Klimaatactieplan
Klimaatplan 2030

DIENST DUURZAAM MILIEU- EN NATUURBELEID
Departement Leefmilieu
K. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Boomvriendelijk document, hou het digitaal

T 03 240 67 00 – www.provincieantwerpen.be

1

Colofon
Plan Vandaag is een uitgave van de deputatie van de provincie Antwerpen:
Cathy Berx (gouverneur-voorzitter)
Luk Lemmens
Kathleen Helsen
Jan De Haes
Ludwig Caluwé (leden)
Maarten Puls (provinciegriffier).
Goedkeuring door provincieraad op 25.11.2021.
Teksten en redactie
Schrijfteam en stuurgroep Plan Vandaag
Verantwoordelijke uitgever
Dirk Vandenbussche, directeur Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
Contact
Provincie Antwerpen
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
www.planvandaag.be
planvandaag@provincieantwerpen.be

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

2

Inhoudstabel
1.

LEESWIJZER .......................................................................................................................................... 6

2.

INLEIDING.............................................................................................................................................. 7

3.

KLIMAATACTIES PER STRATEGISCHE DOELSTELLING................................................................ 9
SD 1. ONZE ORGANISATIE IS KLIMAATNEUTRAAL ÉN KLIMAATVEILIG ..................................................................... 10
Beleidsinstrument: Realiseren en organiseren van klimaatoplossingen.......................................... 10
Actie: We voeren een energiebeleid voor onze gebouwen ............................................................................. 10
Actie: We kiezen bij (ver)nieuwbouw voor groene warmte waar verantwoord en relevant ...................... 13
Actie: We plaatsen installaties voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen .................. 13
Actie: We evalueren, verbeteren en breiden het bedrijfsvervoerplan uit ....................................................... 14
Actie: We verminderen de uitstoot van onze voertuigen ................................................................................. 15
Actie: We verminderen de uitstoot van onze machines en toestellen........................................................... 16
Actie: We monitoren het energieverbruik en de provinciale uitstoot ............................................................ 16
Actie: We zorgen voor extra opname van CO2 op onze eigen domeinen en sites .................................... 17
Actie: We compenseren de resterende uitstoot extern .................................................................................... 18
Actie: We passen onze sites aan in functie van een veranderend klimaat .................................................... 18
Actie: We verwerven kennis met betrekking tot circulair bouwen en implementeren één of meerdere
aspecten in een pilootproject................................................................................................................................ 20
Actie: We gebruiken duurzame aankoopgidsen ................................................................................................ 22

Beleidsinstrument: Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van concrete oplossingen ....... 22
Actie: We voeren het project PROCIRC uit ......................................................................................................... 22

SD 2. HET KLIMAATBEWUSTZIJN GROEIT BIJ IEDEREEN ....................................................................................... 24
Beleidsinstument: Realiseren en organiseren van toenemend klimaatbewustzijn ..................... 24
Actie: Stimuleren van klimaatbewustzijn binnen de eigen organisatie .......................................................... 24
Actie: Stimuleren van klimaatbewustzijn bij leerlingen en leerkrachten ........................................................ 25
Actie: Stimuleren van klimaatbewustzijn bij het brede publiek ....................................................................... 28
Actie: Stimuleren van klimaatbewustzijn bij ondernemers............................................................................... 31

Beleidsinstument: Reguleren van de klimaatimpact .......................................................................... 32
Actie: Opmaken provinciaal beleidsplan ruimte Antwerpen ............................................................................ 32

Beleidsinstrument: Ontzorgen en adviseren van lokale actoren .................................................... 33
Actie: Ter beschikking stellen van tools voor een klimaatbewust lokaal bestuur ........................................ 33

Beleidsinstrument: Verhogen van het klimaatbewustzijn door het goede voorbeeld te geven 36
Actie: Opnemen voorbeeldfunctie eigen sites en gebouwen ......................................................................... 36

Beleidsinstrument: Financieel ondersteunen van klimaatbewustzijn ............................................ 38
Actie: Cofinancieringsfonds Dienst Europa ........................................................................................................ 38
Actie: Ondersteunen van gemeenten via projectwerking ................................................................................ 38

Beleidsinstrument: Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van concrete oplossingen ..... 39
Actie: Stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe en ambitieuze klimaat- projecten. ............................. 39
Actie: Opstarten van schrijftafels klimaatprojecten ........................................................................................... 39
Actie: Uitvoeren van het Interreg Noordzee Regio project ‘2Impresz’ .......................................................... 40

SD 3. WE VERSTERKEN DE OPEN RUIMTE ALS KLIMAATBUFFER............................................................................. 41
Beleidsinstrument: Realiseren en organiseren van klimaatoplossingen ....................................... 41
Actie: Realiseren van klimaatbuffers door het uitvoeren van gebiedsgerichte projecten .......................... 41
Actie: Versterken van klimaatbuffers via Regionale Landschappen en Bosgroepen .................................. 45

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

3

Actie: Voorkomen van verdroging of wateroverlast door een gedifferentieerd waterlopenbeheer en
andere maatregelen ................................................................................................................................................ 47
Actie: Realiseren van 200 ha extra natte natuur ................................................................................................ 49

Beleidsinstrument: Reguleren van de klimaatimpact ......................................................................... 51
Actie: Voeren van een gecoördineerd beleid rond droogte en hemelwater ................................................ 51
Actie: Onderzoeken hoe we verharding kunnen vermijden (en zelfs kunnen ontharden) binnen het
instrument van de omgevingsvergunning........................................................................................................... 52
Actie: In kaart brengen van de ecosysteemdiensten op provinciaal niveau ................................................. 52
Actie: Gebruiken ruimtemonitor bij ruimtelijke projecten en PRUP’s ............................................................ 53

Beleidsinstrument: Ontzorgen en adviseren van lokale actoren ..................................................... 54
Actie: Ondersteunen van lokale actoren bij het versterken van de open ruimte tot belangrijke en
toegankelijke klimaatbuffer .................................................................................................................................... 54
Actie: Verminderen van ongewenste bebouwing en oneigenlijk gebruik van bebouwing in de open
ruimte ........................................................................................................................................................................ 55

Beleidsinstrument: Financieel ondersteunen van klimaatoplossingen ........................................... 56
Actie: Opzetten van een planschadefonds dat bijdraagt aan het vermijden van bijkomend ruimtebeslag
en verharding ........................................................................................................................................................... 56

Beleidsinstrument: Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van concrete oplossingen ....... 57
Actie: Versterken van de aanwezige ecosysteemdiensten in een opwarmend landbouwlandschap ...... 57

SD 4. ONZE STADS- EN DORPSKERNEN ZIJN KLIMAATNEUTRAAL ÉN KLIMAATVEILIG ............................................ 61
Beleidsinstrument: Reguleren van de klimaatimpact ........................................................................ 61
Actie: Uitvoering ruimtelijke uitvoeringsplannen ............................................................................................... 61
Actie: Onderzoeken van de mogelijkheden om een verordening rond woonkwaliteit en energie op te
maken ........................................................................................................................................................................ 62

Beleidsinstrument: Ontzorgen en adviseren van lokale actoren .................................................... 62
Actie: Verhogen van de renovatiesnelheid en introduceren van circulaire en klimaatbestendige
woonvormen ............................................................................................................................................................ 62
Actie: Stimuleren van fijnmazig groenblauw netwerk in de bebouwde omgeving ..................................... 64
Actie: Stimuleren van duurzame versterking van handelskernen ................................................................... 65

Beleidsinstrument: Financieel ondersteunen van klimaatoplossingen.......................................... 66
Actie: Vergroenen van schoolomgevingen ......................................................................................................... 66
Actie: Ondersteunen van logiesaanbieders bij duurzame uitbating ............................................................... 67

Beleidsinstrument: Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van concrete oplossingen ..... 67
Actie: Stimuleren van energetische en circulaire renovatie op technisch en financieel gebied ............... 67
Actie: Stimuleren van energetische en circulaire renovaties in de (private en sociale) huursector .......... 69
Actie: Voeren van onderzoek naar gezonde leefomgevingen - Kerngezond .............................................. 70

SD 5. ONZE ENERGIE IS MAXIMAAL LOKAAL EN HERNIEUWBAAR .......................................................................... 71
Beleidsinstrument: Realiseren en organiseren van klimaatoplossingen ...................................... 71
Actie: Organiseren van samenwerking rond (hernieuwbare) energie op bedrijventerreinen .................... 71

Beleidsinstrument: Reguleren van de klimaatimpact ........................................................................ 72
Actie: Behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen voor hernieuwbare energie-installaties
.................................................................................................................................................................................... 72
Actie: Opstellen van landschappelijke voorwaarden voor vergunningen van energetische ingrepen ..... 72

Beleidsinstrument: Ontzorgen en adviseren van lokale actoren .................................................... 73
Actie: Inzetten van een energiemakelaar om lokale warmteprojecten te faciliteren .................................. 73

Beleidsinstrument: Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van concrete oplossingen ..... 74
Actie: Ruimtelijk onderzoek naar de provinciale energielandschappen ........................................................ 74

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

4

Actie: Deelnemen aan Europese projecten rond hernieuwbare energie ...................................................... 75

SD 6. ONZE MOBILITEIT IS GEZOND MET MINDER CO2-UITSTOOT ..................................................................... 77
Beleidsinstrument: Realiseren en organiseren van klimaatoplossingen ...................................... 77
Actie: Aanleggen van fietsostrades ....................................................................................................................... 77
Actie: Creëren van mogelijkheden voor duurzame fietsvakanties en recreatieve fietsverplaatsingen..... 80

Beleidsinstrument: Reguleren van de klimaatimpact ........................................................................ 81
Actie: Onderzoeken hoe we in ruimtelijke projecten voorwaarden aan bedrijven langs waterwegen
opleggen om transport via waterweg te gebruiken .......................................................................................... 81
Actie: Onderzoeken of het mogelijk is om een verordening op te maken rond stedenbouwkundige
lasten ten voordele van mobiliteitsingrepen in de buurt .................................................................................. 81
Actie: Onderzoeken hoe we in ruimtelijke projecten kunnen bijdragen aan de realisatie van de modal
shift 50/50 ................................................................................................................................................................. 81

Beleidsinstrument: Ontzorgen en adviseren van lokale actoren ..................................................... 82
Actie: Begeleiden van werkgevers via het Provinciaal Mobiliteitspunt ........................................................... 82
Actie: Uitvoeren van mobiliteitsstudies naar bovenlokale mobiliteits- problematieken ............................. 83
Actie: Evalueren en monitoren van fietsbeleid en –infrastructuur d.m.v. de fietsbarometer .................... 83
Actie: Stimuleren van de uitbouw van een kwalitatief en samenhangend netwerk van trage wegen ..... 84
Actie: Begeleiden van gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van verkeersveiligheidsplannen .......... 84

Beleidsinstrument: Financieel ondersteunen van klimaatoplossingen .......................................... 85
Actie: Ondersteunen van lokale besturen bij het realiseren van het Bovenlokaal Functioneel
Fietsroutenetwerk via het Fietsfonds.................................................................................................................... 85

SD 7. ONZE ECONOMIE IS KLIMAATNEUTRAAL EN KLIMAAT-VEILIG GEORGANISEERD ........................................... 87
Beleidsinstrument: Realiseren en organiseren van klimaatoplossingen ...................................... 87
Actie: (Her-)ontwikkelen van bedrijventerreinen op een klimaatbestendige en klimaatneutrale wijze ... 87

Beleidsinstrument: Reguleren van de klimaatimpact ........................................................................ 89
Actie: Behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen voor klasse 1 en klasse 2-bedrijven ................ 89
Actie: Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen......................................................................................... 90

Beleidsinstrument: Ontzorgen en adviseren van lokale actoren .................................................... 91
Actie: Opmaken van lokale ruimtelijk-economische analyses ........................................................................ 91
Actie: Stimuleren van korte ketenproductie ....................................................................................................... 92
Actie: Adviseren van landbouwbedrijven in de klimaattransitie....................................................................... 92

Beleidsinstrument: Financieel ondersteunen van klimaatoplossingen.......................................... 94
Actie: Ondersteunen van projecten via de subsidiekorf landbouw ................................................................ 94
Actie: Ondersteunen van projecten via het Programma voor Plattelands- ontwikkeling (PDPO) ............ 94
Actie: Ondersteunen van ondernemers via het rollend fonds voor ondernemingen uit de sociale
economie .................................................................................................................................................................. 95

Beleidsinstrument: Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van concrete oplossingen ..... 95
Actie: Deelnemen aan en opstarten van onderzoek dat bijdraagt aan klimaatneutrale en circulaire
bedrijfsvoering .......................................................................................................................................................... 95
Actie: Voeren van praktijkonderzoek naar klimaatmaatregelen in de landbouwsector .............................. 97

4.

BIJLAGEN ........................................................................................................................................... 104
BIJLAGE 1: PLAN GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN ............................................................................................. 105
BIJLAGE 2: AFKORTINGEN DIENSTEN ............................................................................................................... 106

5.

BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................................... 107

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

5

1. Leeswijzer
Het actieplan toont concreet hoe we aan de slag gaan om onze provincie
klimaat neutraal en klimaatveilig te maken. Het is de concrete invulling van
strategische en operationele doelstellingen uit het klimaatbeleidsplan.
De analyses uit het document ‘Onderbouwende cijfers’ geven een beeld waar we vandaag
staan met het klimaat in onze provincie en dienen ter ondersteuning van dit doelgericht
klimaatactieplan. In dit document vind je alle acties geordend per strategische doelstelling en beleidsinstrument. Alle acties met hun outputindicatoren en hun tijdspad zijn
overzichtelijk in kaart gebracht in de bijlage ’klimaatactieplan_tabel’ 1.

1
Tabel van het klimaatactieplan is niet online ontsloten, doorzoeken acties mogelijk
via zoekfunctie op www.planvandaag.be
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2. Inleiding
De acties in het klimaatactieplan beschrijven ‘Hoe’ we concreet aan de slag gaan om
onze provincie klimaatneutraal en klimaatveilig te maken. Acties zijn dus de belangrijkste
beleidsinitiatieven die door het provinciebestuur van Antwerpen genomen worden om de
operationele doelstellingen effectief te realiseren. Het klimaatplan heeft een tijdshorizon
tot 2030. De acties zijn om die reden opgebouwd uit twee categorieën: korte- en middellange termijn. De acties binnen de categorie ‘middellange termijn’ hebben als tijdshorizon
de periode 2025-2030 en zijn voor de leesbaarheid in het plan opgenomen met een titel
in cursief. Project- of beleidsopportuniteiten kunnen aanleiding geven tot het vervroegen
van deze acties. Alle acties zijn samenvattend opgenomen in een overzichtelijke tabel2.
Het klimaatactieplan kan gezien worden als een ‘levend’ document waar acties aan kunnen toegevoegd worden bij nieuwe inzichten, opportuniteiten of innovatieve ontwikkelingen. Bijsturing is jaarlijks mogelijk via de opvolging in het ISO 14001 systeem, waar er
jaarlijks gerapporteerd wordt door de verschillende diensten.
Om de diverse acties in te delen wordt er gebruik gemaakt van 5 beleidsinstrumenten:
1. Realiseren van klimaatoplossingen
2. Reguleren van de klimaatimpact
3. Ontzorgen en adviseren van lokale actoren
4. Financieel ondersteunen van klimaatoplossingen
5. Stimuleren van onderzoek naar en ontwikkeling van concrete oplossingen
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Enkel bij de strategische doelstelling ‘Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen’ is er nog
een extra beleidsinstrument opgenomen: Verhogen van het klimaatbewustzijn door het
goede voorbeeld te geven. Op deze manier geeft het actieplan een duidelijk beeld van
wat wij als provinciebestuur zelf realiseren op het terrein, waar we juridische instrumenten kunnen inzetten, op welke manier we verschillende actoren op het terrein ontzorgen
en adviseren, waar we financieel ondersteunen en inzetten op onderzoek om de klimaatoplossingen op ons grondgebied te vergroten.
Onder elk beleidsinstrument worden diverse subacties gegroepeerd in overkoepelende
acties. Bij elke overkoepelende actie wordt er verwezen naar de bijhorende analysedocumenten (zie document ‘Onderbouwende cijfers’) of bevoegdheden van de provincie. Hier
wordt ook de link gelegd naar de verschillende operationele doelstellingen (zie document
‘Klimaatbeleidsplan’) waar deze acties en subacties uitvoering aan geven. Alle acties met
hun outputindicatoren en hun tijdspad zijn overzichtelijk in kaart gebracht in de bijlage
’klimaatactieplan_tabel’ 1. De outputindicatoren zijn gekoppeld aan de acties van dit plan
en geven inzicht in de inspanningen van het Antwerpse provinciebestuur om de uitstoot
van broeikasgassen te reduceren en het grondgebied klimaatbestendig te maken. De
outputindicatoren worden opgevolgd door de provinciale diensten en worden samen met
de acties besproken.

1
Tabel van het klimaatactieplan is niet online ontsloten, doorzoeken acties mogelijk via zoekfunctie op
www.planvandaag.be
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3. Klimaatacties per
strategische doelstelling

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

9

Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

SD 1. Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

BELEIDSINSTRUMENT:
REALISEREN EN ORGANISEREN VAN
KLIMAATOPLOSSINGEN

Actie: We voeren een energiebeleid voor onze gebouwen
Uit de broeikasgasinventaris (zie document ‘evaluatie huidige klimaatplannen’) blijkt dat
de provinciale gebouwen de grootste klimaatimpact veroorzaken. 60% van de provinciale
uitstoot komt van de stookinstallaties, 14% van de klimaatimpact komt door het elektriciteitsverbruik. Hieraan werken, levert de meeste vermindering van uitstoot en klimaatimpact op. Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 1.1 (We reduceren jaarlijks het primair energieverbruik) en 1.2 (We zetten de transitie in naar een ruimteverwarming vrij van fossiele brandstoffen) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: We ontwikkelen een template voor een masterplan energie en passen deze
toe op één of meerdere sites
Een masterplan energie beschrijft een traject naar klimaatneutraliteit in 2050. In een
masterplan energie staan concrete richtlijnen, te implementeren bij toekomstige projecten, hoe het energieverbruik te verminderen en, hoe om te schakelen naar groene
warmte. Naast projectrichtlijnen omvat een masterplan energie ook op zichzelf staande
projecten hernieuwbare energie en/of groene warmte die een positieve bijdrage leveren
aan de energietransitie.
Het rapport uit 2019 ‘PIO Energietransitie Zilvermeer, Groene warmte – State of the art,
auteur 3E/PWC’ kan als inspiratiebron dienen voor deze actie.
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Subactie: We realiseren duurzame energieprojecten uit de opgemaakte masterplannen
Na de opmaak en implementatie van de template, worden de haalbare projecten hernieuwbare energie en/of groene warmte gerealiseerd.

Subactie: We realiseren nieuwbouwprojecten en totaalrenovaties volgens
de provinciale energiestandaard
Realiseren van nieuwbouwprojecten en totaalrenovaties uit het meerjarenplan 2020-2025
volgens de provinciale Energiestandaard BEN+. We passen de Vlaamse norm BEN (Bijna
Energie Neutraal) toe en we leggen extra provinciale maatregelen op rond luchtdichtheid
en hernieuwbare energie.
Onder meer volgende recente realisaties voldoen aan de provinciale energiestandaard:
Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

het provinciehuis, het fietsbelevingscentrum De Velodroom op De Schorre, de uitbreiding
van het educatief gebouw Hooibeekhoeve, de nieuwe nijverheidsklassen PTS Mechelen,
het nieuw onthaalgebouw en dienstgebouw van het Prinsenpark …
Om dit hoog prestatieniveau te borgen in de toekomstige projecten uit het meerjarenplan, wordt bij alle relevante geplande projecten de energieprestatie-eis conform de
energiestandaard opgenomen in het programma van eisen. Dit is onder meer zo voor de
nieuwe machineloods met klaslokalen PITO Stabroek, het gepland nieuw polyvalent gebouw op de schoolcampus PTS Mechelen.

Subactie: We renoveren bouwschildelen bij structureel onderhoud conform EPB-richtlijnen
De EPB-regelgeving legt bij renovaties per bouwschildeel een maximaal te behalen Uwaarde op. Deze U-waarde geeft aan hoe goed een bepaald onderdeel van de gebouwschil is geïsoleerd. Hoe lager deze U-waarde, hoe beter. Ook bij werken die niet onderhevig zijn aan de EPB-regelgeving respecteren we deze maximale U-waarden.
Deze richtlijnen werden onder meer toegepast bij het vernieuwen van het dak en schrijnwerk van het Suske & Wiske museum. De komende jaren zullen alle geplande relevante
werken uit de meerjarenplanning volgens deze richtlijnen worden gerealiseerd, zoals onder meer de renovatiewerken aan de gevels van de centrale theorievleugel op de schoolcampus PIVA.

Subactie: We reduceren de warmtevraag van de bestaande gebouwen
Indien een energetische studie aantoont dat we een significante energiebesparing bereiken door het renoveren van daken, het isoleren van gevels en het plaatsen van nieuw
schrijnwerk, dan voeren we deze werken vervroegd uit, nog voor de bouwschildelen hun
einde levensduur hebben bereikt.

Subactie: We renoveren technische installaties volgens overeengekomen richtlijnen
Indien bij een beperkte renovatie één van volgende technieken wordt aangepakt dan geven we volgende richtlijnen mee:
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•

In geval van relighting, kies voor een energie-efficiënt verlichtingssysteem, ledtechnologie, daglichtsturing en afwezigheidsdetectie.

•

Indien een ventilatiesysteem wordt vernieuwd, kies voor een energie-efficiënt systeem.

•

In geval van kleinschaligere renovatie van niet energie-efficiënte stookplaatsen
ouder dan 15 jaar, onderzoek het potentieel voor groene warmte, aansluitmogelijkheden op een warmtenet, warmtepomptechnieken of een centrale duurzame
warmteproductie. Pas groene warmte toe waar verantwoord en relevant. Nietcondenserende ketels minimaal te vervangen door condenserende ketels.

•

In geval van vernieuwing van niet energie-efficiënte systemen voor het bereiden
van sanitair warm water, vervang de oude warmwatertoestellen door onder meer
warmtepompboilers en zonneboilers.
Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

Het ontwerp en de installatie van de nieuwe parkverlichting in het Vrijbroekpark is een
mooie illustratie van de toepassing van deze richtlijnen. Bij de realisatie van relevante
projecten uit het meerjarenplan zal met diezelfde aanbevelingen rekening worden gehouden. Op meerdere sites werden stookplaatsen recent gerenoveerd met een verminderd energieverbruik tot gevolg: het Rivierenhof, het Arboretum, PTS Mechelen, …Het
meerjarenplan voorziet een verdere uitrol van stookplaats renovaties. Een lijst van te
vervangen ketels werd opgemaakt in functie van hoogdringendheid, leeftijd en het potentieel aan energiebesparing. Onder meer op de sites Vrijbroekpark, PITO Stabroek, Campus Vesta, Rivierenhof, PTS Boom, Vrieselhof, Zilvermeer, het Proefbedrijf voor pluimveehouderij en de PIVA worden een aantal stookplaatsen vernieuwd.

Subactie: We implementeren energiebesparende maatregelen bij het onderhoud van
de gebouwen
We doen jaarlijks een nazicht van de gebouwbeheersystemen en optimaliseren waar mogelijk. Periodiek onderhoud en keuring zorgen ervoor dat de technische installaties correct en aan de vooropgestelde rendementen kunnen werken. We zorgen voor een operationeel energiebeheersysteem en ondersteunen het gebruik hiervan. De rapporten van de
maandelijkse energieverbruiken worden steeds geagendeerd op het structureel overleg
met de gebruikers van de sites.
Grote en complexe installaties vragen meer aandacht en volgen we frequent op. Dit doen
we zo voor De Nekker, via een onderhoud -en energieprestatiecontract (OEPC), en voor
het provinciehuis, via maandelijks energieoverleg met alle betrokken partners. Wanneer
vervangingen van (delen van) installaties aan de orde zijn, dan doen we dat met energiezuinigere varianten indien mogelijk.

Subactie: We optimaliseren en controleren de technische installaties bij de ingebruikname van (ver)nieuw(d) gebouw
We optimaliseren en controleren het energetisch concept bij de ingebruikname (= commissioning) van een gebouw door het uitschrijven van een commissioning opdracht.
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Subactie: We volgen zeer intens de energieprestatie en de goede werking op van de

technische installaties binnen ons bestaand patrimonium
Voor de relevante bestaande gebouwen, zorgen we voor een prestatieborging van het
energetisch concept door een intense opvolging, fysiek en via een centraal gebouwbeheersysteem.

Actie: We kiezen bij (ver)nieuwbouw voor groene warmte waar verantwoord
en relevant
Verwarming van onze gebouwen heeft de grootste klimaatimpact binnen de werking van
de provincie. Het veroorzaakt 60% van de uitstoot van onze organisatie. Het verminderen van de inzet van fossiele brandstoffen heeft een grote impact. Deze actie geeft
uitvoering aan de operationele doelstelling 1.2 (We zetten de transitie in naar een ruimOnze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

teverwarming vrij van fossiele brandstoffen) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: We passen groene warmte toe
We maken, waar mogelijk, gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie,
windenergie, biomassa/gas, restwarmte en diverse warmtepompsystemen (o.a. luchtwater, bodem-water), als alternatief voor fossiele energiebronnen bij nieuwbouw en
grootschaligere renovaties. Voorbeelden hiervan zijn het BEO-veld (boorgaten energieopslag, geothermische techniek die de bodemtemperatuur gebruikt om gebouwen te koelen
of te verwarmen) met warmtepomp in het provinciehuis. Deze BEO-veld techniek werd
eveneens toegepast in het fietsbelevingscentrum De Velodroom in De Schorre. Het nieuw
onthaalgebouw in de Averegten en de gerenoveerde directeurswoning in het Arboretum
worden verwarmd met een lucht-water warmtepomp. In de nieuwe loods met klaslokalen
in PITO Stabroek is een lucht-water warmtepomp gepland.

Subactie: We verscherpen de ontwerprichtlijnen groene warmte
Met de realisatie van onze (ver)bouwprojecten wensen we maximaal mee te werken aan
de transitie naar een fossielvrije samenleving. Bij de realisatie van onze projecten zetten
we extra in op groene warmte door het verscherpen van onze ontwerprichtlijnen.

Actie: We plaatsen installaties voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen
Het elektriciteitsverbruik kan in de toekomst stijgen door de toename van warmtepompen en elektrische voertuigen en machines. Momenteel zorgt elektriciteitsverbruik voor
14% van de uitstoot van onze organisatie. We kopen reeds 100% groene stroom aan en
produceren zelf meer hernieuwbare stroom d.m.v. fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) of
andere technieken. Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 1.3 (We
produceren hernieuwbare energie op onze sites) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).
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Subactie: We plaatsen zonnepanelen of andere technieken
Reeds meerdere sites zijn uitgerust met zonnepanelen die elektriciteit produceren voor
het eigen verbruik. Zo werden er recent nog zonnepanelen geplaatst op daken van het
provinciehuis (32 kWp), Hooibeekhoeve (84 kWp), het Proefbedrijf Pluimveehouderij
(168 kWp), De Warande (100 kWp), het Zilvermeer (127 kWp), PIVA (180 kWp), het
Vrijbroekpark (15 kWp), avAnt Jacob Jordaens (32 kWp), avAnt Brialmontlei (29 kWP) en
kasteel Vrieselhof (8 kWp).

Subactie: We maken van Kamp C een volledig energieneutrale site
APB Kamp C heeft de ambitie om te streven naar een energie neutrale site. Ons doel
hierbij is het opzetten van een virtual power plant voor de volledige site, waarbij we onze
energie zelf opwekken, opslagen en verdelen. Een eerste stap hierin is het aftoetsten van
de juridische en praktische haalbaarheid, na deze toetsing kan een uitvoeringstermijn
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worden vooropgesteld.

Actie: We evalueren, verbeteren en breiden het bedrijfsvervoerplan uit
Uit de broeikasgasinventaris van 2020 (zie document ‘Onderbouwende cijfers’ en ‘Evaluatie van de huidige klimaatplannen) blijkt dat woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen,
respectievelijk 6% en 4% van de totale uitstoot van onze organisatie veroorzaken. Deze
actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 1.4 (We verminderen onze verplaatsingen en de uitstoot ervan) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: We realiseren een modal split van 80/20
Het bedrijfsvervoerplan (BVP) wil voor de campus provinciehuis tegen 2024 een modal
split van 80% duurzame verplaatsingen en 20% autogebruik bereiken. Het bedrijfsvervoerplan wordt opgevolgd binnen een werkgroep.
De maatregelen in het bedrijfsvervoerplan gaan zowel over het woon-werkverkeer als
over dienstverplaatsingen en bezoekers. Er zijn infrastructurele, bedrijfsorganisatorische
en financiële maatregelen, naast acties gericht op communicatie en sensibilisatie.
Het huidige bedrijfsvervoerplan heeft de centrale administratie als scope. Dat betekent
overigens niet dat alle maatregelen zich hiertoe beperken: infrastructurele maatregelen
zijn wel beperkt tot de campus provinciehuis, maar financiële en bedrijfsorganisatorische
maatregelen zijn dikwijls organisatiebreed.
Enkele voorbeelden van acties: verhoging fietsvergoeding, abonnementen openbaar vervoer-Velo-waterbus, fietsonderhoud, parkeerbeleid, fietsenstalling, kleedkamers en douches, enz.
Binnen de VIP-campagne stimuleren we de collega’s in het provinciehuis om hun verplaatsingen zoveel mogelijk met zachte vervoersmodi te maken. We leggen de nadruk op
stappen en fietsen, en hernemen na corona de actie ‘Proef eens van de trein’ (gratis
maandabonnement op de trein voor 1 maand).
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De mogelijkheid wordt bekeken om een bedrijfsvervoersplan op te maken en te streven
naar een modal shift voor de provinciale externe entiteiten.

Subactie: We maken het bezoekersverkeer naar De Schorre klimaatbewuster
Er komen steeds meer bezoekers (met de wagen) naar de Schorre. Ook op dagen zonder
georganiseerde evenementen schiet de parkeercapaciteit van De Schorre tekort. Deze
grote bezoekersstromen en parkeerproblemen veroorzaken niet alleen overlast voor de
buurtbewoners, maar ook een grote klimaatimpact.
De Schorre wil dit probleem oplossen d.m.v. een modal shift in de verplaatsingen door
bezoekers, en een betere benutting van de bestaande parkings in en rond de Schorre. Op
die manier kan er bijkomende verharding en uitstoot vermeden worden.
Een eerste stap is een studie door een mobiliteitsbureau om een analyse te maken van
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het verplaatsingsgedrag van de bezoekers. Deze analyse moet uiteindelijk tot een nieuw,
concreet en duurzaam mobiliteitsplan komen in overleg met interne en externe partners
(lokale besturen, omwonenden, evenementensector, De Lijn, enz.).
Andere recreatie- en groendomeinen kampen met gelijkaardige problemen en onderzoeken een gelijkaardige aanpak van het parkeerprobleem.

Subactie: We voorzien leasefietsen voor de provinciale medewerkers
Elke provinciale medewerker krijgt de mogelijkheid om een leasefiets te verwerven via
een loonruilsysteem zodra de juridische context dit toelaat.

Actie: We verminderen de uitstoot van onze voertuigen
2/3e van de uitstoot door dienstverplaatsingen wordt veroorzaakt door voertuigen die in
eigendom zijn van de provincie. Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 1.4 (We verminderen onze verplaatsingen en de uitstoot ervan) van het klimaatplan
(zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: We verhogen onze ecoscore
Het Departement Logistiek (DLOG) en de Dienst Facilities & Maintenance (DFM) heeft de
ambitie om de gemiddelde ecoscores van het wagenpark in de loop van de huidige legislatuur gevoelig op te drijven. Bij vervanging van wagens einde levensduur zal steeds gekozen worden voor de optie met de hoogste ecoscore die technisch voldoet en budgettair
haalbaar is. De actie valt uiteen in twee delen. Een eerste situeert zich op het niveau van
de centrale administratie waar DLOG rechtstreeks vat heeft op de aangekochte wagens.
Het streefdoel is om de gemiddelde ecoscore van het wagenpark op te drijven tot 75 of
hoger tegen 2025. Het tweede deel omvat het volledige wagenpark buiten de centrale
administratie waar de invloed van DLOG zich beperkt tot sensibilisering en reglementering. Het streefdoel is hier om de gemiddelde ecoscore tot boven de 70 te laten stijgen
tegen 2025.
De Schorre, Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (PGRA) en regio Kempen
(PGRM), Zilvermeer plannen verouderde voertuigen te vernieuwen door nieuwe minder

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

15

vervuilende voertuigen op basis van de ecoscore. Bij het Zilvermeer worden mogelijk extra fietsen aangeschaft voor personeels-verplaatsingen. Het Departement Vrije Tijd wil
opportuniteiten onderzoeken voor het plaatsen van extra elektrische laadpalen voor fietsen en auto’s, zowel voor het eigen personeel, als voor bezoekers.

Subactie: We werken aan een elektrisch wagenpark
We stellen een roadmap 2030 op voor de verdere verduurzaming van het wagenpark van
de centrale administratie. Waar relevant wordt er steeds voor elektrificatie gekozen (bv.
dienstauto’s), waar dit niet kan wordt er geopteerd voor klimaatvriendelijke brandstoffen
(bv. tractor).

Subactie: We plaatsen laadpunten voor elektrische mobiliteit
Momenteel worden laadpunten voorzien voor elektrische mobiliteit op de camping Lilse
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bergen en de nieuwe parking van Vrijbroekpark. We stellen een roadmap op voor de uitrol van laadpunten voor elektrische mobiliteit, met bijhorende budgettering.

Actie: We verminderen de uitstoot van onze machines en toestellen
Uit de broeikasgasinventaris van 2020 (zie document ‘Onderbouwende cijfers’ en ‘Evaluatie van de huidige klimaatplannen) blijkt dat machines en toestellen 4% van de totale
uitstoot van onze organisatie veroorzaken. Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 1.5 (We verminderen het gebruik van toestellen en machines op fossiele
brandstof) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).
We verminderen de uitstoot van machines en toestellen, door systematisch over te schakelen op alternatieven, zoals elektrisch aangedreven varianten. Ook het aanpassen van
de maaischema’s in functie van het wijzigend klimaat kan het energieverbruik doen dalen.

