeft veel ervaring met het monetair uitdrukken van overstromingsschade. 

· Bij het voorstellen van maatregelen moet steeds gekeken worden naar opportuniteiten. 

· Gemeenten zijn vooral geïnteresseerd in wat ze moeten realiseren en de kostprijs van de maatregelen. 
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Provincie Limburg (Nele Vandereyt): 

· Belang van langetermijn baten en opbrengsten in beeld brengen, i.h.k.v. uitgaven prioriteren. 

Informatie Vlaanderen (Jo Van Valckenborgh): 

· Afhankelijk van de maatregel best beginnen bij A (t.t.z. kosten-batenanalyse moet bestuurders 
overtuigen om actie te ondernemen), maar idealiter kosten en baten berekeningen gebruiken om 
risicogroepen en belanghebbenden in beeld te brengen waardoor het duidelijk wordt wie te betrekken 
bij de uitwerking van het beleid. Bijvoorbeeld pluviale kaarten gebruiken bij woningontwerp. Het is 
moeilijk om hetzelfde detailniveau te gebruiken voor verschillende maatregelen, want inputgegevens en 
parameters zullen verschillen. 

Sweco: 

· De baten van een maatregel zijn sterk locatieafhankelijk. Eenheidsprijzen zijn dus niet geschikt om 
baten precies uit te drukken. Batenberekening is zeer moeilijk, ook omdat niet alles monetair kan uitge-
drukt worden. Uit interviews met de UA en VITO blijkt dat ze van mening zijn dat rechtstreeks betrekken 
van monetaire kosten-batenberekening daarom niet wenselijk is. 

Provincie Limburg (Nele Vandereyt): 

· Een hoog detailniveau is niet nodig, beter aangeven over welke grootteordes het gaat. 

Futureproofed cities (Laetitia Pirson): 

· Is ook van mening dat een hoog detailniveau niet nodig is bij het in beeld brengen van de kosten en 
baten. De resultaten van de tool zullen nooit volledig correct zijn door een veelheid aan parameters, de 
tool kan wel inzicht geven in grootteordes om zo maatregelensets te vergelijken. Idem voor de win-wins, 
belangrijk om te focussen op ‘avoided damage’. Het is echt belangrijk zich niet te veel in de data te 
verliezen, er kunnen prognoses gemaakt worden maar 100 % juist zijn die nooit. 
Anderzijds moet je de effecten van maatregelen toch kunnen inschatten, zodat gemeenten een idee 
krijgen of ze goed bezig zijn. Grootteordes tonen is belangrijk. 

Informatie Vlaanderen (Jo Van Valckenborgh): 

· Focussen op het positieve, maatregelen zullen duur zijn en baten zijn niet steeds financieel uit te 
drukken. Dat moet je dan ook tonen om zo het belang van de niet-financiële baten kwalitatief te onder-
strepen. Stelt voor om het als volgt te formuleren: de kosten-batenberekening moet inzicht geven in de 
gevolgen op lange termijn door o.a. ook besparingen/kosten op vlak van beheer en onderhoud in beeld 
te brengen. Speelt niet noodzakelijk mee bij het kwantificeren van baten rond leefkwaliteit, groene 
omgeving ... (mening wordt gedeeld door het panel). 

Co-benefits en vermeden schadekost 

VITO (Steven Broeckx en Dirk Lauwaet): 

· Luchtkwaliteit en andere maatschappelijk levende issues mee koppelen aan beoordeling maatregelen is 
wenselijk, en mogelijk vanuit een semi-kwantitatieve ecosysteemdienstenbenadering (bijvoorbeeld 
Natuurwaardeverkenner). Luchtkwaliteit, waterkwaliteit, hitte: daar wordt in de maatschappij van 
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wakker gelegen. Luchtkwaliteit heeft geen rechtstreekse link met adaptatie maar leeft vrij sterk en zou 
vrij gemakkelijk in de tool kunnen worden geïntegreerd. Dit zou toelaten om bijkomende baten van 
bepaalde adaptatiemaatregelen aan te tonen (luchtkwaliteit legt ook link met mobiliteitsvraagstuk in 
mitigatieverhaal). 

Climate-KIC (Thomas Osdoba): 

· Risico's van klimaatverandering kunnen niet alleen op lokaal niveau worden bekeken, wereldwijde 
ontheemding, voedsel- en waterschaarste en pandemieën zijn risico's die niet zomaar kunnen worden 
genegeerd. 

Futureproofed cities (Laetitia Pirson): 

· Positief verhaal is nodig om mensen te activeren. Belang van co-benefits (beleving, natuur, comfort, 
gezondheid …) aan te tonen. Proberen te wijzen op opportuniteiten. 

· Belang van ‘avoided damage’ i.h.k.v. adaptatie en focussen op co-benefits. 

· Wetenschappelijk-technisch / sociaal / budgettair / politiek / meekoppelkansen: wetenschappelijk-
technisch is veel mogelijk, maar de politiek moet mee zijn. 

Informatie Vlaanderen (Jo Van Valckenborgh): 

· Een positieve benadering werkt (bijvoorbeeld zonnekaart: toont potentieel indien alle daken zonne-
daken zouden zijn). Policy science: hoe het beleid te helpen om hun informatie op een positieve manier 
te delen zodat er iets uit wordt gehaald. Een tool moet resulteren in een draaiboek / krijtlijnen / rapport 
(adaptation support pathway) hoe de maatregelen aan te pakken en uit te voeren zijn. 

Sweco: 

· Belang ook te kijken naar te vermijden schade, zeker als ambities hoog worden gesteld (cf. CELCIUS: 
vermeden schadekost per pand bij hittestress, overstromingen …). Ook interessant op gemeenteniveau 
(onkosten, schadebeheer). 

· Kosten en baten zitten vaak gespreid. Bijvoorbeeld ontwikkelaar vangt de prijs verkoop nieuwbouw, 
de gemeente/overheid/samenleving de kost waterbeheersingsmaatregelen. Baten van deze maat-
regelen aantonen en kwantificeren is dus belangrijk. 

· De meeste werken in een stad gebeuren i.k.v. mobiliteit, riolering ... Hierbij worden soms klimaat-
adaptatiemaatregelen meegenomen, er moet dus steeds naar meekoppelkansen worden gekeken. De 
kost van klimaatmaatregelen staat niet alleen. Er is vaak geen aparte pot voor klimaatadaptatie zeker 
op gemeenteniveau. Het is van belang te focussen op bijkomende kosten van maatregelen en de co-
benefits (baten) kwalitatief te duiden a.d.h.v. win-wins (co-benefits), te meer omdat ook de locatie waar 
een maatregel plaatsvindt (bijvoorbeeld infiltratie) niet altijd de locatie is waar de impact van de 
maatregel zich laat voelen (benedenstrooms bijvoorbeeld infiltratie). 

Provincie Limburg (Nele Vandereyt): 

· Belangrijk om de maatschappelijke kosten (schade) zichtbaar te maken. Zo kan bij klimaatadaptatie-
maatregelen die ‘op het eerste zicht’ niets opleveren toch geduid worden wat de baten zijn. 
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· Belang van uitgespaarde kosten / maatschappelijke kosten te beschrijven, bijvoorbeeld bij de aanleg 
van een dorpskern. Er is wel onduidelijkheid over hoe dit dan moet gebeuren. 

Antea (Marten Dugernier): 

· Generieke schadeberekeningen (bijvoorbeeld in LATIS binnen ORBP’s) moeten nog gekoppeld worden 
aan klimaatscenario’s en echt tot bij gemeenten gebracht worden (ook als eyeopener i.h.k.v. bewust-
wording). 

· Het is belangrijk om inzicht te hebben in de kosten en baten verspreid tussen schaalniveaus en stake-
holders, maar dit vooral voor bovenlokaal beleid dat zicht heeft op deze verschillende niveaus. 
Meekoppelkansen met andere beleidsdomeinen worden dan wel zeer belangrijk voor het lokale bestuur. 
Een wetenschappelijke benadering is in de eerste plaats nodig bij selectie van effectieve maatregelen, 
maar daarna moet dus naar beleidsniveau worden gekeken. Sociale profielen en verhouding publiek-
privaat is belangrijk, maar door grote range aan indicatoren niet of zeer moeilijk in een instrument te 
gieten. 

· Discussie rond herverdeling van middelen binnen gemeente: een gemeente haalt haar inkomsten uit het 
bouwen, niet uit klimaatadaptatie. Misschien kan de tool inspirerend werken om aan te tonen hoe 
gemeenten beloond worden om aan klimaatadaptatie te doen, eventueel met onderscheid tussen 
landelijke gemeenten en steden (i.h.k.v. betonstop, verdichting). 
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9 VISUALISATIE 

De visualisatie van de effecten van de klimaatadaptatiemaatregelen werd ook reeds besproken in vorig 
hoofdstuk. De visualisatie bij de gescreende tools gebeurt aan de hand van beschrijvingen, kengetallen, 
webdiagrammen (groentool, Klimaatschedeschatter), bar grahs (EcoAdapt-tool) of diagrammen (SCAN). 

Er is momenteel geen enkele tool die toelaat om de effecten van de maatregelen op een kaart weer te 
geven. 

9.1 Kritische analyse 

In onderstaande kritische analyse komen verschillende visies over de visualisatie van de tool naar voor. 
Sommige respondenten vinden het gevaarlijk om te veel visualisaties weer te geven omwille van de 
moeilijke interpreteerbaarheid. Anderen achten een duidelijke eenvoudige visualisatie nodig om de 
resultaten behapbaar te maken en de gebruikers te stimuleren in het toepassen van klimaatadaptatie-
maatregelen. 

VITO (Steven Broeckx en Dirk Lauwaet): 

· Momenteel is in de EcoAdapt-tool de grafische output een score van de maatregelenset ten opzichte 
van het totale klimaateffect gemiddeld over het plangebied. 

· Als een grafische output gewenst is, dan moet er afgestapt worden van een gemiddelde, en van een 
‘on the fly’ tool. Dan is een rekenreeks nodig die volledig doorgerekend wordt (genre ifdm-traffic) i.p.v. 
een online tool waar rechtstreeks de output uit gekregen kan worden. 

· Hitte: eventueel doenbaar met neural networks (zie referentielijst). 
· Water: grotere problemen, VITO ziet moeilijkheden door grote ‘off site’ effecten. 
· Focussen op pluviale overlast (overlast door regen en afstroming). Wateroverlast op fluviaal 

systeem overstijgt het gemeenteniveau en valt buiten de tool. 

Antea (Marten Dugernier): 

· Er is een kennislacune bij lokale besturen. Niet alle bestuurders zijn geologen en hebben vaak moeite 
met de interpretatie van bijvoorbeeld watertoetskaarten. Er is reeds veel informatie beschikbaar maar 
er is toch ook vertaalslag nodig om de klimaatmaatregelen om te zetten zodat ze behapbaar zijn voor 
een leek. 
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Sweco: 

· De visuele weergave bij bestaande tools is beperkt: spindiagrammen, kwalitatief/kwantitatieve schet-
sing van de baten. Komt er bij hitte wel aan, maar bij water zijn er zoveel bovenlokale betrokkenen en 
de aannames nemen toe, wat het moeilijk maakt om cartografisch weer te geven. 

Antea (Marten Dugernier): 

· Het is niet realistisch om effecten van maatregelen door te rekenen. Je kan jezelf eindeloos verliezen in 
te proberen resultaten te visualiseren (bijvoorbeeld lage emissiezone Antwerpen als voorbeeld, al dan 
niet meerekenen scheepvaart …). Idem bij Sigmaplan: het is niet gemakkelijk om de individuele bijdrage 
van bijvoorbeeld verhoging Scheldekaaien te tonen, dit zijn studies waar jaren aan gewerkt wordt. Het 
is zeer ambitieus om per maatregel ecosysteemdiensten en bijvoorbeeld verkoeling te gaan kwantifi-
ceren. Antea zou de effecten van maatregelen dan ook niet doorrekenen. Er is urgentie aan een tool 
aangezien veel gemeenten nu al aan klimaatplannen werken. Wil je een tool ontwikkelen met veel 
rekenkracht, dan ben je jaren bezig, en komt de tool te laat. Wel is het interessant om een bepaald 
ambitieniveau te kunnen stellen per gemeente, om een stip op de horizon te zetten waar naartoe kan 
worden gewerkt. 

Sweco: 

· Dit kan in bepaalde tools, maar dan om maatregelensets en scenario’s kwalitatief te vergelijken. 

Futureproofed cities (Laetitia Pirson): 

· Anderzijds moet je de effecten van maatregelen toch kunnen inschatten, zodat gemeenten een idee 
krijgen of ze goed bezig zijn. Grootteordes tonen is belangrijk. 

Informatie Vlaanderen (Jo Van Valckenborgh): 

· Wijze van weergave (kaart, grafiek, beschrijvend): in theorie kan een kaart altijd, maar je moet het 
detailniveau kunnen duiden. Het is belangrijk goed na te denken over de manier van scoren en een juiste 
legende te maken. De legende moet de mogelijkheid geven een positief verhaal te geven. 

VMM: 

· Wijze van weergave (A kaart, B grafiek, C beschrijvend): weergave op kaart (optie A) lijkt buiten 
ambitieniveau. In een geïntegreerde tool is het dan wel raar dat je een bepaalde detailgraad kan tonen 
voor bijvoorbeeld hittemaatregelen, maar dan niet voor water. Optie B (een soort dashboard) lijkt wel 
zeer wenselijk. Optie C (beschrijvend) blijft te veel hangen bij de fichebakken die hoogstens kwalitatief 
de effecten van bepaalde maatregelen scoren. 

Provincie Limburg (Nele Vandereyt): 

· Wijze van weergave (kaart, grafiek, beschrijvend): belangrijk is ook dat de resultaten van de tool in een 
soort document of grafiek kunnen worden gedownload om bijvoorbeeld mee naar college te gaan, en 
dat de tool gebruiksvriendelijk is. 

Universiteit Manchester (Jeremy Carter): 

· Een radiaal diagram is een goede manier om snel de belangrijkste klimaatrisico's in een regio te zien. 
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SMHI (Anna Jonson): 

· Onze ervaring is dat klimaatgerelateerde kaarten en indicatoren moeilijk te begrijpen zijn voor mensen 
die geen experts zijn, wat ook betekent dat ze het niet zullen gebruiken. 

Provincie Limburg (Nele Vandereyt): 

· Het is belangrijk dat de tool gebruiksvriendelijk is. Bij het bestaand portaal is dit al goed gelukt. 

Informatie Vlaanderen (Jo Van Valckenborgh): 

· Bestaand portaal is voor leken nog moeilijk interpreteerbaar. 
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10 BESTEKSVRAGEN 

Zowel bij de literatuurstudie als tijdens de interviews, werd telkens getracht maximaal een antwoord te 
bieden op enkele vragen m.b.t. de klimaatadaptatietool die in het bestek werden uiteengezet. Deze vragen 
alsook onze antwoorden en bevindingen hierop worden hieronder beschreven. 

10.1 Vraag 1 

“Kan er gebiedsspecifiek (per gemeente) een concreet voorstel van klimaatadaptieve maatregelen 
worden voorgesteld op programmaniveau (niet projectniveau) op een tijdslijn 2030-2050?” 

Er is momenteel geen tool beschikbaar in Vlaanderen of in de buurlanden die voor elke gemeente in 
Vlaanderen een concreet voorstel doet op programmaniveau van te nemen maatregelen tegen de lokale 
aspecten van de klimaatverandering (namelijk pluviale wateroverlast, hitte en droogte). 

De stijging van de zeespiegelstijging en de fluviale wateroverlast overstijgt in de meeste gevallen de 
gemeentelijke context en wordt op een hoger niveau aangepakt. 

De twee tools die het dichtst aansluiten bij hetgeen de VMM zoekt in een klimaatadaptatietool zijn de KBS 
Toolbox van Deltares / Wageningen en de EcoAdapt-tool van VITO. 

De KBS tool is enkel toepasbaar in stedelijk gebied en is ontwikkeld om maatregelen te selecteren en te 
vergelijken om een wijk, buurt of terrein te beschermen tegen wateroverlast, droogte of hitte. 

De ontwikkelaars van de KBS Toolbox hebben nooit gestreefd naar de ontwikkeling van een tool waarbij 
voor een gebied een volledig en concreet voorstel van maatregelen wordt gegenereerd, en wel om 
volgende redenen: 

· De toolontwikkelaar vindt het proces waarin de tool wordt gebruikt belangrijker dan de inhoud of 
de resultaten (kwantificering). De tool schetst een ontwerp en activeert hierbij de betrokken 
stakeholders. Het is belangrijk dat dit maar enkele uren tijd vraagt. De sessies met de KBS Toolbox 
dienen uiteraard te worden gevolgd door regulier ontwerp en uitwerking. 

· Robbert Snep heeft 20 jaar ervaring met groen in steden en klimaatadaptatie, en alles in een 
(automatische) tool inbrengen is volgens hem niet nuttig. Een adaptatietool moet een 
structuur/instrument aanbieden om mensen samen te brengen en zaken te kwantificeren die niet 
eenvoudig realiseerbaar zijn. De tool moet volgens hem bijdragen aan het effectief realiseerbaar 
maken van maatregelen op het terrein. Belangrijk is het om de tool nog te versterken door 
gebruikers (ook gemeenten) te begeleiden om de tool te gebruiken, bijvoorbeeld met workshops 
en begeleiding voor het lokaal toepassen van de tool. 

