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– Antwerpen, cijfers en ambities
– Klimaatadaptatiestrategie, beleidsmatig

• Algemeen
• Hitte
• Neerslag
• Functioneel groen

– Klimaatadaptatiestrategie, toegepast
• Overzicht acties
• Openbaar domein case Groenplaats

Inhoud



Antwerpen, cijfers en ambities
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stadsontwikkelingInhoud

Bevolking 511 000

Dichtheid 25/ha

Nationaliteiten   + 170

Oppervlakte 20 000 ha

Tewerkstelling 240.000 

Werkloosheid 30.000

Omzet bedrijven 105.000 mio euro (+20% van Vlaamse omzet)

Havenstad + 180 mio ton cargo / jaar

Antwerpen, een paar cijfers



Antwerpen, een paar cijfers

HAVENSTAD 

• + 180 miljoen ton cargo / jaar
• 3° grootste in Europa
• 2° petrochemische cluster

MODEHART

• Beroemde Mode academy
• De Antwerpse 6 
• De Meir, de wilde zee, het MoMu, 
… (6500 winkels)

DIAMANTCENTRUM

80% van alle ruwe diamant verhandeld via Antwerpen



– Ondertekening ‘Covenant of Mayors’ in 2009
– Ambities klimaatmitigatie van de stad Antwerpen:

• 2020: 20% minder CO2-uitstoot (2005)
• 2020: 50% minder CO2-uitstoot (2005)

voor stedelijke diensten
• 2050: klimaatneutraal

Ambities Antwerpen
Covenant of mayor’s



Ondertekend op 16 oktober 2014

Inspelen op risico’s en effecten van 
klimaatverandering: hitte, 
overstroming (neerslag en rivieren), 
zeestijging, drinkwaterschaarste, 
droogte

Ambities Antwerpen
Mayor’s adapt



Klimaatadaptatiestrategie: 
beleidsmatig
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Geen apart ruimtelijk plan maar 
een geïntegreerd, dynamisch en 
flexibele proces. 
4 parallelle sporen: 
• Kennisopbouw
• Directe implementatie
• Beleid
• Preventie – Communicatie –

Participatie - Disseminatie

Antwerpse adaptatiestrategie 
2013 - 2019



Antwerpse adaptatiestrategie 
2013 - 2019

Uitdagingen voor Antwerpen
• Doorkruist door 

getijdenrivier de Schelde
• Hoge afdekkingsgraad
• Hoge bevolkingsdichtheid
• Vlak en laaggelegen gebied



hitte

• Luchttemperatuurkaart ‘s nachts 2013 en 2030
• 2013: gemiddeld +/- 3,5 °C warmer, tot 7-8 °C
• 2030: bij klimaatwijziging IPCC en verstedelijking BAU: SHE + 

1,5 °C = + 50%

Antwerpse adaptatiestrategie 
Stedelijk Hitte-eiland Effect



• Neerslag- en overstromingskaarten
• Testen van verzadiging van riolen
• Afstroommodellen bij verzadiging 

riolen (zie vb. Kopenhagen) 

• Impactstudies rivieren + testen 
klimaatbestendigheid
huidige projecten:
• Klein Schijn
• Groot Schijn
• Struisbeek

Antwerpse adaptatiestrategie 
Neerslag en overstroming



• Inzicht in effecten functioneel groen op vlak van 
• Luchtkwaliteit
• Hitte
• Waterhuishouding
• CO2-captatie
• Geluid 
• Biodiversiteit

• Uit te werken in toolbox
• Gekoppeld aan potentieelkaartenset
• Verschillende perspectieven
• Toegepast op concrete cases

Antwerpse adaptatiestrategie 
Functioneel groen



Klimaatadaptatiestrategie:
toepassing
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• Integratie van maatregelen in ruimtelijke plannen: waterplan, 
verdichtingsstudie, actualisatie sRSA

• Sigmaplan: Scheldegebied herziening 2004 en masterplan
• Groenplan Antwerpen: inventarisatie, visie lokale groenplannen 2013-2018
• Bouwcode: groene daken, regenwaterputten, infiltratie…. 
• Draaiboek openbaar domein: ‘no-regret’ maatregelen adaptatie – vb. 

waterdoorlatende parkeerplaatsen, trambeddingen
• Ecohuis/publiekswerking: groendaken, groene gevels, meetpunt, 

natuurspeelplaatsen, potentieelkaart, campagnes ‘duurzaam bouwen’ 

Toepassing
Acties in uitvoering



hitte + water +           biodiversiteit

Groen blauwe netwerken (BUUR)

Toepassing
Verdichtingsstudie



Toepassing
Stadsontwikkeling

Case Nieuw Zuid



Toepassing
Openbaar domein

Case Groenplaats



Gemiddele PMV 
overdag

⇒ Hittestress is een probleem op en rond de Groenplaats in de zomer
⇒ Vooral de situatie op de middag (geen schuilplaats) is problematisch

Analyse Groenplaats: hitte



Analyse Groenplaats: schaduw



Analyse Groenplaats: wind



1. Hittestress is een probleem op de Groenplaats, dat in de toekomst enkel 
maar zal verergeren

2. Ontbreken van schuilmogelijkheden op de middag
3. Windhinder voor centrale zitplaatsen

Analyse warme dagen (temp > 30°C):

Windpatroon in Antwerpen op warme dagen
[% van de tijd]

Gemiddelde windsnelheid op warme dagen
=> Optimale schuillocatie (i.c.m. schaduw)

Analyse Groenplaats: samengevat



voldoende bomen met dicht bladerdek voorzien
• Bomen zijn meest efficiënte verkoelers (schaduwvorming, evaporatie)
• Belangrijkste probleem op Groenplaats 
• Dicht bladerdek remt wind af (minder windhinder)
• Positief effect op sfeer Groenplaats, trekt mensen aan
• Natuurlijke schuilplaats tijdens zomerse buien
• Bladverlies in winter => extra bezonning

• Huidige bomen doen het niet goed (beperkte ruimte, 1m bodemdiepte, strooizout) 
=> goed nadenken over inplanting en type

• Voldoende ruimte laten voor evenementen
• Onderhoud
• Bomen in straten met veel verkeer 

verergeren luchtvervuiling

Analyse Groenplaats:
aanbevelingen



Beperken verharde oppervlakte
Voorzien van waterelementen
Voorzien van schaduwelementen
Gebruik van lichte materialen

Analyse Groenplaats:
aanbevelingen



Stadsbreed: horizontale doelstelling
Multilevel: Stad, provincie, Vlaanderen, België, Europa
Europese projecten FP7: Naclim , Decumanus, Ramses-
Cities

Toepassing 
Samenwerking



Contact

www.antwerpen.be/ecohuisà zoek: “milieuplannen”

iris.gommers@stad.antwerpen.be