Actie: We monitoren het energieverbruik en de provinciale uitstoot
Om een goed idee te krijgen van de klimaatimpact van de provinciale werking monitoren
we het energieverbruik voor verwarming, elektriciteit, mobiliteit en berekenen we onze
uitstoot door een nauwgezette inventarisatie. Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 1.6 (We verbeteren het monitoringssysteem voor energie en broeikasgasemissies) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: We maken 2-jaarlijks een broeikasgasinventaris (BKGI)
In deze inventaris wordt de uitstoot en opname berekend van de drie belangrijkste
broeikasgassen, koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O), door de activiteiten van het provinciebestuur Antwerpen. De scope en opmaak hiervan kan wijzigen
wanneer meer informatie beschikbaar is over de impact van activiteiten en de berekeningsmethoden om de uitstoot te berekenen. ISO- en klimaatteam volgen dit in de toekomst verder op en verbeteren en passen aan waar het gewenst is.
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Subactie: We maken kwartaalrapporteringen van het energieverbruik op
We realiseren een kwartaalrapportering van de energieverbruiken op basis van de maandelijkse energieverbruiken. Deze rapportering wordt op niveau van de organisatie gemaakt waarbij je de gegevens kan uitsplitsen op departements- en siteniveau. Je zal
hierin het primair energieverbruik en de hernieuwbare elektriciteitsproductie kunnen opvolgen.

Actie: We zorgen voor extra opname van CO2 op onze eigen domeinen en
sites
Uit de broeikasgasinventaris 2020 blijkt dat 64% van de uitstoot van onze organisatie terug wordt opgenomen door opname van CO2 in biomassa op onze eigen domeinen en sites. Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 1.7 (We compenseren de
resterende uitstoot van de provincie) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: We zorgen voor extra bomen
Het aanplanten van extra inheemse, klimaatbestendige bomen op onze sites heeft een
positief effect op de CO2 balans. Bomen leggen immers CO2 vast in hun houtige structuren en wortels. Daarnaast zijn er nog heel wat andere positieve effecten, zoals verkoeling bij hitte, wegvangen van fijn stof, waarde voor biodiversiteit, enz… Bomen aanplanten kan een sensibiliserend en participatief voordeel hebben, terwijl op sommige plaatsen
spontane verbossing relevant kan zijn i.k.v. natuurlijke soortenontwikkeling.

Subactie: We verhogen de koolstofopslagcapaciteit door bosomvorming
Door het omvormen van monotone naaldhoutbestanden naar bestanden met (gemengd)
loofhout wordt de koolstofopslagcapaciteit sterk verhoogd. Dat gebeurt door bijkomende
opname in bovengrondse houtige structuren (structuurrijk bos) en in een dikke strooisellaag. Tevens is deze omvorming ook gunstig voor de biodiversiteit en voor hemelwaterinfiltratie in de bodem. We voeren zelf pilootprojecten uit om na te gaan welke boomsoorten hier het meest geschikt voor zijn (bv. op Kamp C).
In de Kempen vind je bossen die overwegend uit naaldhout bestaan. De provinciale
groendomeinen regio Kempen engageren zich om het monotone naaldhoutbestand in hun
domeinen om te vormen tot gemengd naaldhout en bossen met naald- en loofhout. De
bijmenging van loofhout zal 20 tot 50% bedragen. Het gaat over ongeveer 75ha monotoon bosbestand (met inbegrip van de domeinen van het Kempens Landschap) dat zal
omgevormd worden tot gemengde bossen.
Ook de groendomeinen regio Mechelen en regio Antwerpen alsook de recreatiedomeinen
kiezen in hun bosbeheer voor gemengde bossen.

Subactie: We realiseren natte natuur op eigen domeinen
Op onze eigen domeinen en sites worden de volgende projecten gerealiseerd die zorgen
voor meer natte natuur:
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•

In het Prinsenpark in Retie worden 3 poelen aangelegd.
In domein Hertberg in Herselt zullen 2 poelen met elk een oppervlakte van 50 m²
aangelegd worden.

•

In het Rivierenhof in Deurne wordt een oud populierenbos met ondergroei van Canadese kornoelje omgevormd naar een Elzenbroekbos. Dit bos wordt bovendien
verbonden met de rivier Grote Schijn. Het bos heeft een oppervlakte van 8000
m².

•

In het Vrijbroekpark in Mechelen wordt 1 ha wetlands aangelegd bij de renovatie
van de parkvijver. In de toekomst zal er ook 10 ha aan natte graslanden bijkomen
in de wildernis.

Actie: We compenseren de resterende uitstoot extern
Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

De provincie wil een klimaatneutrale organisatie zijn. Dus naast het inventariseren en
verminderen van de uitstoot, en het verhogen van de koolstofopslag op de eigen domein
en sites, wordt de resterende uitstoot extern gecompenseerd. Deze actie geeft uitvoering
aan de operationele doelstelling 1.7 (We compenseren de resterende uitstoot van de provincie) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).
Via BOS+ zetten we in op het herstel en bescherming van tropische ecosystemen in Peru
in samenwerking met de inheemse bevolking. We planten nieuwe bomen aan om de jaarlijkse, resterende uitstoot van de provincie (4.000 ton CO2) te compenseren. En beschermen eenzelfde oppervlakte aan bos dewelke onze provincie rijk is (60.000 ha) in tropische gebieden. Het project wordt opengesteld voor onze gemeenten en bedrijven.
BOS+ tropen vzw kan beide doelstellingen (jaarlijks 4.000 ton CO2 compenseren/ 60.000
ha bos beschermen) realiseren, met aandacht voor biodiversiteit en de lokale, inheemse
bevolking. Op die manier is de garantie op duurzaam bosbeheer en duurzaamheid van
het project, met resultaten verzekerd. Deze samenwerking krijgt vorm in een convenant
dat wordt afgesloten voor een termijn van 2 kalenderjaren (2020-2021).

Actie: We passen onze sites aan in functie van een veranderend klimaat
Behalve het verminderen van onze klimaatimpact willen we ook dat het personeel en bezoekers van provinciale gebouwen en sites in een aangename omgeving terechtkomen.
Hiervoor zullen de nodige acties gepland worden om de gebouwen en sites aan te passen
aan het veranderend klimaat.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 1.8 (We transformeren onze
sites tot klimaatbestendige sites) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’). De subactie ‘We zetten maximaal in op waterrecuperatie’ draagt bij aan OD 1.11
(We verduurzamen onze watervoorziening en –gebruik).

Subactie: We creëren ruimte voor water en we voeden de grondwaterlagen
Op siteniveau vermijden we grote oppervlakten verharding. Indien verharding toch nodig
blijkt kiezen we voor hal verharding of waterdoorlatende opties. We maken ruimte voor
wadi’s en infiltratiekommen. We kiezen maximaal voor bovengrondse infiltratievoorzie-
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ningen. We passen enkel ondergrondse infiltratievoorzieningen toe, zoals infiltratieputten, infiltratiekolken, infiltratiebuizen en infiltratieblokken, waar bovengrondse infiltratie
niet mogelijk is. Om langere droogteperiodes te overbruggen voorzien we een dikker en
water bufferend substraat op groendaken en plantvakken. Daar waar mogelijk zetten we
in op een grotere dimensionering dan het wettelijke minimum (25l/m²) van de infiltratiecapaciteit.

Subactie: We stellen een masterplan water op voor elke site
Per site wordt door een gespecialiseerd studiebureau een masterplan water (waterhuishoudingsplan) opgemaakt. Een masterplan water beschrijft een traject naar klimaatbestendigheid in 2050.
In een masterplan water staan concrete richtlijnen over welke klimaat adaptieve maatregelen toe te passen bij toekomstige projecten. Naast projectrichtlijnen omvat een masterplan water ook op zichzelf staande projecten die een positieve bijdrage leveren aan de
klimaatadaptatie.

Subactie: We realiseren duurzame waterprojecten uit de masterplannen
Realiseren van de masterplannen water door het uitvoeren van duurzame waterprojecten.
Afkoppelingswerken, infiltratievoorzieningen, grijs watertoepassingen, onthardingsprojecten, enz. Een nieuwe adviseur duurzaam watergebruik start op bij Dienst Architectuur
en Vastgoed.

Subactie: We zetten maximaal in op waterrecuperatie
Om het verbruik van leidingwater te beperken wordt ingezet op het gebruik van regenwater. Wanneer opslag van regenwater technisch niet mogelijk is, of wanneer de regenput vol is, laten we regenwater lokaal infiltreren en vermijden we afvoer via de riolering.
In verschillende provinciale gebouwen gebruiken we regenwater. Zo investeerden we de
afgelopen jaren in regenwaterrecuperatie in de gebouwen van het provinciaal domein De
Averegten. Ook bij de Provinciale groendomeinen regio Mechelen hergebruiken we al geruime tijd regenwater voor het bezoekerscentrum, het sanitair en het begieten van de
planten. Op de grote platte daken (terras) van de school Avant campus Rivierenhof komt
erg veel regenwater terecht. Ook de dakoppervlaktes van de serres van het Rivierenhof
kunnen heel wat regenwater afvoeren. Door het af te voeren regenwater op te slaan in
één of twee (nog te plaatsen) grote wateropvangciternes kan er zeer veel regenwater opgevangen worden en dit kan gebruikt worden voor de opkweek van planten aan de serres.

Subactie: We ontharden waar mogelijk en passen waterdoorlatende materialen toe
Om ervoor te zorgen dat regenwater zoveel mogelijk in de grond kan dringen, zorgen we
voor ontharding waar mogelijk. Op sommige plaatsen is het noodzakelijk om verharde
paden aan te leggen. In dat geval zoeken we naar geschikte waterdoorlatende materialen.
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In verschillende domeinen zal er onthard worden, de oppervlakte bedraagt meer dan 600
m².
•

Kempens Landschap: 100 m² ontharden

•

Arboretum Kalmthout: uitbreiding domein met 1,1 ha (was bestempeld als
bouwzone)

•

Rivierenhof: oud asfalt pad wordt opgebroken en onthard

•

Vrijbroekpark: ontharding op oude parking, als nieuwe aangelegd is, ongeveer
500m² (50m² parking al onthard voor omvorming naar fietsparking en 175 m²
onthard door afbraak van een oude serre).

Subactie: We passen onze gebouwen en sites aan, zodat het risico op hittestress verminderd
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Bij de bouwprojecten, nieuwbouw en renovatie, besteden we extra aandacht aan het zomercomfort. We voorzien bij voorkeur passieve maatregelen zoals buitenzonnewering en
lichtgekleurde dakbedekkingen en gevels. We integreren hoogwaardige groendaken en
groengevels binnen onze bouwprojecten. Deze maatregelen hebben een verkoelend effect tijdens warme zomers. Doordat ze de warmte minder absorberen dragen ze in een
stedelijk gebied ook bij aan het bestrijden van het hitte-eiland effect.
Bij de buitenaanleg besteden we aandacht aan waardevolle (extra en bestaande) groene
elementen in de omgeving zoals grote bomen, struiken, verbindende groene elementen
en behouden deze elementen wanneer mogelijk. Ook bij de buitenaanleg worden grote
oppervlakten verharding vermeden.

Subactie: We houden bij het bos- en natuurbeheer rekening met de invloeden van de
klimaatverandering
In de bossen van Kamp C worden experimenten gedaan met bosomvorming naar gemengd, structuurrijk, klimaatbestendig bos. Er wordt vooral gekeken naar boomsoorten
die ontzurend werken en een goede strooisellaag ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld de
Linde. Een goed ontwikkelde bosbodem werkt immers zoals een spons: het zuigt water
op en houdt het vast in perioden van neerslagoverschot. Bij neerslagtekort wordt het
langzaam terug vrij gegeven. Tevens slaat een dikke strooisellaag heel veel koolstof op.
Opgedane kennis wordt doorgegeven via de Bosgroepen aan andere provinciale Groendomeinen en particuliere boseigenaars.
Bij het aanplanten van bomen, wordt naar soorten gezocht rekening houdend met de klimaatbestendigheid. De vroegere regel dat inlands en streekeigen plantgoed de beste
keuze is, wordt al eens verlaten ten voordele van zuiderse hitte- en droogtebestendige
soorten.

Actie: We verwerven kennis met betrekking tot circulair bouwen en implementeren één of meerdere aspecten in een pilootproject
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 1.9 (We zetten in op een circulair en klimaatvriendelijk aankoopbeleid) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).
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Subactie: We starten een pilootproject Departement Logistiek op
Minstens één project uit het MJP 2020-2025 wordt als pilootproject gebruikt om aspecten
van circulair bouwen in toe te passen, teneinde naast het ‘theoretisch kader’ ook praktijkkennis op te bouwen.

Subactie: We verkiezen renovatie boven nieuwbouw
Extra aandacht voor de afweging renovatie versus nieuwbouw. In een renovatieproject
worden minder nieuwe materialen verwerkt, een winst voor het milieu.

Subactie: We breiden pas uit nadat het potentieel voor inbreiding is onderzocht
Bij een vraag naar extra m² onderzoeken of een uitbreiding wel aan de orde is. Misschien
kan, door een ruimtelijke reorganisatie, éénzelfde bouwprogramma worden gerealiseerd
zonder het gebouw groter te maken.

Subactie: We zetten een structurele samenwerking op met materiaal uitwisselplatformen
Bij een sloop- of ontmantelingsproject contact opnemen met materiaal uitwisselplatformen zoals Buurman Antwerpen, Rotor, Kringwinkels … zodat materialen die vrijkomen bij
een sloop- of ontmanteling via deze platformen een tweede leven vinden.

Subactie: We zetten extra in op duurzaam materiaalgebruik bij de realisatie van onze
projecten door het verscherpen van onze ontwerprichtlijnen
Gebouwelementen en bouwmaterialen hebben een grote impact op het leefmilieu en het
klimaat. De keuze van materialen bij de bouw of renovatie van gebouwen is daarom van
groot belang om de ecologische voetafdruk van onze gebouwen te beperken. De milieuimpact van bouwmaterialen kan worden beperkt door in ontwerpfase een tool als TOTEM
te gebruiken.

Subactie: Pilootproject Kamp C: nieuw circulair bedrijfsgebouw ’t Centrum
Dit project wil het traditionele bouwproces doorbreken en het principe van circulair bouwen in Vlaanderen introduceren. Dit project wil laten zien wat circulair bouwen inhoudt,
welke opportuniteiten er zijn voor de Vlaamse bouwsector en hoe dit principe concreet in
praktijk te brengen is. Circulair bouwen steunt op 7 pijlers: circulaire gebiedsontwikkeling, circulaire materiaalkeuze, circulaire businessmodellen, circulair ontwerpen (veranderingsgericht, toekomstbestendig, …), circulair aanbesteden, circulaire financieringsvormen en het nieuwe werken. In dit project kwamen deze zeven pijlers zoveel mogelijk aan
bod. De start van de werken is voorzien op 1 februari 2021. Kamp C wil op deze manier
de expertise van het voortraject, de realisatie en de ingebruikname intern (en extern)
ontsluiten.
Binnen het pilootproject wordt er via het Europees project URBCON bij de bouw van het
‘t centrum gebruik gemaakt van experimenteel beton zonder cement. Bij deze nieuwe
beton zal de CO2 uitstoot die nodig is voor de productie aanzienlijk lager liggen.
Uitvoering is voorzien in 2021.
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Actie: We gebruiken duurzame aankoopgidsen
Subactie: We verduurzamen onze aankopen
Vanaf 2023 zijn de aankopen van de provincie 100% duurzaam. Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 1.9 (We zetten in op een circulair en klimaatvriendelijk aankoopbeleid) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).
Het percentage duurzame aankopen wordt berekend voor de productgroepen waarvoor
een Gids Duurzame Aankopen bestaat. Een aankoop of overheidsopdracht wordt als
duurzaam beschouwd als ze voldoet aan de verplichte criteria uit die gids. Alle provinciale
entiteiten moeten de richtlijnen en verplichtingen uit de gids opnemen in bestekken en
prijsvragen. De gids is van toepassing voor leveringen, werken en diensten: van de aankoop van kantoormateriaal over het (ver)bouwen van patrimonium tot het reinigen van
Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

ruiten en de aankoop van toestellen. De gidsen worden geactualiseerd, aangepast aan
nieuwe inzichten en mogelijkheden en uitgebreid naar nieuwe productgroepen (bv. textiel, het vermijden van veengedragen potgrond). De opgedane kennis rond circulariteit
kunnen in de toekomst mee opgenomen worden.

Subactie: We herwerken de bijlage ‘verplichte kwaliteits- en duurzaamheidseisen werken, gebouwen en infrastructuur’ tot een vademecum kwaliteit- en duurzaamheid
De bijlage bij het bestek aanstellen ontwerper wordt herwerkt tot een vademecum kwaliteit- en duurzaamheid omvattende eisen voor een minimaal te behalen ambitieniveau
aangevuld met optionele richtlijnen voor scherpere ambities. Energie, water en circulair
bouwen komen aan bod. Alle projecten voldoen aan het minimaal ambitieniveau en op
maat van een project worden, indien relevant, scherpere ambities overeengekomen. Het
vademecum is van toepassing zowel op ontwerpen gerealiseerd door externe ontwerpers
als op ontwerpen van onze eigen ontwerpteams. Het vademecum wordt gedragen door
alle ontwerpers van het Departement Logistiek en is bij de entiteiten gekend.

BELEIDSINSTRUMENT:
STIMULEREN VAN ONDERZOEK NAAR
EN ONTWIKKELING VAN CONCRETE
OPLOSSINGEN

Actie: We voeren het project PROCIRC uit
Hoe beter aan circulair bouwen bijdragen dan zelf actie te ondernemen? Als overheid zijn
we het aan onszelf verplicht om het goede voorbeeld te geven, zo ook bij de aankoop
van diensten en producten. Het is natuurlijk zo dat we gebonden aan de wetgeving overheidsopdrachten. Hierdoor lijken circulaire processen en producten moeilijker aan bod te
komen. Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 1.9 (We zetten in op
een circulair en klimaatvriendelijk aankoopbeleid) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).
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Met het Interreg-Noordzee-regioproject ProCirc implementeren we experimenten om te
leren hoe circulaire economie en aanbesteden hand in hand kunnen gaan. Met deze demonstraties bewerkstelligen we veranderingen in de markt en dragen we bij aan de reductie van gebruikte nieuwe grondstoffen, afval en CO2-uitstoot ten opzichte van traditionele overheidsopdrachten. In ProCirc zetten we in op een daling van 20 tot 25% CO2-uitstoot, materialen, afval t.o.v. traditionele aanbesteden. Het project loopt tot juni 2022.
De resultaten van het circulair aanbesteden kunnen verwerkt worden in de duurzame
aankoopgidsen. Op deze manier komt de info ook terecht bij actoren die gebonden zijn
aan de wetgeving openbare aanbestedingen.
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Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

SD 2. Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

BELEIDSINSTUMENT:
REALISEREN EN ORGANISEREN VAN
TOENEMEND KLIMAATBEWUSTZIJN

Actie: Stimuleren van klimaatbewustzijn binnen de eigen organisatie
Klimaatbeleid staat niet op zichzelf. Het raakt aan nagenoeg alle beleidsdomeinen en zo
ook aan de verschillende diensten binnen de organisatie. We creëren een klimaatreflex
bij de verschillende diensten om het klimaatthema verder te integreren in alle elementen
van het beleid en de uitvoering. Op deze manier willen we onze interne werking ambitieuzer maken en een geïntegreerde aanpak op het grondgebied bewerkstellingen. Dit is
noodzakelijk om het proces van klimaatmitigatie en -adaptatie op te schalen en te versnellen.
De klimaatreflex houdt in dat we regulier en nieuw beleid toetsen aan klimaat gerelateerde doelstellingen en onze beleidsinstrumenten waar nodig en mogelijk bijsturen. Zo
maken we onze beleidsinstrumenten alsmaar meer klimaatcompatibel (mogelijke voorbeelden zijn het gebruik van de ecosysteemdienstbundels in gebiedsgerichte projecten of
door de ruimtemonitor in te zetten bij ruimtelijke projecten en PRUP’s).
Deze actie geeft uitwerking aan de operationele doelstelling 2.4 (We informeren, sensibiliseren, engageren en betrekken, verschillende doelgroepen rond het klimaatthema) van
het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Ontwikkelen van een beslissingsboom als klimaattoets bij management- en

deputatiebesluiten
We ontwikkelen een beslissingsboom die het managementteam en de deputatie ondersteunt om bij het nemen van beslissingen het klimaatthema niet uit het oog te verliezen.
De dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (DMN) ontwikkelt de beslissingsboom.
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Subactie: Informeren en sensibiliseren van het personeel via interne kanalen over het
provinciaal klimaatplan en haar acties
We communiceren binnen de eigen organisatie over het klimaatbeleid en de acties uit het
klimaatactieplan. Op deze manier verhogen we de interne betrokkenheid en het klimaatbewustzijn binnen de organisatie. DMN werkt een communicatiestrategie uit.

Actie: Stimuleren van klimaatbewustzijn bij leerlingen en leerkrachten
We zorgen ervoor dat leerlingen en leerkrachten kennis, vaardigheden en attitudes verwerven die nodig zijn om bewuste keuzes te maken voor het klimaat. Dit realiseren we
enerzijds door een educatief aanbod voor leerlingen in het PIME, Hooibeekhoeve en de
provinciale scholen en anderzijds door een ondersteunend aanbod op de scholen zelf via
de MOS-werking.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 2.4 (We informeren, sensibiHet klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

liseren, engageren en betrekken verschillende doelgroepen rond het klimaatthema) van
het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Aanbieden van klimaatactiviteiten voor leerlingen door het PIME
Leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs kunnen deelnemen aan een excursie
in de omgeving van het PIME: Expeditie Ruimte voor water. Ze maken kennis met de diverse functies van de Netevallei en de ingrepen die er gebeur(d)en in functie van te veel
en te weinig water (klimaatadaptatie). Ervaren, waarnemen, kritisch en creatief denken
zijn belangrijke uitgangspunten in deze excursie. Zo maken we de leerlingen bewust van
de impact van en de mogelijke oplossingen voor de klimaatverstoring (lancering februari
2021). Aansluitend voorzien we een vorming voor leerkrachten en een educatief pakket
‘Droogte in het vizier’ dat gebruikt kan worden in de eigen schoolomgeving (lancering
september 2021).
Leerlingen van de derde graad lager onderwijs kunnen in het PIME deelnemen aan ‘Wees
waterwijs’, een activiteit over klimaat en water. Ze bestuderen de oorzaken van de klimaatverandering en gaan in op de gevolgen voor de waterbeschikbaarheid bij ons en in
de wereld. Ze leren dat er op verschillende plaatsen op aarde een teveel aan water en op
andere plaatsen een tekort is. We willen leerlingen bewust maken van het belang van
water voor ons en de anderen op deze planeet. Tot slot geven we de leerlingen de kans
om zelf acties te bedenken om duurzaam om te gaan met water op school of bij hen
thuis (lancering november 2021).

Subactie: Uitwerken van klimaatdata tot educatief materiaal
We ontwikkelen informatiedossiers als lesmateriaal voor het secundair onderwijs op basis
van de risico-en kwetsbaarheidsanalyse (zie document ‘Onderbouwende cijfers’), de klimaat(adaptatie)rapporten van Provincies in cijfers en of het Klimaatportaal. Op die manier verschaffen leerlingen inzicht in klimaatdata en klimaatscenario’s. Deze informatiedossiers dragen ook bij aan de kennisopbouw inzake oorzaken, gevolgen en oplossingen
voor klimaatverstoring. Deze subactie wordt verder uitgewerkt door het PIME en de
dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid.
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Subactie: Aanbieden van klimaattrajecten op school via MOS
Via MOS – Milieuzorg Op School, een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de
provincies – ondersteunen we schoolteams om van hun school een duurzame leef- en
leeromgeving te maken. Secundaire scholen die instappen in een klimaattraject kunnen
beroep doen op een MOS-begeleider die de werkgroep coacht tijdens verschillende sessies. De MOS-begeleider komt langs op school om samen doelen te bepalen, acties vorm
te geven, enz. Basisscholen kunnen instappen in een ‘Klimaatbende’, een bende van directies, leerkrachten, medewerkers van de gemeente en leerlingen. Ze gaan aan de slag
in hun eigen school, dagen andere scholen uit, en leren met de ondersteuning van MOS
hoe ze kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden. Basis- en
secundaire scholen kunnen ook kiezen voor één of meerdere sessies op maat van de
school waarbij onderzocht wordt hoe het schoolteam kan werken aan een klimaatbestendige school.

Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

Subactie: Aanbieden van energiekoffers
Scholen die werken rond klimaat kunnen energiekoffers ontlenen, specifiek voor basisen secundair onderwijs. Hiermee kunnen de leerlingen zelf het energieverbruik van de
school in kaart brengen. De koffers bevatten meettoestellen en opdrachten om de verwarming, verlichting, ventilatie en het sluipverbruik te onderzoeken. De resultaten geven
een aanzet om energiebesparende acties op schoolniveau uit te werken.

Subactie: Aanbieden van klimaatactiviteiten voor leerlingen door de provinciale scholen
In onze scholen wordt er veel aandacht besteed aan milieueducatie. Enerzijds maakt het
deel uit van de leerplandoelstellingen in de agro-biotechnologische opleidingen van PTS
Mechelen en PITO Stabroek. Ook in de nijverheidstechnische opleidingen zijn er eindtermen gericht op duurzaamheid, herbruikbare energie en hybride voertuigen. In PTS
Boom, PITO Stabroek en PTS Mechelen gaat het om studierichtingen binnen de vakgebieden elektriciteit, elektromechanica, koeling en warmte en automechanica. Anderzijds
worden leerlingen in onze scholen gesensibiliseerd door projecten en acties om mee te
werken aan een gezonder milieu. De specifieke klimaatacties worden in kaart gebracht.

Subactie: Aanbieden van een excursie duurzame landbouw voor leerlingen
Tijdens een rondleiding bij Hooibeekhoeve maken leerlingen kennis met verschillende
maatregelen die zorgen voor verduurzaming van de landbouw en hoe landbouwers kunnen inspelen op de uitdagingen die gepaard gaan met de klimaatveranderingen. Hooibeekhoeve biedt voor het secundair onderwijs ook een educatief pakket aan rond gezonde bodems, waar leerlingen via onderzoekend leren het belang van een gezonde bodem ontdekken. Ze leren hoe landbouwers, maar ook zij, de bodemkwaliteit kunnen verbeteren en welke rol dit speelt binnen het klimaatverhaal. Tijdens de uitwerking van
nieuwe educatieve pakketten wordt verder ingezet om het klimaatbewustzijn te verhogen.

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

26

Subactie: Ontwikkelen van AgroSTEM
Met project AgroSTEM ontwikkelen we een STEM-gericht (STEM: Science, Technology,
Engineering en Mathematics) aanbod voor de 3e graad van het secundair onderwijs op
landbouwbedrijven. Deze bedrijven zijn rijke STEM-omgevingen en de ideale plaats om
jongeren de belangrijke rol van wetenschappen, technologie en wiskunde binnen onze
maatschappij te laten ontdekken. Door een bezoek te brengen aan innovatieve en soms
hoogtechnologische land- en tuinbouwbedrijven ervaren jongeren het nut en de meerwaarde van de STEM-toepassingen in de bedrijfspraktijk en maken ze kennis met de dagelijkse activiteiten op een bedrijf. We hebben hierbij extra aandacht voor de duurzame
innovaties en inspanningen die landbouwers vandaag maken ten behoeve van het klimaat en geven jongeren meer inzicht in het effect van duurzame keuzes en de oorsprong
van hun voedsel.

Subactie: Uitvoeren van het project ‘De sleutel naar de onderwereld’
Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

Het belang van vitaal bodemleven voor een gezonde bodem, biodiversiteit, duurzame
landbouw en tuiniers is doorgedrongen bij de landbouwer. Het is bewezen dat een gezonde bodem beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval of droogte. Maatregelen die de bodembiodiversiteit verbeteren hebben bovendien ook
positieve neveneffecten zoals de opslag van CO2 onder de vorm van organische stof in de
bodem. Maar over bodemleven blijven vele vragen en onduidelijkheden rijzen. Binnen dit
project willen we deze kennis verzamelen en bovendien uitdragen zowel naar mensen die
hiermee professioneel bezig zijn als andere geïnteresseerden en het brede publiek. Om
maximaal in te zetten op kennisuitwisseling zal niet alleen educatief materiaal ontwikkeld
worden op maat van verschillende doelgroepen, maar ook een begeleidingstraject worden opgezet voor landbouwers en tuiniers. Via verschillende acties op maat van studenten uit het hoger onderwijs en leerlingen uit het secundair onderwijs willen we de kennisoverdracht naar de toekomst verankeren binnen het (landbouw)onderwijs. Via
gerichte communicatie willen we het brede publiek informeren.

Subactie: Grasduinen van Bos tot Boer
Binnen het project Grasduinen ontwikkelt Hooibeekhoeve samen met Bos+ en Natuurpunt Beheer een innovatief educatief concept rond het ecosysteemdienstenconcept en
het belang van landbouw, natuur én landschap voor de mens. Europa ziet het concept in
toenemende mate als leidraad voor het beleid en beheer van landschap en platteland.
Ecosysteemdiensten of natuurvoordelen worden gedefinieerd als de baten die de natuur
levert aan mens en maatschappij. Ze omvatten zowel diensten gesitueerd in de landbouw
(zoals bestuiving of voedselproductie), als in de bosbouw (houtproductie), de natuurcontext (biodiversiteit), en in de recreatieve sfeer (beleving van landschap). Daarnaast omvat het ook heel wat overkoepelende diensten (koolstofopslag, nutriëntenkringlopen,
enz.). Het ontwikkelde educatief pakket introduceert op een aantrekkelijke en interactieve manier het concept ecosysteemdiensten aan de hand van een aantal concrete voorbeelden en activiteiten bij landbouwers, in de natuur of op school. Er wordt binnen het
project gewerkt aan bewustwording bij jonge generaties over de impact van verschillende types van land- en bosbouw en natuurbeheer op het klimaat en omgekeerd wordt
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ook een link gelegd tussen de toestand van het klimaat en het achteruitgaan of verdwijnen van ecosysteemdiensten.

Subactie: Verder ambiëren van een CO2-reductiedoelstelling bij scholen
We onderzoeken hoe we de ervaringen en opgebouwde expertise van de provincie
(DMN/PIME (MOS)/DLOG/POA) verder kunnen inzetten voor de doelgroep ‘scholen’ (provinciale scholen en gemeentelijke scholen i.s.m. Fluvius/VEB/ intercommunales/hogescholen) ter ondersteuning van hun CO2- reductiedoelstellingen opgelegd door Vlaanderen/Europa. Voor onze provinciale scholen zullen de 2Imprezs-doelstellingen na 2021 automatisch geïntegreerd worden in ons MilieuManagementSysteem (MMS – ISO14000norm).
Sinds de opstart (2018) van het 2Impresz-project bestaat er een apart netwerk ‘schoolgebouwbeheerders’ dat getrokken wordt door de provincie (in overleg met intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden). Bedoeling is dit platform (of
Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

netwerk) dat nu reeds bestaat in de provincie Antwerpen (i.k.v. 2Imprezs) verder te professionaliseren en zo nodig (wel onder Vlaamse coördinatie en i.s.m. de koepelorganisaties van de scholen) verder uit te rollen naar de andere provincies. De provincie Antwerpen streeft ernaar om haar provinciale scholen (die ondertussen allen een ISO14000 label hebben gehaald) vanaf volgend schooljaar (2021-2022) een ‘klimaat-tandem’ te laten
vormen met een nog niet-deelnemende school (liefst uit dezelfde regio), zodat ze verder
een voorbeeldfunctie kunnen blijven opnemen. Info en ervaringen uitwisselen blijven essentieel. Waar nodig kan ook ondersteuning en of vorming aangeboden worden.

Actie: Stimuleren van klimaatbewustzijn bij het brede publiek
We stimuleren klimaatbewustzijn bij het brede publiek door samen met de lokale besturen participatietrajecten op te zetten. We maken ook bezoekers aan onze provinciale domeinen attent op veranderingen in de natuur als gevolg van de klimaatwijzigingen. Dit
doen we tijdens educatieve wandelingen en workshops. We verhogen de bekendheid,
toegankelijkheid en recreatiemogelijkheden van onze overstromingsgebieden en informeren bezoekers daarbij op een laagdrempelige manier over hun werking en nut binnen de
context van de klimaatverandering.
De eerste twee subacties geven uitvoering aan de operationele doelstelling (OD) 2.3 (We
zetten samen met gemeentebesturen participatietrajecten op rond lokaal klimaatbeleid)
van het klimaatplan. De overige subacties geven uitvoering aan OD 2.4 (We informeren,
sensibiliseren, engageren en betrekken verschillende doelgroepen rond het klimaatthema) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Uitvoeren van trajecten ‘veerkrachtige dorpen’
Met ‘Veerkrachtige dorpen’ wordt er in elk dorp een participatietraject op maat uitgewerkt, waarbij steeds het doel is de veerkracht van het dorp te vergroten. Het project is
een samenwerking van provincie Antwerpen, RURANT vzw, en de lokale besturen. Onze
dorpen zijn aan het veranderen, en dat biedt zowel kansen als nieuwe uitdagingen. Ken
jij je buren (nog)? Kan je in je dorp terecht voor de basisaankopen, voor vrijetijdsactivi-
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teiten, of voor de zorg die je nodig hebt? Voel je je thuis in je dorp? De sociale verwevenheid en nabijheid van functies hebben een belangrijke impact op onze mobiliteitskeuzes. In het kader van “Veerkrachtige dorpen” is de klimaat- en energietransitie een van
de thema’s die de veerkracht van een dorp bepalen en die onderzocht worden in de analyse.

Subactie: Verbreden van het ‘Thema klimaat en energie’ in traject Veerkrachtige dor-

pen met klimaatadaptatie
Binnen het project ‘Veerkrachtige dorpen’ is klimaat (mitigatie en bij uitbreiding adaptie)
een van de thema’s die worden meegenomen in de analysefase waaruit het verdere participatietraject, samen met de betrokken gemeenten en inwoners om toekomstplannen
voor de betrokken dorpen te ontwikkelen, kan worden opgezet.

Subactie: Uitvoeren van kerkentrajecten
Kerken zijn vaak mooie gebouwen en vormen het hart van het dorp of de wijk. Maar, de
Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

deuren van de kerk blijven steeds vaker gesloten. Dat is jammer en daar willen we als
provincie verandering in brengen. De provincie zal participatieve kerkentrajecten begeleiden om parochiekerken deels of geheel een nieuwe bestemming te geven. Dit zorgt voor
een win-win situatie voor zowel het kerkgebouw als de duurzame ontwikkeling binnen
een lokale gemeenschap. Een kerkentraject wordt voorafgegaan door een grondige analyse. De analyse bestaat uit verschillende onderzoeken: inventaris, analyse van de erfgoedwaarden, bouwtechnische analyse maar ook ruimtelijke analysen en een dorpsanalyse.
De ruimtelijke analyse van de kerk en de ruimere context geeft het huidige gebruik van
de site en zijn omgeving weer zoals circulatiepatronen binnen het gebouw, bereikbaarheid, nabijgelegen faciliteiten (kerkhof, café, school, parochiecentrum), groen-blauwe
netwerken, enz. De dorpsanalyse die werd ontwikkeld in het kader van 'veerkrachtige
dorpentraject' wordt ook ingezet in de analysefase van een kerkentraject waar o.a. de
klimaat- en energietransitie van een dorp of wijk onderzocht wordt.