· Handmatig versus automatisch: een geautomatiseerde analyse naar de potenties van 
maatregelensets op gemeentelijk niveau zal een (GIS) vertaalslag nodig hebben naar woontypes, 
dorpstypes en vereist standaardisering. Dit zal dan resulteren in een gamma aan maatregelen en 
een budget … maar zal nog geen automatische allocatie geven van de maatregelen in de ruimte, 
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noch een ruimtelijke afweging tussen maatregelen … De ontwikkelaar geeft aan dat dit te complex 
en te onbetrouwbaar is om te automatiseren, en zo niet, is er erg veel input (en kennis) nodig van 
de gebruiker. 

Een stedenbouwkundige analyse van welke maatregelenset welk aandeel van de ‘effecten’ bestrijdt per 
‘type’ (bijvoorbeeld KMO, woonwijk 19e eeuw, historische stad, buitengebied) wordt wel interessant en 
mogelijk geacht. Dit kan dan binnen een aantal pilootgemeenten worden bekeken, en dan per gemeente 
worden beschreven en gekwantificeerd. 

De mening van VITO luidt als volgt: 

· Als randvoorwaarden voor de tool worden onder meer de rekentijden voor de impactberekening 
genoemd: er wordt geëxperimenteerd met rekenmethodes. Hoge resolutiekaarten zijn zeer zwaar 
maar technisch mogelijk (bijvoorbeeld hittekaarten) voor heel Vlaanderen. De huidige tool EcoAdapt 
beperkt de rekentijd door een resolutie te kiezen afhankelijk van schaal van het geselecteerde gebied. 
Volgens VITO is een fijne resolutie dus erg belangrijk voor lokale maatregelen inzake hitte en pluviale 
wateroverlast. 

· Visie op eigen tool (EcoAdapt): Nu toont de tool geen ‘meest ideale locatie’ voor een specifieke 
maatregel. De opzet was om de tool zo simpel mogelijk te houden, snel inzichten te verkrijgen en 
rekenwerk te beperken. De effectiviteit van een maatregel hangt af van ruimtelijke context, dit wordt 
niet in de tool mee in rekening genomen: er wordt een gemiddelde berekend voor het hele ruimtelijk 
gebied. Bijvoorbeeld het wordt niet wenselijk geacht om heel het rioleringssysteem te analyseren (de 
detailleringsgraad van overstromingsmodel wordt niet nagestreefd). De tool blijft inspirerend in 
opzet, er wordt niet gepoogd echt ingenieurswerk te vervangen. 

· Wie gaan de gebruikers zijn? Hoeveel doorlooptijd moet de tool hebben? Deze vragen bepalen hoe 
de tool eruit moet zien. Er is immers technisch heel wat mogelijk. Een laagdrempelige internettool 
voor gemeentegebruik is mogelijk, maar de detailgraad van deze tool zal lager zijn met een focus op 
inspireren en informeren. Een zeer gedetailleerde tool met bijvoorbeeld ook effectkaarten van de 
maatregelen zal veel meer rekenkracht vergen en ook een hoger kennisniveau van de gebruiker. Dan 
wordt het doelpubliek de studiebureaus en/of experten. Hierbij worden scenario’s opgesteld en 
ingevoerd, en vervolgens naar een externe server gestuurd om te worden doorgerekend (bijvoor-
beeld zoals bij IFDM-traffic). 
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10.2 Vraag 2 

“Welke zijn de beschikbare onderzoeksresultaten en goede praktijkervaringen in Vlaanderen en 
buurregio’s waaruit kan geput worden om de gebiedsspecifieke selectie van adaptatiemaatregelen 
verder te kunnen uitwerken?” 

De verschillende bestudeerde tools gaan op een verschillende manier te werk om voor een wijk of straat 
een gebiedsspecifieke selectie te maken van maatregelen. 

Hier laat de Groentool Antwerpen toe om voor een specifiek gebied op basis van het landgebruik na te 
gaan welke thematiek het zwaarst doorweegt in het gebied en vervolgens doet de tool suggesties van 
groenmaatregelen die kunnen ingezet worden in het gebied. 

In de Antwerpse Groentool wordt een top vijf maatregelen geselecteerd o.b.v. ‘problemen’ (effectkaarten 
hitte, geluid ...) binnen het gebied. Hier is VITO geen voorstander van, de keuzes zijn niet altijd logisch 
(o.b.v. twee dominante criteria) en de criteria zijn nog niet ver genoeg uitgewerkt. 

De EcoAdapt-tool laat toe om op basis van een ingetekende polygoon de klimaatuitdagingen op het gebied 
van hitte en wateroverlast na te gaan, maatregelen te bepalen en na selectie, het effect van de maatrege-
len na te gaan. De tool is toegepast op de steden Venlo en Antwerpen maar er is een uitbreiding gepland. 

De EcoAdapt-tool definieert welke maatregelen waar kunnen: groendak op dak, grasdal op bestaande 
verharding… op basis van kaarten gelinkt aan de maatregelen. Kaartlagen zijn daarbij vooral landgebruik: 
gebouwenlaag, welke daken geschikt voor groendaken ... Dit kan flexibel worden bepaald o.b.v. detail-
leringsgraad. 

In de EcoAdapt-tool suggereert de tool dus geen ‘meest effectieve maatregelen’, enkel die maatregelen die 
ruimtelijk inpasbaar zijn in het geselecteerde gebied. De gebruiker kan spelen met de maatregelenselectie 
om zo zijn doelen te benaderen. 

De KBS Toolbox doet geen GIS-analyses en er is basiskennis vereist om met de tool te werken. Dit werd 
verkozen gezien het gebruik van de tool als onderdeel van een stakeholderanalyse: belang van betrekken 
en informeren van stakeholders in een projectgebied. Zo wordt het rekenwerk zo kort mogelijk gehouden. 

Wel is het in de Adaptation Support Tool (AST) - Klimaatbestendige Stad Toolbox mogelijk andere kaart-
lagen op te laden om zo tekenwerk realistischer en gedetailleerder te maken: bijvoorbeeld een kaartlaag 
met alle dakoppervlaktecontouren. Deze aanpassing is gepland. 
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10.3 Vraag 3 

“Welke zijn de beschikbare datasets en tools die toelaten om extra informatie te laten genereren (binnen 
een tijdsduur van hoogstens 9 maanden na gunning van voorliggende opdracht) om de gebiedsspecifieke 
selectie van adaptatiemaatregelen gebiedsspecifiek verder te kunnen gestalte geven?” 

Het basisdocument van het Klimaatportaal Vlaanderen – ‘Kompas voor een klimaatbestendig en weerbaar 
Vlaanderen’ geeft een overzicht van de geografische databronnen die worden gebruikt in het bestaand 
klimaatportaal. 

Tijdens de interviews kwam naar voor dat volgende datalagen belangrijk zijn bij de selectie van maatrege-
len en interessant zijn om te onderzoeken of ze geschikt zijn in de ruimtelijke context van de gemeente of 
het project: 

· Datalagen vernoemd tijdens de interviews en het panelgesprek (vegetatiekaart, afbakening open-
baar domein, per bouwblok aanduiding van daken, verhardingen en tuinen, grondsoort, schaduw-
kaart, zonnekaart met platte en hellende daken, landgebruik, verhardingen met onderscheid tussen 
wegenis en parkings, bodemkaart, erosiekaart, watersysteemkaart, bestaande bufferbekkens, 
wadi’s en infiltratievoorzieningen …). 

· Datalaag met onderscheid tussen openbaar en privaat domein: aangezien gemeenten gemakkelij-
ker maatregelen kunnen nemen op het openbaar domein en beperkt impact hebben op het privaat 
domein (bijvoorbeeld door het toekennen van subsidies). 

· Datalaag met onderscheid tussen platte daken en hellende daken. Dit laat toe om in combinatie 
met de kaart van het privaat domein, binnen een gemeente na te gaan hoe groot het potentieel is 
aan groendaken en te onderzoeken of een financiële stimulans voor de burgers interessant kan zijn. 

· Datalaag met onderscheid tussen wegenis en parkeerruimte om na te gaan in welke zones 
(openbaar en privaat domein) verharding kan worden vervangen door infiltrerende verhardingen. 

· Datalaag voor de ligging van de grondwatertafel om indicatief na te gaan wat de mogelijkheden zijn 
voor infiltratie en berging. 

· Datalaag voor de bepaling van de terreinhellingen, belangrijk voor het correct inplannen van 
locaties voor berging van hemelwater. 

Informatie Vlaanderen wees erop dat datalagen verouderen en moeten geactualiseerd worden. Daarom 
stellen ze voor om de detailgraad in de stedelijke omgeving te beperken tot bouwblokken. 

Het idee werd geopperd door Robbert Snep (Universiteit Wageningen) om binnen de gemeenten een 
aantal typologieën te identificeren (bijvoorbeeld KMO-zone, een stadscentrum, een 19e eeuwse gordel, 
lintbebouwing …) en dan na te gaan welke maatregelensets potenties hebben in de verschillende 
typologieën. Vervolgens kan de gemeente een analyse maken welke typologieën op hun grondgebied 
voorkomen en welke maatregelensets er dus het meest geschikt zijn. De opmaak van deze typologieën 
moet nog gebeuren evenals het bepalen van de geschikte maatregelensets. Er werd aangegeven dat dit 
vervolgens getest zal moeten worden voor een aantal pilootgemeenten. 
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10.4 Vraag 4 

“Kunnen bestaande tools als https://www.deltares.nl/en/software/adaptation-support-tool-ast/, 
https://groentool.antwerpen.be/ of gelijkwaardig na aanpassingen (conceptueel en voor Vlaams 
gebruik) gebruikt worden als screening-instrument om het (theoretisch) maximaal potentieel aan 
adaptatiemaatregelen te verkennen op gemeenteniveau, hierbij rekening houdend met de verschillende 
gebiedseigenschappen die maken dat maatregelen niet steeds uniform over Vlaanderen kunnen 
uitgerold worden?” 

De KBS Toolbox is volgens Deltares / Wageningen gemakkelijk uitrolbaar in Vlaanderen maar de bestaande 
KBS tool toont bij aanvang van de oefening een blanco blad waarbij de basisinfo door de gebruiker moet 
worden ingegeven en toont dus niet meteen het maximaal potentieel aan maatregelen voor een gemeente. 

De ontwikkelaar van de KBS tool heeft de overtuiging dat het effectiever is om adaptatie op te hangen en te 
betrekken bij grote projecten (woonontwikkelingen, openbare werken...). De KBS Toolbox zal de 
gemeenten daarin helpen, maar de tool is geen beleidsinstrument. De gemeente moet met de huidige KBS 
Toolbox vooral geïnspireerd worden. 

Volgens Deltares / Wageningen is het zeer moeilijk om een kwalitatieve analyse op gemeenteniveau te 
maken onder andere door het schaalverschil tussen waterbergingsmaatregelen (ruimere schaal) en hitte-
maatregelen (kleine schaal). Deze analyse automatiseren (nu moeten alle maatregelen door de gebruiker 
worden ingetekend) vereist nieuwe rekenregels en vervolgens moet het worden opgeschaald naar het 
gemeenteniveau. 

De ontwikkelaar heeft bedenkingen bij het nut van de uitkomst van een maximale potentiekaart. 

De gemeente kan dan wel met het geheel aan adaptatiemaatregelen een goede score krijgen voor water-
berging of hittereductie, maar wat betekent dit als er geen draagvlak is voor deze maatregelen en de kans 
klein is dat ze zullen worden gerealiseerd? 

Snep geeft twee hoofdredenen: 

· Op lokaal niveau kunnen totaal andere wensen spelen (eigendomssituaties, lokale actuele proble-
men die de tool niet detecteert ...) waardoor bijvoorbeeld zelfs een groendak op een bepaalde 
plaats niet mogelijk is omdat de wil/noodzaak er op die plaats niet is. 

· Gevaar op misinterpretatie van de ‘boodschap’ die wordt uitgezonden bij vrijgave van de tool: te 
veel een top-downverhaal. Het huidige Klimaatportaal (of de Nederlandse Klimaateffectatlas) is ook 
top-down want het geeft de te verwachten klimaateffecten weer. De burger heeft die trends niet te 
‘kiezen’. Dezelfde aanpak voor adaptatie kan het verkeerde beeld geven dat de potentiële uitkomst 
ook gewenst beleid is. Dit gaat voorbij aan lokale wensen, eigendomssituaties, effectiviteit en 
vrijheid. 

· Uitspraak van Snep : ‘Het is niet voor niks dat een dergelijke tool niet bestaat in Nederland’. 

VITO heeft ook plannen om hun EcoAdapt-tool uit te breiden naar andere delen van Vlaanderen in het 
kader van een vervolgopdracht. 

voorstudie klimaatadaptatietool 121 

https://groentool.antwerpen.be
https://www.deltares.nl/en/software/adaptation-support-tool-ast


Ze stellen dat i.f.v. de eindgebruiker en de doorlooptijd van de tool, de tool er anders zal uitzien: 

· Een laagdrempelige internettool voor gemeentegebruik is mogelijk, maar hier zal de detailgraad 
veel lager zijn en ligt de focus op inspireren en informeren. 

· Een zeer gedetailleerde tool met bijvoorbeeld ook effectkaarten van de maatregelen zal veel meer 
rekenkracht vergen en ook een hoger kennisniveau van de gebruiker. Dan wordt het doelpubliek 
eerder studiebureaus en/of experten. Hierbij worden scenario’s opgesteld en ingevoerd, en naar 
een externe server gestuurd en doorgerekend (bijvoorbeeld zoals bij IFDM-traffic). 
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10.5 Vraag 5 

“Kunnen adaption pathway strategies (zie 
https://publicwiki.deltares.nl/display/AP/ Adaptation+Pathways) verwerkt worden tot relevante 
informatie voor lokale adaptatieplanning in Vlaanderen?” 

Deltares en TU Delft ontwikkelden de Adaptation Pathway Strategy om de besluitvorming met betrekking 
tot water management te ondersteunen wanneer er nood is aan een plan dat in de loop der jaren kan 
worden aangepast aan omstandigheden die onzeker zijn. 

De Adaptation Pathway Strategy laat toe om acties te specifiëren die onmiddellijk moeten worden 
genomen om voorbereid te zijn op de toekomst maar de acties laten opties over voor eventuele bijsturing 
mocht het nodig zijn. Het definiëren van ‘Adaptation Pathways’ is zeer belangrijk binnen deze benadering 
samen met een systeem om te monitoren en het plan bij te sturen. 

Uit het panelgesprek is gebleken dat de VMM een middel wil aanreiken dat illustreert welke oplossingen er 
zijn, liefst niet generiek voor heel Vlaanderen, maar gebiedsspecifiek. De VMM denkt aan een tool die 
zaken kwantitatief in beeld brengt, bedoeld om mensen te activeren en aan te tonen dat het zin heeft om 
ruimtelijke maatregelen te nemen. Het is momenteel niet de bedoeling om binnen de tool ook aan 
monitoring te doen en bij te sturen. 
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10.6 Vraag 6 

“Kunnen de type-maatregelen voor elke gemeente gescreend worden op hun effectiviteit in termen als 
bijdrage tot reductie van de klimaateffecten en klimaatimpacts (baten) en hun kosten die optreden bij 
verschillende ambitieniveaus die een lokaal bestuur zich kan stellen?” 

De ontwikkelaars van de KBS Toolbox geven volgende aandachtspunten: 

De focus van de tool ligt op klimaatadaptatie in steden. De tool moet lokale actoren ondersteunen in het 
nemen van beslissingen en maatregelen kunnen vergelijken op verschillende schaalniveaus. 

De tool geeft gebruikers ook inzicht in kosten (aanleg en onderhoud) en mogelijke co-benefits. 

De tools ranken maatregelen en scoren hun effect op o.a. hitte en waterberging o.b.v. kencijfers gebaseerd 
op extensief literatuuronderzoek en (in geval van water) hydro-modellering. 

De tool is werkbaar sinds 2014, en is eigenlijk ontwikkeld voor een map table (reuzentablet) om met 
verschillende stakeholders te brainstormen en combinaties van maatregelen te kiezen en te vergelijken en 
zo het inzicht te verhogen. 

· Idealiter illustreert de tool de meest effectieve maatregelen binnen een bepaalde zone. 

· De berekening en haar resultaten zijn echter niet het belangrijkst, wel draagvlakcreatie en 
gesprekken op lokaal niveau versterken, inzichten verhogen. 

· Lokale ondersteuning blijft nodig om de tool effectief te gebruiken: proces support wordt nodig 
geacht in gebruik en mogelijkheden van de tool: onderzoekers willen betrokken blijven bij gebruik 
ervan. 

Kostenberekening gebeurt op basis van benchmarking (expertise Wageningen). De universiteit Wageningen 
verzamelde kostprijzen van toegepaste groenblauwe maatregelen van groendiensten en andere besturen 
over heel Nederland, alsook normgetallen voor het beheer van deze maatregelen na toepassing. 

Voor het toepassen van de tool in Vlaanderen zal dus idealiter een vertaalslag moeten gebeuren, om deze 
benchmarks aan te passen aan de Vlaamse context, waar die mogelijk verschilt van de Nederlandse. 

