
Gent 

Klimaatrobuust 2030

Klimaatneutraal 2050
We zijn op weg naar Gent klimaatstad. Een stad waar je gezonde lucht inademt, waar je 
voldoende groen hebt om te ontspannen of te verkoelen in de zomer, een stad met ruimte 
om te spelen en elkaar te ontmoeten, een stad met goed geïsoleerde en comfortabele 
huizen, een stad waar niet de mensen maar de windmolens en de zonnepanelen overuren 
draaien, een stad die energieonafhankelijk is. In 2050 wil Gent zo’n stad zijn, zonder impact 
op het klimaat.

Eva Naessens, Dienst Milieu en Klimaat, stad Gent
25 november 2019
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Doelstelling 9:

Gent is bestand tegen hitte, 

droogte en extreme buien



In het centrum is het 
gemiddeld 3°C warmer 
dan erbuiten. 
Na hete dagen tot 8°C.

Het wordt warmer

Hittestudie VITO en UGent (2012)



Impact van hitte



Impact van hitte



Impact van hitte
Stad Gent sluit barbecuezone door 
aanhoudende hitte en droogte en 
vraagt om spaarzaam te zijn met water



Impact van hitte



Het wordt natter

Kwetsbaarheidsanalyse water

Worst case modellering 
extreme neerslag (T100) 
toont wateroverlast van 
meer dan 15 cm 
op/tegen

 20 % van de wegen

 12 % van de fiets- en 
voetpaden 

 2,8 % van de  gebouwen 

Nattere winters
Drogere zomers met piekbuien



Impact van extreme buien en natte winters



Impact van extreme buien en natte winters



Impact van extreme buien en natte winters

Op de Gentse Feesten mogen de toeristenbootjes niet 

uitvaren bij onweer



Het wordt droger

• Kwetsbaarheidsanalyse droogte nog uit te voeren
• Peilbuismetingen

• Het aantal droge dagen kan stijgen van 173 nu 
tot 236 droge dagen in 2100 bij het hoog-
impactscenario. 

• gemiddelde neerslagtekort in een jaar kunnen 
oplopen tot 485 mm tegen 2100. Zulke extreme 
droogte kan dan 4 maal langer duren dan de 
extreme droogte van 1976 en 2018.

• Droogte kan tegen 2100 10 maal vaker 
voorkomen dan nu.



DROOGTE 

ook in de 

Bourgoyen-Ossemeersen



Impact van droogte



Impact van droogte



Klimaatverandering hoeft geen kommer en kwel te zijn

we kunnen Gent anders inrichten en 
daarbij tegelijkertijd nieuwe kwaliteit toe 
te voegen

hoe gaan we binnen een intensieve stad 

• ruimte bieden aan waterberging, van 4% naar 
7% van de verharde opp

• de dreigende opwarming beperken, 1 boom = 
10 airco’s 

• de negatieve effecten van de opwarming en 
droogte tegengaan.



Doelstelling 11:

Ruimtelijke keuzes zijn

een hefboom voor

klimaatdoelstellingen



De ambitie ligt hoog…
 Mayors Adapt

 Gents klimaatadaptatieplan 

 Ruimte voor Gent

 Stadsessay van de Gentse Bouwmeester

 Het bestuursakkoord



… het gaat stapsgewijs

betonrapport

draagvlak

budget

aangepast beheer

…



VERGROEN op stadsniveau

groenklimaatassen

groenpolen



GROENKLIMAATAS Franse Vaart



GROENPOOL Gentbrugse Meersen



VERGROEN op wijkniveau

parken 

ontharding bestaand 
openbaar domein

minimale verharding 
bij nieuw openbaar 
domein 



Nieuw park: Arbed Wijkpark 
Moriaanstraat: 



Ontharding de Smet-de Naeyer

1500 m² 
ontharding



Ontharding Oostakkerdorp

4000 m² ontharding



Kettingplein

VERGROEN op straatniveau

Stormvogelstraat



Halfverharding

 Is verharding toch nodig, dan kiezen we 
waterdoorlatende betonstraatstenen, 
grasdallen of kasseien met open voegen.

Hertstraat



Wateropvang

 We zorgen er tegelijk ook voor dat er 
plekken komen waar water kan 
opgevangen worden en in de bodem 
sijpelen.