Subactie: Ontwikkelen en delen van kennis rond kerken en duurzaamheid
De synergie tussen duurzaamheid en monumenten is een onderwerp dat steeds vaker
onder de aandacht komt, maar waar nog veel onderzoek over te voeren valt. Zeker op
het vlak van religieus erfgoed is er nog veel onbekend terrein. De provincie zal inzetten
op het opbouwen van kennis over de mogelijke ontwikkelrichtingen van religieuze gebouwen vanuit verschillende invalshoeken waaronder energie-efficiëntie, het opvangen van
hemelwater, het plaatsen van zonnepanelen en multifunctioneel ruimtegebruik.

Subactie: Uitvoeren van het project ACLIMA
Het project ACLIMA maakt burgers bewust van hun watergebruik en de gevolgen van de
klimaatverandering voor de beschikbaarheid van water. Daaraan gekoppeld informeert
ACLIMA burgers over de gevolgen voor de landbouw en de aanpassingen die land- en
tuinbouwers leveren om op een zo klimaatneutrale mogelijke manier voedsel te produceren. Dit gebeurt aan de hand van een informatie- en bewustmakingsfilmpje, een interactieve en toegankelijke informatiestand, educatieve rondleidingen bij Hooibeekhoeve en
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de partners betrokken binnen het project. Daarenboven worden ‘Waterweken’ georganiseerd waar middelbare scholieren welkom zijn bij Hooibeekhoeve voor dagbezoeken om
te leren over de impact van de klimaatverandering op land- en tuinbouwbedrijven, met
een focus op waterbeschikbaarheid, en de acties die land- en tuinbouwers nemen. Op basis van deze inhoud wordt ook een digitaal lespakket ontwikkeld om een brede informatiestroom naar de scholen te verzorgen. Leerkrachten van het secundair onderwijs krijgen gratis toegang tot het materiaal. Dit stimuleert het gebruik van het materiaal door
leerkrachten en het bereik van leerlingen.

Subactie: Stimuleren van klimaatbewustzijn via de provinciale groendomeinen
Het Arboretum in Kalmthout biedt educatie aan voor het ruime publiek en zet in op educatie over planten en klimaat. Het gaat o.a. over welke planten aangepast zijn om het
veranderende klimaat te overleven en welke planten problemen (zullen) ondervinden. In
de provinciale groendomeinen komt het thema klimaat aan bod tijdens de educatieve
wandelingen. Bezoekers ontdekken wat er verandert in de natuur als gevolg van de kliHet klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

maatwijzigingen en hoe we hier in ons beheer mee omgaan

Subactie: Uitvoeren van het project Buurtstroom
De dienst Integraal Waterbeleid, Regionale Landschap Rivierenland en Regionaal Landschap De Voorkempen slaan de handen in elkaar voor ‘Buurtstroom - een waterdicht plan
voor overstromingsgebieden die bruisen van leven’. Buurtstroom focust op inrichtingswerken en beleving in zes provinciale overstromingsgebieden, met ook een sterk communicatief luik. Door kennismaking met het gebied zullen bezoekers de primaire (waterberging, overstromingsbescherming, klimaatadaptatie) en de secundaire functies (biodiversiteit, recreatie) leren kennen, weten dat het gebied toegankelijk is en wat er te beleven
valt.

Subactie: Inzetten van de infomobiel waterbeleid
De infomobiel van de Dienst Integraal Waterbeleid informeert bezoekers op een interactieve manier over het belang van ruimte voor water in het kader van de klimaatverandering. De infomobiel wordt meerdere keren per jaar gebruikt tijdens evenementen ter inhuldiging van een nieuw overstromingsgebied of ingrepen in een beekvallei of waterloop.

Subactie: Uitvoeren van het project verwarmingscoaches
De provincie ondersteunt gemeentebesturen in hun doelstellingen om de CO2-uitstoot te
verlagen. 60% van het energieverbruik bij huishoudens is afkomstig van de verwarming.
Provincie Antwerpen zette een vrijwilligerswerking ‘de Verwarmingscoaches’ op om burgers hierin actief te ondersteunen. De coach geeft de burgers advies en tips op maat.
Omdat niet iedereen dezelfde levensstijl, leeftijd, gezinssituatie, werktijden of woning
heeft, is zo’n persoonlijk advies extra waardevol. De vrijwilligers leggen uit hoe de verwarming werkt en hoe je hier als gezin best mee omgaat. Dit is een eerste stap in de
richting van een energiezuinigere woning. In de toekomst bekijken we wat de volgende
stappen kunnen zijn naar een klimaatbestendige woning.
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Subactie: Opleiden van energiemeesters
Kamp C zette in het Europees project SHINE een energiemeesterwerking op. De vrijwilligers van het SHINE-project informeren burgers over het energie- en waterverbruik van
hun woning. Aan de hand van de facturen en het gedrag van de inwoners werd bekeken
hoe er bespaard kan worden door in te zetten op kleine energetische en waterbesparende ingrepen (ledlampen, radiatorfolie, spaardouchekop, regenton, …). Kamp C zal in
de toekomst de inhoudelijke opleidingen van energiemeesternetwerken blijven ondersteunen, echter zal de coördinatie van dit vrijwilligersnetwerk niet meer tot het takenpakket van Kamp C behoren. Deze wordt overgedragen naar lokale besturen of intercommunales. Kamp C zal deze intermediairs echter wel bijstaan met hun verworven expertise aangaande het opzetten van dergelijk energiemeesternetwerk.
De methodiek van het energiemeesternetwerk wordt verfijnd naar mensen in armoede in
het project ‘Energymeasures’ (zie verder).
Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

Actie: Stimuleren van klimaatbewustzijn bij ondernemers
We stimuleren klimaatbewustzijn bij ondernemers gezien zij instaan voor de effectieve
uitvoering van onze klimaatneutrale en -bestendige gebouwen. Het is noodzakelijk om
deze sector te ondersteunen in de snel evoluerende innovatieve ontwikkelingen.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 2.4 (We informeren, sensibiliseren, engageren en betrekken verschillende doelgroepen rond het klimaatthema) van
het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Organiseren van leertrajecten circulair bouwen en ondernemen
Kamp C organiseert leertrajecten rond circulair bouwen specifiek gericht naar de bouwsector: architecten, stedenbouwkundigen, aannemers, installateurs, studiebureaus, producenten. Kamp C wil hier blijven op inzetten maar is afhankelijk van subsidies vanuit
Vlaanderen en of Europa. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de ‘masterclasses ’t centrum’. De eerste stap in dit traject laat de bouwwereld kennismaken met de mogelijkheden van circulair bouwen via masterclasses. Uit de deelnemers werden verschillende
bouwconsortia gevormd om een circulair ontwerp in te dienen. Het winnend consortia
heeft nu de eer om de theorie om te zetten in de praktijk bij de bouw van ’t Centrum.
In het project Build Create Innovate, wordt deze werking gecontinueerd. In dit project
koppelen we experts uit de creatieve sector aan bouwprofessionelen. Creatieve expertise
geeft ondernemingen in de bouw een boost en helpt hen te excelleren, zich te onderscheiden van anderen en competitief te zijn en blijven in een globaliserende context.
Doordat ondernemers uit de creatieve sector niet verweven zijn met de bouwsector, zijn
ze in de unieke positie om de status-quo uit te dagen.
Met dit project wil Kamp C
•

bewustzijn creëren rond de meerwaarde van nieuwe ondernemingsvormen, waaronder co-creatie en cross-sectorale samenwerking;

•

regionale clustering versterken en het ecosysteem activeren;
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•

een lange termijn impact genereren door concrete implementatie van innovatie te
stimuleren en op weg te helpen.

Subactie: Integreren van klimaat bij het businessconcept van Vlajo mini-ondernemin-

gen
Jongeren zijn onze ondernemers van morgen en moeten de kans krijgen om te leren ondernemen. Vanuit de provincie Antwerpen stimuleren we ondernemerschap bij jongeren
en studenten in samenwerking met werkgeversfederaties en kennis- en onderwijsinstellingen. We werken samen met de vzw Vlajo rond ondernemerschap educatie met het
project Vlajo mini-ondernemingen. Leerlingen starten een eigen bedrijfje op en doorlopen
alle stappen om een onderneming te runnen, net als in de echte ondernemerswereld. Om
jongeren bewust te maken van de uitdagingen rond klimaat spoort de provincie de studenten aan hierover na te denken en het thema deel te laten uitmaken van hun busi-

Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

nessconcept.

BELEIDSINSTUMENT:
REGULEREN VAN DE KLIMAATIMPACT

Actie: Opmaken provinciaal beleidsplan ruimte Antwerpen
De provincie Antwerpen werkt aan het nieuwe Beleidsplan Ruimte. Het PBRA bevat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen voor de lange en middellange termijn. Het bestaat uit een strategische visie (lange termijnvisie) en een set van
beleidskaders (middellange termijnvisie, operationeel van aard). Het PBRA vervangt,
eens het definitief is goedgekeurd, de provinciale ruimtelijke visie uit het Ruimtelijk
Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA). De strategieën uit het PBRA zijn nauw verweven met die van het provinciaal klimaatplan: elementen van de strategische doelstellingen van de open ruimte (SD 3), klimaatneutrale en – veilige kenen (SD4), hernieuwbare
energie (SD5), mobiliteit (SD 6) en rond economie (SD 7) kennen voor het ruimtelijk luik
hun uitwerking in de beleidskaders van het PBRA.
Het PBRA vormt na goedkeuring ook de juridische basis om ruimtelijke projecten, uitvoeringsplannen, ondersteuning en andere acties op te stoelen. Heel wat van deze acties
dragen bijgevolg bij tot de doelstellingen uit dit klimaatplan.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 2.1 (We ondersteunen gemeentebesturen bij het uitwerken, actualiseren en monitoren van hun lokaal klimaatbeleid) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Nagaan of de gemeentelijke uitvoeringsplannen in overeenstemming zijn
met het provinciaal beleidsplan ruimte (RSPA)
De Dienst Ruimtelijke Planning adviseert plannen (ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidsplannen) opgemaakt door gemeentebesturen. De provincie neemt het engagement
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om dergelijke plannen te schorsen indien ze niet in overeenstemming zijn met de uitgangspunten en krachtlijnen uit de beleidskaders van het PBRA. Hoewel klimaat in belangrijke mate verankerd is binnen het PBRA zal hierbij ook maximaal rekening worden
gehouden met de strategische en operationele doelstellingen uit het provinciaal Klimaatbeleidsplan.

BELEIDSINSTRUMENT:
ONTZORGEN EN ADVISEREN VAN
LOKALE ACTOREN

Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

Actie: Ter beschikking stellen van tools voor een klimaatbewust lokaal bestuur
De provincie heeft heel wat instrumenten ter beschikking om het lokaal klimaatbeleid te
ondersteunen en te versterken. Er zijn nog andere, dan deze die je hieronder in de subacties kan terugvinden, tools ter beschikking voor gemeentebesturen om hun klimaatbeleid te ondersteunen en versterken. Deze kan
je terugvinden in de betreffende strategische doelstellingen. Bijvoorbeeld de Mobiscan is een tool om het woonwerkverkeer van het gemeentepersoneel te verduurzamen en is te vinden bij SD 6, ‘Onze mobiliteit is gezond
met minder CO2-uitstoot’. Lokale besturen worden ondersteund bij de opmaak van hemelwater- en droogteplannen en kunnen bij de provincie terecht voor concrete ondersteuning bij droogtevraagstukken, zie SD 3 ‘We versterken de open ruimte als klimaatbuffer’.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 2.1 (We ondersteunen lokale besturen bij het uitwerken, actualiseren en monitoren van hun lokaal klimaatbeleid) en 2.2 (Omvormen van overheidsopdrachten tot
hefboom van de klimaattransitie) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’). Het provinciale ondersteuningsaanbod wordt op maat, overzichtelijk en helder op de klimaatwebsite voorgesteld opdat
lokale besturen er gemakkelijk hun weg in vinden en gestimuleerd worden om beroep te
doen op de provinciale dienstverlening.

Subactie: Ondersteunen van lokale besturen bij de opmaak en opvolging van hun lokaal klimaat-en energieplan
Het Antwerpse provinciebestuur ondersteunt en adviseert lokale besturen bij de opmaak
van hun lokaal klimaatbeleid d.m.v. een sjabloon voor het opmaken van een SECAP
(Sustainable Energy and Climate Action Plan) in het kader van een Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie, engagement 2030. Dit sjabloon biedt een antwoord op de
vraag hoe de gemeente op de meest effectieve manier haar klimaatdoelen kan realiseren, wat de klimaatimpact is van de gemeente en wat de gevolgen zijn van klimaatverstoring voor de gemeente. Als territoriale coördinatoren van dit Convenant werkt dienst
Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (DMN) hiervoor samen met de drie streekintercommunales. De templates vormen een hele tijdswinst voor lokale besturen. Zo kunnen ze zich
focussen op de kern van de zaak: het ontwikkelen van beleid om de CO2-uitstoot te ver-
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lagen en de lokale veerkracht te verhogen. Tussen 2020-2022 zullen 60 Antwerpse lokale besturen gebruik maken van deze template voor de opmaak van hun lokaal klimaatplan.
In de nabije toekomst zal DMN dit sjabloon verder afstemmen met andere adviesverlening door de provinciale entiteiten voor gerelateerde thema’s. In de eerste plaatsen denken we hierbij aan de regionale energielandschappen en de lokale hemelwater- en droogteplannen. Op die manier proberen we de analyses, acties en ambities van de verschillende plannen zoveel mogelijk te integreren. Elke twee jaar na de goedkeuring van het
lokale klimaatplan begeleidt DMN het lokaal bestuur bij het actualiseren van de analyses
en indicatoren (nieuwe data), acties (overzicht van het provinciaal aanbod voor lokale
besturen en afstemming met gerelateerde plannen) en ambities (aanpassing van de
doelstellingen op basis van nieuwe evoluties). De aangekondigde klimaatadaptatietool
van de Vlaamse Milieumaatschappij en klimaatadaptatierapporten van Provincies in cijHet klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

fers worden gebruikt voor de verdere opvolging van de lokale klimaatplannen.

Subactie: Uitrollen van klimaatrapporten
De 5 Vlaamse provincies verzamelden cijfermateriaal over klimaat en energie. Via de
website Provincies in cijfers stellen ze deze data ter beschikking van gemeenten om hun
energie- en klimaatbeleid op te volgen en te vergelijken met gelijkaardige gemeenten.
Per gemeente is een klimaatrapport beschikbaar met de belangrijkste gegevens over de
vermindering van de broeikasgasuitstoot. Men vindt er onder meer de CO2-uitstoot per
sector, het energieverbruik van huishoudens, renovatiepremies, mobiliteit en de productie van hernieuwbare energie op hun grondgebied.

Subactie: Uitbreiden van de klimaatrapporten met adaptatierapporten
De 5 Vlaamse provincies zijn in opstart voor het ontwikkelen van gemeentelijke adaptatierapporten naast de bestaande mitigatierapporten. Dit zal de lokale besturen beter inzicht geven in de kwetsbaarheden van de menselijke en natuurlijke systemen in hun gemeente.

Subactie: Uitrollen van goede voorbeelden
De provincie Antwerpen en haar lokale besturen zetten zich in voor het klimaat. Op een
interactieve en overzichtelijke manier verzamelt de provincie alle klimaatrealisaties van
lokale besturen die op het grondgebied en in de eigen organisatie werden uitgevoerd. Zo
ontstaat er kennisuitwisseling en kruisbestuiving tussen de verschillende lokale overheden. Het bewijst dat het klimaatengagement bij de lokale besturen leeft én werkt. Vanaf
2022 worden deze realisaties uitgebreid met het thema adaptatie.

Subactie: Ondersteunen intervisie duurzame overheidsopdrachten
In samenwerking met de intercommunales en de lokale regisseurs sociale economie ondersteunt de provincie Antwerpen een lerend netwerk rond duurzaamheidscriteria in
overheidsopdrachten. De focus van het lerend netwerk is lokale besturen vertrouwd maken met juiste formuleringen rond tewerkstellingscriteria, milieucriteria, kwalificaties,
enz.
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Subactie: Uitrollen van duurzame aankoopgidsen voor lokale besturen
De provincie maakte verschillende gidsen voor duurzame aankopen op die lokale besturen ook kunnen gebruiken om duurzaam aan te kopen. Aankopen door overheden hebben een grote impact op natuurlijke hulpbronnen, ecosystemen, klimaat, mensenrechten
en de samenleving. Wanneer aankopers van overheden dezelfde criteria voor producten,
diensten en werken gebruiken, en telkens kiezen voor het meest duurzame alternatief,
heeft dit een grote invloed op het duurzame marktaanbod én de directe milieu-impact.
Het betreft duurzame aankoopgidsen voor uiteenlopende goederen zoals voertuigen, allerlei toestellen, kantoorbenodigdheden, catering, energie, bouwmaterialen, gevaarlijke
producten, compost, bomen en struiken. Naast bruikbare criteria, wordt in de gidsen ook
beschreven hoe men dit in een offertevraag kan opnemen. Voor overheidsopdrachten
gelden immers specifieke regels. Deze zullen de komende jaren geactualiseerd en uitgebreid worden, o.a. de opgedane kennis rond circulariteit kan in de toekomst mee opgenoHet klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

men worden.

Subactie: Ter beschikking stellen van klimaatcommunicatiemateriaal
Aangezien lokale besturen voor dezelfde uitdaging staan bij het realiseren van hun klimaat- en energieplannen en een bevoorrechte partner zijn bij het communiceren naar
verschillende doelgroepen, voorziet de provincie ook het nodige klimaatcommunicatiemateriaal waarmee lokale besturen aan de slag kunnen.
Voldoende draagkracht bij verschillende doelgroepen maakt het makkelijker om zaken te
realiseren. De dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid zal daarom centraal inzetten op
een passende en effectieve communicatie over het klimaatbeleid en de acties uit het klimaatplan. We zullen communicatiematerialen ontwikkelen voor de verschillende
doelgroepen.

Subactie: Adviseren van gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen
Het ruimtelijk beleidsplan is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de
vaststelling en de uitvoering van beslissingen in de ruimtelijke ordening. Het is realisatiegericht. De strategische visie omvat een langetermijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling. Een beleidskader bevat operationele beleidskeuzes voor de middellange termijn en
actieprogramma's voor een thema of voor een gebiedsdeel. Beleidskaders beschrijven
onder meer hoe en met wie de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd. Later op te starten ruimtelijke planprocessen (RUP’s, verordeningen, …) moeten steeds in
overeenstemming zijn met het beleidsplan. Ze zijn dus mee bepalend voor het toekomstige ruimtelijke beleid van een gemeente. De gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen
moeten worden opgemaakt in overleg met de provincie. De provincie is adviesverlener en
gaat steeds de overeenstemming met het PBRA na. Dienst Ruimtelijke Planning staat in
voor dit overleg en opmaak van de adviezen.

Subactie: Uitrollen van provinciale ruimtekompassen
De provincie heeft het provinciaal ruimtekompas ontwikkeld. De tool geeft voor 400 locaties, zowel kernen als activiteitenclusters, in onze provincie een duidelijk beeld van de
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huidige situatie o.v.v. de mate van ontsluiting en mobiliteit en het aanbod aan voorzieningen, m.n. ruimtelijke ordening. Het neemt daarbij ook de dynamiek op de locatie, de
onderlinge samenhang en de kenmerken en de eigenheid van de omgeving van de locatie
mee. We gaan na of we deze tool verder kan uitgerold worden als ondersteunend instrument voor het toekomstig provinciaal ruimtelijk beleid en kan meegenomen worden bij
ondersteuning en advisering van de gemeenten. Indien we deze tool verder uitrollen, zal
een gemeente de provinciale ruimtekompassen kunnen gebruiken als een instrument om
beleidskeuzes rond ruimtelijke ordening en mobiliteit beter af te stemmen.

Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

BELEIDSINSTRUMENT:
VERHOGEN VAN HET KLIMAATBEWUSTZIJN
DOOR HET GOEDE VOORBEELD TE GEVEN

Actie: Opnemen voorbeeldfunctie eigen sites en gebouwen
Het provinciebestuur van Antwerpen heeft net als alle openbare besturen een voorbeeldfunctie, ook in het verhogen van het klimaatbewustzijn willen we deze voorbeeldfunctie
uitdragen aan de hand van concrete projecten.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 2.4 (We informeren, sensibiliseren, engageren en betrekken verschillende doelgroepen rond het klimaatthema) van
het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Opnemen voorbeeldfunctie in Kamp C: expofunctie, Fablab, experimenteerruimte voor duurzaamheid en innovatie
De missie van Kamp C is het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving.
Zowel klimaatmitigatie als –adaptie spelen hierbij een belangrijke rol. Deze missie geldt
niet enkel voor haar dienstverlening naar externen toe, maar ook voor de nieuwe ontwikkelingen die plaatsvinden op de Kamp C-site zelf, in Westerlo. Kamp C wenst haar site in
de toekomst verder te ontwikkelen door toepassing van nieuwe, innovatieve technieken
en bouwvormen. Het gaat hierbij niet enkel over energie, circulair, hernieuwbaar, enz.
Ook de impact op de leefomgeving, groenaanleg, waterbuffering, deelmobiliteit, enz. maken hier integraal deel van uit. Daarbij wil Kamp C ook ruimte bieden voor ‘experiment’
(Fablab) door samen te werken met bouwopleidingen, bouwbedrijven, enz.
Kamp C wil met zijn site en gebouwen niet alleen voldoen aan alle duurzaamheidscriteria.
Zij wil met al deze ontwikkelingen ook een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie opnemen.
De site en gebouwen van Kamp C worden daarom altijd ontwikkeld met een expo-functie
naar de bezoekers. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen, vragen stellen, een rondleiding
aanvragen en naar onze ervaringen polsen - aangezien wij zeer sterk inzetten op innovatie, vaak nog onbekend en/of in experimentele fase.
Voorbeelden van recente en toekomstige ontwikkelingen op Kamp C:
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•

’t Centrum (Circulair bedrijfscentrum; met integraal aandacht voor groengevels/daken, regenwaterrecuperatie, …) – project in co-creatie met bouwbedrijven

•

Demowoning die gemaakt is met een 3D-betonprinter. Door de printtechniek
wordt bekisting van beton overbodig. Hierdoor wordt naar schatting zestig procent
van het materiaal uitgespaard; project samen met studenten Thomas More en
bouwbedrijven uit de regio

•

Woning in passieve houtskeletbouw – opleidingsproject in samenwerking met
VDAB en Thomas More

•

Showcase van (circulair) renovatie-pakket voor de “goedkope, snelle en all-in” renovatie van woningen op grote schaal (zie ook project Indu Zero)

Subactie: Continueren en opwaarderen van de expofunctie, fablab en experimenteer-

ruimte
In de subactie: “Kamp C: expofunctie, fablab, experimenteerruimte voor duurzaamheid
en innovatie” wordt beschreven dat Kamp C steeds een voortrekkersrol wil opnemen in
Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

het introduceren van innovatieve technieken en bouwvormen. Die rol willen we ook in de
toekomst blijven opnemen. Hierbij zijn we afhankelijk van externe financiering, met
name Europese fondsen.

Subactie: Opnemen en uitdragen voorbeeldfunctie in het nieuwe provinciehuis
Het nieuwe Antwerpse provinciehuis is compact, duurzaam en toegankelijk. Het gebouw
heeft naast een kantoorfunctie ook een congrescentrum dat je kan afhuren. Rond het gebouw wordt een publieke tuin aangelegd. Er worden rondleidingen georganiseerd voor
verschillende doelgroepen. Het provinciehuis is duurzaam: uiterst compact, met hoogwaardige isolatie van gevels, intensief groendak op de ondergrondse parking, zonnepanelen op het dak, zuinige ledverlichting en gebruik van regenwater voor koeling verse
lucht en sanitaire voorzieningen. Verwarmen en koelen doen we met een installatie voor
boorgat-energieopslag (BEO), een duurzame geothermische techniek. Een verwarmingsinstallatie op gas of stookolie is daardoor overbodig. De gevel is maar voor 40% beglaasd, om opwarming door zonnewarmte te verhinderen. Toch is er veel lichtinval tot
diep op de werkvloer, door de driehoekige ramen op hun punt te plaatsen. De energiekost van deze duurzame passiefbouw zal zeer laag liggen. Het zeer compacte gebouw
biedt meer ruimte voor de groene omgeving errond. De parking ligt volledig ondergronds, en wordt bedekt met een intensief groendak, dat deel uitmaakt van een gloednieuwe tuin.
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BELEIDSINSTRUMENT:
FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN
KLIMAATBEWUSTZIJN

Actie: Cofinancieringsfonds Dienst Europa
Subactie: Stimuleren ontwikkeling Europese projecten
Het Antwerpse provinciebestuur moedigt de ontwikkeling van Europese projecten aan via
provinciale cofinanciering. Zo krijgen projecten sneller hun financieringsplan rond én
neemt het aantal projecten dat Europese steun aanvraagt of ontvangt in de provincie
Antwerpen toe. Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 2.1 (We ondersteunen lokale besturen bij het uitwerken, actualiseren en monitoren van hun lokaal
klimaatbeleid) van het klimaatplan. De projectaanvragen die uit deze actie ontstaan,
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kunnen afhankelijk van de aanvragen uitvoering geven aan alle operationele doelstellingen van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Vergroten cofinancieringskracht van het bestuur
We onderzoeken de mogelijkheden om de cofinancieringskracht van het bestuur aan te
passen aan de versterkte klimaatambities en als incentive voor de blijvende ontwikkeling
van nieuwe acties zowel voor acties de eigen organisaties als voor acties op het grondgebied. De projectaanvragen die uit deze actie ontstaan, kunnen afhankelijk van de aanvragen uitvoering geven aan alle operationele doelstellingen van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Actie: Ondersteunen van gemeenten via projectwerking
Naast het aanleveren van de lokale klimaatplannen willen we de gemeenten ook ondersteunen op projectniveau. Dit zouden we bijvoorbeeld kunnen doen aan de hand van project ‘gemeenten voor de toekomst’ van BBL. Van adviseurs voor wijkrenovatie tot ondersteuning bij deel en repareerinitiatieven, van een eigen lokale voedselstrategie tot het
stimuleren van burgerinitiatieven: de Bond Beter Leefmilieu heeft samen met 23 middenveldorganisaties een aanbod voor lokale besturen ontwikkeld met 120 inspirerende en
pasklare projecten rond 8 doelstellingen die de transitie naar een klimaatneutrale en –
bestendige samenleving een duwtje in de rug geven.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 2.1 (We ondersteunen lokale
besturen bij het uitwerken, actualiseren en monitoren van hun lokaal klimaatbeleid) van
het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).
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BELEIDSINSTRUMENT:
STIMULEREN VAN ONDERZOEK NAAR
EN ONTWIKKELING VAN
CONCRETE OPLOSSINGEN

Actie: Stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe en ambitieuze klimaatprojecten.
We kijken naar de ruime mogelijkheden die de Europese en andere programma’s bieden
voor de financiering van vernieuwende klimaatacties. Provincie Antwerpen begeleidt de
lokale besturen en andere partners naar het programma dat het best past bij een projectidee en zoekt mee naar (internationale) partners. Klimaat is een zeer belangrijk
thema in het kader van deze projecten en zeker in de oproepen die vanaf 2021 opengeHet klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

steld zullen worden.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 2.4 (we informeren, sensibiliseren, engageren en betrekken verschillende doelgroepen rond het klimaatthema). De
projectaanvragen die uit deze actie ontstaan, kunnen afhankelijk van de aanvragen uitvoering geven aan alle operationele doelstellingen van het klimaatplan (zie document
‘Klimaatbeleidsplan’).

Actie: Opstarten van schrijftafels klimaatprojecten
Op basis van de cluster- en prioriteiten analyse (zit vervat in de bijlage ‘Klimaatactieplan_Tabel’1) van de Dienst Europa kunnen we gericht werken aan mogelijke projectaanvragen. Rond bepaalde thema’s zouden bijvoorbeeld (al dan niet dienstoverschrijdend)
werkgroepen opgericht kunnen worden. Dit geeft de mogelijkheid om aan een specifiek
thema te werken en gericht subsidieopportuniteiten te zoeken, maar ook om beter voorbereid te zijn en sneller te kunnen reageren wanneer specifieke projectopportuniteiten
zich voordoen.
Door de beleidskeuzes die Vlaanderen, België en Europa maken, zullen zich de komende
jaren vanuit verschillende subsidieprogramma's kansen aandienen voor klimaatgerichte
projectontwikkeling. Thema’s die een hoge prioriteit op de Vlaamse/federale/Europese
agenda hebben en aansluiten bij de bevoegdheden en expertise van provincie Antwerpen
zijn: natte natuur, klimaatbestendige bossen en valleigebieden, trage wegen, bedrijventerreinen en energie(management), energielandschappen, ontharding en infiltratie, ecosysteemdienst- en watersysteemkaarten, fietsinfrastructuur en de modal shift, de eiwitstrategie, enz. Niet alle oproepen zijn finaal en kunnen dus nog inhoudelijk wijzigen.
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, samen met Dienst Europa nemen het initiatief
om schrijftafels rond deze thema’s op te starten.

1
Tabel van het klimaatactieplan is niet online ontsloten, doorzoeken acties mogelijk via zoekfunctie op
www.planvandaag.be
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Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 2.1 (We ondersteunen lokale
besturen bij het uitwerken, actualiseren en monitoren van hun lokaal klimaatbeleid) van
het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’). De projectaanvragen die uit deze
actie ontstaan, kunnen afhankelijk van de aanvraag uitvoering geven aan alle operationele doelstellingen van het klimaatplan.

Actie: Uitvoeren van het Interreg Noordzee Regio project ‘2Impresz’
Het Interreg Noordzee Regio project ‘2Imprezs’ (project to Implement Energy Saving Methods and Programme for Energy-efficient and Nearly Zero-energy Schools (2017-2021))
motiveert leerlingen en leerkrachten in samenwerking met schoolgebouwbeheerders om
hun energieverbruik op school te verminderen en zo 30% CO2-uitstoot te besparen. Dit
door in te zetten op educatie, bewustwording van leerkrachten en leerlingen, en door te
investeren in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie. Iedere partner
begeleidde gedurende het project een aantal scholen, zowel educatief (via leerkrachten)
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als logistiek (via schoolgebouwbeheerders & directies). Er werd ook wisselwerking en samenwerking opgezet tussen beheerders, leerkrachten (leerlingen) en directie.
De dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid ondersteunde een 10-tal scholen, waarvan
een 5-tal provinciale. Zo investeerde provincie Antwerpen tijdens de corona-periode in
een 39-tal CO2-meters, zodat de scholen om optimaal en energie-efficiënt te verluchten/ventileren zo de energiefactuur alsnog onder controle konden houden. Het MOS-team
van PIME ondersteunde het educatieve luik. MOS staat voor Duurzame scholen, straffe
scholen. De MOS-begeleiders gaven trajectbegeleiding op maat van de school om ervoor
te zorgen dat spaarzaam omgaan met energie geïntegreerd werd in de schoolcultuur.
Hiervoor werden heel wat materialen ontwikkeld om op schoolniveau te ondersteunen nl.
stapstenen (identiteit, kennis en vaardigheden, meten, actie, uitwisselen, tonen en vergelijken) om het proces dat de school loopt in beeld te brengen, een tool om de beginsituatie in te schatten op vlak van de thema’s en de participatiegraad, energiekoffers en rugzakken met virtuele tutorials op maat van de leerlingen om een educatieve energieaudit te doen, maatregelenkaartjes om tot actie over te gaan.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 2.4 (We informeren, sensibiliseren, engageren en betrekken verschillende doelgroepen rond het klimaatthema) van
het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).
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We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

SD 3. We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

BELEIDSINSTRUMENT:
REALISEREN EN ORGANISEREN
VAN KLIMAATOPLOSSINGEN

Actie: Realiseren van klimaatbuffers door het uitvoeren van gebiedsgerichte
projecten
De provincie Antwerpen treedt als regisseur op in gebiedsgerichte projecten om de open
ruimte te behouden en te versterken. Als provincie werken we eerst een visie voor het
gebied uit, samen met de lokale besturen en vele andere partners. Die visie vertalen we
in een actieplan ‘met projecten waarmee we onze visie realiseren en een kentering op
het terrein teweegbrengen’. Gebiedsgerichte werking hebben klimaatbuffering niet altijd
als finaliteit maar het maakt er dikwijls een deel van uit. De gebiedsgerichte projecten
worden wel altijd in verweving en afstemming met andere actoren gerealiseerd. In het
klimaatplan selecteren we daarom een aantal gebiedsprogramma’s waar we het klimaatthema optimaal integreren. Je kan op kaart (zie Bijlage 1: Plan gebiedsgerichte projecten) zien waar de gebiedsprogramma’s juist gelegen zijn.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling (OD) 3.1 (Helpen bij ontharding en vermindering van bijkomende verharding), OD 3.2 (Verbinden van bossen, parken, natuurgebieden en waterelementen tot een samenhangend, veerkrachtig groenblauw netwerk) en OD 3.5 (Verhogen van de toegankelijkheid en bereikbaarheid tot kwaliteitsvol groen) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’). Het gebiedsprogramma Kleine Nete draagt daarnaast bij aan de volgende operationele doelstellingen:
7.1 (Ondersteunen van klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering), 7.2 (Verduurzamen
van watervoorziening en –gebruik van bedrijven), 7.3 (Verhogen van klimaatbestendigheid van bedrijventerreinen) en 7.4 (Versterken van lokale en meer circulaire productie
en consumptieproducten).
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Subactie: Uitvoeren gebiedsprogramma Groen Kruis
Met het project Groen Kruis wil de provincie de open ruimte en groengebieden ten oosten
van Antwerpen verbinden. Het is gelegen aan de oostelijke rand van de stad Antwerpen,
meer bepaald in de districten Ekeren, Merksem en Deurne en de gemeenten Schoten,
Wijnegem en Wommelgem. De open ruimte in de rand rond Antwerpen is versnipperd
door bebouwing, verharding en infrastructuur, zoals grote invalswegen en het Albertkanaal. Met het gebiedsprogramma wil de provincie in dit sterk stedelijk gebied de open
ruimte behouden, versterken en zoveel mogelijk verbinden. De provincie denkt samen
met de gemeenten en districten na over ecologische, recreatieve en blauwe verbindingen. Zo groeit het gebied uit tot een groene long die helpt om de klimaatdoelstellingen
rond waterhuishouding, luchtkwaliteit en CO2-productie te halen. Ook de leefbaarheid en
de woonkwaliteit in de steden en gemeenten zullen verbeteren. Via trage wegen en veilige fietsverbindingen ontdekken inwoners snel een stukje groen waar ze even op adem
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kunnen komen. Oversteken worden in samenwerking met de Regionale Landschappen,
gemeenten en districten gerealiseerd om fysieke barrières (autostrades, kanaal, N-wegen) op te heffen voor mens en natuur. In samenwerking met lokale actoren wordt bekeken op welke plaatsen er actief onthard kan worden.