Iedere maatregel presteert op verschillende klimaatonderdelen, afhankelijk van de locatie (ondergrond, 
hellingsgraad) en type (afmeting) maatregel. Voor water werd dit met hydrologische modellen berekend. 
Zo wordt een kengetal bekomen, vermenigvuldigd met gekozen oppervlakte. 

De ranking wordt bepaald door effectiviteit op de geselecteerde aandachtspunten (hittestress, water …). 
Deze kunnen door de gebruiker worden aangevinkt. Zo plaatst de tool maatregelen voorop die zeer 
effectief zijn m.b.t. waterberging als alleen waterberging als ‘issue’ werd aangevinkt, en hecht dan minder 
belang aan andere thema’s zoals hittestress. Bij het aanklikken van alle thema’s maakt de tool dus een 
afweging tussen alle thema’s. 
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VITO is er zich van bewust dat in de EcoAdapt-tool de kosten niet worden berekend. Dit zou technisch 
gezien kunnen, maar in zeer vereenvoudigde vorm. VITO geeft aan dat impact en effectiviteit vooral 
gevraagd wordt. Kosten-batenanalyse (KBA) wordt minder gevraagd omdat bepaalde baten/co-benefits 
niet monetair uit te drukken zijn (bijvoorbeeld verloren levensjaren moeilijk uit te drukken in euro’s). 

· VITO beschouwt KBA inspirerend, gebruikers moeten beseffen dat dit louter inspirerend is. Ze 
vinden dat KBA linken aan ruimtelijk expliciete zaken moeilijk en gevaarlijk is. Er is zeer veel trans-
parantie nodig bij deze berekeningen om het risico op verkeerde gevolgtrekkingen te beperken. In 
veel grote steden zitten experts aan de knoppen, in kleinere gemeenten niet. 

· Nood aan KBA wordt in vraag gesteld: nut is prioriteren, beslissingen ondersteunen. Bij adaptatie 
zijn er bijvoorbeeld ook maatregelen op private terreinen. Het is belangrijk om mensen te overtui-
gen dat maatregelen daar impact hebben. Dat doe je op lokaal niveau niet noodzakelijk met KBA. 
Klimaatadaptatie zal volgens VITO op lokaal niveau nooit drijvende factor zijn bij ingrijpende 
werken op lokaal niveau (verschilt van werken in kader van Sigmaplan). Maar als werken worden 
uitgevoerd (i.h.k.v. mobiliteit, vergrijzing, vernieuwing van riolering ...), moet de klimaatadaptatie 
reflexmatig worden meegenomen en moet die tool daartoe mee inspireren. 

Tijdens het rondtafelgesprek is ook gedebatteerd over het berekenen van kosten-baten en werd geconclu-
deerd dat het belangrijk is te focussen op het positieve. Maatregelen zullen duur zijn en baten zijn niet 
steeds financieel uit te drukken. Het is belangrijk om ook de niet-financiële baten kwalitatief te onder-
strepen. 
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10.7 Vraag 7 

“Kan de opmaak van een pakket aan adaptiemaatregelen gekoppeld worden aan de effect- en/of 
impactindicatoren uit het Klimaatportaal Vlaanderen die vervolgens tonen hoe deze indicatoren 
verbeteren onder verschillende keuzes qua ambitieniveau inzake klimaatadaptatie?” 

VITO geeft aan dat het mogelijk moet zijn en wenselijk is, maar het momenteel nog niet mogelijk is. 

· Limitaties door beperkte detailleringsgraad van klimaateffectkaarten beschikbaar op het Klimaatportaal 
Vlaanderen en geodatakaarten voor gebiedsspecifieke analyse (tot op wijkniveau) voor selectie, 
filtering en ruimtelijke implementatie van maatregelen. 

· Limitaties door beperkte scope van klimaatimpactkaarten Klimaatportaal Vlaanderen voor 
berekeningen schadekosten en effectiviteit in reductie van schadekosten. 

De KBS Toolbox is wel in staat op projectniveau een ranking van de maatregelen uit te voeren en een score 
in functie van hun effect op o.a. hitte en waterberging uit te voeren, en dit o.b.v. kencijfers gebaseerd op 
extensief literatuuronderzoek en (in geval van water) hydro-modellering. Maar geen enkele tool is 
momenteel in staat aan vraag 7 tegemoet te komen. 
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11 CONCLUSIE 

De klimaatopgave wordt vandaag meer en meer urgent en zou daarom een integraal deel moeten gaan 
uitmaken van ieder ruimtelijke project. In de huidige praktijk is klimaatadaptatie op lokaal niveau meestal 
(nog) niet de drijvende factor van ruimtelijke projecten. Bovendien is klimaatadaptatieplanning 
geïntegreerd in verschillende beleidsdomeinen. De klimaatadaptatietool zou echter wel een hulpmiddel of 
inspiratiebron moeten zijn om enerzijds acties in het kader van een klimaat(adaptatie)plan uit te voeren en 
anderzijds om klimaatadaptatie in de toekomst reflexmatig mee te nemen in projecten die geïnitieerd 
worden vanuit andere beleidsdomeinen (bijvoorbeeld i.k.v. mobiliteit, herinrichting van de openbare 
ruimte…). 

Op het Klimaatportaal Vlaanderen wordt het effect van klimaatverandering weergegeven aan de hand van 
vier thema’s: overstroming, zeespiegelstijging, droogte en hitte. Hoewel klimaatadaptatie ook andere 
thema’s bestrijkt (luchtkwaliteit, import en export van grondstoffen en goederen …), wordt voor deze 
opdracht gefocust op deze vier hoofdthema’s. Het is onmogelijk om alles in één tool te vatten. In deze 
studie werd ook duidelijk dat de meeste tools zich richten op het stedelijke gebied, waardoor de nadruk bij 
de meeste klimaatadaptatietools ligt op wateroverlast en hitte en minder op droogte en zeespiegelstijging. 
Het landelijke gebied is in de meeste tools en bijhorende rekenmodellen eerder ondervertegenwoordigd. 
Het feit dat in deze studie in de eerste plaats lokale overheden de eindgebruikers zijn, heeft tot gevolg dat 
de maatregelen automatisch ook minder verband zullen houden met maatregelen die ruimtelijk op een 
hoger niveau spelen zoals de zeespiegelstijging en fluviale overstromingen, maar zich eerder toespitsen op 
pluviale overstroming, hitte (en droogte). 

Uit deze voorstudie blijkt dat het op gemeenteniveau haalbaar is om met de tool te bepalen welke 
maatregelen effectief zijn voor een bepaalde gemeente. Een mogelijke werkwijze is om verschillende zones 
te identificeren in de gemeente, bijvoorbeeld ruimtelijk-stedenbouwkundig (buitengebied, stedelijke rand, 
stadscentrum, bedrijventerrein) of topografisch (maatregelen voor valleigebied, hoger gelegen gebied, in 
gebieden met hoog of laag infiltratievermogen ...) waarbij de tool maatregelensets linkt aan deze 
geïdentificeerde zones en ook aan de hand van enkele indicatoren (bijvoorbeeld luchtkwaliteit, water op 
straat bij hevige regenval…) weergeeft wat het potentieel is aan impactreductie bij het toepassen van de 
volledige maatregelenset. Zo krijgt een gemeente een overzicht van de adaptieve maatregelen die zij 
maximaal kunnen nemen (hoogste ambitieniveau) en wat het effect hiervan is, en kunnen zij een 
vergelijking maken van de effecten bij een lager ambitieniveau. Wat de visualisatie van effecten betreft, 
kan wel vastgesteld worden dat er beperkingen zijn. Momenteel bestaat er geen enkele tool die toelaat om 
de effecten van maatregelen op een kaart weer te geven. Dit kan wel gebeuren aan de hand van beschrij-
vingen, kengetallen, webdiagrammen of bar graphs. 

Op projectniveau is er meer mogelijk. De tool kan dan gepaste maatregelen selecteren op basis van de 
locatie en op basis van de gebiedsspecifieke info die door de eindgebruiker zelf wordt aangeleverd. De tool 
kan vervolgens de cumulatieve impact van een maatregelenset op verschillende thema’s kwantitatief 
weergeven. Zo kan de gemeente verschillende scenario’s vergelijken. Beter dan op gemeenteniveau kan de 
tool in grootteorde een idee geven van de kosten voor de toepassing van een maatregelenset, en eventueel 
ook voor de onderhoudskosten. Uit de studie is gebleken dat het op dit niveau (alsook op gemeenteniveau) 
niet mogelijk is, of zeer complex is, om de monetaire baten te berekenen van maatregelen. Dit is op zich 
ook niet opportuun gezien de baten van maatregelen niet enkel monetair uit te drukken zijn. 
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In de literatuurstudie werden verschillende tools met betrekking tot klimaatadaptatie uit binnen- en 
buitenland gescreend. Deze werden opgehangen aan de verschillende deelprocessen die een 
klimaatadaptatietool ‘idealiter’ dient te doorlopen. Er kan geconcludeerd worden dat geen enkele tool 
even goed uitblinkt in alle processtappen tezamen. De meeste tools blinken uit in één (of meerdere) 
deelprocesstappen. Een 9-tal tools werden in de studie uitgelicht omdat deze uitspringen in meerdere 
deelprocesstappen en/of omdat ze, naast het oplijsten en beschrijven van klimaatadaptieve maatregelen 
(eerder inspirerend), ook in staat zijn om de effectiviteit van maatregelen te kwantificeren. Het betreft de 
volgende tools: Groentool Antwerpen, Gidsmodellen, Klimaatbestendige Stad (KBS) Toolbox, EcoAdapt-
tool, Natuurwaardeverkenner, CELCIUS, SCAN, Klimaatschadeschatter en TEEB-stad tool. 

Uit deze 9 tools zijn er naar ons inziens 2 tools die het dichtst aansluiten bij de klimaatadaptatietool die de 
VMM voor ogen heeft: de EcoAdapt-tool (VITO) en de KBS Toolbox (Deltares / Wageningen). Beide tools 
zijn toegespitst op het stedelijke gebied, en zijn, in tegenstelling tot vele andere tools in staat om, buiten 
het weergeven van adaptieve maatregelen en de effectiviteit ervan, maatregelen te genereren die gebieds-
specifiek zijn. Toch zijn er ook veel verschillen tussen beide tools. De KBS Toolbox gaat ver in detailgraad 
(wijk- en straatniveau). De EcoAdapt-tool werkt voornamelijk op het niveau van de stad of gemeente alsook 
op projectniveau. De KBS Toolbox is de enige van deze twee tools die een indicatie kan geven in de kosten 
en baten van de maatregelen zelf. De tool geeft ook een inzicht in de mogelijke onderhoudskost en kan 
tevens de link maken met andere winsten zoals mitigatie, leefbaarheid, biodiversiteit … De EcoAdapt-tool 
is, in tegenstelling tot de KBS Toolbox, dan weer wel combineerbaar met de toestand-, effect- en impact-
structuur van het Klimaatportaal Vlaanderen. De KBS Toolbox vertrekt niet vanuit gebiedsspecifieke 
klimaateffecten/-impacts, maar vanuit opgegeven aanpassingsdoelstellingen. De KBS Toolbox is volgens 
Deltares / Wageningen wel gemakkelijk uitrolbaar in Vlaanderen maar in de bestaande tool dient de basis-
info door de gebruiker zelf te worden ingegeven en toont de tool dus niet meteen het maximaal potentieel 
aan maatregelen voor een gemeente. De EcoAdapt-tool biedt anderzijds de mogelijkheid om voor elke 
adaptatiemaatregel de maximale implementatiegraad te berekenen en op een gebruiksvriendelijke manier 
de gewenste implementatiegraad te kiezen door het verschuiven van een slice bar. Een combinatie van 
beide tools benadert in elk geval de ideale tool. 
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12 PROGRAMMA VAN EISEN GEPLANDE TOOL 
(SYNTHESENOTA) 

De input vanuit de mind map, en het functioneren van enkele reeds bestaande tools, werd onderworpen 
aan een kritische analyse, gestaafd met input uit interviews met onder meer toolbouwers en een experten-
panel (rondetafelgesprek). 

Op basis van deze informatie kan een programma van eisen voor een klimaatadaptatietool, gekoppeld aan 
het klimaatportaal van de VMM, worden opgemaakt. Het programma van eisen beschrijft zowel de 
inhoudelijke als technische eisen waaraan de klimaatadaptatietool dient te voldoen. Het is immers van 
belang dat op een laagdrempelige wijze de nodige informatie geraadpleegd kan worden. 

De klimaatadaptatietool moet toelaten om op verschillende niveaus te werken waarbij niveau 1 het 
gemeenteniveau is, niveau 2 het projectniveau (wijk of straat) en niveau 3 moet toelaten om voor een 
project de kosten en baten te berekenen. 

Het is de bedoeling om te starten met het ter beschikking stellen van een basistool (niveau 1) en 
vervolgens, na de ontwikkeling van een tool op niveau 1, de tool uit te breiden naar niveaus 2 en 3. 

figuur 43: visuele weergave programma van eisen: 3 niveaus 
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12.1 Niveau 1: gemeenteniveau 
figuur 44: visuele weergave programma van eisen: in- en output niveau 1 

De adaptatietool moet op niveau 1, gemeenteniveau, in staat zijn een analyse op gemeenteniveau uit te 
voeren. Dit deel van de tool dient op vrij korte termijn realiseerbaar te zijn, en kan aan het bestaande 
klimaatportaal worden gelinkt. 

Deze analyse op gemeenteniveau heeft tot doel gebruikers inzicht te verschaffen in welke maatregelen op 
niveau van de gemeente effectief zijn, en in welke meer specifieke zones zij toepasbaar zijn. In deze fase 
dient de manuele input van de gebruiker tot een minimum beperkt te worden: beperkt tot het selecteren 
van de desbetreffende gemeente. De doelgroep is de gemeente. Afhankelijk van de complexiteit van de 
tool kan ondersteuning van de gemeente door de Provincie of een studiebureau aangewezen zijn. De 
output op dit niveau kan gebruikt worden als input voor het gemeentelijk klimaat(adaptatie)beleid. 

De tool moet volgende taken uitvoeren: 

Selectie gebiedsspecifieke maatregelen 

· De tool voert een systeemanalyse uit per gemeente waarbij een gemeente wordt opgedeeld in een 
aantal zones. Deze zones kunnen breed gedifferentieerd zijn, bijvoorbeeld ruimtelijk-
stedenbouwkundig (mogelijke typologieën: buitengebied, stedelijke rand, stadscentrum, bedrijven-
terrein) of topografisch (bijzondere kenmerken: valleigebied, hoger gelegen gebied, gebieden met 
hoog of laag infiltratievermogen ...). De tool maakt voor deze gemeente een analyse van typologieën 
die in de gemeente voorkomen en gaat vervolgens na welke maatregelensets in deze zones relevant 
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zijn. Dit geheel aan maatregelen wordt het ‘maximaal potentieel’ genoemd van de desbetreffende 
gemeente. Voorbeelden van een (niet gekwantificeerde) systeemanalyse: 

o https://gidsmodellen.nl/gidsmodellen/ 

· De adaptatietool moet, naast het scoren van de maatregelenset op vlak van adaptatie, ook de link 
leggen naar maatschappelijk relevante thema’s waarmee door het nemen van de maatregelen co-
benefits kunnen ontstaan. Ook hier beschikt of ontwikkelt de toolontwikkelaar over wetenschappelijk 
onderbouwde rekenregels. Voorbeelden van co-benefits zijn: 

o Biodiversiteit 
o Geluidsklimaat 
o Luchtkwaliteit 
o Waterkwaliteit 

Hiervoor kan bijvoorbeeld een ecosysteemdienstenbenadering worden gebruikt. Voorbeeldtools voor 
dit deelaspect betreffen: 

o De Natuurwaardeverkenner (VITO, UA) https://www.natuurwaardeverkenner.be/#/ 
o De ECOPLAN Scenario evaluator https://www.uantwerpen.be/en/research-

groups/ecoplan/ecoplan-tools/scenario-evaluator/ 

· Vervolgens moet de tool de mogelijkheid bieden aan de gemeente om een lager gemeentelijk ambitie-
niveau te kiezen door het selecteren van een deel van het maximaal potentieel aan maatregelen en 
moet de tool ook de impact berekenen in 2030 en 2050 van dit lager ambitieniveau. 

figuur 45: visuele weergave programma van eisen: selectie van gebiedsspecifieke maatregelen op niveau 1 
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Weergave effectiviteit maatregelen 

· De tool dient vervolgens in staat te zijn om de cumulatieve impact van het maximaal potentieel aan 
maatregelen op verschillende thema’s kwantitatief weer te geven, en dit voor de tijdhorizonten 2030 
en 2050. De toolontwikkelaar beschikt hiervoor over wetenschappelijk onderbouwde rekenregels die 
toelaten maatregelen te scoren of de effectiviteit te berekenen (in bijvoorbeeld hittereductie of verho-
gen infiltratievermogen of buffercapaciteit). Zo kan de tool aan de hand van indicatoren weergeven wat 
het maximaal potentieel aan impactreductie is bij toepassing van de volledige maatregelenset per 
gemeente. Dit is het maximaal haalbare en komt overeen met het hoogste ambitieniveau. 