 Bijvoorbeeld door grachten te voorzien of 
open te leggen waar daar ruimte voor is. 
Of wadi’s, verlaagde bermen waarin het 
water kan insijpelen en niet in de riolering 
terecht komt. 

Lange Velden

Beelbroekstraat



Vuistregel: elke 5 parkeerplaatsen 1 
boom

1.360 straatbomen erbij 
tussen 2011 en 2017



 pleinbomen, 
straatbomen

 gevelgroen, 
geveltuintjes, 
slingergroen

 groendaken

Bomen verkoelen de stad door

• verdamping (20 tot 30 kW, ~10 airco’s)
• schaduw

VERGROEN op microniveau



Groenslingers



Burgers 
aan de
slag

3299 groengevels sinds 2002



Burgers aan de slag
Toeffaertstraat



Privaat domein: groendaken en 
hemelwateropvang

65.000 m² 
sinds 2002



Bij droogte: Water uit bronbemaling 
beschikbaar voor buurtbewoners



ENKELE CIJFERS 2018

 19 projecten openbaar domein met goedgekeurd ontwerp, 
totale oppervlakte 10,2 ha
• daarvan wordt 0,8 ha (half)verharding omgezet in extra groen

• aandeel groen stijgt met 50 % (van 1,5 ha naar 2,3 ha)

• verhardingsgraad daalt van 81 % naar 76,5 % 

 ontharding Zuiderbegraafplaats: 1.500 m² verharding weg

 792 geveltuinen (mede dankzij burgerbudget Geveltuinbrigade)

 7.060 m² groendaken gesubsidieerd 

 2.400 m² gevelgroen en 460 m² groendaken op eigen 
gebouwen



Doelstelling 10: 

Gezonde lucht en minder

geluidshinder



Gezondheidseffecten
• Lawaai verstoort de slaap en beïnvloedt daardoor 

de bloeddruk, het hartritme en de ademhaling. 
Lawaai doet ook het stressniveau, angstgevoel en 
vermoeidheid toenemen en tast het cognitieve 
vermogen bij kinderen aan. 

• Verhoogde gezondheidsrisico’s treden op vanaf 53 
dB(A) Lden geluidsniveau (WHO)

Indicator Blootstelling Gentse bevolking (%)

Lden > 55 dB(A) 77,25

Lden > 65 dB(A) 32,78

Lnight > 45 dB(A) 82,42

Lnight > 55 dB(A) 38,32
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Good practice guide (ver)bouwen op 
geluidsbelaste locaties

• Doel: Nieuwe geluidsknelpunten van wegverkeer 
voorkomen

• Indien een toekomstige projectontwikkeling gelegen is 
op een geluidsbelaste locatie, dan zijn 
geluidsmaatregelen nodig om leefkwaliteit te kunnen 
garanderen. De Stad Gent wil projectontwikkelaars 
stimuleren om hierin te investeren en zal een good
practice guide opstellen voor toekomstige 
projectontwikkelingen. Dit moet projectontwikkelaars in 
staat stellen om ook op geluidsbelaste locaties een 
aanvaardbare leefkwaliteit te garanderen, door o.m. bij 
nieuwe ontwikkelingen rustpunten te creëren (bv. 
rustige binnenterreinen met hoge afschermende 
bebouwing langs drukke wegen). 
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Good practice guide (ver)bouwen op 
geluidsbelaste locaties

• Stand van zaken

• - Gids opgemaakt voorjaar 2018

• - Implementatietraject loopt

• Aanpak

• - Sensibiliserend voor externe projecten, 
voorbeeldfunctie voor projecten van Groep Gent

• - Ruimtelijke ontwerpprincipes m.b.t. 
geluidskwaliteit verder integreren in stedelijke 
werking (masterplannen, RUP, vergunningen, 
advies,…)
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• Verbouwing tot o.m. lagere school

• geluids- en luchtkwaliteitsmetingen 
uitgevoerd

• aangepast advies m.b.t. ontwerp en 
inrichting op vlak van luchtkwaliteit 
en geluid :

o speelplaats aan afgeschermde 
zijde 

o intensief gebruikte lokalen aan 
achterzijde, minder langdurig 
gebruikte ruimtes als buffer 

o aanzuiging ventilatie aan 
achterzijde

o…

Verbouwing dienstencentrum 
Gentbrugge