Subactie: Versterken van klimaatbuffers door integratie van ecosysteemdienstbundels
in gebiedsgerichte projecten – testcase Groen kruis
Binnen het beleidsinstrument ‘realiseren en organiseren van klimaatoplossingen’ heeft
provincie Antwerpen een sterke werking van de gebiedsprogramma’s om de open ruimte
te behouden en te versterken. We breiden de klimaatfocus van de gebiedsprogramma’s
verder uit door de methodiek van de ecosysteemdienstbundels te integreren tijdens de
visievorming, samen met lokale besturen en andere partners. Op deze manier voegen we
een extra toets toe om te bepalen welke functies de open ruimte waar kan innemen. De
watersysteemkaarten die onderdeel zijn van de ecosysteemdienstbundels zijn een extra
toets om te bepalen waar prioritair op infiltratie en retentie ingezet moet worden. Deze
analyses kunnen ook een aanleiding zijn om specifieke gebiedsgerichte projecten op te
zetten en zo infiltratiemogelijkheden te waarborgen. Als eerste praktijkproef testen we
het gebiedsprogramma Groen Kruis.

Subactie: Uitvoeren gebiedsprogramma Rupelstreek
Het gebiedsprogramma zet in op het versterken van groenblauwe verbindingen (d.m.v.
aankopen van gronden, aanplanten van bomen, saneren van vervuilingen) langs de
Schelde en de Rupel en tussen de Rupel en de meer landinwaarts gelegen groene en
blauwe structuren. Het gebiedsprogramma wil ook het trage wegennetwerk uitbreiden en
de schaarste open ruimte verbinden, o.a. in Schelle, Boom en Niel. De provincie Antwerpen (Dienst Gebiedsgericht Beleid en het Departement Vrije Tijd) voert verschillende grotere maatregelen uit. Er is o.a. een PRUP in opmaak voor de Electrabelsite om de ecologische waarde en zoveel mogelijk open ruimte te behouden. Het gebiedsprogramma
voert ook mee de visie uit die vervat zit in het landinrichtingsproject ‘Rupelstreek’, een
samenwerking tussen VLM en de provincie.
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Het PRUP omvat een bestemmingswijziging (momenteel industrie en openbaar nut) en
streeft ernaar om geen bijkomende verharding te realiseren. In het natuurgebied ’Walenhoek’ werd een parkeerterrein verwijderd en gesaneerd, en wordt de waterhuishouding
aangepakt. De unieke steenbakkerstunnels worden gerestaureerd. Dit waren de vroegere
doorgangen onder de (spoor)weg voor aan- en afvoer van goederen naar de steenbakkers, maar ze werden al jaren niet meer gebruikt. In totaal zijn er nu meer dan 60 tunnels geïnventariseerd. Afhankelijk van de staat van tunnels worden dit veilige verbindingen voor mens en dier of nestplaatsen voor vleermuizen. Departement Vrije Tijd verhoogt de toegankelijkheid van het gebied door de aanleg van onder andere poorten,
bankjes en vlonderpaden. Er wordt ook gezocht naar een kwalitatieve verbinding met het
Wetenschapspark Niel. Voor de stationsomgeving van Boom wordt er een masterplan opgesteld in samenwerking met Dienst Ruimtelijke Planning in functie van locatiebeleid
voor bedrijvigheid, verdichting en modal shift. Dit gebied is namelijk goed ontsloten door
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het treinstation, en biedt opportuniteiten om meer bedrijvigheid en woningen te ontsluiten.

Subactie: Uitvoeren gebiedsprogramma Kleine Nete
De Kleine Nete is één van de zuiverste rivieren van Vlaanderen en stroomt van zijn
brongebied in Retie tot de monding in de Beneden-Nete in Lier door dertien gemeenten.
In 2015 werd een samenwerkingsverband opgericht tussen de verschillende betrokken
besturen en de natuur- en landbouworganisaties, met als doel de vallei van de Kleine
Nete klimaatbestendig in te richten, zodat die kan blijven instaan voor voedsel-, wateren energievoorziening, waterberging en behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit. Het samenwerkingsverband wordt gecoördineerd door de gouverneur.
De acties van het gebiedsprogramma focussen zich op de uitvoering van onderstaande
hefboomprojecten:
1. Landschapspark Pallieterland: uitvoering via het Regionaal Landschap Rivierenland
2. Vallei van de Aa: uitvoering via het project {beek.boer.bodem}
3.

Groenblauw netwerk Herentals: uitvoering via het project ’Vallei van de Kleine
Nete in kleinstedelijk gebied’

In de vallei van de Aa helpen we de landbouwers hun bedrijfsvoering klimaatbewuster uit
te voeren. Aan de hand van stuwtjes in de stroomopwaartse beekjes wordt het water opgehouden, zodat het kan infiltreren in de bodem met als doel de grondwatertafel aan te
vullen. Zo kunnen langere natte en droge periodes overbrugd worden. Er wordt extra
koolstof in de bodem gebracht via lokaal houtkantenbeheer. Meer koolstof betekent immers ook dat de bodem meer water kan vasthouden en dat de waterbeschikbaarheid verhoogt voor de landbouwers. Deze houtkanten hebben ook een ecologische functie, aangezien het veilige corridors zijn voor dieren. De provincie zal in samenwerking met 3 gemeenten houtbeheersplannen opmaken. In samenwerking met de Universiteit van Antwerpen onderzoeken we bijkomende maatregelen voor het ophouden en infiltreren van
water, om het continu oppompen vanuit de waterlopen te stoppen/verminderen. Aan de
Kleine Nete zelf staat er ook een hermeanderingsproject op stapel door de dienst Integraal Waterbeleid. Dienst Toerisme ontwikkelt een onthaalplan voor dit gebied om de
toegankelijkheid te verhogen aan de hand van infoborden, locatie van onthaalpoorten,
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enzoverder. Het project ‘Vallei van de Kleine Nete in kleinstedelijk gebied’ omvat diverse
ingrepen om het groenblauw netwerk te realiseren, onder andere opmaak van het PRUP
’Strategisch gebied Olympiadelaan'. Ondertussen is er een nieuw strategisch project
‘meer veerkracht in de vallei’ met een hoog ambitieniveau goedgekeurd. Nieuw in dit
project is de aanpak via 4 vallei-brede klimaatprogramma’s: aanpak verdroging en ontharden, herstellen bodemsysteem, bebossen en verwezenlijken groenblauw netwerk, recreatief ontsluiten en verbinden. In de periode 2021 – 2023 wordt samen met lokale
partners 130.000 m² onthard. Er wordt ook werk gemaakt van een intergemeentelijk hemelwater en droogteplan voor minimum 3 gemeenten. Er worden 13x13 hectaren nieuwe
inheemse bossen, 13 km houtkanten en 1,3 km bomenrijen, dreven en oeverzones, 13
km ecologische bosrand en 13 poelen aangeplant en aangelegd.

Subactie: Uitvoeren gebiedsprogramma ARO
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Het gebiedsprogramma ARO is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen en de
gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout. Deze gemeenten vormen een grote open
ruimtekamer binnen de Noorderkempen. De centrale doelstelling van dit gebiedsprogramma is dan ook het vrijwaren en versterken van de aanwezige open ruimte en het
verbinden van de verschillende openruimtegebieden, onder meer via trage wegen. Dit
gebied wordt gekenmerkt door heel veel grote landbouwbedrijven met omliggende grotere oppervlakten landbouwgrond. Hier loopt een project om te bekijken hoe de open
ruimte gevaloriseerd kan worden, eventueel opbrengsten via toerisme.

Subactie: Uitvoeren gebiedsprogramma Kempense Meren
Binnen het gebiedsprogramma Kempense Meren behouden we de kwaliteit van de open
ruimte door de verschillende functies beter op elkaar af te stemmen. In het gebied
Postel-Zuid te Mol worden twee vervangende ontginningsgebieden aangeduid via een
PRUP. Om een nieuw evenwicht te zoeken, worden een aantal agrarische gebieden herbestemd naar natuur om een stuk habitatgebied te bufferen en verder uit te breiden zodat de kwaliteit van natuur verhoogt. Een aantal stukken bosgebied worden herbestemd
naar landbouw zodat de agrarische structuur daar versterkt wordt. De uitvoering zal begeleid worden door het opmaken van een grondruilplan. De bestemming (natuur versus
landbouw) én de eigenaars van de gronden worden geruild.

Subactie: Uitvoeren gebiedsprogramma Zuidrand
In het gebiedsprogramma Zuidrand wordt zowel projectmatig als ruimtelijk gewerkt aan
het behoud, de ontwikkeling en de beleving van de open ruimte. Vermeldenswaardige
projecten binnen dit klimaatactieplan zijn de projecten in beekvalleien (Molenbeekbron,
Schapenhagen, …), behoud van de open ruimte in het landschapspark ‘Grote Boshoek’
door een gericht grondenbeleid, vergroenings- en Trage wegenprojecten, het Europese
project Nature Smart Cities en speelgroenprojecten.

Subactie: Uitvoeren van gebiedsprogramma De Merode
Landschapspark de Merode bevordert niet alleen het behoud en verbeteren van een kwaliteitsvolle open ruimte, maar creëert hiervoor tegelijk ook een breed draagvlak. Het
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Merodegebied heeft een enorme rijkdom aan gevarieerde natuur en habitattypes waardoor ze een bijzondere rol speelt in natuurverbindingen tussen grote eenheden natuur
zoals de valleien van de Grote Nete en Demer, Hertberg, Averbode Bos en Heide, en andere tussenliggende natuurgebieden op de Kempense zandgronden. Na een vertaling van
Europese en Vlaamse beleidsdoelen in een strategische soortgerichte gebiedsanalyse
wordt onderzocht hoe natuurdoelstellingen gekoppeld kunnen worden aan andere maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, droogteproblematiek, waterhuishouding en bodemkwaliteit. In dit proces rond ecosysteemdiensten zullen
- conform de principes van een landschapspark - de verschillende stakeholders actief betrokken worden.
In haar visie rond landschapsontwikkeling is ‘bosrijk gebied’ één van de belangrijkste
landschapstypes dat in het landschapspark versterkt zal worden. De omschakeling van
louter productiebos (cf. aanplantingen Corsicaanse den) naar klimaatvriendelijker bos en
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bosbeheer maakt hier deel van uit.Tussen de natuurgebieden bevindt zich in Landschapspark de Merode een gebied dat gekenmerkt is door een grote verwevenheid van functies
zoals kleinere landbouwpercelen, visvijvers, recreatiedomeinen, woonkernen, parken en
historische dreven. Dit maakt de regio extra interessant om groenblauwe verbindingen te
creëren met dooradering van het peri-urbaan weefsel. Vanuit het brede partnerschap zal
ook gewerkt worden aan het betrekken van lokale actoren en inwoners.
Samen met de landbouwsector wordt een meerjarenplan uitgewerkt ter bevordering van
duurzame en circulaire landbouwtechnieken. Op dit moment is de Merode reeds een pilootregio binnen het Interreg project FABulous Farmers rond functionele agrobiodiversiteit (zie actie 129). Binnen de samenwerking met lokale ondernemers gaat bijzondere
aandacht naar het stimuleren van ondernemen in een duurzame relatie met het landschap. Hier hebben korte keten, streekwinkels en werken met lokale grondstoffen een
plaats.Op vlak van recreatie en toerisme trekt Landschapspark de Merode de kaart van
slow tourism en ecotoerisme. Hoewel het gebied reeds goed recreatief ontsloten is met
onthaalpoorten en routenetwerken (o.a. meest populaire wandelknooppunt in Vlaanderen) is er op vlak van toerisme nog groeimarge. De aanwezigheid van twee spoorlijnen
en zes treinstations is hierbij een sterkte.

Subactie: Uitvoeren van gebiedsprogramma de Grote Nete
In het gebiedsprogramma Grote Nete, dat in 2021 is opgestart, zijn biodiversiteit, klimaatadaptie, landschapskwaliteit en bovenlokaal recreatief medegebruik leidende beleidsthema’s bij de uitwerking van visies, plannen en projecten. Het gebiedsprogramma
zal in die zin een belangrijk instrument worden voor de realisatie van meerdere operationele doelen en acties uit het klimaatplan: bosuitbreiding, nabije, beleefbare groene
ruimte, trage wegen, behoud en realisatie ‘natte’ natuur’,…

Actie: Versterken van klimaatbuffers via Regionale Landschappen en
Bosgroepen
De provincie is wettelijk bevoegd (vanuit het Natuurdecreet) om de Regionale Landschappen en Bosgroepen te erkennen en op te volgen. Aanvullend realiseert de provincie
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haar beleidsdoelen m.b.t. biodiversiteit, bosuitbreiding, trage wegen en klimaatadaptatie
via projectsubsidies aan beide verenigingen. Om de provinciale beleidsdoelen via beide
instrumenten te realiseren wordt deze legislatuur ingezet op het streven naar gebiedsdekkende Regionale Landschappen. De Bosgroepen zijn reeds gebiedsdekkend. Naast de
wettelijke bevoegdheden die de provincie heeft in te vullen voor de Bosgroepen, Regionale Landschappen (en overstromingsgebieden), wil de provincie dat haar inwoners in de
gerealiseerde klimaatbuffers kunnen vertoeven. Bosgroepen stimuleren en begeleiden
privé-boseigenaars om hun bossen toegankelijk te maken voor recreanten. Regionale
Landschappen en Bosgroepen richten nieuwe speelbossen/speelzones in en zoeken naar
opportuniteiten voor extra speelgroen of andere vormen van landschapsbeleving. In contact komen met natuur is immers goed voor het welzijn van kinderen en in de zomer is
het er frisser dan op een verhard speelplein. In een opwarmend klimaat groeit ook de behoefte aan speelwater. Combinaties met een vistrap of overstromingszone zijn soms moWe versterken de open ruimte als klimaatbuffer

gelijk (bv. de bespeelbare vistrap op de Laarse Beek in Brasschaat).
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 3.2 (Verbinden van bossen,
parken, natuurgebieden en waterelementen tot een samenhangend, veerkrachtig groenblauw netwerk), 3.3 (Verhogen van de koolstofopslag in de open ruimte) en 3.5 (Verhogen van de toegankelijkheid en bereikbaarheid tot kwaliteitsvol groen) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Aanplanten van 150 ha extra bos tegen 2024
In uitvoering van het provinciale bestuursakkoord en de samenwerkingsovereenkomst
met het Agentschap voor Natuur en Bos wordt er tussen 2021-2024 gestreefd naar 150
ha extra bos. Dit is een significante verhoging van het ambitieniveau (in de periode
2017-2020 hebben de Bosgroepen 28,4 ha nieuw bos aangeplant; ca. 7,1 ha per jaar).
Binnen de werking van de Bosgroepen worden i.f.v. deze ambitieuze doelstelling daarom
3 extra personeelsleden aangeworven. Deze actie wordt op jaarbasis opgevolgd via de
jaarlijkse outputindicatoren van de Bosgroepen en Regionale Landschappen en binnen
DIPLA (DIgitaal PLatform voor Landschapsbeheer). De communicatie verloopt via de provinciale bosteller. De resultaten worden ook toegevoegd aan de Vlaamse bosteller.
Voor bosuitbreiding die bijdraagt aan functionele ecologische netwerken zijn er deze legislatuur investeringsmiddelen (met name voor aankopen) voorzien om deze realisaties
te ondersteunen. Het gaat hier om effectieve bosuitbreiding en niet om boscompensatie.

Subactie: Continueren tempo bosuitbreiding (30 ha/ jaar)
We streven ernaar om voorgaande doelstelling (30 ha/jaar) na 2024 te continueren tot
2030.

Subactie: Omvormen van monotoon bos naar 1500 ha biodiverser en klimaatbestendiger bos
De Bosgroepen hebben als kerntaak om te werken aan duurzame, veerkrachtige bossen.
Hun prioriteiten en planning worden deze legislatuur verankerd binnen zogenaamde ambitienota’s. Zeker voor de Kempense Bosgroepen zal hier het belang van omvorming
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van monotone naaldhoutbestanden naar gemengde bossen (i.f.v. biodiversiteit, verhoogde waterinfiltratie, veerkracht en klimaatadaptatie, bodemverbetering…) een plaats
krijgen in de natuurbeheerplannen. Klimaatbestendige bossen zijn bossen met een grote
soorten- en structuurvariatie en met een goed ontwikkelde bosbodem.
Tussen 2014-2020 werd er ca. 2300 ha bos klimaatbestendiger gemaakt. Het gaat hier
vooral om dunningen in (naald)bos en kaalkap van populieren- en dennenakkers en (al
dan niet spontane) herbebossing met inheemse bomen en struiken. De komende jaren
willen we het jaarlijkse tempo verhogen en streven we ernaar om tegen 2024 1500 ha
aan monotoon bos klimaatbestendiger te maken.

Subactie: Beschermen en behouden van kwetsbare natte natuur
De risico- en kwetsbaarheidsanalyse (zie document ‘Onderbouwende cijfers’) toont dat er
op het grondgebied van de provincie verschillende clusters voorkomen van beschermde
We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

en niet-beschermde natuurwaarden die kwetsbaar zijn voor verdroging. Moerassen, moerasbossen, rietlanden, veengebieden, enz. geven bij verdroging grote hoeveelheden CO2
terug vrij. Deze locaties worden geanalyseerd (eigendommen, omgevend landgebruik,
…). Het optimaal beheren en bufferen tegen externe invloeden van deze clusters wordt
toegevoegd aan de doelstellingen van het beheer van de provinciale groendomeinen waar
deze natte natuur voorkomt en van bestaande provinciale projecten (zie nota beekvalleien en gebiedsgerichte programma’s). Verder krijgt dit thema prioriteit in de projectwerking van Regionale Landschappen en Bosgroepen. Via de eerder vermelde investeringsmiddelen kan de provincie hier gericht op inzetten.

Subactie: Herstellen en aanleggen van 10 ha kwetsbare natte natuur
Naast het beschermen en behouden van kwetsbare natte natuur wil de provincie haar
ambitie verhogen door bijkomend in te zetten op het herstellen en realiseren van 10 ha
extra kwetsbare natte natuur tegen 2024. Tussen 2014-2020 werd 9,4 ha aan poelen,
vijvers en vennen hersteld door de Regionale Landschappen in Speciale Beschermingszones die cruciaal zijn voor de biodiversiteit. Met de toenemende aandacht voor natte natuur via o.a. de Blue Deal is de verwachting dat het aantal acties rond wetlandherstel de
komende jaren zeker zal toenemen. Ook de Bosgroepen zullen extra aan natte natuur
werken.

Actie: Voorkomen van verdroging of wateroverlast door een gedifferentieerd
waterlopenbeheer en andere maatregelen
De risico– en kwetsbaarheidsanalyse (zie document ‘Onderbouwende cijfers’), geeft aan
welke gebieden in de provincie gevoeliger zijn aan droogte en wateroverlast. De provincie voert zeer gerichte acties uit in deze gebieden om een oplossing te bieden aan deze
problematiek.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 3.3 (Verhogen van de koolstofopslag in de open ruimte) en OD 3.4 (Realiseren van een veerkrachtig watersysteem)
van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).
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Subactie: Doorrekenen neerslagkansen bij actualisering waterloopmodellen
In 2021 start de Dienst Integraal Waterbeleid met de actualisering van haar waterloopmodellen. Deze actualisering houdt in dat de modellen geherkalibreerd worden om rekening te houden met de meest recente wijzigingen in landgebruik en dat ze heropgebouwd
worden in de vernieuwde versie van de modelleringssoftware. Deze software is beter geschikt om integrale berekeningen uit te voeren die rekening houden met droogte. In diezelfde opdracht of een nevenopdracht wordt de invloed van klimaat uitgerekend, zodat
elk geactualiseerd model ook rekening kan houden met de toekomstige neerslagverwachtingen.
De volledige actualisering wordt opgevat als een rollend programma, waarbij jaarlijks een
aantal modellen worden geactualiseerd, afhankelijk van mogelijkheden qua budget en
personeel.
We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

Subactie: Verhogen van waterberging van het landbouwlandschap door actief peilbeheer en het plaatsen van stuwen
Als grote open ruimtegebruiker heeft landbouw, in het bijzonder op de Kempense zandgronden, ook de unieke mogelijkheid om meer water te bergen en te laten infiltreren in
de bodem. Dit biedt niet enkel voordelen voor de maatschappij, maar ook voor de landbouwsector die baat heeft bij een vochtigere bodem. Ook een verstandige inzet van waterbassins van glastuinbouwbedrijven kan bijdragen aan vermindering van wateroverlast
en voorkomt droogte. Dienst Integraal Waterbeleid investeert in het realiseren van kleinschalige maatregelen zoals stuwtjes en ombouw van klassieke drainagesystemen naar
peil gestuurde systemen. Op die manier kunnen landbouwers bijdragen aan een meer
evenwichtig watersysteem door het water op te houden wanneer het kan, en af te voeren
wanneer het moet. Dit is ten voordele van de landbouwer doordat het water in droge periodes langer in de haarvaten van het watersysteem, nl in de grachten, kan worden vastgehouden. Ook de benedenstroomse gebieden en waterlopen die met lagere piekafvoeren te maken hebben (lees minder kans op wateroverlast) hebben hier baat bij. Op die
manier wordt het landbouwlandschap m.b.t. waterkwantiteit meer klimaatbestendig ingericht.

Subactie: Uitvoeren van het landschapsinrichtingsproject Water-Land-Schap ‘Aqualitatieve Mechelse groentenregio’
Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in landelijke
gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals tuinbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders.
De beoogde output van het programma is een sterkere land- en tuinbouw, een duurzame
watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van te veel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen en een veerkrachtiger landschap in het gebied. Het programma wil daarbij rekening houden met de extra stress die de klimaatverandering op het watersysteem zal zetten.
Met dit Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO)- en Landinrichtingsproject pakken we de watergebonden uitdagingen in de Mechelse Groenteregio aan. Ook onder dit
project zet Dienst Platteland zijn schouders onder de vorm van financiële ondersteuning.
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Dit project kadert namelijk binnen de landbouwvisie (Duurzame watervoorziening voor de
landbouwsector).

Subactie: Uitvoeren van het landschapsinrichtingsproject Water-Land-Schap ‘Werken
op de waterscheidingskam: Bovenstrooms water-initiatieven in Ravels’
Dit initiatief wil rond de Aa in Ravels kleinschalige landbouwmaatregelen op perceelsniveau uitvoeren tot gezamenlijk medegebruik van retentiezones en structuurherstel van
de waterloop. Daarnaast wil dit initiatief grootschalig, lokale en kleinschalige maatregelen
treffen in de haarvaten van het watersysteem. De maatregelen worden uitgewerkt op
terrein met landbouwers, op vrijwillige basis.

Actie: Realiseren van 200 ha extra natte natuur
Volgens de visie van een integraal waterbeleid beheert de provincie de onbevaarbare waWe versterken de open ruimte als klimaatbuffer

terlopen op een duurzame manier en proberen we menselijke gebruiksfuncties met ecologische functies te verzoenen. We overleggen daarvoor met spelers uit de landbouw- en
natuursector, ruimtelijke ordening of recreatie. Ook de samenwerking met andere waterbeheerders zoals gemeenten, polders en wateringen, de Vlaamse Overheid en onze Nederlandse buren staat centraal. Naast het beheer en onderhoud van de waterlopen realiseert de Dienst Integraal Waterbeleid (DIW) verschillende soorten waterprojecten: o.a.
beekherstelprojecten, klimaatbestendige inrichting van valleigebieden. De provincie is tevens verantwoordelijk voor de inrichting en optimalisatie van gecontroleerde overstromingsgebieden. Tussen 2011-2020 werd in opdracht van DIW ca. 150 ha natte natuur
(her-)aangelegd via beekherstelprojecten, herinrichting van valleigebieden en aanleg en
optimalisatie van gecontroleerde overstromingsgebieden. Tussen 2021-2030 verhogen
we dit tempo en plannen we ca. 200 ha bijkomende natuur te realiseren die cruciale ecosysteemdiensten vervullen en onze provincie zo klimaatbestendiger maken. Naast het
uitvoeren van deze projecten wordt steeds bekeken hoe de toegankelijkheid van het gebied verhoogd kan worden.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 3.3 (Verhogen van de koolstofopslag in de open ruimte), OD 3.4 (Realiseren van een veerkrachtig watersysteem)
en OD 3.5 (Verhogen van de toegankelijkheid en bereikbaarheid tot kwaliteitsvol groen)
van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’). De subactie ‘Uitvoeren beekherstelprojecten 2020-2025’ geeft daarnaast ook uitvoering aan OD 3.2 (Verbinden van bossen, parken, natuurgebieden en waterelementen tot een samenhangend, veerkrachtig
groenblauw netwerk).

Subactie: Uitvoeren van beekherstelprojecten
De Dienst Integraal Waterbeleid (DIW) voert deze legislatuur 15 beekherstelprojecten uit
(nota DIW 6/02/2020). Deze beekherstelprojecten situeren zich in waterlopen waar via
actief beekherstel en ecologische inrichting van waterlopen een duidelijke meerwaarde
kan gerealiseerd worden voor het watersysteem en mee invulling kan worden gegeven
aan de Europese en Vlaamse natuurdoelstellingen. Een meer natuurlijk watersysteem is
o.a. ruimte voor water. Zo wordt water langer vastgehouden en kan het infiltreren, wat
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zorgt voor minder verdroging en minder wateroverlast. Twee zaken die in een veranderend klimaat nu al vaker voorkomen. Door de aanleg van een winter- en zomerbedding,
creëren van diepere segmenten met schaduw, … bieden we schuilplaatsen aan beekfauna
om droge periodes te overleven.
Hieronder wordt een opdeling gemaakt in enerzijds projectzones die wellicht in aanmerking komen voor actieve hermeandering en anderzijds projectzones waar eerder kleinschalige maatregelen aangewezen zijn.
De volgende beekherstelprojecten zijn geselecteerd waar een actieve hermeandering zal
worden gerealiseerd:
•

Delfte beek

•

Molenbeek in Zandhoven

•

Zwanebeek, Desselse Nete en Kleine Nete (en Zwarte Nete)

De volgende projectzones lijken de komende jaren in aanmerking te komen voor kleinschalig beekherstel:
•

Bovenloop van de Wamp en Rode loop in Kasterlee

•

Tappelbeek

•

Merkske

•

Grote Calie in Kasterlee

•

Larumse loop (en Mosselgorenloop) in Geel

•

Hanskeselsloop

•

Scherpenbergloop

•

Herseltseloop – Oude Molenbeek in Heist-op-den-Berg

•

Merkske

De meeste van bovenstaande waterlooptrajecten, vormen belangrijke natuurverbindingen tussen grotere natuurkernen. Hierin kunnen andere provinciale diensten en actoren
zoals de Regionale Landschappen een belangrijke rol spelen.

Subactie: Klimaatbestendig inrichten van valleigebieden
Beekvalleien zijn naast hun belang voor waterbeleid, biodiversiteit en recreatie, de landschapselementen bij uitstek om te werken aan een klimaatbestendig, provinciaal grondgebied. Tal van klimaatthema’s komen er samen (bodemkwaliteit, water, biodiversiteit)
en de provincie heeft hier sterke bevoegdheden en instrumenten. In minimum volgende
beekvalleien wordt deze legislatuur ingezet op verhoogde veerkracht en biodiversiteit (dit
in de valleien die prioritair zijn aangeduid in het gebiedsprogramma Zuidrand):
•

Vallei van de Grote Struisbeek en vallei van de Wullebeek

•

Vallei van de Lachenebeek- Boshoek

•

Vallei van de Babbelkroonbeek

•

Vallei van de Molenbeek

•

Vallei van de Koude Beek en Fortloop

Zie de eerder aangehaalde projectsubsidies functionele ecologische netwerken en investeringsmiddelen om hier als provincie in te investeren.
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Deze legislatuur start het Departement Leefmilieu met de organisatie van vissenmonitoring (beleidsmatig en projectmatig). Vissen zijn een goede indicator voor de kwaliteit van
waterlopen en hun valleien op lokaal- en systeemniveau. Via planmatige monitoring ontstaat een breder inzicht m.b.t. provinciale waterlopen en hun valleisystemen waarop beleid georganiseerd en bijgestuurd kan worden.

Subactie: Inrichten en optimaliseren van gecontroleerde overstromingsgebieden
(GOG)
Het watersysteem is op sommige plaatsen in die mate door de mens gemodificeerd dat
de waterloop bij grote piekafvoeren dreigt te overstromen met mogelijke wateroverlast in
woonwijken tot gevolg. Daardoor zet de provincie sinds 1998 in op het realiseren van
provinciale overstromingsgebieden. De provincie Antwerpen realiseerde intussen al zo'n
achttien overstromingsgebieden, waarbij ook veel aandacht geschonken werd aan de
ecologische waarde. Enkele gebieden zijn ook makkelijk bereikbaar voor fietsers en wanWe versterken de open ruimte als klimaatbuffer

delaars. De komende legislatuur zal de provincie hierop blijven inzetten.
Overstromingsgebieden hebben als hoofddoel het voorkomen van wateroverlast. In drogere periodes kunnen deze gebieden echter extra ruimte verschaffen voor zachte recreatie. De aanleg van wandelpaden, knuppelpaden, bruggetjes en infoborden helpen de
wandelaar om te genieten van deze gebieden en om in contact te komen met de natuur.

BELEIDSINSTRUMENT:
REGULEREN VAN DE KLIMAATIMPACT

Actie: Voeren van een gecoördineerd beleid rond droogte en hemelwater
Om de uitdagingen van de verdrogingsproblematiek en het duurzaam omgaan met hemelwater aan te gaan, is er bij de afdeling beleid van Dienst Integraal Waterbeleid een
droogte- en hemelwatercoördinator aangeworven. Die vertegenwoordigt de provincie in
verschillende overlegstructuren, neemt proactieve acties tegen droogte, coördineert onttrekkingsverboden en ondersteunt de gemeenten inzake droogte en hemelwater.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 3.1 (Helpen bij ontharding en
vermindering van bijkomende verharding), OD 3.3 (Verhogen van de koolstofopslag in de
open ruimte) en OD 3.4 (Realiseren van een veerkrachtig watersysteem) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Uitvoeren provinciale droogtestrategie
In de provinciale droogtestrategie geeft via krachtlijnen aan hoe de provincie Antwerpen,
vanuit haar eigen bevoegdheden en expertise, de impact van de droogteproblematiek op
het leefmilieu en de samenleving wil beheersen. Deze strategie brengt verschillende provinciale diensten samen om een gezamenlijk beleid te voeren en nieuwe maatregelen op
te starten of bestaande acties verder te zetten.
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Actie: Onderzoeken hoe we verharding kunnen vermijden (en zelfs kunnen

ontharden) binnen het instrument van de omgevingsvergunning
We onderzoeken de kansen en ‘drempels’ binnen de omgevingsvergunning om met dit
beleidsinstrument daadkrachtig bij te dragen aan ontharding of aan het vermijden van
verharding. Na goedkeuring in deputatie treden we op basis van deze onderzoeksresultaten in overleg met de Vlaamse overheid i.f.v. wenselijke aanpassingen aan de omgevingsvergunning.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 3.1 (Helpen bij ontharding en
vermindering van bijkomende verharding) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Actie: In kaart brengen van de ecosysteemdiensten op provinciaal niveau
We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

We werken we met ecosysteemdiensten om de open ruimte te valoriseren om zo op een
meer zichtbare manier het belang van de open ruimte aan te tonen. De ecosysteemdiensten visualiseren de (minder) zichtbare diensten die de open ruimte levert en die we
nu en in de toekomst nodig hebben.
Daarnaast verwerven we inzicht in de diversiteit in de open ruimte zodat we de eigenheid
en het karakter van de open ruimte kunnen bewaren en versterken en deze op een gedifferentieerde manier kunnen benaderen. Niet elke locatie in de open ruimte heeft dezelfde
kenmerken. Daarom vraagt elke locatie voor een eigen specifieke benadering.
Het in beeld brengen van de ecosysteemdiensten op provinciaal niveau biedt ons de mogelijkheid om afwegingen te maken bij ruimtelijke inrichtingsvraagstukken. Deze actie
geeft uitwerking aan de operationele doelstelling 3.1 (Helpen bij ontharding en vermindering van bijkomende verharding), OD 3.2 (Verbinden van bossen, parken, natuurgebieden en waterelementen tot een samenhangend, veerkrachtig groenblauw netwerk), OD
3.3 (Verhogen van de koolstofopslag in de open ruimte) en OD 3.4 (Realiseren van een
veerkrachtig watersysteem) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: De ecosysteemdiensten bepalen mee de afweging van bepaalde functies in

de open ruimte op basis van het fysisch systeem. (analyse)
We visualiseren de ecosysteemdiensten bij elk provinciaal project met een ruimtelijke impact. Deze ecosysteemdiensten geven onderbouwing aan de afweging van mogelijke activiteiten in de open ruimte. De provincie zal de ecosysteemdiensten verder gebruiken in
haar advisering en als basis voor verdere onderzoeken naar de geïntegreerde aanpak van
de open ruimte.

Subactie: Gebruiken van de watersysteemkaarten om te definiëren waar prioritair op

infiltratie/ retentie moet ingezet worden. (analyse)
De klimaatverandering – onder meer door de opwarming van de aarde – heeft belangrijke gevolgen voor het watersysteem in onze provincie. Als waterloopbeheerder wordt de
provincie Antwerpen al sinds 2017 geconfronteerd met zeer lage waterpeilen. Sommige
beken staan sindsdien zelfs elke zomer volledig droog. Door langere periodes van
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droogte en veranderingen in het neerslagpatroon daalt de kwantiteit en de beschikbaarheid van het grondwater. Dat willen we in de toekomst graag voorkomen. Daarom zetten
we in op proactieve maatregelen om hemelwater langer op te houden. Daardoor krijgt
het de kans om beter te infiltreren en kan het grondwaterpeil zich op natuurlijke wijze
herstellen. Ruimte voorzien waar water de bodem in kan en kan worden vastgehouden,
wordt dus steeds belangrijker.
Om dit te kunnen realiseren, is het belangrijk om het watersysteem in zijn geheel te bekijken. Daarom gebruiken we o.a. watersysteemkaarten en bodemkaarten om te visualiseren waar de infiltratie- en kwelgebieden in onze provincie liggen. De watersysteemkaarten geven aan waar de beste potentiële infiltratie- en buffergebieden liggen, een
soort eerste screening.

Subactie: Beschermen van infiltratiegebieden via verordeningen
We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

Voor complexe ruimtelijke vraagstukken of problemen kan de provincie verordeningen
opmaken. Dat zijn concrete voorschriften die de inrichting van de ruimte regelen. Ze vullen andere wettelijke regels aan en gelden op het grondgebied van de provincie.
Aan de hand van de watersysteemkaarten en bodemkaarten controleren we welke plaatsen of gebieden het meest optimaal zijn voor hemelwaterinfiltratie.
Op basis van deze informatie maken we verordeningen op om de inrichting van deze infiltratiegebieden op het grondgebied van provincie Antwerpen te regelen en te beschermen tegen onnodige verharding.