Voorbeelden van indicatoren uit bestaande tools zijn: 

o de overstroomde oppervlakte zonder maatregelen in huidige toestand, in 2030 en 2050 en de 
overstroomde oppervlakte met de maatregelen in 2030 en 2050. 

o het aantal hittedagen in huidige toestand, in 2030 en 2050 zonder maatregelen, aantal hitte-
dagen met de maatregelen in 2030 en 2050. 

o het aantal koele plekken in huidige toestand, in 2030 en 2050 zonder maatregelen, het aantal 
koele plekken in 2030 en 2050 met maatregelen. 

Deze indicatoren moeten grafisch in een diagram worden weergegeven (infographics, bar graphs…). 

· De effectiviteit wordt berekend voor volgende thema’s: 

o Hittestress 
o Water op straat bij hevige regenval (pluviaal overstromingsrisico) 
o Droogte 

Voorbeelden van bestaande tools die maatregelen kwantitatief onderbouwde scores toekennen zijn: 

o De KBS-toolbox (Deltares / Wageningen UR) https://kbstoolbox.nl 
o EcoAdapt-tool (VITO) https://ecoadapt.marvin.VITO.be/analyse 
o SCAN (Sumaqua) 

figuur 46: visuele weergave programma van eisen: weergeven van effectiviteit maatregelen op niveau 1 

· De tool moet na het doorlopen van dit niveau 1 een document genereren met de volgende informatie: 

o overzicht maximaal potentieel aan maatregelen, effect in 2030 en 2050 (infographics); 
o overzicht van maatregelen voor lager ambitieniveau en effect in 2030 en 2050 (infographics). 

De grafische weergave gebeurt in de vorm van een (web)diagram of d.m.v. een aanduiding op een slice 
bar. 

voorstudie klimaatadaptatietool 132 

https://ecoadapt.marvin.VITO.be/analyse
https://kbstoolbox.nl


 

12.2 Niveau 2: projectniveau (straat- of wijkniveau) 
figuur 47: visuele weergave programma van eisen: in- en output niveau 2 

Dit deel van de tool is een uitbreiding van de tool van niveau 1. Dit niveau is ook gericht op gemeenten, 
maar gezien er op dit niveau meer kennis en info nodig zal zijn, zal de tool ook gericht zijn op meer 
professionele raadplegers zoals studiebureaus en/of technici. 

Na het doorlopen van niveau 1 van de tool, wordt in niveau 2 verder gewerkt op wijkniveau of straatniveau, 
waarbij wordt vertrokken van de maatregelenset die het meest geschikt is voor het gebied op basis van de 
typologie van de zone waarin het gelegen is. 

Selectie gebiedsspecifieke maatregelen 

Hier wordt de tool uitgebreid met een meer gebiedsspecifieke toepassing: 

· De tool selecteert de gepaste maatregelen op basis van de locatie en de gebiedsspecifieke info aange-
leverd door de gebruiker. Dit is het maximaal mogelijke binnen het gebied. 

· De tool dient ook in staat te zijn het aandeel van de geselecteerde maatregelenset te bepalen ten 
opzichte van de maatregelenset voor het hoogste ambitieniveau of lager ambitieniveau. 
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Voorbeeld: de geselecteerde maatregelen binnen dit project realiseren x % van de maatregelen tegen 
pluviale overstromingen, y % van de maatregelen tegen hittestress, z % van de maatregelen tegen 
droogte in vergelijking met het geheel aan maatregelen dat overeenkomt met het hoogste (of lager) 
ambitieniveau. 

figuur 48: visuele weergave programma van eisen: selectie van gebiedsspecifieke maatregelen op niveau 2 

Weergave effectiviteit maatregelen 

· De gebruiker selecteert en begroot de maatregelen en vergelijkt het effect van de gekozen maat-
regelen. De toolontwikkelaar beschikt hiervoor over wetenschappelijk onderbouwde rekenregels die 
toelaten maatregelen te scoren of effectiviteit te berekenen (in bijvoorbeeld hittereductie of verhogen 
infiltratievermogen of buffercapaciteit). Zo kan de tool aan de hand van enkele indicatoren weergeven 
wat het potentieel aan impactreductie is bij toepassing van de gekozen maatregelen. 

Voorbeelden van indicatoren uit bestaande tools zijn: 

o Hittestress 
o Water op straat bij hevige regenval (pluviaal overstromingsrisico) 
o Droogte (waterretentie) 

Voorbeelden van bestaande tools die maatregelen scoren betreffen: 

o De KBS-toolbox (Deltares / Wageningen UR) https://kbstoolbox.nl 
o EcoAdapt-tool (VITO) https://ecoadapt.marvin.VITO.be/analyse 
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figuur 49: visuele weergave programma van eisen: weergeven van effectiviteit maatregelen op niveau 2 

· De tool moet na het doorlopen van dit niveau 2 de nodige output geven om de keuze van de 
maatregelen te ondersteunen en de maatregelen verder te ontwerpen (richting detailontwerp). 

12.3 Niveau 3: kosten en baten op projectniveau 
figuur 50: visuele weergave programma van eisen: in- en output niveau 3 
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Dit deel van de tool is een uitbreiding van de tool die beschikbaar is voor het niveau 2. 

· De tool moet voor het geheel aan maatregelen, weerhouden in niveau 2 op straat- of wijkniveau, de 
gemiddelde kost berekenen voor aanleg en (indien mogelijk) ook voor jaarlijks onderhoud. Opnieuw 
beschikt of ontwikkelt de toolbouwer rekenregels die deze kosten op een onderbouwde manier 
weergeven. 

· De tool berekent voor het geheel aan maatregelen, weerhouden in niveau 2, de baten en co-benefits 
(liefst monetair). Opnieuw beschikt of ontwikkelt de toolbouwer rekenregels die deze baten op een 
onderbouwde manier weergeven. Indien de toolbouwer van oordeel is dat een monetaire weergave 
van de baten niet mogelijk is, stelt hij een alternatief voor. 

Enkele voorbeeldtools zijn: 

o De KBS-toolbox (Deltares / Wageningen UR) https://kbstoolbox.nl 
De Klimaatbestendige Stad Toolbox geeft de kosten van de geselecteerde maatregelen zowel 
op een grafische als numerieke manier weer. 

o EcoAdapt-tool (VITO) https://ecoadapt.marvin.VITO.be/analyse 
De tool visualiseert de reducties in klimaateffecten aan de hand van bar graphs voor elke 
maatregel afzonderlijk en voor alle maatregelen samen. 

o De Natuurwaardeverkenner (VITO / UA) https://www.natuurwaardeverkenner.be/#/ 
Deze tool berekent de co-benefits. 

o De Groentool Antwerpen (VITO / UGent) https://groentool.antwerpen.be/ 
Deze tool berekent de baten en co-benefits en geeft de resultaten weer in een webdiagram. 

Dit niveau is facultatief omdat er nog vragen zijn over de haalbaarheid en de zin of onzin van dit deel. 

figuur 51: visuele weergave programma van eisen: weergeven kosten en baten op niveau 3 
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figuur 52: visuele weergave programma van eisen (roadmap) 

figuur 53: visuele weergave programma van eisen (niveaus) 
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BIJLAGEN 
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Tabel screening tools 
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Tool/Application Ontwikkelaar Link Korte omschrijving Nadruk op mitigatie en/of (Hoe) worden klimaateffecten (Hoe) wordt impact (Hoe) worden klimaatadaptieve Is er gebiedsspecifieke info Beleidsniveau? Project, plan, of Toepasbaar in Vlaanderen? Combineerbaar met toestand- Is er indicatie berekening schade Is er een indicatie van kosten- Wordt de effectiviteit Wordt er een link gelegd naar Weerhouden voor diepgaande 

adaptatie? beschreven? Welke? klimaateffecten beschreven? maatregelen en hun effecten (polygoon) strategisch niveau? effect-impactstructuur (van het klimaateffect) baten (van de maatregel) klimaatadaptieve maatregel andere winsten (mitigatie, analyse 

beschreven? klimaatportaal berekening? ingeschat of getoond? leefbaarheid, biodiversiteit, 

ecosysteemdiensten,..) 

Klimaatbestendige Stad Toolbox (KBS, ook Deltares, Alterra Wageningen UR, Bosch https:// The Adaptation Support Tool (AST) has been developed to support the Adaptatie Neen (wel kan kan er een flood risk map en Klimaateffecten en hun impact Oplijsting van 62 maatregelen, op Ja Project-/planniveau; gerichte Mits beschikbaarheid van AST vertrekt niet vanuit Neen Kosten aanleg en onderhoud van Ja, via kwantitatieve berekening Ja, berekening effect op Zeker 

Adaptation Support Tool 2.0) Slabbers Landscape Architects www.de collaborative planning of adaptation measures for a more resilient and heat stress map opgeladen worden) worden niet beschreven volgorde van hun geschiktheid voor maatregelen in straat, wijk, stadswijk onderliggende data en kaarten gebiedsspecifieke klimaateffecten/- maatregel bergingscapaciteit, herhalingstijd waterkwaliteit (pathogenen reductie, 

ltares.nl attractive environment. It shows the impact of measures against gekozen plan-/projectgebied (land impacts, maar vanuit opgegeven factor, grondwater aanvulling, nutrient reductie, adsorptiestoffen) 

/en/soft multiple urban parameters such as created retention use, surface characteristics, aanpassingsdoelstellingen evapotranspiratie, hitte reductie, 

ware/ad capacity, peak flow reduction, heat stress reduction availability subsurface space) en koele gebieden 

aptation- and stormwater quality improvement. By providing to specifieke aanpassingsdoelen 

support- stakeholders key figures on performance, costs and (zelfgekozen doelstellingen voor 

tool-ast/ co-benefits, the AST enables stakeholders to make klimaataanpassing). Vervolgens 

https:// informed decisions. Hence, stakeholders can deploy keuze van maatregelen en intekenen 

kbstoolb expert knowledge to achieve a mutually beneficial in plangebied. Daarna berekening en 

ox.nl/nl/ outcome. Participants use the AST on a touch screen to select adaptation weergave van bijdrage van 

interventions, situate them in their project area and immediately obtain an maatregelen aan 

estimate of their effectiveness and costs. aanpassingsdoelstellingen. 

Deze tool werkt als "AST 2,03 herwerkt tot een openbaar beschikbare webtool: 

de toolbox klimaatbestendige stad 

Bijsluiter gestandaardiseerde stresstest 

Ruimtelijke adaptatie 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie https://ru Alle overheden in Nederland dienen uiterlijk in 2019 een stresstest te hebben 

uitgevoerd. In een stresstest worden de potentiële kwetsbaarheden voor de 

klimaatthema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming binnen een 
gebied geïdentificeerd. De test bestaat uit het verzamelen en creëren van 

informatie die beschrijft welke effecten klimaatverandering in de toekomst kan 

hebben, en uit het combineren van deze informatie met verzamelde gegevens 

over de gevoeligheid van objecten en functies voor deze effecten. Er wordt 

onderzocht waar, wanneer, welke knelpunten hierdoor kunnen ontstaan, onder 

een scala aan mogelijke klimaatontwikkelingen. De bijsluiter voor deze 

stresstest is een bundeling van instructies voor het uitvoeren van de test en 

gebruiksaanwijzingen voor het interpreteren en toepassen van haar 

uitkomsten. De bijsluiter bevat standaarden voor het gebruik van kant en klare 

basisinformatie, waarmee je zelf eenvoudig aan de slag kan gaan. 

Adaptatie Via tool Klimaateffectatlas Via instructies voor het vinden van 

publieke basisinformatie om 

kwetsbaarheden te verkennen en op 

hoofdlijnen in beeld te brengen + 

instructies voor het creëren van 

informatie op maat om 

kwetsbaarheden in detail te bepalen 

Neen Neen Strategisch/programmaniveau Ja Zelfde opbouw en structuur Neen Neen Neen Informatief 

Burgemeestersconvenant Departement Omgeving http://ww Kennisportaal Departement Omgeving rond CO2-inventarissen, 

klimaatadaptatie en hernieuwbare energie. Het adaptatie-instrumentarium 

bevat informatie over klimaatprognoses, klimaateffecten en kwetsbaarheden 

en biedt ondersteuning bij het zoeken naar gepaste adaptatiemaatregelen. 

Bevat een oplijsting van adaptatiemaatregelen en een interactieve 

vragenlijst/beslissingsboom om Iink naar instrumenten/tools te vinden 

Mitigatie en adaptatie Neen, link naar VMM Klimaatportaal Klimaateffecten en hun impact 

worden kwalitatief beschreven 

Oplijsting van maatregelen en hun 

effecten 

Neen Alle niveaus maatregel voor op basis van 

ateffect 

Neen Be Informatief 

Climate Adaptation decision support Tool for 

Local Governments CATLoG 

National Climate Change Adaptation Research 

Facility, Macquarie University 

https://w Pilot tool for local governments to compare and prioritise investment in climate 

change adaptation and to enable end users to analyse and prepare for extreme 

events. It is important to point out that the results of the analysis are highly 

dependent on the quality of expert judgements such that the reliability of the 

results depends on finding appropriate experts in the field who can provide 

appropriate estimates for frequency and impact of the considered events. The 

tool uses a combination of quantitative (Cost-Benefit Analysis) and qualitative 

(Multi-Criteria Analysis) methods to frame the decision support Tool. The 

current version of the Tool allows users to conduct sensitivity tests, examine the 

impact of uncertain parameters ranging from climate impacts to discount rates. 

The final product is a user-friendly decision tool in the form of an Excel add-in 

together with a user manual booklet that demonstrates sample worked out 

projects. 

Adaptatie Analyse van extreme weersomstandigheden 

op basis van expert judgement 

Er wordt een oordeel geveld over 

economische schade op basis van 

expert judgement 

adaptatieopties worden 

gesuggereerd op basis van expert 

judgement 

Neen aardige opbouw Assessment of economic damage by 

expert judgement 

Cost-benefit analysis N Neen 

Climate-ADAPT European Commission and European 

Environment Agency 

https://cl Climate-ADAPT aims to support European (national, regional and local) 

governances in adapting to climate change helping users to access and share 

data and information on: 

-Expected climate change in Europe 

-Current and future vulnerability of regions and sectors 

-EU, national and transnational adaptation strategies and actions 

-Adaptation case studies and potential adaptation options 

-Tools that support adaptation planning The 

aim of the Adaptation Support Tool is to assist users in developing climate 

change adaptation strategies and plans by providing guidance, links to relevant 

sources and dedicated tools. The 

aim of the Urban Adaptation Support Tool (UAST) is to assist cities, towns and 

other local authorities in developing, implementing and monitoring climate 

change adaptation plans. The Urban Adaptation Support Tool outlines all the 

steps needed to develop and implement an adaptation strategy and makes 

references to valuable guidance materials and tools. The tool offers valuable 

support to both the cities that are just starting on the adaptation planning and 

to those more advanced in the adaptation process. 

Adaptatie Oplijsting maatregelen en hun 

effecten 

Neen  opbouw structuur Beschrijvend + link naar 

informatie/tools 

Be Informatief 

ClimateTest UGent Hanne Glas, Greet Deruyter en Arne Debruyne 

(Cartografie & GIS, UGent) 

https://w Automated climate test that allows the evaluation of every new urban 

development project on its resilience to the future climate challenges. Three 

stages of each project are analysed. First the current situation of the project site 

is evaluated. In a second step, the short term effects of the project on its 

environment are analysed. The third stage is at the end of the expected lifespan 

of the project. This step evaluates the long term effects. The output of this 

automated climate test is a report with maps, graphs and tables that lists the 

potential risks and opportunities of the planned project. This offers the project 

developer the necessary information to adapt the project plans to ensure its 

climate resilience. The climate test is developed as a GIS toolbar, which offers a 

variety of automated analyses of the available geographic data of the project 

site, generating a first evaluation. Furthermore, the toolbar provides the user 

with the possibility to add information and data, and evaluate the risk and 

opportunities of the project. 

Adaptatie Neen Klimaateffecten en hun impact 

worden niet beschreven 

ekt niet vanuit klimaateffecten/-

ts 

Neen Neen Onafgewerkt 

EcoAdapt-tool VITO https://ec Een eerste prototype van een klimaatadaptatietool voor steden en gemeenten 

waarbij de impact van groen-blauwe maatregelen op de effecten van 

klimaatverandering in een bepaalde wijk worden in kaart gebracht. Selecteren 

van gebied, inschatting van klimaateffecten (wateroverlast en hittestress), 

voorgestelde maatregelen en impact maatregelen. 

Adaptatie en Selectie van voorgestelde 

maatregelen, hun effecten op 

wateropvang en hittestress en hun 

implementatiegraad 

Ja Plan-/programmaniveau; stadswijk/-

sector 

Mits beschikbaarheid van 

onderliggende data en kaarten; nu 

enkel Antwerpen 

Vertrekt vanuit klimaateffecten Neen Neen Ja, impact maatregelen op 

klimaateffecten berekend en 

weergegeven 

Neen Zeker; eventuele basis voor verdere 

uitwerking tool 

ENVI-MET V4 ENVI-MET https://w Microclimate simulation software that is based on objective scientific methods 

so that the effects of sustainable actions are measurable and evaluable. 

ENVI_MET V4 is a holistic three-dimensional non-hydrostatic model for the 

simulation of surface-plant-air interactions not only limited to, but very often 

used to simulate urban environments and to asses the effects of green 

architecture visions. It is designed for microscale with a typical horizontal 

resolution from 0.5 to 5 metres and a typical time frame of 24 to 48 hours with a 

time step of 1 to 5 seconds. This resolution allows to analyze small-scale 

interactions between individual buildings, surfaces and plants. 