Actie: Gebruiken ruimtemonitor bij ruimtelijke projecten en PRUP’s
We gebruiken de Ruimtemonitor om bij ruimtelijke projecten en PRUP’s het ruimtebeslag
te monitoren. De Ruimtemonitor wordt opgemaakt voor provinciale RUP’s en geeft weer
hoe de toegekende bestemmingen in de uitvoeringsplannen bijdragen tot het vermijden
van bijkomend ruimtebeslag. De indicatoren zijn bruikbaar voor de ondersteuning van de
beleidsvoorbereiding en –opvolging van het ruimtelijke beleid op alle Vlaamse bestuursniveaus.
In eerste fase streven we ernaar om per legislatuur geen (0 ha) bijkomend ruimtebeslag
in te nemen in ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s).
Hoewel in eerste instantie enkel het ruimtebeslag in provinciale projecten en PRUP’s
wordt aangeduid, kunnen er in de toekomst bijkomende parameters aan toegevoegd
worden (verharding, zonevreemdheid, …). Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 3.1 (Helpen bij ontharding en vermindering van bijkomende verharding)
van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).
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BELEIDSINSTRUMENT:
ONTZORGEN EN ADVISEREN
VAN LOKALE ACTOREN

Actie: Ondersteunen van lokale actoren bij het versterken van de open ruimte
tot belangrijke en toegankelijke klimaatbuffer
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 3.2 (Verbinden van bossen,
parken, natuurgebieden en waterelementen tot een fijnmazig groenblauw netwerk) en
OD 3.4 (Realiseren van een veerkrachtig watersysteem) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’). De subactie van de adviesverlening naar landbouwers geeft
uitvoering aan de operationele doelstelling 3.3 (Het verhogen van de koolstofopslag in de
We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

open ruimte) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Opmaken van groenvisies
Binnen de groep adviezen en beheerplannen voor gemeenten, opgemaakt door de dienst
Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid wordt deze legislatuur dit nieuwe product ‘Groenvisie’
aangeboden en meer nadrukkelijk gepromoot. In een Groenvisie wordt samen met de
gemeente een visie op (openbaar) groen ontwikkeld, rekening houdend met haar potenties voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en identiteit. Deze potenties brengen we in kaart via het concept van de ecosysteemdiensten. Er wordt ook een actieplan
toegevoegd op maat van de betrokken gemeente.

Subactie: Opmaken van natuurbeheerplannen voor veerkrachtige natuur
(Natuur)beheerplannen worden al decennialang door de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid aangeboden aan gemeenten ter ondersteuning van hun beleid rond parken,
bossen, landschappen, waterlopen en bermen. Natuurbeheer dient zich er de komende
jaren nog meer op te richten dat al deze gebieden hun diverse functies kunnen blijven
uitoefenen bij een veranderend klimaat. We zullen een versnelling hoger schakelen inzake beperking van verdroging, biodiversiteitsverlies, versnippering en aantasting om te
komen tot biodiverse en veerkrachtige natuur.

Subactie: Verlenen van advies bij gemeentelijke droogte- en hemelwaterplannen
Dienst Integraal Waterbeleid is actief betrokken bij de opmaak van gemeentelijke
droogte- en hemelwaterplannen, via informatiesessies en adviesverlening. Als provincie
leggen we sterk de nadruk op infiltratie en waterberging om droogte en wateroverlast samen aan te pakken voor een meer klimaatbestendige inrichting van de gemeente.

Subactie: Verlenen van advies bij het uitvoeren van de watertoets
De bouw van een bedrijf of een woning of een bepaalde structurele ingreep kan de toestand van het watersysteem veranderen. Regenwater kan niet langer in de bodem dringen. Er wordt afvalwater geproduceerd. Mensen verhogen soms een terrein om zichzelf
te beschermen tegen wateroverlast. Het overstromingswater zoekt dan een andere weg
en kan elders schade aanrichten. Ook andere wijzigingen van het reliëf of het bodemge-
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bruik beïnvloeden de toestand van het watersysteem. Provincie Antwerpen is de adviesinstantie over de watertoets. De watertoets moet ervoor zorgen dat bij het goedkeuren
van een vergunning, plan of programma rekening wordt gehouden met eventuele schadelijke effecten op het milieu door verandering in het watersysteem, en dat die worden
voorkomen of hersteld. Concreet betekent dit dat men bij elk plan of elke vergunning
met een mogelijke impact op het watersysteem nagaat of er een schadelijk effect zou
kunnen zijn en hoe dat voorkomen wordt. Omdat het inschatten van schadelijke effecten
specifieke kennis vereist, moet de vergunningverlenende overheid verplicht advies vragen aan de betrokken waterloopbeheerder. Heel vaak is dat de provincie Antwerpen, omdat we met 2.400 km aan waterlopen veruit de grootste waterloopbeheerder in onze provincie zijn.

Subactie: Verlenen van advies aan landbouwers inzake duurzaam bodem- en waterbeheer
We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

Er is binnen de provincie, de proefbedrijven land- en tuinbouw en buiten de provincie
heel wat kennis beschikbaar over hoe landbouwers duurzaam kunnen omgaan met hun
landbouwbodems en water binnen hun bedrijf(voering). Vaak kwam deze kennis tot
stand binnen projecten, maar kan deze niet altijd optimaal ontsloten worden. De kennis
wordt bij het einde van een project ter beschikking gesteld van de landbouwsector, maar
vaak is een extra stimulans noodzakelijk om de projectresultaten in de praktijk te brengen. Het gaat dan om het combineren van resultaten van diverse projecten, het samenbrengen van landbouwers en het adviseren van landbouwers op bedrijfsniveau. Dit advies overstijgt het louter praktische, maar bevat ook een belangrijke bedrijfseconomische
component. Een aanpassing in omgang met water en bodem moet voor een landbouwbedrijf immers ook financieel sluitend zijn. Via gespecialiseerde adviseurs kunnen de proefbedrijven bedrijfs- en gebiedsgericht advies aanbieden aan landbouwers.

Actie: Verminderen van ongewenste bebouwing en oneigenlijk gebruik van
bebouwing in de open ruimte
De provincie Antwerpen onderzocht wat het toekomstperspectief is voor leegstaande en
zonevreemd gebruikte agrarische gebouwen. Sommige worden weer ingeschakeld voor
agrarisch gebruik, terwijl andere gebouwen en sites een nieuwe invulling krijgen of gesloopt worden. Voor sommige, zoals bijvoorbeeld serres, is de wijziging naar andere
functies ongewenst vanwege hun aard. De provincie Antwerpen ontwikkelde een visie op
zonevreemde activiteiten in het agrarisch gebied en de nodige instrumenten worden uitgewerkt voor de ondersteuning van de vergunningsverlening van gemeenten. Verder
wordt er ook ingezet op het sensibiliseren en informeren van gemeenten met betrekking
tot de complexe bebouwingsdynamiek én de provinciale visie op zonevreemde activiteiten.
Agrarische herontwikkeling vrijwaart open ruimte én biedt ontwikkelruimte aan landbouw. Inzetten op het beperken van zonevreemde activiteiten is hierbij een essentiële
eerste stap. Voor de ontwikkeling en uitvoering van een beleid dat inzet op vrijwaren van
de open ruimte vanuit agrarische herontwikkeling is samenwerking tussen de verschillende overheden (Vlaanderen, provincies, gemeenten) en beleidsdomeinen (landbouw en
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ruimtelijke ordening) noodzakelijk. De provincie Antwerpen wil hierin een voortrekkersrol
opnemen en faciliteert deze samenwerking. Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 3.1 (Helpen bij ontharding en vermindering van bijkomende verharding)
van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Uitwerken en promoten van de instrumenten (afwegingskader en landbouwkompas)
Ook al biedt het huidig wettelijk kader de mogelijkheid om een functiewijziging aan te
vragen, een functiewijziging is niet overal en altijd wenselijk. Het is dan ook aangewezen
om bij elke aanvraag voor functiewijziging van landbouwinfrastructuur te bekijken of
deze in de omgeving past. Die afweging valt onder de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening.
Om ervoor te zorgen dat er minder ongewenste bebouwing in de open ruimte komt en
We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

minder gebouwen een oneigenlijk gebruik kennen, bieden we een leidraad aan vergunningverlenende overheden. (1) Het afwegingskader helpt gemeenten om te beoordelen of
een zonevreemde functie in de open ruimte wel op z’n plaats is. Indien dit niet het geval
is, vormt dit kader een instrument om argumentatie op te bouwen. (2) We duiden het
belang van ruilverkavelingsgebieden en landbouwontwikkelingsgebieden voor landbouw
en daarmee ook waarom er in deze gebieden beter geen zonevreemde functiewijzigingen
worden toegelaten.
Bijkomend naast het afwegingskader zonevreemd hergebruik, is het ook belangrijk om
het landbouwkompas, dat de landbouwwaarde van een site in beeld brengt ten einde
agrarische herontwikkeling op die site te onderbouwen en promoten. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om het landbouwkompas beschikbaar te stellen via de website. Vooral gemeenten en landbouwers kunnen hieruit interessante informatie halen.

BELEIDSINSTRUMENT:
FINANCIEEL ONDERSTEUNEN
VAN KLIMAATOPLOSSINGEN

Actie: Opzetten van een planschadefonds dat bijdraagt aan het vermijden van

bijkomend ruimtebeslag en verharding
De provincie Antwerpen wil ook actief haar steentje bijdragen in de ambitie om de verhardingsgraad te verlagen. Daarom zetten we een provincie breed planschade fonds op.
Het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan, waarbij harde functies omgezet worden
naar openruimtefuncties, kan onderhevig zijn aan planschade. Het fonds moet het mee
mogelijk maken dergelijke planschadekosten, die helpen open ruimte te vrijwaren, te ondervangen.
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Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 3.1 (Helpen bij ontharding en
vermindering van bijkomende verharding) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

BELEIDSINSTRUMENT:
STIMULEREN VAN ONDERZOEK NAAR
EN ONTWIKKELING VAN
CONCRETE OPLOSSINGEN

We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

Actie: Versterken van de aanwezige ecosysteemdiensten in een opwarmend
landbouwlandschap
De provincie Antwerpen wil van landbouw een bondgenoot maken in de strijd tegen het
veranderende klimaat. Hiervoor wordt enerzijds ingezet op het behoud van beschikbare
koolstofvoorraden in de bodem én anderzijds op koolstofopslag in landbouwbodems. In
het kader van koolstofopslag in de bodem onderzoekt de provincie Antwerpen hoe het
koolstofgehalte, en dus ook de kwaliteit, van landbouwbodems kan verhoogd worden.
Een hoger koolstofgehalte heeft een positief effect op de biologische, chemische en fysische eigenschappen van de bodem. Zo wordt het bodemleven gestimuleerd, blijven nutriënten beter beschikbaar en verbetert de sponswerking van de bodem. Dit laatste betekent dat er meer water kan worden opgenomen, maar dat dit water ook langer blijft
vastgehouden door de bodem en zo in droge periodes langer beschikbaar is voor de planten. Hierdoor verhoogt de opbrengst én is het land minder gevoelig aan overstromingen,
plassen die op het veld blijven staan en erosie.
Het praktijkonderzoek van de provincie Antwerpen werkt actief mee aan realistische oplossingen voor landbouwers om de bodemkwaliteit te verbeteren. Er wordt onderzoek
uitgevoerd naar gewasrotatie, bodembewerkingstechnieken (zie SD 7, onze economie is
klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd), groenbedekkers, toevoegen van koolstofrijke materialen aan de bodem, … Het landbouwbeleid versterkt deze ambitie door in
te zetten op het zo weinig mogelijk verzegelen of afdekken van kwalitatieve gronden.
Een ambitie die ook opgenomen is in het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen.
Veel (agro)biodiversiteit is afhankelijk van landbouw, zoals weide- en akkervogels, zwaluwen of vleermuizen. Maar biodiversiteit kan landbouw ook voordelen opleveren zoals
een gezond bodemleven of hulp bij de plaagbestrijding. Wanneer een bepaald aspect van
de biodiversiteit actief wordt aangetrokken of verhoogd met als doel de landbouwer een
dienst te bewijzen (bv. bestuiving, plaagbestrijding, verbetering bodemkwaliteit…) spreken we van een FAB-maatregel (FAB = Functionele AgroBiodiversiteit). FAB-acties zoals
vruchtwisseling, bloemenranden, aanbreng van organisch materiaal of mechanische onkruidbestrijding, kunnen leiden tot een hogere opbrengst en een verminderd gebruik van
externe inputs zoals kunstmest en plantbeschermingsmiddelen. De productie van deze
externe inputs gaat gepaard met een hoge uitstoot van broeikasgassen. Concrete FAB-
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acties die door de landbouwer worden genomen op het veld, kunnen versterkt worden
door acties te ondernemen in het landschap. Zo kunnen haagkanten bv. zorgen voor een
overwinteringsplaats voor nuttige insecten of zorgen poelen voor drinkplaatsen. Aan de
andere kant kan een ondoordachte soortenkeuze leiden tot aantrek van plagen, en dus
net nadelig zijn voor de landbouw (hoewel de algemene biodiversiteit wel verhoogt). Een
samenwerking tussen landbouwer en landschapsbouwer kan leiden tot een duurzaam
groenblauw netwerk met voordelen voor zowel landbouw als natuur.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 3.2 (Verbinden van bossen,
parken, natuurgebieden en waterelementen tot een samenhangend, veerkrachtig groenblauw netwerk) en OD 3.3 (Verhogen van de koolstofopslag in de open ruimte) van het
klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’). De eerste subactie (Klimaatboeren leveren ecosysteemdiensten) geeft daarnaast ook uitvoering aan OD 7.1 (Ondersteunen van
We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering).

Subactie: Uitvoeren van het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO)-project
‘Klimaatboeren leveren ecosysteemdiensten’
“Klimaatboeren leveren ecosysteemdiensten” wil in het afstroomgebied van de Aa
(Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar) en met uitbreiding de vallei van de Kleine Nete
inzetten op maatregelen die het evenwicht tussen landbouw en water verbeteren. De gebiedscoalitie, opgericht in het kader van Water-Land-Schap, zoekt in dit project oplossingen om met de lange(re) droogteperiodes in de toekomst om te gaan. Daarbij worden
zowel landbouwers als terreinbeheerders betrokken en worden brongerichte maatregelen
genomen zoals het plaatsen van stuwen in perceelgrachten, het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem (om het koolstofgehalte in de bodem te verhogen) en het
opnemen van klimaatbestendige teelten in het teeltplan zoals grasklaver, graan en sorghum. Het lerend netwerk hierrond zal verder worden uitgebouwd en versterkt. Verder
wordt onderzocht of aan bepaalde door de landbouw geleverde ecosysteemdiensten zoals
koolstofopslag en waterbuffering in een verdienmodel kan gekoppeld worden. Het project
is het vervolg van het project {beek.boer.bodem} waar de eerste stappen zijn gezet om
landbouwbedrijven klimaatbestendiger te maken door in te zetten op maatregelen die het
overstromingsrisico reduceren de waterkwaliteit verbeteren.

Subactie: Uitvoeren vervolgtraject ‘Koester de Kempense Koolstof’
Door een intensivering van landbouwtechnieken en het gebruik van kunstmeststoffen is
het organische koolstofgehalte van de Kempense landbouwbodems de laatste decennia sterk gedaald. Dit heeft een enorme impact op de landbouwsector. Denk maar
aan een daling van de bodemvruchtbaarheid, verminderde koolstofopslag, daling van de
bodembiodiversiteit… Zeker op de Kempense zandgronden is de situatie problematisch.
Dit project demonstreerde de BRF-techniek (het oppervlakkig inwerken van houtsnippers
in landbouwbodems oftewel “bois rameaux fragmentées”) aan de Kempense landbouwers. Met deze techniek zou het bodemkoolstofgehalte vele malen sneller stijgen dan
met organische mest, hooi en stro en zelfs compost. Tijdens het project werden de landbouwers begeleid via educatieve, kennisuitwisselings- en demoactiviteiten. Deze aanpak
zou niet enkel positieve gevolgen hebben voor de landbouwer, ook op vlak van landschapsbeheer, biodiversiteit, waterbuffering en de strijd tegen klimaatopwarming zou
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deze maatregel positieve effecten hebben. Het project liep af op 30 juni 2020 en liet ons
achter met vele nieuwe vragen. Zo werden positieve ervaringen uit andere projecten met
houtsnippers hier niet bevestigd. Voor het effect op koolstofopslag door de bodem te meten, was de looptijd van het project te kort. Wel zagen we een sterke daling in opbrengst. Houtsnippers zijn een koolstofrijk materiaal, hetgeen veel stikstof vraagt voor
de vertering. Deze stikstof was zodoende niet beschikbaar voor het gewas op het veld.
Verder is de aankoop van houtsnippers voor de landbouwer te duur (ca. 2.000 euro/ha).
Gebruik van hakhout uit eigen houtkanten zou hier een oplossing kunnen bieden, hoewel
ook het versnipperen en uitrijden een (aanzienlijk) prijskaartje heeft. Daarenboven heeft
het gebruik van houtsnippers ook een CO2-prijskaartje: dit moet gehakseld worden, getransporteerd, uitgespreid over het veld en ondergewerkt. Dit vraagt grote machines met
een aanzienlijke uitstoot. Het thema koolstopopslag, waaronder ook het gebruik van
houtsnippers wordt verder opgenomen in andere projecten. Voordat deze techniek prakWe versterken de open ruimte als klimaatbuffer

tijkklaar is, ligt er nog heel wat onderzoekswerk op de planken: de economische en ecologische haalbaarheid, type houtsnippers, tijdstip toediening, combinatie van houtsnippers met stikstofleverancier zoals effluent… Ondertussen kijken we ook naar andere manieren van koolstofopslag, zoals gebruik van compost, stalmest, groenbedekkers, oogstresten…

Subactie: Uitrollen tools project ‘Leve(n)de bodem’ voor een betere bodemconditie
Dit project liep van 2017 tot 2019 en zette in op een betere bodemconditie. Kennis
werd uitgewisseld bij demonstraties, in ondernemersgroepen en via individuele begeleiding door kennispendelaars. Er werden 3 tools ontwikkeld in het project:
•

Met behulp van de BodemIDee wordt de bodemconditie van een veld in kaart gebracht. Positieve en negatieve aspecten worden duidelijk aan de hand van een
spindiagram.

•

De bodembox geeft een kostenindicatie voor bodemverbeterende maatregelen
(gelinkt aan de parameters uit de BodemIDee). Ook wordt hierbij een koolstofbalans weergegeven bij een gekozen teelt, groenbedekker en bemesting. Op deze
manier kan de landbouwer bewust kiezen voor koolstofopbouw in de bodem.

•

De beslisboom groenbedekkers zoekt aan de hand van gekozen parameters
(vorstgevoeligheid, bewortelingstype, oogstbaarheid, stikstofopname en –vrijstelling en aanvoer van organische koolstof) welke groenbedekkers voldoen voor de
landbouwer en geeft een prijsindicatie weer. Daarbovenop kan gekeken worden
naar de mogelijkheden om ziekten en plagen te beheersen met behulp van de
groenbedekkers.

Deze 3 tools geven de landbouwer een krachtig middel om de bodemkwaliteit te verbeteren. De verschillende tools kan je terugvinden op http://levendebodem.eu/

Subactie: Uitvoeren langlopende proef ‘Vruchtwisseling’
Wanneer over een klimaatbestendig landbouwsysteem wordt gesproken, kan vruchtwisseling of teeltrotatie niet ontbreken. Verschillende teelten, zorgen voor verschillende
doorworteling van de bodem en geven op die manier een goede structuur aan de bo-
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dem. Wanneer voor een doordacht rotatieschema wordt gekozen, kan ook aan koolstofopslag worden gedaan met behulp van vruchtwisseling, wat gunstig is voor waterberging en opbrengst (zie boven). Daarbovenop zorgt deze rotatie ervoor dat de cyclus
van specifieke onkruiden doorbroken wordt, waardoor we een daling in onkruiddruk zien.
Hierdoor is er minder nood aan gewasbeschermingsmiddelen.
De Hooibeekhoeve heeft sinds 2016 een langlopende vruchtwisselingsproef aanliggen.
Hierbij wordt gekozen voor teelten die passen in het rantsoen van de melkveehouder. We
konden hiermee al aantonen dat vruchtwisseling kan leiden tot een verhoogde opbrengst
en een verminderde onkruiddruk. Sinds 2019 werd ook gebruik van compost mee opgenomen in de proef. In MAP 6 (mestactieprogramma) worden landbouwers in gebiedstypes 2 en 3 beperkt in het gebruik van mest. Daarom werd besloten om vanaf 2020 binnen deze proef te werken met 2 bemestingsniveau’s. Op deze manier willen we aan de
landbouwer tonen dat je in een goed vruchtwisselingssysteem toch hoge opbrengsten
We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

kan bekomen, ondanks de verminderde mestgift.

Subactie: Uitvoeren van het Interreg NWE project ‘FABulous Farmers’
FABulous Farmers is een Europees project dat ontwikkeld werd om landbouwers te ondersteunen in de transitie naar meer agro-ecologisch handelen op hun bedrijf. Het project heeft tot doel om de landbouwers minder afhankelijk te maken van externe inputs,
zoals kunstmest en pesticiden, door FAB-maatregelen (FAB = Functionele Agro- Biodiversiteit) te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van bloemenranden die
nuttige insecten aantrekken. Maar ook het doorbreken van monocultuur (maïs) is een
goed voorbeeld. Het heeft een gunstige invloed op het bodemleven en de bodemkwaliteit, je krijgt een daling van de onkruiddruk en het levert een opmerkelijke meeropbrengst op.
In het project worden verschillende FAB-maatregelen gedemonstreerd aan de landbouwers. Er worden ook lerende netwerken opgestart binnen de 12 pilootgebieden, onder
andere in de Merode. Hierbij wordt samen met de landbouwers een FAB-actieplan opgesteld waarin de mogelijkheden van FAB op hun bedrijf bekeken worden. Ook andere stakeholders worden betrokken om te komen tot een FAB-landschapsintegratieplan om zo
de acties die de landbouwers nemen op hun land, te versterken met het landschap
waarin zij werken. Het project loopt tot 10 jan 2023.
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Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal én klimaatveilig

SD 4. Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal
én klimaatveilig

BELEIDSINSTRUMENT:
REGULEREN VAN DE KLIMAATIMPACT

Actie: Uitvoering ruimtelijke uitvoeringsplannen
Ruimtelijke uitvoeringsplannen concretiseren de visie uit het Ruimtelijk Structuurplan
Antwerpen en het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (eens het goedgekeurd is)
voor een bepaald gebied of voor een bepaald thema. In een uitvoeringsplan worden uitspraken gedaan over de mogelijke bestemming van een gebied met bijhorende voorschriften naar inrichting. In het klimaatplan worden een aantal PRUP’s (provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen) geselecteerd om geïntegreerd in deze uitvoeringsplannen rond
het klimaatthema te werken.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 4.4 (Het stimuleren van klimaatbestendige kernversterking met inbegrip van duurzame detailhandel) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’). Deze actie geeft ook uitvoering aan een
aantal operationele doelstellingen uit andere strategische doelstellingen, namelijk operationele doelstelling 3.2 (Verbinden van bossen, parken, en natuurgebieden en water tot
netwerk), OD 3.4 (Het realiseren van een veerkrachtig watersysteem) en OD 6.1 (Verplaatsingen gebeuren te voet, fiets of met openbaar vervoer).

Subactie: Uitvoeren van het PRUP “Olympiadelaan”
De provincie legt met dit PRUP een nieuwe bestemming op het woon- en woonuitbreidingsgebied ‘Olympiadelaan’ te Herentals, die enerzijds de ruimte vrijwaart voor de vallei
van de Kleine Nete en anderzijds stedelijke ontwikkelingen aan het station (dus op een
multimodaal goed bereikbare locatie) mogelijk maakt. Sleutel hierin is de belangrijke rol
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van de vallei in het stedelijk weefsel (vanuit klimaat, biodiversiteit, leefbaarheid, …) en
het herwaarderen van het historische landschap (site ligt aan de historische stadsomwalling). Het PRUP maakt deel uit van een ruimer actieplan dat zorgt voor de realisaties op
het terrein.

Actie: Onderzoeken van de mogelijkheden om een verordening rond woon-

kwaliteit en energie op te maken
Als je kwalitatief wil wonen, dan is energie-efficiëntie daar een integraal onderdeel van.
Als provincie willen we daarom maximaal inzetten op maatregelen die energie-efficiëntie
en energiebesparing in woonomgevingen nastreven. Via een provinciale verordening rond
energetische woonkwaliteiten, willen we dit ook een juridisch karakter geven, zodat verOnze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal én klimaatveilig

gunningsaanvragen hierop afgetoetst kunnen worden.
In deze verordening geven we specifieke aandacht aan de distributie en het verbruik van
warmte. We streven ernaar dat bij elk verdichtingsproject een warmtenet verplicht
wordt, tenzij er aangetoond kan worden dat dit niet realiseerbaar is. Dit laatste vraagt
een goede motivering. Indien de aanleg van een warmtenet niet realistisch blijkt, zal in
de verordening aangegeven worden dat er een duurzaam alternatief moet aangeboden
worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om groendaken gecombineerd met zonnepanelen, of
het voorzien van een waterbuffering die ook ecologische, energetische, klimatologische
meerwaarde biedt.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 4.4 (stimuleren van klimaatbestendige kernversterking met inbegrip van duurzame detailhandel).

BELEIDSINSTRUMENT:
ONTZORGEN EN ADVISEREN
VAN LOKALE ACTOREN

Actie: Verhogen van de renovatiesnelheid en introduceren van circulaire en
klimaatbestendige woonvormen
Uit de klimaat impactanalyse (zie document ‘Onderbouwende cijfers’), blijkt dat onze gebouwen verantwoordelijk zijn voor bijna 1/4de van de provinciale CO2 -uitstoot. De risicoen kwetsbaarheidsanalyse (zie document ‘Onderbouwende cijfers’) toont aan dat er duidelijke trends zijn naar langere periode van dezelfde weerpatronen. Langere en extremere periodes van hitte bijvoorbeeld sporen aan om onze gebouwen klimaatbestendig en
circulair te verbeteren. De provincie ontwikkelt verschillende tools om lokale besturen en
hun inwoners hierin te ontzorgen en te adviseren.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 4.1, 4.2 en 4.3 (respectievelijk: ‘Verhogen van de energetische renovatiesnelheid van residentiële richting 3,5% per
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jaar’, Het verbeteren van de energieprestaties van niet-residentiële gebouwen’ en ‘Stimuleren van circulaire en klimaatbestendige woonvormen’) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Geven van bouw- en renovatieadvies door experten van Kamp C, zowel
voor particulieren als voor lokale besturen
Kamp C geeft technisch en onafhankelijk bouw- en renovatieadvies aan particulieren en
lokale besturen. Het advies omvat alle aspecten om een energiezuinig en duurzaam project te realiseren: isoleren, ventileren, energiezuinige verwarming, oververhitting, materiaalgebruik, hernieuwbare energie, enz. Klimaatadaptief en circulair bouwen zijn de
nieuwe thema’s die geïntegreerd zijn in het advies. Het gaat bijvoorbeeld over locatiekeuze, zo weinig mogelijk oppervlakte te verharden, oplossingen te voorzien om het regenwater op te vangen op eigen terrein, het gebruik van circulaire materialen, groenOnze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal én klimaatveilig

daken om hittestress te verminderen.

Subactie: Continueren en opwaarderen basiswerking bouw- en renovatieadvies
Het bouw en renovatieadvies behoort tot de basiswerking van Kamp C. Het is belangrijk
om in de toekomst deze basiswerking te continueren en op te waarderen. Met name in
het overbrengen van nieuwe kennis rond duurzaam bouwen (bv. Circulair bouwen), die
we verwerven binnen Europese projecten, naar gemeenten zien we een behoefte die we
op dit moment niet kunnen invullen. Op dit moment hebben we onvoldoende personeel &
middelen om dit op een kwalitatieve en structurele manier aan te bieden aan lokale
overheden.
Voor het opschalen van renovatie zijn sociale huisvestingsmaatschappijen een essentiële
partner. De ondersteuning en kennisoverdracht naar deze maatschappijen wordt nu
voornamelijk opgenomen binnen gezamenlijke Europese projecten. Om deze werking uit
te breiden naar maatschappijen die we op dit moment niet bereiken via Europese partnerschappen is er op dit moment geen ruimte.

Subactie: Uitrollen vastgoedstrategie (SURE2050) in reguliere werking van Kamp C
Het project SURE2050 geeft Kamp C de mogelijkheid om gemeenten op een strategisch
niveau te begeleiden om te streven naar klimaat neutraliteit tegen 2050. Aangezien onze
gemeentebesturen essentieel zijn om de vooropgestelde doelstellingen te behalen, wordt
dit volgens Kamp C een essentieel onderdeel van ons aanbod. Hiervoor is een beperkte
financiering tot en met 2022, maar onze ambitie is om deze werking uit te breiden en
voort te zetten ook na het wegvallen van de Europese subsidies.

Subactie: Uitbouwen van digitaal bouw- en woonloket
Kamp C rolt het digitaal bouw- en woonloket uit voor alle Antwerpse lokale besturen in
samenwerking met intercommunales en afgestemd op het Vlaamse beleid. Het is een digitaal eerstelijnsloket waar particulieren met hun eenvoudige vragen over duurzaam bouwen en wonen terecht kunnen. Voor de doorgedreven renovaties kan men advies inwinnen bij de experts van Kamp C. Infofiches met duurzaamheidsmaatregelen om eenvoudig
informatie op te zoeken zullen raadpleegbaar zijn vanuit het loket. In het digitaal loket
worden ook tools opgenomen waarmee je een stappenplan genereert om een renovatie
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goed aan te pakken. Backoffice draait een klantenvolgsysteem om zo de klantenreis in
kaart te brengen. Het is namelijk de bedoeling dat er zoveel mogelijk particulieren na het
advies overgaan tot het klimaatbestendig renoveren of bouwen van hun woning.

Subactie: Uitrollen digitale handleiding voor burgers die energiezuiniger willen leven
en wonen individueel of in co-creatie met de buren
De uitrol van de ontwikkelde menukaart als ondersteunende tool voor burgers en lokale
overheden (digitale renovatietool met oog op co-creatie met burgers), zal ook na het aflopen van het project ENLEB door Kamp C ondersteund en up-to-date gehouden worden,
in samenwerking met TU Eindhoven als host van deze digitale tool. Het innovatieve aan
deze tool is de ontzorgingsmodule om individueel (bv. advies offertes) of met de buren
concreet aan de slag te gaan met het stappenplan voor de renovatie van je woning. In
dit stappenplan zijn ook de kleine energetische ingrepen en het energiebewust gedrag
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van de inwoners opgenomen.

Subactie: Ontwikkelen van een leidraad voor een kwaliteitsvolle woning en woonomgeving (woonvisie 2020)
De provincie Antwerpen ontwikkelt een leidraad voor een kwaliteitsvolle woning en
woonomgeving, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en goede internationale voorbeelden. Deze leidraad wordt vertaald in een portfolio met concrete goede voorbeelden
ter inspiratie voor lokale overheden en andere woonactoren.
Mogelijke onderzoeksvragen:
•

Sloop of renovatie

•

Niet-bouwen

•

Stappenplan renovatie: wanneer voorzie je Hernieuwbare Energie, na de BEN-renovatie of na de dakisolatie?

•

Eigendomsstructuren | incl. mensen met beperkte middelen

Subactie: Ondersteunen van lokale overheden in nieuwe woonvormen en eigendomsstructuren (woonvisie 2020)
De provincie stimuleert en ondersteunt lokale besturen en/of intergemeentelijke samenwerkingen om een woonbeleid te voeren dat inzet op duurzaamheid en circulariteit én
veerkracht én woonmobiliteit én gezondheid. Wij willen het aantal buurten/dorpen dat
aan alle kwaliteitscriteria voldoet in onze provincie drastisch verhogen.

Actie: Stimuleren van fijnmazig groenblauw netwerk in de bebouwde omgeving
Naast het inzetten op het gebouwniveau is het belangrijk om de ruimere omgeving klimaatbestendig in te richten. Groenblauwe netwerken moeten fijnmazig doorlopen tot in
de kernen. Uit de risico – en kwetsbaarheidsanalyse (zie document ‘Onderbouwende cijfers’) blijkt onder andere dat er nog veel gemist potentieel ligt op het gebied van infiltratie. Uit de klimaat impactanalyse (zie document ‘Onderbouwende cijfers’) blijkt dat in
2015 15,9% van de provincie Antwerpen verhard was.
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Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 4.4 (Stimuleren van klimaatbestendige kernversterking met inbegrip van duurzame detailhandel) van het klimaatplan
(zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Opmaken richtlijnenkader groenblauwe netwerken in de bebouwde omgeving.
De risico- en kwetsbaarheidsanalyse (zie document ‘Onderbouwende cijfers’) toont het
grote belang om te investeren in het fijnmazig, multifunctioneel vergroenen van de bebouwde omgeving. Op beleidsmatig vlak ontwikkelt de provincie in overleg met de steden
en gemeenten een richtlijnenkader om groenblauwe inrichtingen van de ruimte op te nemen in diverse ruimtelijke instrumenten. Uitbreiding hiervan via extra aanbesteding van
een studie die gemeenten een methodiek aanreikt om hun groenblauwe netwerk te plannen op basis van ecosysteemdiensten. Het doel is om richtlijnen en normen te bepalen
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voor groenblauwe bouwstenen in dagdagelijks gebruikte ruimtelijke instrumenten. En om
de kennis en inzichten uit de studie uit te rollen naar de betrokken doelgroepen. De
studie wordt begeleid door provinciale diensten en gemeenten.

Subactie: Adviseren en begeleiden bij grootschalige nieuwbouw, renovatie en
gebieds(her)ontwikkeling
Via het projectadvies adviseert en begeleidt Kamp C de bouwheer, architect en/of aannemer van bij de opstart (opmaak projectdefinitie/eisen) tot en met de uitvoering van allerhande, grootschaligere (bouw)projecten. Deze adviesverlening focust zich op het optimaliseren van de duurzaamheid van het project, op alle gebieden: ruimte-, energie-, water- en materiaalgebruik, alsook de impact ervan om de leefomgeving. De Trias Energetica staat hierbij voorop. Uiteraard wordt hierbij ook steeds rekening gehouden met de
noden van de bouwheer en het beschikbaar budget. Het projectadvies omvat:
•

Advies en begeleiding bij renovatie en nieuwbouw

•

Advies inzake duurzaamheidsaspecten (energie, groenblauw, materialen, enz.) bij
opmaak van bouwcodes, woonvisies, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

•

Advies inzake duurzaamheidsaspecten bij gebieds(her)ontwikkelingen

•

Coaching om het project te kaderen in een duurzame vastgoedstrategie van het
patrimonium

Subactie: Openleggen waterlopen
De provincie ondersteunt zijn lokale besturen in het openleggen (ontkluizen) van waterlopen d.m.v. een onderzoek. In tegenstelling tot ingebuisde waterlopen kan het water in
open bedding beter infiltreren in bodem, en zorgt het voor meer groen, dus meer klimaatbestendige kernen.

Actie: Stimuleren van duurzame versterking van handelskernen
De provincie trekt volop de kaart van kernversterking om steden en gemeenten vitaal te
maken en te houden. Het doel is om duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel
uit te stippelen, waarbij gestreefd wordt naar een goede balans tussen aantrekkelijke detailhandel in de kern en grootschalige detailhandel in de periferie. Nabijheid van functies
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creëert levendigheid en beperktere mobiliteitsbewegingen. Een gemeente zonder basisaanbod detailhandel in haar centrum leidt tot bezoekersverliezen, ook voor de andere
functies, en vice versa. Ruimtelijk gezien dienen ongewenste kleinhandelslinten vermeden te worden. Bijkomende ontwikkelingen van baanwinkels langs invalswegen of verbindingswegen, of de inplanting van shoppingcenters buiten de binnenstedelijke woonomgevingen, worden afgeremd. Om de ontwikkeling van detailhandel buiten de kernen tegen
te gaan, worden ook provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt (zie beleidsinstrument “Reguleren van de klimaatimpact”).
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 4.4 (Stimuleren van klimaatbestendige kernversterking met inbegrip van duurzame detailhandel) van het klimaatplan
(zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).
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Subactie: Opmaken van een visie voor selectief locatiebeleid voor het detailhandelsaanbod in combinatie met het herstructureren binnen bestaande winkelzones
De provincie ondersteunt een selectief locatiebeleid voor het detailhandelsaanbod in combinatie met het herstructureren binnen bestaande winkelzones. Dit gebeurt op basis van
een duidelijke, onderbouwde visie met betrekking tot de impact op het bestaande aanbod, de effecten op de leefomgeving, de omvang en samenstelling van de bevolking en
de rol van het verzorgingsgebied van de gemeente. Nieuwe detailhandelsvestigingen
worden getoetst op hun impact op het wegennet. Aanbodlocaties in de nabijheid van
knooppunten van openbaar vervoer of langsheen fietsroutes krijgen de voorkeur. De parkeerdruk op het openbaar domein moet zo minimaal mogelijk zijn en ook de veiligheid en
omgevingskwaliteit van stads- en dorpskernen zijn belangrijke parameters.
Dit herstructureren op voorkeurslocaties moet gekoppeld worden aan uitdoofscenario’s
op bestaande minder gewenste locaties. Principes van ruimtelijk rendement zoals compact bouwen (bv. in de hoogte bouwen), verweving of meervoudig ruimtegebruik en het
tegengaan van verdere versnippering van de ruimte, zijn essentieel in het provinciaal detailhandelsbeleid. Vanuit het perspectief van intensief of slim ruimtegebruik krijgen projecten waarbij enerzijds sprake is van herbestemming van bestaande gebouwen en anderzijds stapeling, clustering en verweving van functies, de voorkeur. Maximaal hergebruik van ruimte primeert boven het aansnijden van open ruimtes.

BELEIDSINSTRUMENT:
FINANCIEEL ONDERSTEUNEN
VAN KLIMAATOPLOSSINGEN

Actie: Vergroenen van schoolomgevingen
De provincie en de Regionale Landschappen bieden financiële ondersteuning aan alle
scholen die hun schoolomgeving willen vergroenen. Daarbij kunnen ze beroep doen op
gratis ondersteuning door hun MOS-begeleider. Tijdens een intensieve trajectbegeleiding
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op maat van je school werken we onder meer aan een visie in het kader van vergroening, opstellen van doelstellingen en het verbreden van het draagvlak in het kader van je
vergroeningsproject. Maar je kunt ook kiezen voor één of meerdere sessies waarbij je
leert hoe je samen met je team kan werken naar een groene school.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 4.4 (Stimuleren van klimaatbestendige kernversterking met inbegrip van duurzame detailhandel) van het klimaatplan
(zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Actie: Ondersteunen van logiesaanbieders bij duurzame uitbating
De provincie zet logiesuitbaters op haar grondgebied aan tot een duurzaam beleid. Toerisme provincie Antwerpen biedt subsidies aan voor verduurzaming van de logies en voor
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digitalisering van de boekingen. Wat het verduurzamen betreft, wordt er vooral ingezet
op het behalen van het Green Keylabel. Deze financiële ondersteuning richt zich naar
kleinschalige logies.
Om logiesaanbieders te helpen bij het uitbouwen van een duurzame uitbating wil Toerisme Provincie Antwerpen een logiescommunity creëren waarbij door het tonen van best
practices andere logies aangezet worden tot duurzame initiatieven
Deze actie geeft uitvoering aan operationele doelstellingen 4.2 (Verbeteren van de energieprestaties van niet-residentiële gebouwen) en OD 4.4 (Stimuleren van klimaatbestendige kernversterking met inbegrip van duurzame detailhandel) van het klimaatplan (zie
document ‘Klimaatbeleidsplan’).

BELEIDSINSTRUMENT:
STIMULEREN VAN ONDERZOEK NAAR
EN ONTWIKKELING VAN
CONCRETE OPLOSSINGEN

Actie: Stimuleren van energetische en circulaire renovatie op technisch en financieel gebied
Kamp C zet in op verschillende fondsen om concrete oplossingen te ontwikkelen en dit op
verschillende topics: de renovatiegraad verhogen; aangename woonomgevingen creëren;
circulair bouwen integreren.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstellingen 4.1 (Verhogen van de energetische renovatiesnelheid van residentiële gebouwen richting 3,5% per jaar), OD 4.2
(Verbeteren van de energieprestaties van niet-residentiële gebouwen) en van OD 4.4
(Stimuleren van klimaatbestendige kernversterking met inbegrip van duurzame detailhandel) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).
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Subactie: Uitvoeren van Interregproject Rhedcoop ‘Renovatie en hernieuwbare Energie Diensten via Coöperaties’
RHEDCOOP werkt praktische en financiële modellen uit om energetische renovaties en
productie van hernieuwbare energie te vereenvoudigen, zowel in publieke gebouwen als
particuliere woningen. Mobilisatie van burgers en het creëren van voldoende betrokkenheid blijken belangrijke knelpunten. Het model wordt ontwikkeld op maat van de energie(burger)coöperaties in Nederland en Vlaanderen en incorporeert een praktische en financiële ontzorging van de betrokken doelgroepen. De uitdaging in RHEDCOOP is om via
de demoprojecten en de daarin aanwezige variatie van gebouwtypologieën en doelgroepen, te ontwikkelen en te laten uitgroeien tot haalbare ESCo-modellen met voldoende
rendement om leefbaar te zijn. Kamp C is binnen het project verantwoordelijk voor 1 demoproject dat zich situeert in Kontich en Mortsel: de energetische renovatie van 40 woOnze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal én klimaatveilig

ningen (focus kwetsbare doelgroepen) en uitrol van een businessmodel voor de alternatieve financiering van deze 40 renovaties. In dit project ondersteunt Kamp C de gemeente Kontich en stad Mortsel concreet met:
•

De mobilisatie van woningeigenaars om te renoveren

•

De mobilisatie en opleiding van burgers om energie-ambassadeur te worden in
hun buurt

•

Advies bij de te nemen renovatiemaatregelen van deze woningen

•

Communicatie van alternatieve financieringsmodellen om deze renovaties te realiseren

•

Ontwikkeling van een multi-inzetbare, mobiele “infostand” die na het project ook
in andere gemeenten kan ingezet worden – doel van deze mobiel is om in de eerste plaats (her)kenbaarheid te geven aan acties die de bewustmaking van burgers/bewoners over energiezuinig leven en (ver)bouwen vergroten.

Het project loopt van 1 mei 2018 tot 30 december 2021. Indien het financieringsmodel
werkt voor particuliere woningen zal bekeken worden of hier verder uitrol mogelijk is. Er
wordt gedacht om een businessmodel uit te werken voor groepswoningbouw, vanaf januari 2021.

Subactie: Uitvoeren van Interregproject HOUSING 4.0 Energy
Samen met Europese partners onderzoeken we de mogelijkheden van innovatieve technieken en materialen om CO2-neutraal te bouwen. Het aanbod van betaalbare lage-energiewoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens in regio Noordwest-Europa is ontoereikend. Technieken en bouwpraktijk houden geen rekening met de financiële draagkracht
van deze groeiende bevolkingsgroep en de kleine woonoppervlakte die ze nodig heeft. Ze
wonen vaak in grote, energieverslindende woningen. De partners ontwikkelen en testen
een digitaal bouwplatform dat toelaat het ontwerp van een woning, de productie van
duurzame bouwelementen én de eigenlijke constructie perfect op elkaar af te stemmen
en te vereenvoudigen. Voor elke keuze die de ontwerper maakt, zal het platform aangeven wat de gevolgen zijn voor de kosten, de uitstoot van broeikasgassen en het bouwproces. Kamp C begeleidt de realisatie van 6 pilot woningen in Huldenberg.
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Het project loopt af eind november 2021. De ontwerpplannen van de compacte, nulenergie pilotwoningen worden gratis ter beschikking gesteld aan de bouwwereld via digitaal
platform. Het platform blijft ter beschikking na afloop van het project.

Subactie: Uitvoeren van H2020-project ‘SURE2050’: ‘Ondersteunen gemeenten bij
een duurzame vastgoedstrategie’
Dit project ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken
van een strategisch vastgoedplan, met klimaatneutraliteit tegen ten laatste 2050 als uitgangspunt. Het blijft niet bij planning. Deelnemende overheden krijgen ondersteuning
voor effectieve investeringsprojecten, met onder andere advies over financiële oplossingen. De rol van Kamp C ligt vooral in de coaching van de investeringsprojecten en klantenrelaties met de lokale besturen.
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SURE2050 startte in mei 2019 en loopt af eind september 2022. Er zullen verschillende
lokale vastgoed strategieën ontwikkeld worden. Na het project worden een aantal templates van vastgoedstrategieën ontsloten op maat van de grootte en identiteit van een
lokaal bestuur.

Actie: Stimuleren van energetische en circulaire renovaties in de (private en
sociale) huursector
Kamp C zet in op verschillende fondsen om concrete oplossingen te ontwikkelen en dit op
verschillende topics: de renovatiegraad verhogen specifiek naar de doelgroepen die minder gemakkelijk te bereiken zijn via het reguliere circuit; namelijk de huursector en mensen in armoede.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstellingen 4.1 (Verhogen van de
energetische renovatiesnelheid van residentiële gebouwen richting 3,5% per jaar), OD
4.2 (Verbeteren van de energieprestaties van niet-residentiële gebouwen) en van OD 4.4
(Stimuleren van klimaatbestendige kernversterking met inbegrip van duurzame detailhandel) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Uitvoeren van Interregproject CHARM: ‘Circular Housing Asset Renovation &
Management’
Het doel van CHARM is het beperken van de afvalberg bij renovatie en nieuwbouw van
sociale huurwoningen. Aan de hand van circulaire aanbestedingsprocedures zullen de sociale huisvestingsmaatschappijen inzetten op recycling en upcycling. De stroom van gebruikte materialen afkomstig van renovatie wordt niet meer gezien als afval, maar wel
als nieuwe grondstof. Verschillende partners in het project voeren ook fysieke demonstratieprojecten uit om de procedures te testen en verbeteren. Om gebruikte materialen
opnieuw aan te wenden zullen lokale uitwisselingsplatformen opgezet worden, zowel in
digitale als fysieke vorm. Kamp C ondersteunt binnen dit project de sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen bij de aanbesteding en de realisatie van hun circulaire demonstratieprojecten. Verder brengen wij onze kennis rond circulair bouwen in het project
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en vertalen we het naar gebruik in sociale huisvesting en bij renovatie. Wij delen de kennis in eigen land en organiseren trainingssessies zodat andere actoren aan de slag kunnen met circulair aanbesteden. Het project loopt af eind oktober 2022.

Subactie: Uitvoeren van Energymeasures: ‘Het wegwerken van energiearmoede’
Iedereen moet kunnen beschikken over een aangepaste woning van goede kwaliteit, in
een kwaliteitsvolle woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.
Het doel van het project is het wegwerken van energiearmoede door goedkope maatregelen en verandering in energie gerelateerde gedrag of gewoonten. De stad Turnhout
voert het verplichte certificaat “Vlaamse Wooncode” gefaseerd in voor de private huurmarkt. Dit biedt toegang tot het lagere segment van de private huurmarkt zowel eigenaars als huurders. In Energymeasures bieden we huurders aan hun energie-efficiëntie te
verbeteren. Dit door een combinatie van goedkope maatregelen en door veranderingen
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in hun energie gerelateerd gedrag en gewoonten. Samenlevingsopbouw en Kamp C hebben reeds ervaring met “Goed Plan” een ontzorgingstraject aan verhuurders op de private huurmarkt. Energymeasures wil dat verhuurders de huurwoning kwalitatief verbeteren via een intensieve begeleiding. Dit zowel op het vlak van minimale kwaliteit als op
het vlak van verbeterde energieprestatie. Het gaat van kleine werkjes die al lang wachten op herstelling tot een grondige renovatie van het pand. Kamp C leidt energiemeesters op, die bij de mensen thuiskomen.
Het project is gestart in september 2020 en loopt tot september 2023.

Actie: Voeren van onderzoek naar gezonde leefomgevingen - Kerngezond
Hittestress heeft een duidelijke negatieve invloed op de gezondheid. Via het strategisch
onderzoeksproject Kerngezond, onderzoekt de provincie Antwerpen samen met de Universiteit Antwerpen hoe gezondheidsoverwegingen kunnen meegenomen worden in het
ruimtelijk planproces. Aandacht voor het belang van een gezonde leefomgeving neemt
toe, zowel in de gezondheidssector als de ruimtelijke planning. Desondanks blijft de
vertaling naar de praktijk een grote uitdaging. Een belangrijke reden hiervoor ligt in de
beperkte kennisuitwisseling tussen beide disciplines. Door lokale zorgverleners te betrekken in het planproces zoeken we naar een manier om enerzijds het gebied beter te kunnen benutten door de zorgsector, en anderzijds om het natuurlijke kapitaal in de kernen
te verhogen in functie van gezondheid. Het project resulteert in richtlijnen voor ruimtelijk
ontwerpers die willen inzetten op gezonde kernversterking. Daarnaast wordt het project
beschouwd als een leerproces naar een transdisciplinaire samenwerking tussen de ruimtelijke planning en zorgsector op niveau van beleid, onderzoek en praktijk. Deze actie
geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 4.4 (Stimuleren van klimaatbestendige
kernversterking met inbegrip van duurzame detailhandel) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).
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SD 5. Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

BELEIDSINSTRUMENT:
REALISEREN EN ORGANISEREN
VAN KLIMAATOPLOSSINGEN

Actie: Organiseren van samenwerking rond (hernieuwbare) energie op bedrijventerreinen
De POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) faciliteert investeringen in (innovatieve)
(hernieuwbare) energieprojecten op bedrijventerreinen.
Een voorbeeld is het Terbekehof in Wilrijk, waar in samenwerking met heel wat andere
partners een warmtenet werd uitgerold dat restwarmte van de afvalverbrandingsoven
van ISVAG levert aan bedrijven. Door gebruik te maken van restwarmte kunnen heel wat
CO2 en andere emissies vermeden worden. De komende jaren zal dit warmtenet verder
worden uitgebreid naar andere bedrijventerreinen, de Universiteit Antwerpen, het Universitair Ziekenhuis, en woonwijken. Ook voor glastuinbouwbedrijven screent de POM
nieuwe locaties op mogelijke synergiën met warmtenetten, zodat serres of omliggende
gebouwen gebruik kunnen maken van restwarmte.
Op het bedrijventerrein Duwijck 2 dat eigendom is van de POM zullen in de periode
2021-2025 drie windturbines gebouwd worden door Ecopower. Deze windturbines zullen
coöperatief gefinancierd worden door burgers.
Deze actie draagt bij aan de operationele doelstelling 5.1 (Ondersteunen van hernieuwbare energieproductie, rekening houdend met de juiste installatie op de juiste plaats) en
OD 5.2 (Ondersteunen van duurzame warmte), en helpt ook bij het ondersteunen van
een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering (OD 7.1).
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BELEIDSINSTRUMENT:
REGULEREN VAN DE KLIMAATIMPACT

Actie: Behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen voor hernieuwbare energie-installaties
De dienst omgevingsvergunningen van de provincie is bevoegd om vergunningsaanvragen te verlenen of te weigeren aan (hernieuwbare) energie-installaties die een grote impact hebben op de leefomgeving (bv. windturbines). Om de klimaatdoelstelling te halen
zullen er de komende tien jaar heel wat windturbines moeten bijkomen in onze provincie.
De vraag naar groene stroom en hernieuwbare energie gaat niet noodzakelijk samen met
voldoende draagvlak voor windturbines in de buurt. In 2019 werd 11 van de 15 afgeleverde vergunningen aangevochten. Dit leidt regelmatig tot vertragingen of afkeuringen
van projecten. De provinciale Omgevingsvergunningscommissie behandelt de verschilOnze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

lende bezwaren en brengt standpunten bij elkaar en bereidt zo een geïnformeerd advies
voor, dat wordt voorgelegd aan de deputatie die de eindbeslissing neemt.
Deze actie draagt bij aan de operationele doelstelling 5.1 (Ondersteuning van hernieuwbare energieproductie, rekening houdend met de juiste installatie op de juiste plaats) en
OD 5.2 (Ondersteunen van duurzame warmte), en helpt ook bij het ondersteunen van
een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering (OD 7.1).

Actie: Opstellen van landschappelijke voorwaarden voor vergunningen van

energetische ingrepen
De energielandschappen 1 brengen duidelijk per landschap of regio in beeld waar de
grootste opportuniteiten liggen in productie, verbruik en opslag van energie. Dit kan ook
de basis worden om ook een kader uit te werken waarin we als adviserende en vergunningverlenend overheid een steentje kunnen bijdragen aan de energietransitie. We onderzoeken hoe we kwalitatieve voorwaarden op kunnen stellen voor het inpassen van installaties voor energieopwekking, -opslag en –distributie op maat van het landschap. We
vertrekken vanuit de ruimtelijke context en de mogelijkheden die het landschap op vlak
van energie, ruimtegebruik, … biedt om vergunningsaanvragen te beoordelen. Het geeft
een duidelijke richting bij interne advisering en vergunningen, maar ook bij de lokale besturen geeft het inzichten in de zaken waar ze lokaal kunnen op inzetten en waar beter
gekeken kan worden in een bovenlokale aanpak via de energielandschappen en uiteraard
ook bij de aanvragers. Zo kunnen we energie koppelen aan de ruimtelijke draagkracht
van ons grondgebied en maken er een geïntegreerd thema van in de vergunningsaanvragen.

1

Deze actie vloeit voort uit de actie “Ruimtelijk onderzoek naar de provinciale energielandschappen”,
onder beleidsintrument ‘Stimuleren van onderzoek naar en ontwikkeling van concrete oplossingen’
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Deze actie draagt bij aan de operationele doelstelling 5.1 (Ondersteunen van hernieuwbare energieproductie, rekening houdend met de juiste installatie op de juiste plaats) en
OD 5.2 (Ondersteunen van duurzame warmte) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

BELEIDSINSTRUMENT:
ONTZORGEN EN ADVISEREN
VAN LOKALE ACTOREN

Actie: Inzetten van een energiemakelaar om lokale warmteprojecten te faciliteren
Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

Subactie: Opzetten van minstens 3 warmtenet trajecten
Deze actie vloeit voort uit het Interregproject DOEN dat tot september 2021 liep. De provincie zet de inzichten uit dat project verder uit en stelt een energiemakelaar aan die lokale actoren ondersteunt om het aantal duurzame warmtenetten te versnellen, verhogen
en verbeteren. Elk jaar zullen er drie trajecten opgestart worden.
Zo droeg de energiemakelaar al bij aan de ontwikkeling van een warmtenet in Edegem
en Mortsel, waarbij restwarmte van Agfa-Gevaert gebruikt wordt om een nieuwe duurzame woonwijk met ongeveer 330 woongelegenheden te verwarmen. Vandaag gaat nog
veel energie verloren. Deze energie kan buiten de bedrijfssite echter perfect van nut zijn.
Om deze koppeling tot stand te laten komen, moeten er een aantal zaken onderzocht en
drempels overwonnen worden: inzicht in de technische en financiële haalbaarheid, betrokken partijen met elkaar in contact brengen, zoeken naar projectfinanciering, … Deze
taken worden ondersteund vanuit de provincie via het inzetten van een energiemakelaar
als openbare dienstverlening. Deze actie draagt bij aan de operationele doelstelling 5.2
(Ondersteunen van duurzame warmte) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’)

Subactie: Uitvoeren glastuinbouwgebiedscan
Ook voor glastuinbouwbedrijven screent POM Antwerpen - in samenwerking met de adviseur glastuinbouw (DLB) en adviseur energie (DECO)- via een GIS-analyse naar nieuwe
locaties voor mogelijke synergiën met warmtenetten. Hiervoor wordt er zowel gekeken
naar de mogelijkheid van glastuinbouw die als warmtebron fungeert als naar glastuinbouw die warmte afneemt. De komende jaren zullen deze adviseurs deze gebiedsscans
up-to-date houden om mogelijke opportuniteiten niet uit het oog te verliezen. Serres
kunnen hun warmte bijvoorbeeld uitwisselen met naburige veeteeltbedrijven, woonzorgcentra, ziekenhuizen, …. We bieden trajectbegeleiding en advies aan ondernemers om
projecten te helpen opstarten, faciliteren de processen door de juiste partners rond de
tafel te brengen en trachten het idee meer te integreren in de sector. Deze actie draagt
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bij aan de operationele doelstelling 5.2 (Ondersteunen van duurzame warmte) van het
klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

BELEIDSINSTRUMENT:
STIMULEREN VAN ONDERZOEK NAAR
EN ONTWIKKELING VAN
CONCRETE OPLOSSINGEN

Actie: Ruimtelijk onderzoek naar de provinciale energielandschappen
Een ‘energielandschap’ is een geografisch gebied waarbinnen zich gelijkaardige ruimtelijke, socio-economische en energetische kenmerken voordoen en waarbinnen een wisOnze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

selwerking tussen deze beleidsdomeinen voor een win-win situatie zorgt. Het vormt een
instrument om intergemeentelijke samenwerking rond energietransitie op poten te zetten. Energielandschappen zijn een bestuurlijke samenwerkingsvorm die moet helpen om
een energiestrategie vorm te geven. Via de gebiedsgerichte aanpak van de energielandschappen willen we stap voor stap de energietransitie realiseren op een ruimtelijk verantwoorde, betaalbare en lokaal gedragen manier. De energielandschappen tonen per gebied wat de meest interessante ingrepen zijn om op in te zetten gekoppeld aan de landschappelijke eigenheid van dat gebied. Als provincie engageren we ons om gemeenten te
begeleiden in hun transitieopgave. Via regionale coördinatie willen we samenwerking te
bevorderen on zo de slaagkansen van lokale projecten te vergroten.
We zoeken naar winsten die meer zijn dan louter de opwekking van energie, maar ook
betrekking hebben op andere ruimtelijke uitdagingen zoals verspreide bebouwing, lintbebouwing, korte keten, minder verkeersstromen, enz. De energielandschappen zijn
daarom geen vaststaande, rigide afbakening, maar een manier om energiesystemen te
analyseren en te begrijpen, alsook de kans te benutten om dit systeem te verbeteren.
Door hen bijvoorbeeld te integreren in het bebouwde landschap en energie te verweven
met bestaande functies.
Bij de uitwerking van de energielandschappen formuleren we een aantal krachtlijnen die
voor de hele provincie van toepassing zijn. Daarnaast bevatten ze sets van uitvoerbare
strategieën die gebiedsgericht toe te passen zijn.
We brengen samen met de lokale besturen in kaart welke beleidsprioriteiten en uitdagingen elk energielandschap kent, welke projecten er al lopen en welke ondersteuning de
lokale besturen nodig hebben. Samen met de lokale besturen werkt Dienst Ruimtelijke
Planning (DRP) een plan van aanpak uit om op een pragmatische manier de energietransitie uit te rollen. In 2020-2021 is DRP gestart met 4 energielandschappen als pilootproject. De inzichten uit dit pilootproject worden meegenomen in de opmaak van een provinciaal ruimtelijk energiebeleid. Er wordt een plan van aanpak opgemaakt voor de uitrol
van regionale ‘energiestrategieën met een proactieve uitvoering’. Deze actie draagt bij
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aan operationele doelstelling 5.1. (Ondersteunen van hernieuwbare energieproductie, rekening houdend met de juiste installatie op de juiste plaats) en OD 5.2. (Ondersteunen
van duurzame warmte) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Actie: Deelnemen aan Europese projecten rond hernieuwbare energie
De verschillende provinciale diensten zoeken naar Europese financiering voor samenwerkingen die innovatieve hernieuwbare energieprojecten ontwikkelen en de geleerde lessen
helpen verspreiden. Ze worden hierbij bijgestaan door de Dienst Europa. Hieronder (zie
subacties) vind je een overzicht van de huidige lopende projecten. De komende jaren
zullen er heel wat nieuwe projecten opgestart worden. De komende jaren zal deze lijst
geregeld geactualiseerd worden op de interactieve website van het klimaatplan.
Deze actie draagt bij aan de operationele doelstelling 5.1 (Ondersteunen van hernieuwbare energieproductie, rekening houdend met de juiste installatie op de juiste plaats) en
OD 5.2 (Ondersteunen van duurzame warmte) van het klimaatplan (zie document ‘KliOnze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

maatbeleidsplan’).

Subactie: Uitvoeren van het Interregproject SOLARISE
Kamp C is partner in het Solarise project. Het partnerschap zal verschillende innovatieve
zonne-energie oplossingen demonstreren en testen bij moeilijkere doelgroepen: in historische en/of publieke gebouwen, maar ook bij woningen van gezinnen met een laag inkomen, zowel in een bebouwde als landelijke omgeving. Elk demonstratieproject kan de
kosten voor de energieopwekking via zonne-energie doen dalen, in combinatie met een
innovatieve opslagtechniek om de efficiëntie te verhogen. De belangrijkste outputs zijn:
•

Een business case en een strategie voor de replicatie van de technologieën

•

Een campagne bij de stakeholders

•

Een Solar Roadmap om de adoptie van zonne-energie in de regio te stimuleren

•

De projectresultaten verspreiden via conferenties, training sessies, events, …

•

Een gids over de wetgeving, technologieën en goede voorbeelden in de regio

Subactie: Uitvoeren van het Interregproject ‘Community-based Virtual Power Plant’
(cVPP)
Het project wil een nieuw model opzetten en testen in 3 markten (België, Nederland &
Ierland). cVPP beoogt een boost te geven aan de productie en distributie van lokale hernieuwbare energie en hanteert hiervoor een bottom-up aanpak, nl. energiegemeenschappen. De focus gaat uit naar koolstofarme technologieën en het project levert zo een bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot en de opschaling van hernieuwbare energie. Het systeem zorgt ervoor dat vraag en aanbod van hernieuwbare energie en de infrastructuur ervan, lokaal worden gekoppeld en gemanaged.
Bij dit project wordt een VPP uitgerold die community-based is, m.a.w. gedragen door
een burgerinitiatief. Dergelijke bottom-up aanpak leidt tot een grotere participatie en invloed van de lokale gemeenschap en stimuleert bewustwording en publieke betrokkenheid in de energietransitie. cVPP geeft een lokale gemeenschap dus de kans om te voorzien in de eigen energiebehoefte, en te experimenteren met de uitwisseling, opslag en
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management van de hernieuwbare energie. Het project zal ook een gids zijn voor het reproduceren van gemeenschappen die een VPP willen opstarten en bijdragen aan de uitrol
naar de rest van NWE & EU door disseminatie van businessplannen en richtsnoeren. Er
wordt bekeken binnen de green deal call om hier een vervolg aan te knopen.

Subactie: Uitvoeren van het EIP-project Pocketboer
Het project ‘Pocketboer’ wil pocketvergistingsinstallaties in Vlaanderen beter laten
draaien. Pocketvergisters zijn technologieën waarbij organisch materiaal (bv. runderdrijfmest) wordt vergist en omgezet tot biogas. Het biogas (hoofdzakelijk methaan) wordt als
hernieuwbare energiebron gebruikt in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK). Het
biogas wordt in de WKK verbrand en drijft een motor en generator aan. Zo komt energie
vrij in de vorm van elektriciteit en warmte die maximaal op het eigen bedrijf wordt gebruikt. De installaties werkten echter niet overal even goed. Hierdoor draaien sommige
landbouwers verliezen terwijl zij net investeren om de kosten te drukken. Op vraag van
verschillende landbouwers brengt de Hooibeekhoeve via dit project de uitbaters bij elOnze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

kaar. Samen zullen we de installaties vergelijken om vervolgens te zoeken naar oplossingen. Zo willen we het aandeel installaties die goed draaien in Vlaanderen aanzienlijk
verhogen. Tegelijkertijd willen we ook het ecologische plaatje mee in rekening brengen.
Zo kunnen ook broeikasgasemissies bij mestopslag aangepakt worden.
Dit project wordt gesubsidieerd vanuit het Europees partnerschap voor innovaties (EIP)
en verloopt in samenwerking met Inagro, Boerenbond, Innovatiesteunpunt, Innolab en
Biogas-E.

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

76

Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

SD 6. Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

BELEIDSINSTRUMENT:
REALISEREN EN ORGANISEREN
VAN KLIMAATOPLOSSINGEN

Actie: Aanleggen van fietsostrades
De dienst mobiliteit van de provincie zorgt voor de realisatie van een aantal prioritaire
fietsostrades in het fietsostradenetwerk (en niet langs gewestwegen of waterwegen): van
concept tot en met aanleg van het tracé. De provincie onderzoekt en faciliteert ook bovenlokale autoluwe fietsroutes langs lokale wegen en adviseert lokale besturen bij de realisatie van delen van het fietsostradenetwerk. De lokale besturen staan in voor het onderhoud van de fietsostrades.
In de provincie Antwerpen is 377 km van de 500 km fietsostradenetwerk nu al befietsbaar. Op die manier willen we meer mensen verleiden tot de fiets voor meer duurzame
verplaatsingen. Woon- en werkplaats worden zo niet alleen snel, comfortabel en veilig
bereikt, de keuze voor duurzame vervoersmiddelen draagt ook bij tot de realisatie van de
klimaatdoelstellingen. Deze actie draagt bij aan de operationele doelstelling 6.1 (Verplaatsingen gebeuren voor minstens 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer). De
actie ‘realiseren van ecologische bermen langs fietsostrades’ draagt eveneens bij aan de
operationele doelstelling 3.2 (Verbinden van bossen, parken, natuurgebieden en waterelementen tot een samenhangend, veerkrachtig groenblauw netwerk) van het klimaatbeleidsplan.

Subactie: F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel
De fietsostrade Antwerpen-Mechelen-Brussel is een traject van 45 km, volgt de spoorlijn
van Antwerpen tot Mechelen om daarna het jaagpad langs de Zenne te volgen tot in
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Brussel. Het grote succes van het traject tussen Antwerpen-Mechelen vraagt om bijkomende aanpassingen en optimalisaties. Zo worden bv. in Mortsel enkele fietspaden verbreed en kruispunten verkeersveiliger gemaakt. In Sint-Katelijne-Waver wordt er een
nieuw fietspad gerealiseerd op de stationsparking.
De komende jaren wordt ook de ontbrekende schakel tussen Mechelen en Zemst weggewerkt. Om dit te realiseren moet een stuk fietsostrade van 2 km langs de westzijde van
de spoorlijn van de Steenmolenstraat tot aan de grens van Zemst gebouwd/gerealiseerd
worden. De provincie Vlaams-Brabant zal de resterende knelpunten op haar grondgebied
wegwerken, zodat tegen 2025 de fietsostrade helemaal van Antwerpen tot in Brussel befietsbaar is.

Subactie: F4 Antwerpen-Gent
De fietsostrade F4 volgt de spoorlijn Antwerpen-Gent. Je kan deze fietsostrade al gebruiken tussen Destelbergen en Beveren-Waas.
Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

In de stedelijke centra is de ruimtelijke inpassing complex, en zullen een aantal onderdelen heraangelegd worden. Het deel op het grondgebied van de provincie Antwerpen,
wordt door de dienst mobiliteit van de provincie ontworpen. De gemeente Zwijndrecht
plant de aanleg van het ontbrekende deel van de F4 op haar grondgebied in 2 fasen. De
verdere realisatie van de F4 tussen Zwijndrecht en de FR10, de fietsring rond Antwerpen,
is voorzien bij de realisatie van de Oosterweelverbinding.

Subactie: F11 Antwerpen-Lier
De F11 heeft een lengte van 12 km en zorgt ervoor dat je op een half uur vlot, veilig en
comfortabel van Antwerpen naar Lier (of omgekeerd) kan fietsen. Ze verbindt Lier over
Boechout en Mortsel met Antwerpen en loopt door dichtbebouwd gebied met veel werken schoolbestemmingen. De komende jaren wordt deze verder aangelegd en bestaande
stukken geoptimaliseerd. Zo wordt er een brug over de sporen en tunnel onder de Ring
in Lier gerealiseerd.

Subactie: F12 Antwerpen-Bergen op Zoom
Via deze fietsostrade ligt Nederland binnen fietsbereik. De F12 brengt je via Merksem,
Ekeren, Antwerpen Haven, Berendrecht, Zandvliet, Stabroek zo naar Ossendrecht,
Woensdrecht en Bergen op Zoom in Nederland. De F12 volgt het fietspad langs de Noorderlaan in de haven. Eens klaar zal deze fietsroute 34 km lang zijn.
De provincie Antwerpen ontwerpt de ontbrekende schakel tussen de Noorderlaan en het
centrum van Ekeren. Deze verbinding kruist de afrit Leugenberg, het Schijn en de A12.

Subactie: F14 Antwerpen-Essen
De F14 volgt vanaf de aansluiting met de F5, het Albertkanaal, de spoorweg van Antwerpen door Ekeren, Kapellen en Kalmthout naar het station van Essen.
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De F14 is al grotendeels gerealiseerd. Er ontbreken nog enkele schakels zoals een klein
stukje op de grens van Ekeren en Kapellen, en de verbinding tussen het kanaal en station Luchtbal. Op die trajecten fiets je voorlopig over een alternatieve route langs de bestaande wegen.