Adaptatie maateffecten en hun impact 

worden niet beschreven 

Gerichte maatregelen op microschaal 

en simulatie effect op microklimaat 

Ja, op micro-ontwerpschaal Projectniveau Mits voldoende databeschikbaarheid Andere opbouw Neen Neen Ja, reductie luchttemperatuur, 

thermaal comfort, … 
Ook berekening pollutatant emission 

and dispersion 

Eventueel, vooral modellering op 

microschaal relevant 

FutureproofedCities Futureproofed https://w FutureproofedCities is a tool for municipalities, cities and regions to develop a 

climate plan and monitor progress in two dimensions: 

Internally: easily develop a climate plan with key persons in your city and 

visually monitor progress. 

Externally: share your efforts with the public and show citizens and companies 

within your city how they can participate. 

Mitigatie Neen Klimaateffecten en hun impact 

worden niet beschreven 

Neen Ja Plan-/strategisch niveau Ja Neen, focust op mitigatie van CO2-

emissies 

Neen Kostenanalyse mititagiemaatregelen Berekening efectiviteit 

mitigatiemaatregel op reductie CO2-

emissies 

Neen Neen 

Gidsmodellen GrondRR, Alterra, Omgevingsdienst ValeiIJssel https://gi Gidsmodellen zijn: 

-beeldschema’s die dienen als hulpmiddel bij samenwerking 
-suggesties voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling 

-te gebruiken bij het zoeken naar ruimtelijke klimaatadaptatie 

-uitgewerkt voor 10 landschappen van Nederland Gidsmodellen: 

-verbeelden bodem en ondergrond, op regionaal en stadsniveau. 

-structureren het ontwikkelproces: van bodem/ondergrond naar regio naar 

stad. 

-concrete maatregelen zijn aangegeven 

-geven suggesties voor onderliggende principes Gidsmodellen 

zijn een tool bij de methode van de ‘Natuurlijke Alliantie’. De methode 

‘Natuurlijke Alliantie’ stimuleert de interdisciplinaire samenwerking bij 

duurzame klimaatadaptatie. Leidraad bij de ‘Natuurlijke Alliantie’ is: 
-eenheid van bodem, water en groen 

-samenwerking vanaf het begin 

-inbreng van regionale gebiedsspecialisten cruciaal 

Adaptatie Beschrijvend en visueel op systematische 

manier via gidsmodellentypes; overstroming, 

wateroverlast, droogte en erosie, 

waterkwaliteit en biodiversiteit, hitte en 

smog, brandgevaar 

Beschrijvend N

r

een, gidmodel per 

egio/bodemtype 

Plan-/strategisch niveau conceptueel absoluut, maar 

gidsmodellen inhoudelijk nog aan te 

maken voor Vlaamse regio's op basis 

van bodem- en landschapstypologie 

Voor eventuele systematische 

duiding 

Neen Neen Neen Eventueel; voor diepgaandere 

systematische duiding 

klimaatadaptatiemaatregelen + 

hulpmiddel voor werksessies 

gemeenten rond klimaatadaptatie 

(klimaatateliers) 

Groentool Antwerpen VITO https://gro Dankzij de Groentool krijg je inzicht in de effecten van groen op de 

leefomgeving op een specifieke locatie: luchtkwaliteit, hittestress, 

waterhuishouding, geluidsperceptie, biodiversiteit en CO2-opname. Het is een 

inspiratiebron voor verschillende maatregelen die mogelijk zijn: ontharding, 

aanplanten van bomen, struiken, hagen of open groenvormen, groene gevels en 

dakoppervlaktes. 

Groenvoorzieningen en adaptatie Kaarten voor hittestress (gemiddelde 

stralingstemperatuur), waterhuishouding 

(overstromingsrisico rioleringennetwerk) 

gestie groenmaatregelen ter 

betering van verschillende 

ma's + weergave effect van 

ozen groenmaatregelen op 

schillende thema's 

Ja Plan-/strategisch niveau Mits beschikbaarheid kaarten Enkel huidige impact landgebruik op 

verschillende thema's, tijdsevolutie 

niet meegenomen 

Neen Neen Inschatting effectiviteit maatregel op 

thema's en visualisatie via spider 

diagram 

Ook analyses voor biodiversiteit, 

recreatie en nabijheid, luchtkwaliteit, 

geluid en CO2-opname 

Zeker 

          

 

   

    

   

 

    

 

    

   

     

     

   

  

  

     

  

   

  

   

         

    

   

  

   

    

   

   

   

   

       

        

 

        

     

  

  

 

     

   

 

  

  

 

 

   

   

 

 

   

      

  

      

  

  

  

    

  

  

 

 

        

    

    

       

     

     

    

     

    

       

  

     

     

   

 

 

  

   

   

  

      

   

  

    

     

  

          

    

 

   

 

       

      

        

       

      

    

    

     

       

       

          

      

 

   

    

   

 

    

    

 

 

  

 

      

      

  

 

    

      

    

                                                                     

        

       

                                                                                       

         

      

       

         

    

          

   

   

    

  

      

     

       

        

      

     

      

    

      

    

   

     

         

  

 

   

   

     

      

      

 

 

   

  

   

  

 

     

 

 

 

      

    

      

      

    

     

            

      

   

  

 

  

  

    

  

   

 

    

 

     

   

         

 

     

    

  

 

       

  

   

 

 

   

                                

    

     

 

                                  

      

    

    

   

  

  

   

  

  

  

 

     

  

 

 

 

 

 

 

       

      

      

   

    

  

 

  

  

 

     

 

 

     

  

 

Beschrijvend  + link naar informatie/tools Beschrijvend  + link naar 

informatie/tools 

Stadsontwikkelingsproject  met  Zelf ingeven 

klimaatadaptieve maatregelen zelf 

ingeven;  effecten van  maatregelen 

worden berekend  en geëvalueerd 

Planniveau 

Alle niveaus 

Projectniveau 

Gebiedsspecifieke inschatting  wateroverlast  Ne

(cm) en hittestress (%) 

Neen Kli

Beschrijvend  en visueel o p  

systematische manier via 

gidsmodellentypes 

Impact  landgebruik op  verschillende Sug

thema's ver

the

gek

ver

Ja Stelt  

klima

Ja Gelijk

Ja Zelfde

Ja Vertr

impac

Ecosysteemdiensten;  gezondheid,  

recreatie en sport,  wonen,  werken,  

mobiliteit  en transport,  voedsel en  

drinken,  energie,  grondstoffen en 

afval,  identiteit  en slimme 

combinaties 

schrijvend 

een 

schrijvend 

Beschrijvend 

Beschrijvend 

Kosten-batenanalyse van  specifieke 

maatregelen niet  meteen  inbegrepen

Beschrijvend 

Cost-benefit  analysis enmulti-criteria 

analysis 

Beschrijvend 

Effectiviteit  maatregelen berekenen 

 

Via instructies en doorverwijzing  

naar andere tools 

https://www.deltares.nl/en/software/adaptation-support-tool-ast/
https://www.deltares.nl/en/software/adaptation-support-tool-ast/
https://www.deltares.nl/en/software/adaptation-support-tool-ast/
https://www.deltares.nl/en/software/adaptation-support-tool-ast/
https://www.deltares.nl/en/software/adaptation-support-tool-ast/
https://www.deltares.nl/en/software/adaptation-support-tool-ast/
https://www.deltares.nl/en/software/adaptation-support-tool-ast/
https://www.deltares.nl/en/software/adaptation-support-tool-ast/
https://www.deltares.nl/en/software/adaptation-support-tool-ast/
https://www.deltares.nl/en/software/adaptation-support-tool-ast/
https://www.deltares.nl/en/software/adaptation-support-tool-ast/
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/stresstest/bijsluiter/
http://www.burgemeestersconvenant.be/
https://www.nccarf.edu.au/publications/climate-adaptation-decision-support-tool-local-governments
https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://www.sgem.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=819
https://ecoadapt.marvin.vito.be/
https://www.envi-met.com/
https://www.futureproofed.com/
https://gidsmodellen.nl/
https://groentool.antwerpen.be/


      

  

     

    

     

    

         

       

     

     

  

 

      

  

  

  

  

   

 

  

  

    

 

      

    

      

    

   

  

 

  

  

      

 

  

    

  

   

    

       

     

  

    

    

  

   

       

  

  

   

  

   

  

   

    

   

 

   

   

   

 

 

    

    

   

  

 

          

 

  

 

  

 

    

  

   

     

       

      

      

 

   

    

                                                 

    

     

      

  

   

  

  

 

 

 

      

 

  

  

     

 

   

      

   

       

 

     

   

        

  

   

        

  

  

 

  

 

 

 

 

          

       

       

       

      

   

     

   

 

 

 

   

     

    

    

  

  

    

   

 

   

   

   

 

  

 

 

 

       

  

    

   

  

    

 

  

  

   

   

        

   

    

           

     

    

        

    

   

    

  

 

   

  

   

  

   

   

 

  

 

 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

 

 

   

 

   

 

        

  

     

   

     

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

    

  

       

  

 

     

  

 

          

      

  

     

  

   

    

  

   

 

   

  

   

   

   

  

 

   

  

    

  

  

   

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

   

    

   

  

   

      

   

  

    

   

 

  

  

     

   

   

  

    

    

  

     

 

    

   

     

      

      

  

   

      

      

   

       

   

 

   

 

    

    

 

 

   

   

  

  

     

  

   

   

   

   

      

    

  

   

  

 

   

   

 

     

  

           

  

  

  

  

Kennisportaal Ruimtelijke adaptatie Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie https://ru Nederlandse informatiebron/kennisportaal rond klimaatadaptatie met 

praktische informatie, handige hulpmiddelen, inspirerende voorbeelden en de 

laatste nieuwtjes.Het portaal ondersteunt de deltabeslissing Ruimtelijke 

Adaptatie en biedt een centrale informatievoorziening voor overheden, 

marktpartijen en maatschappelijke organisaties om de ruimtelijke inrichting van 

Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. 

Adaptatie Kennisportaal; via links Kennisportaal; via links Kennisportaal; via links Kennisportaal; via links Kennisportaal; via links Ja Ja Kennisportaal; via links Kennisportaal; via links Kennisportaal; via links Kennisportaal; via links Informatief 

Klimaat en ruimte Departement Omgeving http://ww Met deze website reikt de Vlaamse overheid ruimtelijke strategieën en concrete 

klimaatbestendige ruimtelijke inrichtingsprincipes aan om een antwoord te 

bieden op drie effecten van de klimaatverandering. Aanbod van concrete 

maatregelen en structurele bouwstenen, beide geïllustreerd met inspirerende 

praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. 

Adaptatie Beschrijvend; hittestress, droogte, 

wateroverlast 

Beschrijvend Opslijsting en beschrijving van 

maatregelen, gefilterd op 

klimaateffect en ruimtelijke strategie 

Neen Project-/plan-/programma-

/strategisch niveau 

Ja Zelfde opbouw structuur Neen Neen Visuele weergave via drie gradaties 

effectiviteit per klimaateffect 

Beschrijvend; biodiversiteit, 

recreatie, sociaal contact, 

gezondheidsvoordelen, … 

Informatief, eventueel basis voor 

oplijsting mogelijke maatregelen 

Klimaatadaptatie app Bosch Slabbers, Deltares, Sweco, 

Witteveen+Bos, KNMI 

http://ww De klimaatadaptatie app maakt een oplijsting van mogelijke 

adaptatiemaatregelen. Het biedt informatie en inspiratie die relevant is voor 

een nieuwbouw, herstructurering of renovatie project. Op basis van eenvoudige 

criteria als adaptatiedoel, schaal, landgebruik en type project selecteert en 

rangschikt de app de mogelijke maatregelen. 

Adaptatie Neen Klimaateffecten en hun impact 

worden niet beschreven 

Oplijsting maatregelen en inschatting 

van hun effecten 

Neen Project-/planniveau Ja Filter via adaptation target 

(klimaateffect) 

Neen Neen Inschatting effectiviteit maatregel op 

adaptation targets 

Bescrhijvend Eventueel voor oplijsting 

maatregelen 

Klimaateffectatlas Stichting Climate Adaptation Services, Alterra, 

Deltares, KWR, Tauw 

http://ww De Nederlandse klimaateffectatlas geeft je een eerste indruk van de 

(toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte 

in een specifiek gebied. Met de zoomfunctie heb je de mogelijkheid om naar je 

eigen gemeente in te zoomen. Voor elk van deze thema’s zijn diverse kaartlagen 

beschikbaar met specifieke klimaateffecten. Ook kaarten over gevoelige 

functies en andere relevante ruimtelijke kenmerken zijn beschikbaar. Deze 

kaarten kunnen met elkaar worden gecombineerd om te zien welke gebieden 

kwetsbaar zijn en om te verkennen waar adaptieve maatregelen kunnen 

bijdragen. Het huidige klimaat (referentieperiode 1980-2010) kan worden 

vergeleken met het klimaat in 2050 door de scenario-knop te gebruiken. Ook 

een geografische link met de gidsmodellen is beschikbaar. 

Nadruk op effecten en adaptatie Gedetailleerde kaarten (nu en 2050WH) voor 

overstroming (stijging waterstanden), 

wateroverlast (grondwateroverlast, 

zuurstofstress, kwel en infiltratie, hoogste 

grondwaterstand, neerslagdagen, 

winterneerslag, jaarlijkse neerslag), droogte 

(tekort oppervlaktewater extreem droog jaar, 

tekort oppervlaktewater gemiddeld jaar, 

gemiddelde laagste grondwaterstand, 

grondwaterstand extreem droge zomer, 

bodemdaling, risico droogtestress, 

neerslagtekort, neerslag zomerkwartaal, 

referentieverdamping) en hitte (opwarming 

oppervlaktewater, hittestress warme 

nachten, aantal tropische dagen, aantal 

zomerse dagen, aantal warme dagen, langste 

reeks opvolgende zomerse dagen, aantal 

vorstdagen, aantal ijsdagen) 

Via extra kaarten gevoelige functies 

en ruimtelijke kenmerken 

Geen beschrijving maatregelen, wel 

rechtstreekse link naar gidsmodellen 

en kbs toolbox 

Ja Programma-/strategisch niveau Mits beschikbaarheid kaarten Ja Neen Neen, doorverwijzing naar kbs 

toolbox 

Neen, doorverwijzing naar kbs 

toolbox 

Kaarten gevoelige functies en 

ruimtelijke kenmerken 

Zeker; Nederlands schoolvoorbeeld 

van integrerende 

klimaateffectentool, wel als analogie 

met bestaande klimaatportaal 

Klimaateffectatlas Vallei & Veluwe Wageningen Environmental Research, Climate 

Adaptation Services, SWECO 

https://kl Deze atlas geeft een gedeelde kennisbasis voor wateroverlast, hitte en droogte 

die voldoet aan de Nederlandse handreiking voor de standaard Stresstest. Maar 

deze atlas gaat al een stukje verder en brengt op de volgende punten verdieping 

aan: 

1) Stedelijke wateroverlast wordt voor alle kernen in beeld gebracht door twee 

buien door te rekenen: een extreme bui en een zeer extreme bui met 

klimaatverandering. 

2) De Atlas bevat landschappelijke bodemkaarten voor het hele gebied 

(inclusief stedelijk gebieden). Deze kaarten geven richting aan welke 

adaptatiemaatregelen op welke plekken logisch zijn. De 

kaarten in deze atlas geven een goed eerste beeld van de kwetsbaarheden 

binnen de gemeenten. Dit is gebiedsdekkend gedaan voor alle gemeenten in de 

regio van de Vallei en Veluwe. Kaarten ontsloten in een Story Map. 

Nadruk op effecten en adaptatie Gedetailleerde kaarten (nu en 2050WH) voor 

wateroverlast (waterdiepte, kwetsbaarheid 

panden en wegen, wateroverlast landelijk 

gebied), droogte (bodemdaling, 

grondwaterstanden) en hitte (aantal warme 

nachten, oppervlaktewater) 

Via extra kaarten gevoelige functies 

en ruimtelijke kenmerken 

Kaart verkoelend effect van groen en 

water 

Ja Programma-/strategisch niveau Mits beschikbaarheid kaarten Ja Neen Neen Neen Kaarten gevoelige functies en 

ruimtelijke kenmerken 

Eventueel, verder uitwerking 

klimaateffectatlas Nederland 

Klimaatschadeschatter Wageningen Environmental Research, 

Deltares, TNO, Tauw, NKWK, Stichting Climate 

Adaptation Services 

http://ww De Klimaatschadeschatter geeft gemeentes en steden een indicatie van de extra 

schadekosten door klimaatverandering, wanneer we niet aan adaptatie doen. In 

2019 is een eerste bètaversie beschikbaar gekomen. De resultaten worden 

ontsloten in een Story Map en geven een eerste grove schatting op basis van 

landelijk beschikbare gegevens. 

De extra schadekosten worden geschat voor de periode 2018 tot en met 2050. 

Voor de berekeningen is geen discontovoet toegepast. De schadebedragen 

zullen bij gebruik van een discontovoet van 4,5 % grofweg twee keer zo laag 

uitvallen. Demografische ontwikkelingen en toekomstige veranderingen in 

landgebruik worden in de Klimaatschadeschatter niet meegenomen. 

De schades zijn ingedeeld aan de hand van vier thema's: wateroverlast, hitte, 

droogte en overstroming. 

Schadeberekening en adaptatie Kaarten met extra schadekosten per 

gemeente en per inwoner van een gemeente 

voor wateroverlast, hitte droogte en 

overstroming 

Via schadeberekening Neen Ja Plan-/strategisch niveau Mits beschikbaarheid kaarten Zelfde opbouw structuur Gedetailleerde gebiedsspecifieke 

kaarten met extra schadekosten per 

klimaateffect 

Neen Neen Neen Zeker, methodologie 

gebiedsspecifieke schadeberekening 

van klimaateffecten 

LATIS tool overstromingsrisico Waterbouwkundig Laboratorium, Universiteit 

Gent 

https://w LATIS is een specifieke GIS-tool die wordt gebruikt voor het bepalen van 

NAS adaptatietool https:// 

nas-

adaptati 

etool.nl/ 

De NAS adaptatietool is een interactieve oriënterende mindmap die de 

gevolgen van klimaateffecten linkt aan toekomstige bedreigingen, kansen of 

onzekerheden voor verschillende sectoren (landbouw, natuur energie, 

waterhuishouding,..) 

focus op adaptatie Kwalitatieve beschrijving te verwachte 

impact per sector gebaseerd op generieke 

klimaateffecten (verdroging, toenemende 

hitte, intensievere buien) 

Kwalitatieve beschrijving te 

verwachte impact per sector 

gebaseerd op generieke 

klimaateffecten (verdroging, 

toenemende hitte, intensievere 

buien) 

Kwalitatieve beschrijving welke 

potenties er zijn om klimaateffecten 

te verzachten, doorkijk naar nabije 

en verre toekomst 

Geen ruimtelijke link Strategisch niveau, maar eerder 

oriënterd, geen oplossingsgerichte 

output 

Ja, inhoudelijk toepasbaar in 

Vlaanderen 

Neen, eventueel enkel in functie van 

uitbreiden impact klimaateffecten tot 

buiten enkel kwetsbare instellingen 

Neen Neen Neen Ja, kwalitatieve verwijzing naar 

meedere sectoren, mogelijkhied op 

enkele inhoudelijke sectoren te 

focussen binnen de mindmap 

Neen 

Natuurlijke alliantie GrondRR, van Hall Larensteijn, Provincie 

Gelderland 

https:// 

overstromingsschade en risico. De tool berekent zowel het economisch risico 

(uitgedrukt in euro/jaar) als het risico op slachtoffers (uitgedrukt in 

slachtoffers/jaar). Hierbij is het overstromingsrisico het product van de kans van 

een overstroming en de schade van die overstroming. De schade van een 

bepaalde overstroming wordt bepaald door de waterdiepte en de maximale 

schade, wat dan weer afhankelijk is van het landgebruikstype en de socio-

economische context. 

Schade- en risicoberekening en 

adaptatie 

Schadeberekening voor overstroming Via schadeberekening Neen Ja Plan-/strategisch niveau Ja Zelfde opbouw structuur Gedetailleerde gebiedsspecifieke 

kaarten met extra schadekosten voor 

overstroming 

Neen Neen Neen Eventueel, methodologie 

gebiedsspecifieke schadeberekening 

van overstroming in verschillende 

klimaatscenario's 

Maatregelenmatrix MHW, Deltaprogramma https://ru Een overzicht met 155 klimaatmaatregelen: fysieke maatregelen die genomen 

kunnen worden ter voorkoming van overlast door water, droogte en hitte en 

maatregelen die schade bij een eventuele overstroming kunnen beperken. In de 

matrix is die informatie telkens over twee pagina’s verspreid, waarbij op de 

linkerpagina de klimaatthema’s en de clusterindeling worden herhaald en 

rechts de aanvullende informatie te vinden is. Bij elke maatregel hoort 

bovendien een factsheet, met uitgebreide informatie. 

Adaptatie Matrix van maatregelen voor klimaatthema's 

binnendijkse veiligheid, buitendijkse 

veiligheid, wateroverlast, overlast-droogte, 

verzilting, maaivelddaling, hitte, 

waterkwaliteit, luchtwaliteit 

Klimaateffecten en hun impact 

worden niet beschreven 

Matrix van maatregelen voor 

klimaatthema's + beschrijvende 

fiches 

Neen Project-/plan-/programma-

/strategisch niveau 

Ja Enkel maatregelenmatrix gelinkt aan 

klimaatthema's 

Neen Beschrijvend via factsheets Beschrijvend via factsheets Verzilting, waterkwaliteit, 

luchtwaliteit 

Informatief 

Maatregelen-toolbox Amsterdam Rainproof https://w De maatregelen-toolbox biedt voor professionals en bewoners informatie en 

inspiratie om de omgeving rainproof in te richten en geeft informatie over de 

oplossingsrichtingen water afvoeren, water gebruiken, water infiltreren, water 

vasthouden en bergen en waterrobuust bouwen. 

Adaptatie Neen, enkel maatregelenlijst Klimaateffecten en hun impact 

worden niet beschreven 

Oplijsting adaptatiemaatregelen om 

omgeving rainproof te maken 

Neen Project-/plan-/programma-

/strategisch niveau 

Ja Enkel maatregelenlijst Neen Indicatie constructiekosten en 

onderhoud/beheerkosten 

Neen Waterkwaliteit, luchtkwaliteit, 

biodiversiteit, hitte, multifunctioneel 

ruimtegebruik 

Informatief 

Meerlaagseveiligheid verkenner HKV/Deltares Deltares, iov Rijkswaterstaat Nederland http://w 

ww.mlv 

verkenn 

er.nl/ 

De Meerlaagsveiligheid Verkenner bied inzicht in de risico’s die nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen lopen ten aanzien van overstromingen. Deze 

Verkenner maakt gebruik van gegevens over het overstromingsgevaar. Deze 

gegevens zijn afkomstig uit het project Veiligheid Nederland in Kaart en uit het 

Deltaprogramma Veiligheid. Ook geeft de verkenner een overzicht van de 

mogelijkheden om deze nieuwe risico’s door lokale ontwikkelingen te beperken 
door inzet van maatregelen in laag 2 (ruimtelijke inrichting) en laag 3 

(rampenbeheersing en evacuatie) van de zogenaamde Meerlaagsveiligheid. De 

Meerlaagsveiligheid Verkenner is ontwikkeld voor beleidsambtenaren van 

gemeente, provincie, veiligheidsregio, waterschap en Rijk. 

focus op adaptatie overstromingsrisico (diepte en kans per x-

aantal jaar worden beschreven 

Impact wordt beschreven in kosten 

en LIR (lokaal individueel risico) 

specefiek gelinkt aan de gekozen 

woonontwikkeling, dus enkel 

impactingschatting op basis van 

gekozen woonvorm, getoest aan 

normen specefiek voor Nederland 

De effectiviteit van verschillende 

maatregelen mbt reductie 

overstromingsrisico's worden 

kwalitatief en grafisch getoond. 

Ja. Daar het een tool rond 

woonontwikkeling betreft is de 

maximale oppervlakte wel beperkt 

tot 500 ha. 

projectniveau: analyse mogelijk rond 

welke woonvorm de minste risico's 

inhoudt inzake overstroming, of 

welke maatregelen per woonvorm 

mogelijk zijn om risico's 

(kostenefficiënt) in te dekken. 

Tool voor Nederland, gebaseerd op 

nederlandse wetgeving, prognoses 

en normen. 

Directe impasbaarheid in functie van 

maatregelen mbt 

overstromingsrisico, maar dit enkel 

voor nieuwe woonontwikkelingen 

Ja: in kosten en in risico op 

slachtoffers 

Ja, kosten baten analyse met 

inschatting of deze verhouding 

positief is 

neen, enkel impact maatregel op 

geplande woonontwikkeling 

neen Neen 

www.na 

tuurlijke 

alliantie. 

nl/ 

De Natuurlijke alliantie voorziet een systeemaanpak voor klimaatadaptatie in 

ruimtelijke planningsprocessen. De methode ‘Natuurlijke Alliantie’ stimuleert 
de interdisciplinaire samenwerking bij duurzame klimaatadaptatie. De site is 

een verzamelplek voor gidsmodellen voor Nederland, achtergrondinfo rond de 

relatie van Nederlandse steden met de geologische en (eco)-hydrologische 

structuur waarin zij zijn ingebed. 

focus op adaptatie Vetrekkende van een basislijst worden 

klimaateffecten toegekend aan de 

verschillende regio's, bijkomend onderscheid 

tussen buitengebied en stedelijke omgeving 

Kwalitatieve beschrijving van 

klimaateffecten op systeem (grootste 

focus op waterhuishouding), geen 

doorkijk naar toekomstscenario's 

Ruimtelijke link beperkt tot 

beschrijving per regio, dus niet 

gebiedspecefiek. Hierdoor wel 

duidelijke generalistische 

systeembeschrijving 

Strategisch niveau, link naar welke 

maatregelen, aandachtpunten er zijn 

gelenkt aan het ruimtelijke systeem 

Nederlandse Tool, conceptueel 

absoluut toepasbaar, maar 

aanzienlijke inhoudelijke herwerking 

noodzakelijk door verschillen in 

ecologische, hydrologische en 

geologiesche systemen 

Geen directe inpasbaarheid, 

tussestap naar toekenning gemeente 

aan geologische/hydrologische regio 

noodzakelijk (extra kaartlaag/grafiek 

met systeembeschrijving?) 

kwalitatief kwalitatief Neen Zeer sterke integratie van 

klimaatadaptatie met 

ecosysteemdiensten, ecologie en 

lucht- en waterkwaliteit 

eventueel (dit of adaptatietool 

ruimte vlaanderen? 

Natuurwaardeverkenner VITO, Universiteit Antwerpen https:// 

www.na 

tuurwaa 

rdeverk 

enner.b 

e/ 

de natuurwaardeverkenner gebruikt pragmatische rekenregels om 

ecosysteemdiensten binnen een bepaald plangebied te valideren, en 

verschillende landgebruikscenario's te vergelijken. Hierbij is onderscheid 

mogelijk tussen een landelijke ens tedeijke omgeving 

geen rechtstreekse focus op 

adaptatie/mitigatie 

effect van groenmaatregelen op regionaal en 

lokaal klimaat wordt beschreven (hittestress) 

alsook effect op waterinfiltratie 

geen impact klimaateffecten, enkel 

impact ingevoerde maatregelen 

de doorgevoerde maatregelen 

krijgen een kwantitatieve waarde, 

alsook een monetaire 

zowel het plangebied als de exacte 

ruimtelijke locatie van de 

groenmaatregelen kunnen worden 

ingegeven 

planniveau, mogelijk projectniveau, 

locatiespecefiek 

Ja eventueel, maar output is niet 

grafisch (geen contourverschillen op 

kaart.. 

Neen neen, alleen opbrengsten/waarde 

van de ecosysteemdiesnten wordt 

voor verschillende scenario's 

berekend, niet de kost van 

implementatie 

Ja, voor die ESD's die als 

klimaatadaptief kunnen worden 

beschouwd 

Deze winsten zijn de kern van de 

tool, niet adaptatie/mitigatie 

neen 

RESIN tools Resin: University of Manchester, TNO, 

Tecnalia, BC3 

http://w 

ww.resi 

n-

cities.eu 

/home 

Een 3-tal ondersteunende tools om steden en gemeenten inzicht te geven in de 

klimaatrisico’s en te helpen bij het ontwerp van 
klimaatadaptatiestrategieën.(Urban Adaptation Support Tool van European 

Environmental Agency: deze tool ondersteunt steden en gemeenten in het 

klimaatadaptatieproces vertrekkende van het principe dat het om een iteratief 

proces gaat ((https://climateadapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast). 

De tools omvatten een e-guide naar de opmaak en implementatie van een 

adaptatieplan, en een interactieve kaart om klimaatrisico's in heel europa te 

vergelijken en te visualiseren (op middelgrote schaal), en IVAVIA, een 

kwetsbaarheidsanalyse gebaseerd op risico's die de impact van klimaateffecten 

op het economisch, fysisch en sociaal weefsel van steden. 

adaptatie droogte, htte en wateroverlast (neerslag en 

overstromingen) worden allen ebschreven, 

maar op vrij grote ruimtelijke schaal en 

zonder verschillende toekomstscenario's 

door demografische gegevens weer 

te geven die de blootstelling en 

gevoeligheid van de regio aan 

verschillende klimaateffecten 

illustreren 

niet mogelijk in de typology tool zelf 

maatregelen te selecteren en hun 

effect te bekijken 

neen strategisch niveau, doel is naar 

iteratief risk assessemnt tool VIAVIA 

ook via de Typology tool te kunnen 

netwerken met andere regio's met 

gelijkaardige problematieken 

Ja, gebruikte data gebiedsdekkend 

voor Europa 

Niet meteen door ontbreken data 

rond toekomstige scenarios 2050 en 

2100. Deze tools lijken eerder een 

ruimere Europese versie van het 

Huidige Klimaatportaal van de VMM 

voor Vlaanderen 

neen, wordt wel naar verschillende 

tools doorverwezen 

neen neen Neen Neen 

SCAN-tool SumAqua 
https://c 

limatein 

novatio 

nwindo 

w.eu/in 

novatio 

ns/scan 

Tool analyseert effecten van adaptatiemaatregelen in grotere gebieden. De tool 

evalueert en optimaliseert enkel watermanagementstrategieëen 

adaptatie berekening van overstroomde oppervlakte 

voor huidig en toekomstig klimaat zonder 

ingrepen (situatie 2050 en 2100) 

de overstroomde oppervlakte wordt 

weergegeven in een diagram voor de 

huidige toestand en 2050 en 2100 

(zonder ingrepen) 

de overstroomde oppervlakte wordt 

weergegeven in een diagram in 2050 

en 2100 (met ingrepen) 

rekenmodule op basis van 

gebiedsspecifieke info 

verschillende niveaus mogelijk ja niet meteen want output is totaal voor neen neen het diagram toont de afname in 

overstroomde oppervlakte. Geeft 

niet aan waar de overstromingen 

verdwijnen. 

neen interessant voor berekening effecten 

van maatregelen in diagramvorm 

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/
http://www.klimaatenruimte.be/
http://www.climateapp.nl/
http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/
https://klimaatvalleienveluwe.nl/atlas/
http://www.klimaatschadeschatter.nl/
https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/nl/latis-tool-overstromingsrisico
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/publish/pages/115023/maatregelenmatrix.pdf
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen
http://www.mlvverkenner.nl/
http://www.mlvverkenner.nl/
http://www.mlvverkenner.nl/
http://www.mlvverkenner.nl/
https://nas-adaptatietool.nl/
https://nas-adaptatietool.nl/
https://nas-adaptatietool.nl/
https://nas-adaptatietool.nl/
https://www.natuurlijkealliantie.nl/
https://www.natuurlijkealliantie.nl/
https://www.natuurlijkealliantie.nl/
https://www.natuurlijkealliantie.nl/
https://www.natuurlijkealliantie.nl/
https://www.natuurwaardeverkenner.be/
https://www.natuurwaardeverkenner.be/
https://www.natuurwaardeverkenner.be/
https://www.natuurwaardeverkenner.be/
https://www.natuurwaardeverkenner.be/
https://www.natuurwaardeverkenner.be/
http://www.resin-cities.eu/home
http://www.resin-cities.eu/home
http://www.resin-cities.eu/home
http://www.resin-cities.eu/home
http://www.resin-cities.eu/home
https://climateinnovationwindow.eu/innovations/scan
https://climateinnovationwindow.eu/innovations/scan
https://climateinnovationwindow.eu/innovations/scan
https://climateinnovationwindow.eu/innovations/scan
https://climateinnovationwindow.eu/innovations/scan
https://climateinnovationwindow.eu/innovations/scan
https://climateinnovationwindow.eu/innovations/scan


SIRIO-tool SumAqua SumAqua https:// Software om de werking van RWA stelsels te analyseren adhv bakkenmodel adaptatie 

www.su (aandeel infiltratie, aandeel doorvoer, aandeel overstorting). 

maqua. 

be/sirio 

doorrekenen van 100 jaar neerslag voor 

huidig klimaat of midden klimaatscenario of 

Hoog-zomer scenario 

bij de midden klimaatscenario's of 

hoogzomer scenario's zal de werking 

van de overstorten in de bakken 

toenemen. 

het effect van meer berging of meer Neen, voor de opbouw van de 

infiltratie kan worden negegaan in de bakkenmodellen moeten alle 

berekeningen parameters worden ingegeven 

(verhardingen, buffervolumes, 

concentratietijden, 

infilktratieoppervlaktes en Ks 

waarden, doorvoeren en 

overstorten,..) 

Projectniveau. Sirio model wordt 

dikwijls gevraagd door de 

waterloopbeheerder ikv beoordeling 

van projectvoorstellen;, 

ja, ontwikkeld in Vlaanderen voor Projectniveau. Neen Neen de berekeningen laten toe om na te 

gaan hoe het aandeel van infiltratie 

toeneemt en hoe overstorten minder 

werken en wordt binnen het project 

gelinkt aan de eisen van de WL 

beheerder. 