Subactie: F102 Turnhout-Herentals
Van Herentals naar Turnhout fiets je via de F102 via Kasterlee over een route van 18 km.
Het geplande traject gaat door twee natuurgebieden en bleek niet realiseerbaar op korte
termijn. De provincie Antwerpen werkt nu we aan een concept van autoluwe fietsroutes
als alternatief voor fietsostrades. Met dit project proberen we de bestaande infrastructuur
zoveel mogelijk in te schakelen als comfortabele en veilige fietsroute om nieuw ruimtebeslag te vermijden.

Subactie: F103 Lier-Herentals
De fietsostrade F103 Lier-Herentals loopt over een lengte van 20 km langs de spoorlijn.
Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

De F103 ontsluit Lier, Nijlen, Grobbendonk en Herentals. De provincie Antwerpen heeft
een voorkeurstraject gekozen en begint deze legislatuur aan de realisatie.

Subactie: F 104 Lier-Aarschot
De F104 wordt een fietsostrade van 29 km lang die Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Begijnendijk en Aarschot met elkaar verbindt.
Er een voorkeurstracé gekozen. Momenteel wordt er gewerkt aan het ontwerp van de
fietsinfrasctructuur.

Subactie: F 105 Herentals-Balen-Leopoldsburg
De fietsostrade F105 loopt langs de spoorweg van Herentals over Olen, Geel, Mol, Balen
en zo verder naar Limburg. Met een totale afstand van 36 km fiets je dwars door de
Kempen van west naar oost of omgekeerd. De realisatie van deze fietsostrade draait op
volle toeren. De voorbije jaren zijn heel wat deeltrajecten gerealiseerd en de komende
jaren komen er nog heel wat kilometers bij. In 2024 zou deze fietsostrade klaar moeten
zijn.

Subactie: Realiseren van ecologische bermen langs fietsostrades
De bermen langs fietsostrades kunnen als ecologische en natuurverbinding bijdragen aan
klimaatadaptatie, Dienst Mobiliteit en dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeheer onderzoeken hoe ze de bestaande en nieuwe fietsostrade bermen hiervoor het best inrichten.

Subactie: Inzetten op innovatie bij aanleg infrastructuur
De aanleg van fietsostrades zorgt voor een klimaatimpact, een positieve omdat duurzame mobiliteit gestimuleerd wordt maar ook een negatieve omdat er meer verhard
wordt door de aanleg van asfalt en er meer verlicht wordt. Om de negatieve effecten van
meer verharding en verlichting zoveel mogelijk te minimaliseren wil DMOB inzetten op
onderzoek naar duurzamere materialen en uitvoering, alternatieven voor verlichting, …
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Actie: Creëren van mogelijkheden voor duurzame fietsvakanties en recreatieve fietsverplaatsingen
Fietsvakanties zitten in de lift. Samen met de andere Vlaamse PTO’s (Provinciale Toeristische Organisaties) wil Toerisme Provincie Antwerpen door het creëren van iconische
fietsroutes vakantiegangers aanzetten tot een fietsvakantie en zich naar de vakantiebestemming te verplaatsen met de fiets of met openbaar vervoer. Hiervoor dient niet alleen
een netwerk van fietsroutes te bestaan maar dienen ook touroperators en aanbieders
van fietsservices (fietsverhuur, bagageservice,…) bij het project betrokken te worden.
Op die manier wordt de fiets, i.p.v. de wagen of het vliegtuig aantrekkelijker als transportmiddel voor vakanties. Op die manier draagt deze actie bij aan de operationele doelstelling 6.1 (Verplaatsingen gebeuren voor minstens 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer) en OD 6.4 (Ondersteunen van recreatie en vakantie dicht bij huis).

Subacties: Aanbieden van duurzame lokale fietsvakanties langs iconische fietsroutes
Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

Tot voor kort werd er voor lange afstandsfietsen voornamelijk gekeken naar de LF-routes
(beheer VZW Grote Routepaden) en de EuroVelo-routes. Vanuit het project ‘Fietsvakanties in Vlaanderen’ - een samenwerking tussen de 5 PTO’s - is het idee van de icoonroutes gegroeid: in Vlaanderen een aantal iconische thematische routes ontwikkelen die
het beste/mooiste van Vlaanderen bundelen. Deze icoonroutes zijn met elkaar verbonden, lopen over de knooppunten en vormen samen één grote Vlaanderenroute. De Icoonroutes vervangen dus de LF-routes en creëren één coherent thematisch fietsnetwerk voor
lange afstands- en vakantiefietsen. Het beheer wordt overgenomen door de 5 PTO’s en
Toerisme Vlaanderen die daarrond een overeenkomst opmaakten. In onze provincie hebben we de Schelderoute (van Doornik tot Vlissingen), de Kempenroute (van Antwerpen
tot de Maas) en de Kunststedenroute (van Oostende over Brugge, Gent, Antwerpen, Lier,
Mechelen, Leuven, Brussel). In de eerste helft van 2021 zullen we alle routes uitrollen.
De komende jaren bouwen we hierop verder: een website, publicaties, een B2B platform
zodat binnen- en buitenlandse ondernemers makkelijk alle bouwstenen aangereikt krijgen om meerdaagse fietsvakanties uit te werken, enz.

Subactie: Onderhouden en uitbouwen van fiets – en wandelknooppunten
De provincie is verantwoordelijk voor de bewegwijzering van het recreatief fiets- en wandelroutenetwerk. De toegankelijkheid van 3050 km aan knooppuntroutes en 4000 km
aan wandelroutes wordt verzekerd via de routedokters. Zij doen ook meldingen en verzamelen informatie over mogelijke problemen in het netwerk. Ook zoekt de provincie samenwerking met lokale horeca, stippelt ze fietsroutes uit, brengt ze fietskaarten uit, en
werkt ze mee aan digitale fietsrouteplanners.
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BELEIDSINSTRUMENT:
REGULEREN VAN DE KLIMAATIMPACT

Actie: Onderzoeken hoe we in ruimtelijke projecten voorwaarden aan bedrij-

ven langs waterwegen opleggen om transport via waterweg te gebruiken
Voor het goederenvervoer is transport via het water een alternatief ten opzichte van
transport via de weg. We willen het gebruik van het water als transportinfrastructuur stimuleren door langs bevaarbare waterwegen alle kansen te geven aan bedrijven die
transport via het water kunnen doen. Door voorwaarden op te leggen aan het type bedrijven dat zich langs waterwegen kan vestigen, willen we de economische ruimte langsheen kanalen en rivieren optimaal gebruiken. Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 6.3 (Stimuleren van bedrijven om hun goederentransport te optimaliOnze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

seren en te vergroenen).

Actie: Onderzoeken of het mogelijk is om een verordening op te maken rond

stedenbouwkundige lasten ten voordele van mobiliteitsingrepen in de buurt
Een verordening bevat voorschriften die geldig zijn voor het grondgebied van de gehele
provincie en kan over een veelheid van thema’s gaan wat betreft de stedenbouwkundige
inrichting van de ruimte. In een verordening rond stedenbouwkundige lasten, leggen we
bijkomende (financiële) lasten op aan vergunningsplichtige werken binnen de provincie
onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer de aanvragen een dermate impact
hebben op de mobiliteit in de omgeving. De opbrengsten van deze lasten gebruiken we
om duurzame mobiliteitsingrepen in de buurt te realiseren. Deze actie geeft uitvoering
aan de operationele doelstelling 6.1 (verplaatsingen gebeuren voor minstens 50% te
voet, per fiets of met het openbaar vervoer).

Actie: Onderzoeken hoe we in ruimtelijke projecten kunnen bijdragen aan de

realisatie van de modal shift 50/50
Provincie Antwerpen engageert zich om bij projecten waar dit relevant is, duurzame vormen van mobiliteit te stimuleren. Dit onderzoeken we verder in uitvoering van het provinciaal ruimtelijk beleidsplan en bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 6.1 (verplaatsingen gebeuren
voor minstens 50% te voet, per fiets of met het openbaar vervoer).
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BELEIDSINSTRUMENT:
ONTZORGEN EN ADVISEREN
VAN LOKALE ACTOREN

Actie: Begeleiden van werkgevers via het Provinciaal Mobiliteitspunt
Het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) is een uniek aanspreekpunt voor werkgevers die
maatregelen willen nemen om hun werknemers klimaatbewust naar het werk te laten komen. Mobiliteitsmanagement helpt bedrijven om de woon-werk- en dienstverplaatsingen
efficiënt en effectief te organiseren. Het PMP helpt mee om de operationele doelstelling
6.1 (Verplaatsingen gebeuren voor minstens 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer) te realiseren.

Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

Subactie: Opmaken van mobiscans om het woonwerkverkeer klimaatbewuster te maken
Het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) biedt publieke en private werkgevers advies op
maat om de klimaatimpact van het woonwerkverkeer drastisch te verminderen, door alternatieven voor de auto te zoeken. Met een mobiscan analyseert het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen gratis de mobiliteitsproblematiek van een bedrijf en biedt het
een uitgebreid advies op maat aan waarbij verschillende concrete maatregelen worden
voorgesteld.

Subactie: Opschalen van mobiscans in de buurt van fietsostrades
Om de impact van de mobiscans te verhogen, wil PMP in de toekomst actiever inzetten
op benadering van werkgevers in de buurt van (nieuw aangelegde) fietsostrades.

Subactie: Voorzien van nazorg bij uitvoering van mobiscans bij bedrijven
Werkgevers kunnen een gratis mobiscan laten opmaken door de provincie Antwerpen.
Door hen actief op te volgen, kunnen we de uitvoering van mogelijke maatregelen stimuleren en versnellen.

Subactie: Begeleiden van subsidie-aanvragen bij het Vlaamse Pendelfonds
Het Pendelfonds is een Vlaams subsidiefonds voor werkgevers die zelf maatregelen nemen om het autogebruik in het woon-werkverkeer terug te dringen. Het PMP begeleidt
werkgevers die een aanvraag willen indienen bij het Vlaamse Pendelfonds.

Subactie: Uitrollen testkaravaan duurzame modi bij werkgevers
De testkaravaan biedt gratis een testperiode van vervoersmiddelen aan voor werkgevers
die willen inzetten op duurzaam woon-werkverkeer. De vloot bestaat uit een waaier van
duurzame vervoermiddelen (elektrische fietsen, speed pedelecs, bakfietsen, treinkaarten,
enz. De testkaravaan gaat gepaard met een kant-en-klare campagne met minimale
werklast voor de werkgever.
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Subactie: Opzetten van een aankoopcentrale voor leasefietsen
De provincie Antwerpen plant een nieuw fietsleaseproject voor de eigen medewerkers.
Via een aankoopcentrale bieden we provinciale EVA’s en APB’s, organisaties met een provinciale binding en lokale besturen de kans om met een minimale werklast een eigen
fietsleaseproject op te starten.

Subactie: Opzetten van een aankoopcentrale voor kwalitatieve fietsvoorzieningen
Via een aankoopcentrale kunnen gemeenten, bedrijven en scholen met een minimale
werklast kwalitatieve fietsvoorzieningen aankopen.

Actie: Uitvoeren van mobiliteitsstudies naar bovenlokale mobiliteitsproblematieken
Het team mobiliteitsplanning analyseert en adviseert lokale besturen, de vervoersregio’s
en de Vlaamse overheid over de bovenlokale mobiliteit in onze provincie. Ze heeft daarbij
Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

aandacht voor een intermodale aanpak, de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en
mobiliteit en de afstemming met de andere beleidsdomeinen.
We werken de actieplannen van de mobiliteitsstudies Noorder- en Middenkempen uit. We
maken een mobiliteitsvisie met actieplan op voor de Zuiderkempen. We volgen project
stuurgroepen op van infrastructuurprojecten die betrekking hebben op het provinciaal
beleid. Bij het adviseren van deze projecten is er aandacht voor het terugdringen van de
klimaatimpact. We adviseren ook ruimtelijke projecten op de mobiliteitseffecten waarbij
klimaatimpact een belangrijke insteek is.
Provinciale mobiliteitsstudies geven uitwerking aan de operationele doelstelling 6.1 (Verplaatsingen gebeuren voor minstens 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer),
OD 6.2 (Ondersteunen van de transitie naar elektrische mobiliteit) en OD 6.3 (Stimuleren
van bedrijven om hun goederentransport te optimaliseren en te vergroenen).

Actie: Evalueren en monitoren van fietsbeleid en –infrastructuur d.m.v. de
fietsbarometer
De provincie Antwerpen verzamelt, analyseert en ontsluit data over fietsen in de provincie Antwerpen. De veiligheid, het comfort en het gebruik van ca. 4.000 km fietsroutes
komt op die manier in beeld met:
•

meetfietsgegevens voor de aanwezige infrastructuur;

•

fietstellingen voor het aantal fietsverplaatsingen en hun evolutie;

•

fietsongevallen voor fietsgedrag en infrastructuur;

•

enquêtes voor de ervaringen en het profiel van de fietsers.

Dit leidt dan tot een concrete score op tien voor elk onderdeel van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De provincie Antwerpen helpt op die manier lokale en andere
overheden op weg met aanbevelingen via de online fietsbarometer, maar ook via rapporten en presentaties. Dit moet dan leiden tot betere fietsinfrastructuur.
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De komende jaren zal de provincie Antwerpen de Fietsbarometer helpen uitrollen in de
andere Vlaamse provincies. De koers die de provincies zullen varen, stippelen ze nog samen uit. De provincie Antwerpen stelt hiervoor graag haar expertise en ervaring ter beschikking.
Deze actie maakt deel uit van het Interregproject BITS (Bicycles and Intelligent
Transport Systems) waarbij verschillende stakeholders uit België, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland) goede praktijken delen rond ‘Smart Cycling’,
waarbij fietsdata gebruikt worden om fietsen aantrekkelijker te maken voor specifieke
doelgroepen zodat het aantal fietsers met 10% toeneemt en de klimaatimpact met 9%
afneemt.
Deze actie draagt bij aan de operationele doelstelling 6.1 (Verplaatsingen gebeuren voor
minstens 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer).

Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

Actie: Stimuleren van de uitbouw van een kwalitatief en samenhangend netwerk van trage wegen
Trage wegen zijn openbare paden of gemeentewegen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor
niet-gemotoriseerd verkeer. Ze vormen vaak veilige en aantrekkelijke alternatieve verbindingen voor wandelaars en fietsers, zowel binnen de kernen (bv. schoolroutes), als
tussen de kernen en de open ruimte of als verbinding tussen verschillende groengebieden. De provincie stimuleert lokale besturen om werk te maken van een doordacht tragewegenbeleid en om kansen voor zachte verplaatsingen en klimaatadaptatie door trage
wegen in te richten als groene verbindingen. Ontbrekende schakels in het Trage Wegennetwerk worden opgespoord. In overleg met gemeente en eigenaars wordt naar mogelijkheden gezocht om verbindingen te leggen tussen woonwijken en groen.
Deze actie draagt bij aan de operationele doelstelling 6.1 (Verplaatsingen gebeuren voor
minstens 50% te voet, per fiets of met openbaar vervoer) en OD 3.5 (Verhogen van de
toegankelijkheid en bereikbaarheid tot kwaliteitsvol groen).

Actie: Begeleiden van gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van verkeersveiligheidsplannen
Het team verkeersveiligheid ondersteunt gemeenten en politiezones in de provincie Antwerpen om verkeersveiligheidsplannen op te maken en uit te voeren. Ze realiseren dat
op een praktische en duurzame manier door samenwerking met alle mogelijke partners.
Integraal werken aan verkeersveiligheid is inzetten op de vijf pijlers van verkeersveiligheid: engagement, educatie, infrastructuur, handhaving en evaluatie. We willen verkeersveiligheid inbedden bij alle andere beleidsdomeinen, om tot een ‘verkeersveiligheidsreflex’ te komen. Gemeenten die deelnemen aan het project Verkeersveilige Gemeenten krijgen een kosteloos begeleidingstraject naar een betere verkeersveiligheid.
Het traject start met het opmaken van een actieplan en gaat verder met begeleiding van
de provincie Antwerpen om dit actieplan uit te voeren. Eind 2020 hadden al 55 van de 69
Antwerpse gemeenten zich kandidaat gesteld om deel te nemen aan het project, 15 van
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hen konden starten in 2018 en telkens 10 in 2019 en 2020. Elk jaar ondersteunen we 10
nieuwe gemeenten.
Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 6.1 (Verplaatsingen gebeuren
voor minstens 50% te voet, per fiets of met het openbaar vervoer) en OD 6.2 (Ondersteunen van de transitie naar elektrische (auto-)mobiliteit).

Subactie: Uitwerken verkeersveilige landschapskamers
Het traject Verkeersveilige Gemeente ondersteunt en begeleidt gemeenten en politiezones
bij hun verkeersveiligheidsbeleid. Dienst Mobiliteit (DMOB) kan aan gemeenten en politiezones materialen voor proefopstellingen uitlenen voor het inrichten van verkeersveilige
landschapskamers. Een landschapskamer vormt een aaneengesloten open ruimte, bestaande uit landbouw, natuur en waterlopen die niet doorsneden wordt door wegen met
een verkeersfunctie. Het verminderen van sluipverkeer zorgt voor meer open ruimtegeOnze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

bieden.

Subactie: Inzetten op eco-driving & defensief rijgedrag
DMOB kan gemeenten kennis en goede voorbeelden aanreiken rond eco-driving en defensief rijgedrag.

Subactie: Ondersteunen van gemeenten bij handhaving
DMOB kan politiezones en gemeenten instrumenten aanreiken voor een betere en
continue handhaving. Bij aangepaste verkeersituaties is extra verkeershandhaving in de
omgeving nodig om effectieve gedragsverandering, en daarmee ook verkeersveiligheid,
te waarborgen. Een betere en continue handhaving, van de ingrepen om verkeersveiligheid te garanderen, beschermt de actieve weggebruiker en bewerkstelligt op die manier ook de modal shift.

BELEIDSINSTRUMENT:
FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN
KLIMAATOPLOSSINGEN

Actie: Ondersteunen van lokale besturen bij het realiseren van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk via het Fietsfonds
De provincie Antwerpen subsidieert via het Fietsfonds gemeenten voor het aanleggen of
verbeteren van de fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk
(BFF). De provincie Antwerpen begeleidt de gemeenten zo bij de realisatie van kwaliteitsvolle, comfortabele en veilige fietsinfrastructuur.
Het BFF is een samenhangend en gebied dekkend netwerk van bovenlokale verbindingen,
dat fietsers een veilige, comfortabele, herkenbare infrastructuur biedt en complementair
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is aan andere vervoerscorridors (bv. het recreatief fietsroutenetwerk). Dit bestaat zowel
uit fietspaden (2379 km) als wegen met gemengd verkeer (626 km). Met de fietsbarometer stelde de provincie Antwerpen vast dat de gemiddelde score voor de kwaliteit van
de bovenlokale fietsroutes in onze provincie 6/10 bedraagt. Om de kwaliteit te verhogen
heeft de provincie tussen 2013-2019 via haar Fietsfonds 37 verschillende gemeenten financieel gestimuleerd om 102 km bovenlokale fietspaden aan te leggen of te verbeteren.
Fietsostrades worden voor 100% gesubsidieerd door het Fietsfonds, andere delen van het
BFF worden voor 90% gesubsidieerd. De provincie Antwerpen betaalt respectievelijk 50%
en 40% van deze subsidie, de Vlaamse overheid betaalt de rest.
Deze actie draagt bij aan de operationele doelstelling 6.1 (Verplaatsingen gebeuren voorminstens 50% te voet, per fiets of met het openbaar vervoer).

Subactie: Aanpassen subsidiereglement Fietsfonds
De subsidies voor de aanleg van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsOnze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

routenetwerk (BFF) leidt tot meer kwaliteitsvolle fietspaden. De mogelijkheden om routes
in gemengd verkeer fietsgeschikter te maken, zijn op dit moment slechts beperkt voorzien binnen het subsidie instrument. DMOB wil bekijken of het subsidiereglement aangepast kan worden om ervoor te zorgen dat gemeenten ook gestimuleerd worden om in te
zetten op veilig fietsen in gemengd verkeer, zodat bijkomende verharding vermeden
wordt.

Subactie: Aanleggen van ecologische bermen langs fietsinfrastructuur
De bermen langs fietsinfrastructuur kunnen als ecologische en natuurverbinding bijdragen aan klimaatadaptatie, DMOB en Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (DMN) onderzoeken of het mogelijk is om lokale besturen (financieel en met kennis) te ondersteunen bij de aanleg van ecologische bermen.

Subactie: Projectcoördinatie van gemeente overschrijdende fietsostrades
De aanleg van fietsostrades heeft een groot gemeentegrensoverschrijdend karakter en
heeft hoge complexiteit. Om de aanleg van de fietsostrades te versnellen, om zo sneller
een gebiedsdekkend netwerk voor duurzame mobiliteit te realiseren, wil DMOB een coördinerende rol op zich nemen wanneer lokale overheden hierom verzoeken.
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Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

SD 7. Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

BELEIDSINSTRUMENT:
REALISEREN EN ORGANISEREN
VAN KLIMAATOPLOSSINGEN

Actie: (Her-)ontwikkelen van bedrijventerreinen op een klimaatbestendige en
klimaatneutrale wijze
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen is geëvolueerd van een ontwikkelaar van bedrijventerreinen (in functie van het creëren van extra ruimte voor economische ontwikkeling) naar een organisatie die in samenwerking met partners (lokale besturen, eigenaars, bedrijven, …) verbeteringstrajecten opzet en uitvoert rond de economische ruimte. Het gaat hierbij vaak over aanpassing van infrastructuren en wijzigingen
van de invulling van bedrijventerreinen. Soms aangevuld met beheerstaken. De activiteiten van de POM hebben raakvlakken met bijna alle strategische doelstellingen van het
provinciaal Klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’): afbouwen extra ruimtebeslag door verhogen ruimtelijk rendement van bedrijventerreinen (zie ook SD 3: We versterken de open ruimte als klimaatbuffer), het stimuleren van de modal shift naar de
fiets in het woon-werk verkeer door fietspaden aan te leggen op bedrijventerreinen (zie
ook SD 6), behoud van verweven bedrijvigheid buiten bedrijventerreinen (zie ook SD 4),
ruimte maken voor waterinfiltratie en –beheer (zie ook SD 3), verbeteren van de relatie
met de groenblauwe netwerken om onze omgeving klimaatbestendiger te maken (zie ook
SD 3) en het faciliteren van samenwerking tussen bedrijven rond (hernieuwbare) energieprojecten (zie ook SD 5). De POM is actief op slechts een beperkt aantal bedrijventerreinen, vaak zijn het pilootprojecten, die onderdeel uitmaken van een groter Europees
gefinancierd project (De POM werkt ook aan klimaatadaptatie en draagt zo bij aan opera-
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tionele doelstelling 7.2 (Verduurzamen van watervoorziening en -gebruik van bedrijventerreinen) en OD 7.3 (Het verhogen van de klimaatbestendigheid van bedrijventerreinen).

Subactie: Realiseren van meer klimaatbestendige bedrijventerreinen
De POM streeft ernaar om bedrijventerreinen klimaatbestendiger maken. Dat wil niet
zeggen dat er op de bestaande bedrijventerrein effectief naar ontharding of vergroening
wordt gestreefd. Vaak zal de verharding net toenemen door een efficiënter ruimtegebruik
op het bedrijventerrein zelf, zodat er op andere plekken geen nieuwe stukken grond aangesneden moeten worden. Zo proberen we economische groei zonder bijkomend ruimtebeslag te realiseren. Toch wordt bij elk project steeds naar ruimte gezocht voor kansen
rond klimaatbestendigheid, d.m.v. waterbuffers of groenlinten. Voor de POM is samenwerking een cruciale succesfactor: tussen bedrijven onderling, maar ook met het bedrijOnze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

venterrein zelf of de ruimere omgeving. Rond water gaat dat bijvoorbeeld over hergebruik van water van daken van bedrijven, dat kwalitatief perfect is om te gebruiken in de
land- en tuinbouw of om ecologische meerwaarde te creëren (natuur beschermen tegen
droogte, meer natte natuur voor verkoelend effect, …). Omdat we ook werken rond glastuinbouw, zijn we op enkele plekken ook bezig om te proberen water van dakoppervlakte
van bedrijven in te koppelen voor glastuinbouw. Dit doen we nog meer geïntegreerd via
het Waterlandschap project (Aquakwalitatieve Groentenregio) waar we in het hele landschap aan matchmaking doen van potentiële waterbronnen (dakoppervlakte, waterlopen,
waterpartijen, plekken met wateroverlast) en gebruikers van water.
Naast de uitgifte van gronden zorgt POM ook voor het aanleggen van gezamenlijke water- en groenbuffers. Zo wordt op het bedrijventerrein Terbekehof te Wilrijk een oplossing gezocht voor de wateroverlast bij hevige regenbuien. Pluviale overstromingen dreigen de komende jaren toe te nemen door de steeds fellere buien. Daarom zorgt de POM
ervoor samen met partners Water-link en Aquafin om een gescheiden rioleringsstelsel
aan te leggen en een collectieve waterbuffering voor een aantal bedrijven te voorzien.

Subactie: Ontwikkelen van een collectieve aanpak voor de energietransitie op bedrijventerreinen via het Horizon 2020-project R-Aces
Op verschillende bedrijventerreinen in de provincie Antwerpen tracht de POM samenwerking rond energie-uitwisseling tussen bedrijven, binnen een bedrijventerrein, of tussen
een bedrijventerrein en de bredere omgeving te faciliteren. Hier wordt vaak Europese financiering voor gezocht. De komende jaren gebeurt dit vooral in het kader van R-Aces.
R-Aces staat voor ‘fRamework for Actual Cooperation on Energy on Sites and parks’ en is
een samenwerking tussen 7 partners, waaronder de POM Antwerpen. Het doel van dit
project is om een effectieve implementatie te bekomen van opgebouwde kennis rond
koude/warmte-uitwisseling. De doelstelling van het R-ACES project is het creëren van industriële clusters (EcoRegions) waarin hernieuwbare energiestromen worden gebruikt en
uitgewisseld en dit door gebruik te maken van slimme energiesystemen. Zo wil men per
project tot een uitstootreductie van minstens 10% komen. POM voert dit uit op de bedrijventerreinen Terbekehof te Wilrijk en Kanaalkant in Antwerpen/Schoten/Wijnegem. Op
basis van het resultaat worden validatiecriteria en KPI’s gedefinieerd om te gebruiken in
andere regio's. Zo rijkt de impact van dergelijke projecten verder. Het warmtenet op het
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Terbekehof in Wilrijk zou een schakel worden in een veel grootschaliger warmtenet in het
zuiden van de stad Antwerpen met verschillende warmtebronnen en afnemers.

Subactie: Realiseren van meer befietsbare bedrijventerreinen
De POM verhoogt ook de fietsgeschiktheid van bedrijventerreinen, bijvoorbeeld d.m.v. de
aanleg van fietsinfrastructuur op bedrijventerreinen. Recente ingrepen zijn de Kanaalkant
en Veiling Zuid. In de case Kanaalkant kwam er door de provinciale dienst mobiliteit zelfs
een handleiding rond het fietsgeschikt maken van een bedrijventerrein, op schaalniveau
bedrijf, terrein en omgeving). De komende jaren worden er nieuwe initiatieven opgezet.
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BELEIDSINSTRUMENT:
REGULEREN VAN DE KLIMAATIMPACT

Actie: Behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen voor klasse 1 en
klasse 2-bedrijven
De provincie is verantwoordelijk voor de beoordeling van vergunningsaanvragen in eerste
aanleg (provinciale lijst, klasse 1-inrichtingen en projecten op twee of meerdere gemeenten). Daarnaast behandelt de provincie ook beroepen tegen beslissingen van de gemeente (hinderlijke bedrijfsactiviteiten van klasse 2, verkavelingen of aanvragen van louter stedenbouwkundige aard). Vergunningverlening is steeds een beleidsbeslissing gebaseerd op een afwegingsproces tussen verschillende belangen en afwegingen. Het is dan
ook de politiek gelegitimeerde deputatie die de eindbeslissing neemt over vergunningsdossiers.
Het behandelen van aanvragen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is dus
een belangrijke actie voor het ondersteunen van een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering (OD 7.1), het verduurzamen van de watervoorziening en -gebruik van bedrijven (OD 7.2). Het behandelen van beroepen ondersteunt daarnaast ook de operationele doelstelling OD 4.4 (Het stimuleren van klimaatbestendige kernversterking met inbegrip van duurzame detailhandel) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Behandelen van omgevingsaanvragen voor Klasse 1-bedrijven
De provincie behandelt de vergunningsaanvragen van de meeste hinderlijke bedrijfsinstallaties. Dit gaat van de uitbreiding van melkveestallen tot nieuwe industriële installaties of serres voor de glastuinbouw. Het zijn installaties met een belangrijke impact op
het klimaat, maar soms ook juist technologieën die cruciaal zijn in de transitie naar een
klimaatneutrale en circulaire economie. Zo wordt er regelmatig een vergunning verleend
voor energiebesparende technieken.
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De omgevingsvergunning is een uitvoeringsinstrument dat in de praktijk bepaalt of er
kan gebouwd of geëxploiteerd worden. In 2019 waren er 705 van dergelijke aanvragen
voor klasse 1-bedrijven, een stijging met maar liefst 26%.
Door ervoor te zorgen dat bedrijven de meest scherpe wetgeving naleven, moedigt de
omgevingsvergunning bedrijven aan om op die manier ook aan om klimaatvriendelijker
en meer circulair te produceren. Zo werd recent nog het beoordelingskader voor koelmiddelen aangepast. Gefluoreerde broeikasgassen met een grote klimaatimpact zijn voortaan verboden of worden afgebouwd. Het vraagt tijd om toestellen met verboden koelmiddelen op het terrein daadwerkelijk te weren. Vergunningverlening speelt een rol in de
effectieve realisatie van het verbod.
De provincie heeft weinig beleidsruimte om wetgeving aan te passen, maar past de reOnze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

gelgeving toe die door hogere overheden wordt opgemaakt. Wel kan ze kijken of bepaalde installaties ruimtelijk inpasbaar zijn.

Subactie: Evalueren van vergunningen
Daarnaast wordt de omgevingsvergunning van sommige installaties of bedrijven regelmatig geëvalueerd. Dit kan dan leiden tot een bijstelling en verscherping van de milieuvoorwaarden door de deputatie. Industriële installaties of bepaalde intensieve veehouderijen met een mogelijk grote impact op het milieu zijn onderworpen aan de Europese
Richtlijn inzake Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging. Het naleven
van de vergunningsvoorwaarden, en vergunningsvoorwaarden voor de betrokken installaties worden dan geregeld opgevolgd. De provinciale omgevingsvergunningen-commissie (POVC) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze evaluaties. Dit kan in sommige situaties leiden tot een bijstelling van de milieuvoorwaarden van een vergunning,
zodat de best beschikbare technieken gevolgd worden. In 2019 zijn er 79 evaluaties opgestart en heeft de deputatie naar aanleiding van 13 oudere evaluaties de milieuvoorwaarden bijgesteld.

Subactie: Opmaken beoordelingskader omtrent criteria ‘ondergrond niet geschikt voor

infiltratie’ in de omgevingsvergunning
Bij het onderzoek naar de ontvankelijkheid van een omgevingsvergunning-aanvraag zal
strenger worden gecontroleerd of het aspect “ondergrond is niet geschikt voor infiltratie”
voldoende aangetoond is. We maken een objectief kader op dat voor zowel omgevingsvergunning-aanvrager als beoordelaar duidelijk maakt welke minimum argumentering
vereist is.

Actie: Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen
Ruimtelijke uitvoeringsplannen concretiseren de visie uit het RSPA en het PBRA (eens het
goedgekeurd is) voor een bepaald gebied of voor een bepaald thema. In een uitvoeringsplan worden uitspraken gedaan over de bestemming van een gebied met bijhorende
voorschriften naar inrichting. In het klimaatplan worden een aantal PRUP’s (provinciale
ruimtelijke uitvoeringsplannen) geselecteerd om geïntegreerd in deze uitvoeringsplannen
rond het klimaatthema te werken.
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Deze actie geeft uitvoering aan de operationele doelstelling 7.1 (Het ondersteunen van
klimaatneutrale en – bestendige bedrijfsvoering) van het klimaatplan (zie document ‘Klimaatbeleidsplan’).

Subactie: Opmaken van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Kloosterveld
Het PRUP Kloosterveld zet op de eerste plaats in op de potenties van de bestaande bedrijventerreinen ‘de Zwaan’ en ‘Kloosterveld’ én op andere reeds bebouwde plekken in de
nabije omgeving. Samen met de gemeenten Brasschaat, Brecht en Schoten wordt gezocht naar een optimalisering van het bestaande bedrijventerrein zodat er meer kan op
dezelfde plek, zonder dat hiervoor bijkomende ruimte moet aangesneden worden.
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Uitgangspunten zijn circulariteit, verweving en een klimaatbestendige aanpak.

BELEIDSINSTRUMENT:
ONTZORGEN EN ADVISEREN
VAN LOKALE ACTOREN

Actie: Opmaken van lokale ruimtelijk-economische analyses
De provincie ondersteunt en begeleidt de steden en gemeenten om een beter inzicht te
krijgen in hun ruimtelijk-economisch weefsel. Dit kan zowel betrekking hebben op bedrijventerreinen als de verweefbare bedrijvigheid in haar kernen. De analyses worden op
maat van de gemeente gemaakt, met de focus op specifieke vragen of noden. De analyses moeten de gemeenten ondersteunen en in staat stellen om beleidsbeslissingen te nemen met betrekking tot bijvoorbeeld het intensiveren, optimaliseren of afbouwen van bedrijfslocaties. Er is aandacht voor de klimaatbestendigheid van de locaties zelf naar hun
invulling. Waar mogelijk worden bruggen geslagen naar acties zoals het (her)ontwikkelen
van bedrijventerreinen op een klimaatbestendige manier. Deze actie heeft raakvlakken
met meerdere strategische en operationele doelstellingen van het provinciaal Klimaatplan
(zie document ‘Klimaatbeleidsplan’), zoals het afbouwen van extra ruimtebeslag door
verhogen ruimtelijk rendement van bedrijventerreinen, het versterken van de open
ruimte, het stimuleren van de modal shift in het woon-werk verkeer, en het behoud en
verweven bedrijvigheid in de kernen.
Bedoeling is om het luik ruimtelijke economie binnen de provincie op termijn uit te bouwen met ‘coaches ruimtelijke economie’, waarop de steden en gemeenten van de provincie Antwerpen beroep kunnen doen (cf. detailhandelsbeleid). Deze actie geeft uitvoering
aan de operationele doelstelling 7.3 (verhogen van klimaatbestendigheid van bedrijventerreinen).
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Actie: Stimuleren van korte ketenproductie
Een meer lokale consumptie van voedsel kan helpen om emissies te reduceren. Dit beleid
richt zich op het stimuleren van lokale producten, korte-ketens, en alternatieve distributie en het zoeken naar ruimte voor voedselinitiatieven dicht bij woonkernen. De lokale
productie en de lokale afzet wordt beter op elkaar afgestemd waardoor het aandeel van
lokaal afgenomen en korte keten- voedsel groeit. Zo ontstaat er meer kleinschalige en
duurzame eigen voedselproductie.
Met deze acties draagt de provincie bij aan haar operationele doelstelling 7.4 (Het versterken van lokale en meer circulaire productie en consumptieproducten).