Neen Neen 

CELCIUS Sweco nl https:// Celcius berekent op basis van de gebiedskenmerken (hoeveelheden verharding, Adaptatie 

www.sw groen, water etc.) en stresstestresulaten (wateroverlast-, hittekaart) de 

eco.nl/si verwachte schade van nu t/m 2050. Vervolgens wordt de mogelijke ruimte voor 

teassets verschillende maatregelen bepaald met de bijbehorende kosten. Het nemen 

/white- van maatregelen kost geld, maar de schade neemt af. Door te kijken wanneer 

papers/ maatregelen duurder worden dan de voorkomen schade wordt gekomen tot 

naar- een optimum tussen klimaatschade voorkomen en/of accepteren. 

een- Presentatievorm is een een kosten-batenanalyse (grafiek), een 

kostenef kaart/gebiedspaspoorten per gemeente/wijk/buurt of een dashboard. De 

fectieve- verschillende presentatievormen geven de stresstestresultaten en het kosten-

aanpak- baten optimum weer. Integratie in andere tools als staat van je straat is 

van- mogelijk. 

klimaata 

daptatie-

in-

nederla 

nd.pdf 

Er wordt gebruik gemaakt van stresstest 

resulaten en bestaande kaartbeelden voor 

wateroverlast, hitte (en droogte) 

Impact wordt beschreven in 

klimaatschade en maatregelkosten 

De tool geeft een kosten-baten Resultaat per eenheid: buurt, wijk of 

analyse in grafiekvorm en resultaat kern. 

op kaart 

Programma-/strategisch niveau als 

ondersteuning van beleid 

Ja, met aanpassing van 

achterliggende kosten voor 

adaptiemaatregelingen en inpassing 

van lokale kaartbeelden 

Resultaten zijn in kaartvorm te 

visualiseren 

n Ja, verschillende detailniveaus 

mogelijk 

Staat van je straat 

Stadsklimalotse 

Sweco nl https:// Een klimaatlabel voor iedere straat in de stad; dat is waar “Staat van je Straat” adaptatie 

www.sw voor staat. Met behulp van dit klimaatlabel krijgt een gemeente een overzicht 

eco.nl/i van de klimaatrobuustheid op straatniveau. Het label geeft inzicht in kwetsbare 

nnovatie gebieden en kan worden ingezet bij de formulering van ambities en bij de 

s/staat- risicodialoog met bewoners. de tool is in ontwikkeling voor enkele gemeenten 

van-je- in Nederland 

straat-

geeft-

inzicht-

in-de-

kwaliteit-

van-je-

straat/ 

Federal Ministry of Transport, Building and http://w = "Stadsklimaatgids" Duitse tool ontwikkeld als Decision Support system (DDS) mitigatie en adaptatie 

Urban Development (BMVBS) and the Federal ww.stad voor gemeenten om klimaatmaatregelen te identificeren en implementeren, 

Institute for Research on Building, Urban tklimalo met best practise voorbeelden wereldwijd. Papers rond beleidstrategiëen 

Affairs and Spatial Development (BBSR) tse.net/ worden hiertoe ook aangeboden. het platform biedt vijf publicaties aan rond 

english/ klimaatadptatie in stedelijke omgeving 

een 

geen kaartmateriaal, eerder strategische 

beslissingstool met verschillende 

maatregelen 

Steden en gemeenten adapteren rapport van Alterra, Climate adaptation http://w instrumentarium voor de stapsgewijze opmaak van een stedelijk/gemeentelijk beiden nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt rapportage, geen afzonderlijke tool 

services, en Point consulting Group, iov Dep ww.goo klimaatadaptatieplan (adaptation pathway strategy), maar vooral review van 

LNE gle.com toenmalig (2015) bestaande best practises en een lijst aanbevelingen. Is 

/url?sa= eventueel een goede vertrekbasis voor rapport? 

t&rct=j& 

q=&esrc 

Tygron engine Het Tygron Geodesign Platform is een multifunctionele software, ontworpen Adaptatie, mitigatie huidige wateroverlast, droogte en hittestress ja, kwalitatieve beschrijving ja kwalitatief Ja, zelf aan te maken, te ontwerpen 

neen neen neen 

        

     

   

   

 

  

   

    

  

  

  

 

 

    

 

  

 

    

    

 

   

    

      

  

      

    

      

   

   

     

    

  

      

 

    

  

      

   

 

    

  

    

 

 

    

           

          

         

   

      

 

    

    

    

   

      

  

     

      

  

  

  

    

     

   

       

     

  

   

    

          

    

        

          

 

    

 

  

 

    

 

  

 

     

   

  

    

  

       

 

     

 

  

 

  

   

  

 

    

 

      

 

     

    

   

   

  

 

 

   

  

 

  

  

  

 

   

     

    

      

      

 

   

 

          

  

          

       

      

    

          

        

      

         

     

       

       

   

   

            

  

    

     

 

       

 

   

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

   

  

 

  

  

  

   

    

    

        

      

     

      

   

     

   

   

 

  

 

 

  

 

  

    

 

  

   

   

  

  

   

 

   

  

 

       

 

       

   

      

   

   

   

     

  

   

 

  

  

 

  

 

  

    

 

 

  

  

  

   deze elementen zijn onderdeel van eventueel? 

www.ur project en belangrijke thema's ontwerpkundige ingrepen kunnen worden adaptatie selecteert reeds afgaande op 'gekende' 

Ja, visuele vergelijking tussen niet automatisch kan woren neen 

om op een snelle en nauwkeurige manier inzicht te bieden in een reeks kunnen (kwalitatief?) worden berekend verschillende scenario's ingevoerd? 

geografische vragen en hun correlatie met andere onderwerpen (energie, 

water, verkeer, luchtkwaliteit, enz.).. Het geeft inzicht in de huidige staat van 

een gebied of wijk, inzicht in de impact van geplande acties op dat gebied - en is 

een hulpmiddel om de acties en de impact ervan met belanghebbenden te 

bespreken. “Het Tygron Platform is een prima middel voor een dialoog”, zegt 
Troost. “Je maakt de problemen direct inzichtelijk door het visuele karakter van 
de software. Het is in 3D, waardoor het probleem van alle kanten bekeken kan 

worden. De hoge rekensnelheid maakt het mogelijk om on the fly aanpassingen 

te maken en door te rekenen zodat de effectiviteit van de maatregelen 

zichtbaar worden. En alles is gebaseerd op realistische rekenmodellen.” 

http://ww 

UKCIP’s Adaptation Wizard https:// de wizard is een 5 stapsproces voor bedrijven om knelpunten en adaptatie weerseffecten (overstromingen) en zelf in te voeren, reacties doorverwijzing naar best practises en Neen, zelf gegevens invoeren obv strategisch niveau, maar voor Ja, mogelijk met herwerking nee, niet geobased en meer Ja neen 

ukcip.ou kwetsbaarheden van de site en de werknemers voor klimaateffecten te hittestress, zelf in te voerne obv concrete werknemers, structurele case stuides rond klimaatadaptatie gekende werking bedrijf en bedrijfsgebeuren (erg significantie data van hittegolven, projectgebiedsspecefiek. De tool 

ce.ox.ac. detecteren, nu en in de toekomst. Er kan dan via keuzemogelijkheden een weersfenomenen in Engeland problemen,.. Na reeds gebeurde weersomstandigheden locatiespecifiek) groogtes en periodes met omvat ook sociale respons van 

uk/wizar adaptatieplan worden opgmaakt hittegolven of overstromingen wateroverlast werknemers 

d/ 

UMEP https:// The Urban Multi-scale Environmental Predictor (UMEP) is a climate service tool, Adaptatie en mitigatie oppervlakteklimaat: hittestress, dmv nieuwe invoer in modellen, zelf in te voeren (QGIS), zelf beleidsniveau planniveau ja, maar eerder voor afzonderlijke neen, klimaatportaal allicht te ja, door model met andere Ja 

umep- designed for researchers and service providers (e.g. architects, climatologists, modellen gebaseerd op landgebruik,en verschillen bekijken en berekenen opensource model bouwen door steden, goede vertrouwdheid met highlevel en invoer en opbouw UMEP parameters te laden, scenario's te 

docs.rea energy, health and urban planners). This tool can be used for a variety of stedelijke morfologie. Ook kaartmateriaal met bv skyvieuw Qgis allicht onontbeerlijk niet te automatiseren? berekeken? 

dthedoc applications related to outdoor thermal comfort, urban energy consumption, watermanagement factor, => zeer arbeidsintesnief en 

s.io/en/l climate change mitigation etc. UMEP consists of a coupled modelling system (overstromingsgevoeligheid) zou moeten plan/situatieafhankelijk 

atest/ which combines “state of the art” 1D and 2D models related to the processes kunnen worden weergegeven 

essential for scale independent urban climate estimations. 

UMEP is a open source model, where users can contribute as well as extend the 

tool to improve modelling capabilities. 

Klimaateffecten en hun impact 

worden niet beschreven 

neen neen neen neen 

neen, goede kennis van locatie door d Planniveau 

geen beschrijving klimaateffecten geen beschrijving impact 

klimaateffecten 

niet projectniveau neen, niet openbaar beschikbaar, 

opgemaakt in Nederlandse context 

focus op wateroverlast kwalitatiever beschrijving, doorverwijzing naar verschillende studies 

zeer detaillistisch projectmatig (tot en Ja neen, te hoge detailgraad, werkt Neen Neen 

eerder als workshop of als tool voor 

projectspecefieke benadering 

Neen Neen, dient te worden gemonitord niet rechtstreeks 

Klimaateffecten en hun impact 

worden niet rechtstreeks 

beschreven, wel links naar studies 

Neen, niet rechtstreeks Neen, niet rechtstreeks 

Urban adaptation to climate change in Europe https:// kennisdocument met voornaamste klimaateffecten of heel Europa en principes nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

www.ee en typevoorbeelden rond klimaatadaptatie, geen tool 

a.europ 

a.eu/pu 

blication 

s/urban-

adaptati 

on-to-

climate-

change 

Urban green blue grids https:// Designtool (via filtering) van atelier groenblauw, waarbij op basis van type mitigatie en adaptatie, meer nadruk op geen beschrijving klimaateffecten, men 

TARGET-model Ugent, KUL https:// 

www.ge 

osci-

model-

dev.net/ 

12/785/ 

2019/g 

md-12-

785-

2019.pd 

f 

zie artikel ‘The Air-temperature Response to Green/blue-infrastructure 

Evaluation Tool - TARGET v1.0: an efficient and user-friendly model of city 

cooling’ van 8.10.2018 en 'The Air-temperature Response to Green/blue-

infrastructure Evaluation Tool (TARGET v1.0): an efficient and user-friendly 

model of city cooling ' van febr. 2019. model dat effect groenblauwe 

maatregelen op luchttemperatuur meet 

adaptatie hitte-eiland effect, beschreven aan de hand 

van (wijzigingen in) luchttemperatuur 

doel van het model is de verschillen 

in luchttemperatuur weer te geven. 

model is vrij raadpleegbaar, 

ruimtelijk expliciete data dient te 

worden ingevoerd 

planniveau, arbeidsintensief Ja niet onmiddellijk, er zou een link 

gemaakt kunnen worden om impact 

groenmaatregelen op UHE te 

bekijken, en het Target model 

gebruiken om verschillen tussen de 

scenarios (voor en na maatregelen) 

te zien 

? 

TEEB-stad tool Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 

Nederland 

https:// 

www.te 

ebstad.n 

l/ 

interactieve tool waar groenmaatregelen worden ingevuld en een kosten-

batenanalyse plaatsvindt. 

mitigatie en adaptatie geen beschrijving klimaateffecten geen beschrijving impact geen rechtstreekse beschrijving 

klimaateffecten. van/selectie van 

adaptatiemaatregelen. De tool 

berekent op een transparante manier 

allerlei kosten en baten van 

berekening kosten oppervlakte, vrij veel input zou maatregelen worden wel uitgedrukt 

Ja, eventueel andere taxering in Beperkt, er is geen ruimtelijke link in 

automatisch in Teeb dienen te 

worden ingevuld 

Niet rechtstreeks, baten van de 

in vermeden schade (daly's 

gewonnen door verbetering 

luchtkwaliteit) 

Ja Niet of beperkt ten opzichte van 

reductie klimaateffect, wel ten 

opzichte van vermeden 

schadekosten, of kwantificering 

andere baten 

Ja: aantrekkelijkheid wijk door 

bijkomend groen, 

gezondheidseffecten,.. Worden 

weergegeven en begroot 

Ja, interessant voorbeeld voor 

kostenbatenalalyse 

Toets en toolbox voor een gezonde Lievense adviseurs en ingenieurs https://l Deze Toets en Toolbox is een hulpmiddel die de gezondheid binnen een gebied Focus op leefbaarheid en gezondheid, 

leefomgeving ievense. inzichtelijk maakt en concrete maatregelen tot verbetering aandraagt. Een ook op kluimaatadaptatie 

com/toe specifieke plek of wijk wordt geanalyseerd aan de hand van de drie 

ts-en- basisthema’s. De thema’s zijn onderverdeeld in criteria waaraan een locatie 

toolbox-

gezonde-

leefomg 

eving/ 

wordt getoetst. 

ja neen 

niet kwalitatieve beschrijving met nadruk neen sterk ontwerp- en projectmatig, zeer Ja Ja klimaatportaal kan worden 

op ontwerprichtlijnen en best geschikt als inspiratiebron bij gebruikt om voornaamste de filterfunctie 

bangree gekozen. Maatregelen betreffen allen inzetten op groenblauw netwerk, problematiek: bv reduceren wateroverlast, practises ontwerp openbare ruimte en aandachtspunten te selecten 

nbluegri specefiek in stedelijke omgeving overstromingspreventie, reduceren afzonderlijke projecten op straat- en waarmee inzake ruimtelijk ontwerp 

ds.com/ hittestress wijkniveau, niet op groeter planmatig rekening dient te worden gehouden 

of strategisch niveau 

verschillende groenmaatregelen, 

waarvan de aard en schaal wordt 

bepaald door de modelgebruiker 

Tools for Climate adaptation van EPA EPA (USA) https:// lijst met verschillende tools rond adaptatie binnen USA Adaptatie 

www.ep 

a.gov/ar 

c-x/tools-

climate-

change-

adaptati 

on 

Hittestress,  wateroverlast,  droogte kwalitatieve beschrijving,  geen  label  door koppeling  bestaande Neen strategisch  niveau,  maar voorlopig  niet Neen Neen Neen Neen Neen N

trends in  de tijd beheersysteem gebruiksniveau is dat  van  de burger 

kwalitatieve beschrijving,  geen  koppeling  met  effectiviteit  en Neen strategisch  niveau Ja Neen Neen Neen Neen Ja 

trends in  de tijd mogelijke  tradeoffs/synergiën met  

andere maatregelen 

Ja,  wateroverlastkaart  in  combinatie Kosten-baten analyse Ja,  tool  gaat  uit  van  aantal  mm's Nee

met  kosten voor waterschade uit  de berging  of  graden 

waterschadeschatter STOWA temperatuurdaling 
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 URBCLIM Vito        We present a new urban climate model, further referred to as UrbClim,    hittemodellering gebruikt in onder meer nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt  eventueel gebruik voor update 

     designed to cover agglomeration-scale domains at a spatial resolution of a few klimaatportaal    hittekaarten? Te bespreken met VITO 

   hundred metres. This model is composed of a land surface scheme containing  

       simple urban physics, coupled to a 3-D atmospheric boundary layer module. In 

      the land surface scheme, urban terrain is represented as an impermeable slab 

      with appropriate parameter values for albedo, emissivity, and aerodynamic and 

       thermal roughness length, and accounting for anthropogenic heat fluxes. The 

        UrbClim model is subject to several validation exercises, using observations 

          from Toulouse (France), Ghent and Antwerp (Belgium), and Bilbao (Spain), and 

https://  considering  turbulent  energy  fluxes,  wind  speed,  and urban–rural  
www.sci       temperatures. Despite its simplicity, UrbClim is found to be of the same level of 

encedire       accuracy than more sophisticated models, including for the complex terrain 

ct.com/s         characterizing the Bilbao area. At the same time, it is faster than high-resolution 

cience/a      mesoscale climate models by at least two orders of magnitude. Because of that, 

rticle/pii      the model is well suited for long time integrations, in particular for applications 

/S22120   in urban climate projections. 

9551500 

0024) 

US Climate Resilience Toolkit https://t       een lijst van mogelijke tools die ingezet kunnen worden bij klimaatadaptatie,   mitigatie en adaptatie, meer nadruk op     toolkit omvat link naar geotool met    impact wordt niet rechtstreeks      effect wordt niet beschreven, wel  gegevens rond effecten en prognoses  strategisch niveau    deze tool zelf uiteraard niet    deze tool zelf uiteraard niet  neen, link naar andere tools  neen, link naar andere tools  neen, link naar andere tools Ja framework is interessant! 

oolkit.cli      maar ook vertrekkende vanuit kaartmateriaal, en met link naar meer dan 200 adaptatie    klimaateffecten over heel USA: hittedagen, ingeschat   toolkit om via iteratief proces   per county, en per 'topic':   rechtstreeks, framework wel: link   rechtstreeks, framework wel: link 

mate.go     adaptatietools, vooral specifiek voor USA en Canada temperatuur en neerslag maatregelen te kiezen en te  kustsysteem,  tribal nations,…   leggen tussen klimaatportaal (=   leggen tussen klimaatportaal (= 

v/   evalueren, met link naar meerdere   'climate explorer' uit deze toolkit) en   'climate explorer' uit deze toolkit) en 

mogelijkheden klimaatadaptatiestrategie klimaatadaptatiestrategie 

WaterWindow https://   kennis- en inspiratieplatform rond waergerelateerde thema's adaptatie en preventie    hemelwateroverlast wordt beschreven, maar niet  kwalitatieve en inhoudelijke neen   aangereikte oplossingen reiken van  ja, als inspiratiebron    niet meteen, geen rechtstreekse link neen neen neen  ja, via probleemstellingen die vaak neen 

waterwi  niet ruimtelijk gekwantificeerd   bschrijving, geen kwantitatieve  plan- tot projectniveau  met ruimtelijk expliciete data    niet rechtstreeks klimatologisch van 

ndow.nl   beoordeling van effect  aard  zijn (eutrofiëring,… 
/ 

Zweeds klimaatportaal     smhi: Swedish Meteorological and      klimaat portaal waar stapsgewijze assistentie wordt verricht bij het opstellen Adaptatie    geen rechtstreekse beschrijving, onder stap   geen rechtstreekse beschrijving, Niet Neen   Strategisch en planmatig niveau   Ja, mits aanpassen en inbedden in     ja, maar klimaatportaal moet genest  Er wordt doorverwezen naar MKBA's  Er wordt doorverwezen naar MKBA's  Er wordt doorverwezen naar MKBA's  beperkt binnen de MKBA's    ja, interessant voorbeeld voor 

 Hydrological Institute https://      van een klimaatadaptatieplan, Klimaatadaptatie is een continu proces zonder   'analyseren' staan links naar data    onder stap 'analyseren' staan links Vlaamse beleidscontext    zijn binnen de aanpak van deze tool,   Adaptation pathway strategy 
www.s        echt einde. De tool biedt ondersteuning voor zowel praktisch werk als    metereologisch instituur en een beschrijving  naar data metereologisch instituur    niet omgekeerd (onder stap 
mhi.se/l      inspiratie. De tool werkt met zeven stappen om gemeenten te helpen:   op provinciaal niveau     en een beschrijving op provinciaal 'analyze') 
athund- niveau 
for-  het werk te starten 
klimatan  systematisch tewerk te gaan 
passning    klimaatadaptatie in de werking van de gemeente te integreren 
http://w   een klimaataanpassingsplan te ontwikkelen 
ww.klim 

atanpas 

sning.se 

/en 

 Iers Klimaatportaal; Climate Ireland     Marei, University of Cork, Department of       Klimaatportaal in ierland met talrijke subsites en links naar highlevel Adaptatie   wijzigingen in neerslag en temperatuur  ja middels kaarten per county      geen lijst met maatregelen, geen   beperkt bij effectenbeschrijving  beleidsniveau, planniveau     Conceptueel zeker, komt neer op     ja, maar kaart klimaatportaal moet Neen Neen  Neen, hoogstens kwalitatieve     Ja, linken naar ESD benadering voor    ja, interessant voorbeeld voor 

   Communications, Climate action and       screeningstools rond klimaateffecten, klimaatimpact, en een assistent rond de   worden beschreven in tekst, maar ook  ('hazard tool') worden bestaande en    effectbeschrijving ervan, enkel links   (=systeemanalyse) op vrij  verdere uitbouw klimaatportaal en    genest zijn binnen de aanpak van    besprekeing van wat maatregelen  groenblauwe maatregelen    Adaptation pathway strategy en 

    environment, EPA (environmental protection      opmaak van adaptatieplanning. Ook zijn er links naar europees beleid en best   middels een 'climate adaptation viewer' te verwachten effecten inzake naar opmaak  grootschalig  niveau (county) integratie bestaande tools en kennis    deze tool, niet omgekeerd  dienen te bereiken    beste typevoorbeeld van volledig 

agency) practises    (ongeveer conceptueel gelijk aan kaart     droogte, erosie, overstroming vanuit  klimaatadaptatieplanning  in Vlaanderen toepasbaar  uitgewerkt klimaatportaal 
https:// klimaatportaal)  zee    en wateroverlast door neerslag     (adaptation pathway strategies), Wel 
www.cli   beschreven, steeds zijn er links naar   wordt per klimaateffect kwalitatief 
mateirel specifieke studies voor meer info  beschreven welke aandachtspunten 
and.ie/#    er zijn voor lokaal beleid, 
!/ 

 Waals klimaatportaal   Agence Walonne de l'air et du climat       Waalse webstek van agentschap rond lucht- en klimaatbeleid. Subpagina rond   adaptatie, binnen zelfde portaal ook   zeer beknopte beschrijving van niet Niet Neen  beleidsniveau; eerder kennisportaal   ja, aanpak portalen VMM en Ja Neen Neen Neen   beperkt (zelfde portaal als Neen 

klimaatadaptatie  linken naar mitigatie en luchtkwaliteit temperatuurswijzigingen en  burgemeestersconventant, maar   kennisportaal rond luchtkwaliteit 
http://w    neerslagwijzigingen op belgisch niveau, link    deze zijn reeds veel uitgebreider, de 
ww.awa  naar IPCC rapportage   Waalse versie is nog een stuk 
c.be/ind beknopter 
ex.php/t 

hematiq 

ues/cha 

ngemen 

t-

climatiq 

ue/adap 

tation 

   Portugees portaal portal do clima   Instituto Português do Mar e da Atmosfera http://p    portaal met weergave historische en verwachte veranderingen in temperatuur   geen rechtstreekse link naar beiden,      niet, enkel beschrijving klimaattoestand tot  niet  niet    JA, mogelijk in te zoomen op     strategisch niveau, geen linken naar  ja, maar    beperktere vorm van  ja, maar    beperktere vorm van Neen Neen Neen Neen Neen 

ortaldoc   en neesrslag in portugal    portaal doelt op creatie awareness 2000? provincieniveau  maatregelen op planningsprocessen bestaande kaarten klimaatportal bestaande kaarten klimaatportal 

lima.pt/  rond lokale klimaattoestand 

en/ 

  klimaatportaal staat california  cal-adapt: onder meer universiteiten berkeley  https://c     klimaatportaal met beschrijving belangrijkste klimaateffecten voor de staat adaptatie    trends in extreme hitte, extreme droogte,  geen rechtstreekse Niet   neen, wel zeer gedetaillerde  beleidsniveau; eerder kennisportaal  ja, gedetailleerde versie ja Neen Neen Neen Neen Neen 

     en Washington, UC san diego, Californian al-      californie, alsook hun trends en projecties in de tijd, geofrafisch aangeduid     flooding vanuit rivieren, bosbranden,   impactbeschrijving, wel kwalitatief  effectkaarten met geografische  klimaatportaal, maar zonder 

  natural resources agency, google,,,, adapt.or   extreme sneeuwval worden geografisch  spreiding effecten  impactberekening of gebiedsselectie 

g/ gemodelleerd 

Bluelabel     Achmea, Royal HaskoningDHV, Nelen & https://        Geeft op basis van een postcode en huisnummer een klimaatlabel op adaptatie      er wordt nagegaan hoe het pand zich      wordt uitgedrukt in klimaatlabel A niet      geeft label op perceelsniveau op    zoomt in op perceelsniveau    ja. Voorzien om 2 keer per jaar de neen Neen Neen Neen Neen neen 

 Schuurmans in NL bluelabe      perceelsniveau voor overlast regen, hitte en droogte. Het klimaatlabel voor     gedraagt bij een bepaalde bui, wat de     tot E voor overlast regen, hitte en  basis van adrespunt   datalagen te actualiseren met 

l.net/        overstroming is nog niet beschikbaar. Ze stellen geen maatregelen voor. Het is    gevoelstemperatuur is rond de woning op    droogte (overstroming nog niet    wijzigingen in landgebruik, groen, 

      de bedoeling om 2 keer per jaar de datalagen te updaten zodat het klimaatlabel    een warme zomerdag en wat de diepste beschikbaar).    berging, zodat nieuw klimaatlabel 

     rekening houdt met recent uitgevoerde projecten met    grondwaterstand is in de zomer rond de kan worden berekend 

klimaatadaptatiemaatregelen.       woning. Geen link met toekomst (2030 of 

2050) 

rood:      niet relevant, niet inhoudelijk toepasbaar mbt klimaatportaal VMM 

oranje:   mogelijk relevant, mogelijk toepasbaar binnen klimaatportaal VMM 

Groen:    inhoudelijk en naar toepasbaarheid binnen het klimaatportaal zeker relevant 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095515000024)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095515000024)
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Analyse Klimaatportaal Vlaanderen 

Hitte 

tabel 5: klimaatportaalkaarten Hitte 

KLIMAATEFFECTKAARTEN KLIMAATIMPACT 

Wat is er gebruikt om effectkaart te Welke kaart beschikbaar in portaal Bruikbaar als input voor 
maken? klimaatadaptietool? 

THEMA Model Model input Model Resolu- Klimaat Ruimtelijke Tijds- Limitaties Oplossin- Opmerking Indicatoren 
validatie tie scenarios ordening horizon gen 

kaart scenario 

Hitte Model van Welke input heeft De 100m Hoog impact Business as Huidig Lastig, kaarten zelf Aantal hittegolfdagen 
UrbCLim UrbCLim model hittegolfgraad- usual (2000-2016) gebaseerd op zeer 

nodig? Kunnen dagen zijn scenario - 2030 - zware 
maatregelen berekend per 2050 - 2100 berekeningen in 

hiermee stad op één a UrbClim. 
doorgerekend twee rurale Berekeningen 

worden? stations en één zouden op de 
stedelijk station. kaarten zelf Kwetsbare instellingen 
De hittekaarten moeten. 
met het model Vermindering Hittestress (aantal 

UrbClim en hittegolfdagen bij hittegolfgraaddagen 
gevalideerd met zoveel bomen Mate van overschrijding 
de weerstations hittegolfdrempel 
die ook voor de Toename aantal 
hittegolfgraad- hittegolfdagen t.o.v. huidig 

dagen zijn Personen blootgesteld aan 
gebruikt. overmatige hitte 

Afstand tot  Koele plekken Aantal minuten lopen tot 
koeltekaart koele plek 

Risico Cool Water Tool Huidig - Nederlandse kaarten. Mogelijke Aantal dagen 
opwarming (Jacobs, La Rivière 2050 knmi toevoeging Klimaatportaal watertemperatuur >20 °C 

oppervlakte- en Goosen 2014) Wh- Vlaanderen 
water Weet, scenario 

bebouwingsdicht-
heid en hoogte en 
waterdiepte 
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Overstromingen 

tabel 6: klimaatportaalkaarten overstromingen 
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KLIMAATEFFECTKAARTEN KLIMAATIMPACT 

Wat is er gebruikt om effectkaart te Welke kaart beschikbaar in portaal Bruikbaar als input voor 
maken? klimaatadaptatietool? 

THEMA Model Model input Model Resolutie Klimaat Ruimtelijke Tijdshorizon Limitaties Oplossingen Opmerking Indicatoren 
validatie kaart scenarios ordening 

scenario 

 ikv ORBP werd een Aantal hittegolfdagen 
kosten-baten analyse 

gedaan voor ieder 
aspect van de 

Overstroming 
uit waterlopen 

Overstroming 
afstroming

PDM-modellen 
van VMM + Jflow controle 
gemeenten 

geen 
rekening 200m mee 

gehouden 

Geen onderscheid 
zichtbaar tussen 

fluviaal of pluviaal. 
Enkel T1000 aanwezig 

in portaal (niet 
realistisch om hiervoor    T2, T10, T25, maatregelen op te T100 werden bepalen?Aanwezigheid wel riolering sterk doorgerekend, vereenvoudigd --> in kunnen verstedelijkt gebied toegevegd gesimuleerde overlast worden aan afwijken van de portaal? werkelijkheid. Afstemmen OBV bestaande debieten die modellen kunnen hervoed maatregelen worden thv  doorgerekend worden waterlopen 

(lozingspunten 
en 
overstorten) 

meerlaagse 
waterveiligheid. 

Hierin werden ook 
maatregelen 

gekoppeld. Kan deze 
gelinkt worden aan 

portaal? 

Vlaanderen in 102 
modelgebieden 

afgebakend obv DHM 
en 

waterscheidingslijnen 
thv bevaarbare 
waterlopen. --> 

 getracht hydrologisch 
onafhankelijke 

deelgebieden te 
krijgen (grotendeels 

gelijk aan de 
deelbekkens)4 

Kwetsbare instellingen 

met opwaarts 
rioolstelsel. 



Zeespiegelstijging 

tabel 7: klimaatportaalkaarten zeespiegelstijging 

KLIMAATEFFECTKAARTEN KLIMAATIMPACT 

Wat is er gebruikt om effectkaart te Welke kaart beschikbaar in portaal Bruikbaar als input voor 
maken? klimaatadaptatietool? 

THEMA Model Model input Model Resolutie Klimaat Ruimtelijke Tijdshorizon Limitaties Oplossingen Opmerking Indicatoren 
validatie kaart scenarios ordening 

scenario 

De potentiële de jaren 2030 waterdiepte bij 1000 -jarige 
overstroombare en 2050 zijn stormvloed (0 cm - 25 cm tot 
oppervlakte en 
de 

beschikbaar. > 200 cm) 

bijbehorende 
Zeespiegelstijging waterdiepte bij 

gebaseerd op het optreden 
resultaten van van een 1000- Het aantal kwetsbare 
het Masterplan jarige instellingen met risico op een 
Kustveiligheid. stormvloed aan een midden- gevaarlijke overstroming 

Masterplan de kust, variant (met 80 2017-2030- niet mogelijk (70 cm of meer) bij een 
Zeespiegelstijging Kustveiligheid doorgerekend 200m cm stijging van het / 2050-2075- om 1000-jarige stormvloed. Ver 

gaat uit van met de stormvloedniveau 2100-2115 maatregelen ingezoomd worden ook de 
kwadratische zeewering in tegen 2100) door te kwetsbare instellingen 

toename in de het jaar 2015. rekenen getoond die kans lopen op 
periode 2000- Een 1000-jarige beperkte overstroming (0-30 

2100 (gemiddeld stormvloed is cm) en behoorlijke 
8 mm/jaar). een stormvloed 

waarbij er elk 
jaar 1 kans op 
1000 is dat deze 
stormvloed zich 
voordoet. 

overstroming (30-70 cm). 

Het aantal gebouwen per 
statistische sector met kans 

op een gevaarlijke 
overstroming (70 cm of 

meer) bij een 1000-jarige 
stormvloed. 
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Kwetsbare 
instellingen met 
risico op een 
gevaarlijke 
overstroming 
(70 cm of meer) 
bij een 1000-
jarige 
stormvloed. Ver 
ingezoomd 
worden ook de 
kwetsbare 
instellingen 
getoond die 
kans lopen op 
beperkte 
overstroming 
(0-30 cm) en 
behoorlijke 
overstroming 
(30-70 cm). Het 
betreft 
kinderopvang, 
onderwijs, 
zieken / 
verpleeghuizen. 

Het aantal 
gebouwen per 
statistische 
sector met kans 
op een 
gevaarlijke 
overstroming 
(70 cm of meer) 
bij een 1000-
jarige 
stormvloed. 

Klimaatportaal in 
het thema 
'Zeespiegelstijging' 
geeft de 
waterstanden 
weer bij een 1000-
jarige storm 
volgens het 
midden-scenario. 
Uit de kaarten en 
cijfers van het 
hoog-
impactscenario 
vallen ook 
mogelijke effecten 
en impact bij meer 
gematigde 
scenario’s af te 
leiden, 
bijvoorbeeld bij 
een mondiale 
opwarming met 
1,5 °C of 2 °C. 

kerncijfers voor betrokken 
gemeente en vgl met 

gemiddelde in kust- en 
poldergemeenten (2017 -

2075 - 2115) 

grefiek met maximale 
overstromingsdiepte door 

1000-jarige stormvloed 
(gebiedsgemiddeld per 
gemeente) en vgl met 
gemiddeld in kust en 

poldergemeenten (2017 -
2075 - 2115) 
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Droogte 

tabel 8: klimaatportaalkaarten droogte 

KLIMAATEFFECTKAARTEN KLIMAATIMPACT 
Wat is er gebruikt om effectkaart te Welke kaart beschikbaar in portaal Bruikbaar als input voor 

maken? klimaatadaptatietool? 
THEMA Model Model input Model Resolutie Klimaat Ruimtelijke Tijdshorizon Limitaties Oplossingen Opmerking Indicatoren 

validatie kaart scenarios ordening 
scenario 

Meteorologische droogtegevoeligheid bodem, 
droogte adhv de aantal droge dagen, lengte droge 

Droogte Standarized 100-jarige periode, totale zomerneerslag 
(huidig) Precipitation meetreeks Ukkel 2017-2030-

Index (SPI) en de + verdamping Validatie op 200 m 2050-2075-
Standarized boven basis van 6 100m 2100-2115 

meteorologische 
droogte. 

(juni, juli, aug), totale jaarlijkse 
verdamping, totale verdamping in 

de zomer. 

Droogte 
(nieuw) 

Precipititation 'referentiegewas'. pilootgebieden 
Evaporation 
Index (SPEI) 

Landbouwtoepassingen: 
Bodemvocht + 

Oppervlaktewaterbeschikbaarheid: 
laagwaterdebieten + grondwater 
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