Subactie: Promoten van lokale producten
De provincie Antwerpen wil lokale voedselconsumptie en duurzame productie versterken.
Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

Naast economische baten, zijn er ook baten voor het klimaat: versterken van duurzame
productie, minder verpakking en minder voedselkilometers. Via haar hoeve- en streekproductenbeleid geeft de provincie extra ondersteuning aan zowel de grote als de kleinschalige producenten. Daarnaast is er ook aandacht voor de promotie, verspreiding en
marketing van de producten. Samen met de ondernemers en (boven)lokale partners,
zoekt de provincie Antwerpen naar duurzame oplossingen op de vele vragen. Zo zorgen
we er samen voor dat de markt van lokale producten kan blijven groeien.

Subactie: Verspreiden van de keuzewijzer eetbaar groen
Met de keuzewijzer eetbaar groen kunnen gemeentebesturen samen met geïnteresseerde
burgers aan de slag. De keuzewijzer begeleidt gemeenten bij de opmaak van een locatieplan waarmee alle locaties met potentie voor ‘eetbaar groen’ in beeld gebracht worden.
Op microniveau kunnen kleinschalige eetbaar groen initiatieven een verkoelend effect genereren en infiltratiemogelijkheid voor water bieden ter plaatse. Met lokale voedselproductie wordt het aantal voedselkilometers ook tot een minimum beperkt.

Actie: Adviseren van landbouwbedrijven in de klimaattransitie
De vier praktijkcentra voor de landbouw zijn verenigd in het onderzoeksplatform
Aghrant. Ze bieden allemaal hun expertise aan landbouwers in de provincie Antwerpen.
Het meer klimaatneutraal en klimaatbestendig maken van de voedselproductie is een belangrijk deel van hun educatieve opdracht. Ze proberen de resultaten van het praktijkonderzoek zoveel mogelijk te verspreiden. Op die manier wil het bijdragen aan de operationele doelstelling 7.1 (Ondersteunen van klimaatneutrale en -circulaire bedrijfsvoering) en
OD 7.2 (Verduurzamen van watervoorziening en -gebruik van bedrijven)

Subactie: Uitvoeren project Graslandboeren (lerend netwerk)
Door uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering, de veranderende eisen van
de consument en de stijgende vraag naar soja-eiwit op de internationale markt, wordt
het cruciaal om bedachtzaam om te gaan met grasland. Grasland krijgt echter nog vaak
niet de aandacht die het nodig heeft, het biedt nochtans heel wat voordelen bv in het kader van koolstofopslag, verbetering van de bodemkwaliteit. Het project Graslandboeren
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wil kennis inzake goed graslandmanagement verzamelen en in kaart brengen wat het belang ervan is voor de rentabiliteit en duurzaamheid van de melkveehouderij. Bovendien
willen we binnen het project, landbouwers informeren over de mogelijkheden van een
nog betere graslanduitbating en hen ook laten leren van elkaar binnen een lerend netwerk.

Subactie: Bijdragen aan de agrarische energie-encyclopedie Enerpedia
Dertien Vlaamse landbouwproefcentra waaronder de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf
Pluimveehouderij bundelen hun kennis om landbouwbedrijven te sensibiliseren en te adviseren rond energiebesparing en hernieuwbare energieproductie. Zo vormt Enerpedia dé
agrarische energie-encyclopedie die een antwoord biedt op vragen rond energiebesparing, energieproductie en energiegewassen. Land- en tuinbouwbedrijven krijgen begeleiding bij de keuze, dimensionering, implementatie én nazorg van investeringen. GeduOnze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

rende het volledige traject treedt Enerpedia op als onafhankelijke adviseur.

Subactie: Adviseren van glastuinbouwers en gemeentebesturen bij ruimtelijke ontwikkelingen in de glastuinbouw
De provincie heeft de ambitie om glastuinbouwbedrijven meer te clusteren met andere
(glastuinbouw)bedrijven. De provincie wil op die manier synergiën stimuleren om energie, water, CO2 en andere reststromen te delen en verplaatsingen te verminderen.
De provincie werkte de voorbije jaren samen met een aantal gemeenten binnen de
macrozone voor glastuinbouw, ter ontwikkeling van ruimtelijke visies waarbinnen de
glastuinbouwsector zich autonoom kan ontwikkelen. Autonoom betekent dat de tuinder
zelf instaat voor de verwerving van gronden en voor het aanvragen van vergunningen.
De provincie helpt glastuinbouwers op die manier de beste locaties voor de verdere ontwikkeling van glastuinbouw aan te duiden. Deze oefeningen worden de rasteroefeningen
genaamd. Daarnaast kan de glastuinbouwer ook een formeel projectoverleg aanvragen
alvorens hij zijn dossier indient op het omgevingsloket. Hierin wordt het hele dossier al
eens doorgelicht door alle belanghebbende partijen. Dit vergroot de slaagkans van de
aanvrager en stuurt hen ook in de goede richting om verantwoord te ondernemen op
verschillende manieren.
Het Instituut voor Landbouw- en Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) startte in het najaar van 2020 met een evaluatie van deze rasteroefeningen die zal nagaan of op deze
bottom-up manier -die vertrekt vanuit een juridisch niet hard kader-geleid heeft tot een
gewenste ruimtelijke structuur.
Daarnaast zal binnen het kader van het onderzoeksproject DOEN (zie SD 5) een glastuinbouwgebiedscan gebeuren. Deze scan zal via een GIS-analyse locaties afbakenen waar
glastuinbouw zich kan engageren voor warmtenetten.

Subactie: Ondersteunen van het project LED-water
Rondom water investeren we reeds enkele jaren in het LED H20 (Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentrum Water). De beschikbaarheid van water staat vandaag
fors – door de steeds sneller terugkerende hittegolven - onder druk. Onze bedrijven hebben hierbij advies en ondersteuning nodig. Via dit project wordt gratis ondersteuning aan
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bedrijven geboden: eerstelijnsadvies, richtinggevend advies, en indien nodig worden de
juiste doorverwijzingen gedaan.

BELEIDSINSTRUMENT:
FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN
KLIMAATOPLOSSINGEN

Actie: Ondersteunen van projecten via de subsidiekorf landbouw
Via de subsidiekorf landbouw geven we subsidies aan projecten en evenementen die biOnze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

jdragen aan het verduurzamen van de landbouw. Volgende thema’s maken aanspraak die
tevens een klimaatlink hebben:
•

Voedselproductie met de consument als buur (korte keten, stadslandbouw, draa-

gvlak voor landbouw)
•

Landbouwproductie in harmonie met de omgeving.

•

Landbouw als landschapsbouwer.

Binnen deze thema’s kan gewerkt worden rond adaptatie of mitigatie, maar slechts een
deel van de projecten werken aan het vermijden van uitstoot of klimaatadaptatie. Het
project mag geen zuivere studie zijn, het moet concrete realisaties omvatten (incl. kennisverspreiding). Er wordt ingezet op het vernieuwende karakter, het overdragen van resultaten aan andere organisaties of besturen, het implementeren van de resultaten in de
eigen werking, en op projecten met een bovenlokaal karakter die effectief communiceren. In het recente verleden werden hiermee projecten rond sorghum als klimaatbestendig voedergewas gesteund en dossier gelinkt aan de actie Water+land+schap.
Op die manier draagt deze actie bij aan de operationele doelstelling 7.1 (Ondersteunen
van klimaatneutrale en -circulaire bedrijfsvoering), OD 7.2 (Verduurzamen van watervoorziening en -gebruik van bedrijven) en OD 7.4 (Versterken van lokale en meer circulaire productie en consumptieproducten).

Actie: Ondersteunen van projecten via het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO)
Het Programma voor PlattelandsOntwikkeling vormt het kader voor het toekennen van
plattelandssubsidies in onze provincie, en is een vertaling van het Europese en Vlaamse
kader (PDPO). Op provinciaal niveau biedt de landbouwvisie het kader voor de landbouwsector. In 2023 zal een nieuw subsidieprogramma starten. Verschillende klimaatgerelateerde maatregelen kunnen hier mee gefinancierd worden via de drie fondsen: OmgevingsKwaliteit (maatregelen bij landbouwbedrijven), Platteland Plus (gaat over de plattelandsomgeving) en LEADER (specifieke subsidies voor plattelandsgebieden). In het verleden werden al talloze klimaatprojecten gefinancierd in onze provincie via PDPO zoals: het
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Agro-Energie-Netwerk, een project om het laaghangend fruit aan energiemaatregelen op
landbouwbedrijven in kaart te brengen en landbouwers te overtuigen maatregelen te nemen (warmtescans, informatie delen, ...). Een ander voorbeeld was het Kempens energiehout: in kaart brengen van aanbod, verwerking, logistiek van hakselhout, om te gebruiken voor verwarming. In de LEADER-gebieden werd er specifiek rond energiearmoede gewerkt.
De provincie kent eigen inhoudelijke accenten en cofinanciert 25% van de subsidie
(Vlaanderen zorgt voor 25%, Europa voor 50%) voor LEADER en Omgevingskwaliteit en
50% (Vlaanderen zorgt voor 50%) voor Platteland Plus. Verder staan we in voor het contact met de promotoren, de communicatie van de oproepen en het organiseren van het
goedkeuringsproces. Voor LEADER organiseren wij het proces om te komen tot LEADERgebieden en strategieën voor die gebieden, en coördineren we ook hier de volledige werking van de LEADER-gebieden.
Deze actie geeft uitvoering aan 7.1 (Ondersteunen van klimaatneutrale en -circulaire bedrijfsvoering), OD 7.2 (Verduurzamen van watervoorziening en -gebruik van bedrijven)
en OD 7.4 (Versterken van lokale en meer circulaire productie en consumptieproducten).

Actie: Ondersteunen van ondernemers via het rollend fonds voor ondernemingen uit de sociale economie
Via dit Rollend fonds ondersteunen we ondernemers uit de sociale economie die maatschappelijke impact creëren, waaronder ook een aantal duurzame innovaties, door het
verlenen van renteloze leningen tot 50.000 euro. Er is per jaar steun voor drie projecten
met milieudoelstellingen.
Deze actie geeft uitvoering aan operationele doelstelling 7.4 (versterken van lokale en
meer circulaire productie en consumptieproducten).

BELEIDSINSTRUMENT:
STIMULEREN VAN ONDERZOEK NAAR
EN ONTWIKKELING VAN
CONCRETE OPLOSSINGEN

Actie: Deelnemen aan en opstarten van onderzoek dat bijdraagt aan klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering
De provincie participeert in verschillende onderzoeksprojecten. Vaak zijn dit Europese
projecten waar samen met partners uit andere landen aan concrete oplossingen wordt
gewerkt.
In andere projecten wordt er geparticipeerd in kennisnetwerken met overheden, kennisinstellingen, bedrijven en burgers. Jaarlijks wordt actief geparticipeerd in minstens drie

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

95

projecten met kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zo hebben we de afgelopen jaren
meegewerkt aan projecten rond duurzame chemie en materialen, warmtenetten, waterbesparing, mobiliteit en logistiek, ruimtegebruik en milieugezondheid.
Op die manier dragen we bij aan het ondersteunen van klimaatneutrale en-circulaire bedrijfsvoering (Operationele doelstelling 7.1) en het verduurzamen van de watervoorziening –en gebruik van bedrijven (OD 7.2).

Subactie: Gebruik maken van het raamcontract met de UA voor strategisch onderzoek
naar klimaatmaatregelen
De provincie heeft een samenwerkingsakkoord met de UA (Universiteit Antwerpen) om
elke twee jaar, vier onderzoeksprojecten mee te financieren en op te volgen. Dit raamcontract kan vele doelen dienen, maar wordt ook gebruikt om het onderzoek en de ontwikkeling van klimaatoplossingen te faciliteren.
Zo kwam er uit de projectoproep 2019-2020 een onderzoeksproject om het vrijetijdsaanbod van de provincie beter te doen passen in een circulair economisch model. De eerder
vermelde ‘Keuzewijzer Eetbaar Groen’ is ook resultaat van dit raamcontract. In 2021 is er
een nieuwe projectoproep gepland.

Subactie: Gebruik maken van het raamcontract met het VITO voor studies naar het
benutten van reststromen
Het raamakkoord met VITO wordt ook ingezet voor de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is dit raamcontract gebruikt om studies
te doen naar het benutten van reststromen en het opzetten van warmtenetten (zie ook
strategische doelstelling 5). Het raamakkoord met VITO wordt eveneens ingezet voor de
uitbouw van een duurzaam flankerend energiebeleid. Ook is de technisch-economische
haalbaarheid van een waterhergebruiksysteem onderzocht voor de zone Kanaalkant. Het
ging hier over de bouw van een drinkwaterproductie installatie op basis van tertiair effluent van de bedrijvencluster. De komende jaren zullen er nieuwe projecten komen.

Subactie: Uitvoeren van het Interregproject Indu-zero
Het hoofddoel van dit project is de ontwikkeling van een blueprint voor een productiefaciliteit waarin circulaire renovatiepakketten (minimaal 15.000/jaar) worden gereproduceerd. De renovatiepakketten streven een totaalrenovatie na tegen een betaalbare prijs
(50% minder dan de huidige marktprijzen) en is gericht op het behalen van de North Sea
Regionen Europese energiedoelstellingen.
Subdoelen:
•

Het productieproces voor energie neutrale renovatiepakketten opschalen.

•

Een blueprint ontwikkelen voor een Smart Factory.

•

Het integreren van nationale verschillen (binnen Interreg North Sea Regio) in renovatieoplossingen.

•

Het valideren van de blueprint aspecten (materialen en processen).

Het project duurt drie jaar en loopt van 1 jul 2018 tot 1 jul 2022.
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Na het project is het de bedoeling om de opgedane kennis en de resultaten te dissemineren en demonsteren naar de belanghebbende doelgroepen. Indien er investeerders gevonden worden zal er een Smart Factory gebouwd worden. De kans hiervoor is het grootste in Nederland door het repetitieve karakter in hun woningbouw.

Subactie: Uitvoeren van het project ATLANTES
Vlaanderen en de provincie Antwerpen ambiëren tegen 2030 de voetafdruk van
grondstofverbruik met 30% te verminderen door meer in te zetten op circulaire economie
(CE). Het project ATLANTES (maTerial spAtial dimeNsion of wasTE flowS) tracht de CEaanpak te ondersteunen door de ontwikkeling van een online platform dat de afvalstromen van en naar de provincie Antwerpen weet te visualiseren. Dankzij de analyse van afvalstromen kunnen overheden en publieke instellingen immers de impact van hun beleidskeuzes en de geboekte resultaten in deze CE-transitie maximaliseren. Bovendien
Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

stelt het bedrijven in staat om hun afvalmaterialen te traceren op provinciaal niveau
maar ook nieuwe productieprocessen ontwikkelen waarbij ze hun afvalstoffen ook hergebruiken.

Subactie: Bouwen aan een circulaire Kempen
Het project ‘Bouwen aan een circulaire Kempen’ stimuleert circulaire bedrijfsmodel innovatie bij KMO’s in de bouwsector. Samen met VITO en Möbius gaat Kamp C KMO’s begeleiden in co-creatietrajecten waarin geëxperimenteerd wordt met circulaire bedrijfsmodellen. In het voorjaar van 2019 is het eerste co-creatietraject gestart waarin KMO’s in
de Kempense/Vlaamse bouwsector ondersteuning krijgen bij het realiseren van circulaire
bedrijfsmodel innovatie. Een tweede co-creatietraject is eind augustus opgestart. In februari en maart 2020 vond het derde en laatste traject plaats. Het project loopt eind
2020 af. Kamp C wil hier blijvend op inzetten, maar is afhankelijk van subsidies vanuit
Vlaanderen en/of Europa.

Actie: Voeren van praktijkonderzoek naar klimaatmaatregelen in de landbouwsector
De provincie (co-)financiert de vier praktijkcentra op haar grondgebied: de Hooibeekhoeve (melkveehouderij), Proefbedrijf Pluimveehouderij, Proefstation voor de Groenteteelt (glas- en vollegrondsgroenten) en Proefcentrum Hoogstraten (tomaat, paprika en
aardbei). Daarnaast is er ook nog ondersteuning voor het Landbouwcentrum voor Voedergewassen waarvan Hooibeekhoeve de coördinator is. De provincie en de praktijkcentra geven samen met de sector een aanzet om onderzoek op te starten vanuit de noden,
rekening houdend met het gegeven beleidskader én de globale uitdagingen zoals klimaatverandering.
De provincie Antwerpen ambieert om zo veel mogelijk ketens circulair te maken. Uitdagingen liggen bij het sluiten van nutriënten- en eiwitstromen, maar ook op het vlak van
energie of CO2. Kringlopen kunnen op verschillende niveaus gesloten worden: binnen één
bedrijf, tussen verschillende landbouwbedrijven of tussen landbouw en niet (recht-
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streeks) aan de landbouw gerelateerde actoren zoals industrie of omwonenden. Samenwerking binnen de volledige keten én het ontstaan van nieuwe ketens en samenwerkingsverbanden is hiervoor noodzakelijk.
De praktijkcentra zijn de motor achter heel wat praktijkonderzoek en ontwikkeling van
maatregelen die bijdragen tot een meer klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering (OD
7.1), en het verduurzamen van het waterverbruik en –voorziening van landbouwbedrijven (OD 7.2). De praktijkcentra werken nauw samen met verschillende partners, de
sector zelf en zoeken vaak Europese financiering voor de projecten. Hieronder vind je
een overzicht van enkele lopende projecten. De volgend jaren zullen er nog veel projecten bijkomen die inzetten op energieverbruik, efficiënter (kunst-)mestgebruik of waterhuishouding.
Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

Subactie: Onderzoeken van verdienmodellen voor carbon farming
Enkel de manier van grondbewerking zal koolstofopslag in de bodem niet meer vergroten
(limiterend). Hooibeekhoeve zal daarom rond de verdienmodellen die achter koolstofopslag kunnen zitten onderzoek doen. (In het project ‘Klimaatboeren leveren ecosysteemdiensten’ zit dit reeds voor een deeltje).
De Hooibeekhoeve onderzoekt met haar partners op welke manier verdienmodellen kunnen gekoppeld worden aan de koolstofopslag die landbouwers realiseren. Het zou goed
zijn als de inspanningen die gepaard gaan met het verhogen van dat koolstofgehalte of
de kosten die vasthangen aan een tijdelijk opbrengstverlies kunnen opgevangen worden.
Daarom is het interessant om na te denken op welke manier een landbouwer hiervoor
vergoed kan worden. Samen met z’n partners onderzoekt de provincie verschillende verdienmodellen. Zo kan bestudeerd worden in hoeverre een bedrijf waarvan de werknemers regelmatig een zakenreis met het vliegtuig maken, ter compensatie koolstofopslag
kunnen ‘kopen’ bij een landbouwer. Op deze manier is er ook een financiële meerwaarde
voor de landbouwer (valorisatie inspanningen) die werkt aan een klimaatbestendigere
omgeving (ook een maatschappelijk voordeel).
Binnen dit onderzoek bekijken we ook of er, naast de financiële middelen die we investeren om CO2 te compenseren in het Zuiden via bosuitbreiding en bosbescherming, investeringen mogelijk zijn in compensatie op het provinciale grondgebied (zie ook subactie
bosuitbreiding). In deze actie dan met name door koolstofopslag in de bodem waarmee
lokale/regionale CO2 kringlopen kunnen gesloten worden.

Subactie: Stimuleren van eiwitonafhankelijkheid door in te zetten op lokaal geteelde
eiwithoudende gewassen
Ondanks de ruime toepassing van gras als belangrijkste eiwithoudend gewas binnen de
rundveevoeding, blijft eiwitcorrectie via krachtvoer nodig. Gezien de grote beschikbaarheid en verzekerde hoogwaardige kwaliteit, is 50% van de eiwitbronnen in Belgisch
mengvoeder afkomstig van overzeese soja 1. Lokaal geteelde eiwithoudende gewassen

1
Bron: Danckaert S. (2016) Geen veevoeder zonder soja? Aandeel van de Vlaamse veehouderij in het
sojaverbruik in België, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.
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zijn duur en de toepassing ervan is onvoldoende gekend, waardoor de import van soja
sterk concurrerend blijft.
Veldbonen scoren qua eiwitopbrengst per ha het beste van alle eiwitgewassen, passen
goed bij het Vlaamse klimaat en hebben de laatste jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt dankzij veredeling. Veldbonen zijn een meerwaarde voor de teeltrotatie met een
positief effect op de opbrengst van de volgteelt. Er is een positieve invloed op de beheersing van plantspecifieke (bodem)pathogenen, onkruiden en plagen. Daarenboven zijn
veldbonen gekend voor hun aantrekkingskracht op allerhande bij- en hommelsoorten.
Veldbonen komen als vlinderbloegemige toe met weinig stikstofinput. De keuze voor winterrassen versus zomerveldbonen is ingegeven door de hogere duurzaamheid van winterteelt, o.a. dankzij bedekking van de bodem tijdens de winter en een hoger opbrengstverOnze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

mogen in vergelijking met zomerteelt.
De teelt van veldbonen heeft in Vlaanderen een ruime historiek en is hier dus gekend,
maar veldbonen nemen momenteel slechts een beperkt areaal van slechts 558 ha in.
Hierbinnen tekent West-Vlaanderen voor het grootste areaal in Vlaanderen, met in de
Polders ook de hoogste geraamde opbrengsten van 6 ton/ha. 1
Veldbonen hebben een ruw eiwitgehalte van 27%, wat hoger is dan bij bv. erwten, maar
het eiwit is tamelijk onbestendig. Door te toasten stijgt de bestendigheid, waarbij het
DVE-gehalte toeneemt en het voer meer geschikt wordt als eiwitbron.
Kruisbestuiving van ervaring en kennis binnen Vlaanderen is wenselijk voor de verdere
uitbreiding van de veldbonenteelt. Akkerbouwers/telers hebben nog vragen en knelpunten rond teelttechniek en te verwachten teeltsaldo. Veehouders hebben nog weinig of
geen ervaring met het inrekenen van veldbonen in het rantsoen en onzekerheden naar
dierprestaties en voersaldo zorgen voor terughoudendheid om effectief soja te vervangen
door veldbonen. Akkerbouwers en veehouders zullen moeten samenwerken om tot een
eiwittransitie te komen.
Hooibeekhoeve zal zelf veldbonen aanleggen, het toasten van de veldbonen demonstreren en ze tenslotte ook vervoederen in een voederproef zodat informatie over de haalbaarheid van de implementatie van veldbonen in het rantsoen kan gedeeld worden. Deze
activiteiten kaderen in een demonstratieproject onder coördinatie van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen.

Subactie: Reduceren van methaanuitstoot via levensduurverlenging van koeien
Hooibeekhoeve is partner binnen het VLAIO-project Jongleven. Zoals de titel doet vermoeden focust dit project op jongvee-opfok. De kost voor de jongvee-opfok is na de
voerkost de belangrijkste kostenpost op een melkveebedrijf en dus doorslaggevend voor
het economisch bedrijfsresultaat.

1

Bron: Statbel. (2019). Definitieve raming van de productie van de landbouwteelten.
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De basis voor een gezonde, productieve en efficiënte koe wordt in grote mate gelegd tijdens de eerste levensmaanden van het kalf. De voeding tijdens de opfok is daarbij cruciaal en heeft een belangrijke impact op 1. Optimale lichaamsontwikkeling zodat 1ste inseminatie tijdig en succesvol kan gebeuren. 2. De ontwikkeling van een gezonde en efficiënte pens. 3. De uierontwikkeling om te resulteren in optimale productieresultaten tijdens de lactaties via het principe van “early life programming”.
Dit project heeft als doel de 6658 Vlaamse melkveebedrijven (FOD Economie, 2015) duidelijke handvaten aan te reiken om te werken aan een meer economische en duurzame
jongvee-opfok die een tijdige eerste inseminatie en zo hoog mogelijke voederefficiëntie
tijdens het productieve leven nastreeft. Concreet betekent dit dat er in Vlaanderen bij afloop van dit project meer melkveehouders actief de opfok van hun vaarzen zullen monitoren (via meten/wegen), meer vaarzen zullen afkalven op de optimale leeftijd van 24
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maanden, dat deze vaarzen een gezonder en langer leven tegemoet gaan en zo een grotere levensproductie zullen realiseren. De innovatie van dit project is dat de doelstelling
niet stopt bij de eerste inseminatie of kalving, maar dat gestreefd wordt om via de verbetering van de jongvee-opfok, in te zetten op een verbeterde pensontwikkeling, een verhoogde voederefficiëntie en een efficiëntere melkproductie tijdens de productieve levensfase van de melkkoe.
De bedoeling is dus om in te zetten op vitale kalveren die kunnen doorgroeien tot vitale
melkkoeien met een langere levensduur. Door die langere levensduur moeten er minder
kalveren opgefokt worden. En minder jongvee betekent een lagere methaan- en ammoniakemissie.
Hooibeekhoeve voert binnen dit project 2 voederproeven uit bij de kalfjes en volgt de gezondheid en dierprestaties verder op tot volwassen koe.

Subactie: Uitvoeren van LIFE-project ACLIMA om land- en tuinbouwbedrijven aan te
passen aan de dalende waterbeschikbaarheid
Het LIFE-project ACLIMA (Assuring water availability in agriculture under changing climate conditions) demonstreert innovatieve strategieën, technologieën, bedrijfsmodellen
en maatregelen voor een betere waterbeschikbaarheid op land- en tuinbouwbedrijven
waardoor deze bedrijven zich op een duurzame manier kunnen aanpassen aan het stijgende droogterisico. De eerste fase (2021-2024) focust op de demonstratie van innovatieve technologieën, strategieën en maatregelen voor de adaptatie van de land- en tuinbouwbedrijven aan de afnemende waterbeschikbaarheid. Het gaat om maatregelen die
de waterbehoefte op bedrijfsniveau reduceren, de waterbronnen op de bedrijfssites beter
benutten, de infiltratie van hemelwater bevorderen en externe alternatieve waterbronnen, zoals gezuiverd effluent aan te wenden. De tweede fase (2021-2027) richt zich op
de verspreiding en combinatie van de verschillende gedemonstreerde goede praktijken,
zowel op bedrijfsniveau als beleidsniveau.

Subactie: Uitvoeren van praktijkonderzoek naar klimaatbestendige voedergewassen
zoals de introductie van sorghum
De Hooibeekhoeve heeft veel expertise opgebouwd rond voedergewassen die bijdragen
aan een meer klimaatneutrale en klimaatbestendige productie. Zo experimenteert de
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Hooibeekhoeve al een tijdje met de introductie van sorghum als klimaatbestendig voedergewas voor melkveebedrijven. Sorghum is een Afrikaanse graansoort die veel beter
tegen hitte en droogte kan dan maïs. De plant gaat namelijk in rust bij hittestress. Sorghum telen vraagt bovendien 40% minder water, waardoor de plant meer droogteresistent is en bovendien heeft de diepere beworteling een gunstige invloed op de bodemstructuur. Ervaringen in de praktijk wijzen uit dat we de teelt nog niet in de vingers hebben. De volgende stap is om de teelt in te passen in het rantsoen. Deze teelt zal dan ook
de volgende jaren nog meegenomen worden in verschillende projecten (zowel op vlak
van teelttechniek als op vlak van voederproeven).

Subactie: Uitvoeren van het DEMO- project “Goed drinkwater, het onmisbare goud op
veeteeltbedrijven” over regenwaterrecuperatie
We staan er soms te weinig bij stil maar goed drinkwater is het ‘onzichtbare goud’ op
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veeteeltbedrijven (kwalitatief én kwantitatief). Dit was meteen ook de titel van een demonstatieproject waaraan de Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij de afgelopen 2 jaar aan meewerkten. Binnen dit project werd de kennis rond waterkwaliteit en behandeling gebundeld en werden bepaalde behandelingstechnieken gedemonstreerd. Op
die manier wil men het gebruik van leidingwater of grondwater vermijden door over te
schakelen op regenwater.

Subactie: Uitvoeren van demonstratieproject “KOE” (Klimaatvriendelijke Ommekeer
met Eigen voer), onder coördinatie van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen
Dit project zet in op klimaatvriendelijke of klimaatbestendige teelten: granen/veldbonen,
gras-klaver, rietzwenkgras en voederbieten. Diepwortelende gewassen laten immers
meer organische stof achter in de bodem. Tegelijkertijd heb je met vlinderbloemigen
minder kunstmest nodig omdat ze zelf stikstof fixeren uit de lucht.
Binnen dit project brengen we zowel de teelttechnische aspecten als het vervoederen van
deze alternatieve teelten in kaart. Een uniek project waarbij gewerkt wordt van veld tot
stal. Hooibeekhoeve voert binnen dit project voederproeven uit met geplette gerst, ingekuilde voederbieten en grasklaver. Voederbieten zijn niet alleen een uitstekende teelt als
het gaat over beperking van nitraatuitspoeling, ze zijn ook goed voor de bodem (diepe
wortels, oogstresten) en produceren vooral veel bedrijfseigen voer. Hierdoor moet er
minder voer (soja, granen, bijproducten, enz.) aangevoerd worden van buitenaf. Daarnaast werden bij grasklaver op praktijkpercelen twee bemestingsstrategieën vergeleken.

Subactie: Uitvoeren van het demonstratieproject ‘4J-principe van vruchtwisseling bij
mais: Juiste teelt, juiste plaats, juiste techniek, juiste opbrengst’
Binnen dit project wordt aan de landbouwers getoond hoe ze binnen de krijtlijnen van
MAP6 en met een doordachte vruchtwisseling kunnen komen tot een rantsoen met hoge
voederwaarde. Dit wordt niet enkel getoond met behulp van de lang lopende vruchtwisselingsproeven van de Hooibeekhoeve en Proefhoeve Bottelaere, maar ook door langetermijnsimulaties met de tool Cslim©. Deze tool geeft de koolstofopbouw in de bodem
weer op lange termijn bij gekozen rotatieschema’s en wordt in dit project uitgebreid met
verschillende groenbedekkers, organische stofleveranciers (zoals compost en stalmest)
en ook naar nitraatresidu. De landbouwers kunnen tijdens workshops leren werken met
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deze tool, zodat ze voor hun eigen situatie kunnen komen tot een optimaal systeem. Op
deze manier werken we niet enkel mee aan klimaatbestendige landbouw, maar ook aan
een beter milieu! Dit project loopt tot 2022.

Subactie Uitvoeren van het demonstratieproject ‘Functioneel inzetten van groenbedekkers bij mais’
Het inschakelen van een groenbedekker is een vrij eenvoudige manier om het organische
stofgehalte in de bodem op peil te houden of te verhogen en zodoende ook de bodemstructuur en waterbergend vermogen te verbeteren. Daarnaast fungeren groenbedekkers
ook als vanggewas, omdat ze nog laat in het najaar stikstof vasthouden, waardoor deze
niet kan uitspoelen. Deze stikstof wordt na onderwerken terug beschikbaar en draagt op
die manier ook bij aan de bemesting van de volgende teelt. Door de relatief late oogst
van mais is de keuze in groenbedekkers eerder beperkt en om te voldoen aan de eisen
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van Mestactieplan 6 (MAP6) moet in bepaalde gebiedstypes ingezaaid worden voor 15
oktober. Vandaar dat de aandacht bij groenbedekkers meer en meer verschuift naar gelijktijdige zaai of onderzaai van gras tussen mais. De Hooibeekhoeve bouwde al een stevige kennis op omtrent deze onderzaai, welke in de praktijk niet altijd eenvoudig is. Binnen dit project demonstreren we aan landbouwers de verschillende systemen en begeleiden we landbouwers ook bij de implementatie hiervan op hun eigen velden. Dit project
loopt tot 2022.

Subactie: Uitvoeren van de langlopende proef ‘Bodembewerkingsystemen’
De Hooibeekhoeve heeft sinds 2014 een langlopende proef aanliggen waarin verschillende bodembewerkingssystemen (ploegen, niet- kerende grondbewerking, spitten, enz.)
bestudeerd worden. De idee achter niet-kerende grondbewerking is dat de habitat van
het bodemleven minder wordt aangetast en dat het bodemleven zorgt voor de nodige
structuur in de bodem. Daarenboven is het brandstofverbruik sterk afhankelijk van
de gebruikte techniek. De proeven worden steeds aangelegd met behulp van GPS.
Naast parameters als opbrengst, bodemvruchtbaarheid en –verdichting, wordt ook
brandstofverbruik in kaart gebracht. Deze proeven zijn uniek omdat ze aangelegd zijn op
de Kempense zandgrond, waarop tot nog toe weinig onderzoek rond dit thema gebeurde.
Tot 2019 werd deze proef uitgevoerd in monocultuur mais. Deze monocultuur, in combinatie met een enorme onkruiddruk, was nefast voor niet-kerende grondbewerking.
Daarom werd besloten om in 2020 deze monocultuur te doorbreken.

Subactie: Uitvoeren proeven bandendruk
Bodemcompactie of bodemverdichting speelt een belangrijke wanneer we spreken over
een klimaatbestendig landbouwsysteem. Het vormt op vele Vlaamse landbouwbodems
een probleem dat niet enkel effect heeft op de gewasopbrengst, maar ook op erosie bij
hevige regenval, welke frequenter voorkomt in het veranderende klimaat. De infiltratiesnelheid van de bodem wordt ook verminderd. Met behulp van een bandendruksysteem
kan de bandendruk op het veld verlaagd worden, waardoor de het gewicht meer verspreid wordt en er minder bodemcompactie optreedt. De Hooibeekhoeve beschikt over
een tractor met een aanpasbaar bandendruksysteem en bij verschillende veldproeven
wordt een vergelijking gemaakt tussen werkgangen met hoge en lage bandenspanning.
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Er wordt hierbij gekeken naar het effect op bodemcompactie, maar ook naar opbrengst
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en brandstofverbruik.
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4. Bijlagen
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Bijlage 1:
Plan gebiedsgerichte projecten
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Bijlage 2:
Afkortingen diensten
DECO: Dienst Economie (Departement Economie, Streekbeleid en Europa)
DFM: Dienst Facilities & Maintenance (Departement Logistiek)
DIW: Dienst Integraal Waterbeleid (Departement Leefmilieu)
DLB: Dienst Landbouw (Departement Economie, Streekbeleid en Europa)
DLOG: Departement Logistiek
DMOB: Dienst Mobiliteit (Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit)
DMN: Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (Departement Leefmilieu)
DRP: Dienst Ruimtelijke Planning (Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit)
PGRA: Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen (Departement Vrije Tijd)
PGRM: Provinciale Groendomeinen regio Mechelen (Departement Vrije Tijd)
PIME: Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (Departement Leefmilieu)
POM: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (Departement Economie, Streekbeleid en
Europa)
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