
Klimaatatelier Gent 

31 mei 2012 
Geen huis bouwen, zelfs geen 
fundament maken,  
maar wel de kamer opruimen 
(Wittgenstein)  





1 Complexiteit 

2 Van RO naar RA  

3 Opgaven 



RO en klimaatplanning is heel complex, voorbeeld indicatoren Heerlen  

Water -3 
Bodem -1 
Lucht buiten -3 
Geluid - 5 
Externe veiligheid -2 
Beheer openbare ruimten -1 
Afval -2 
Bedrijvigheid -2 
Gebouwen -2 
Binnenklimaat woningen -3 
Energie – 3 
Autoverkeer en parkeren – 3 
Openbaar vervoer – 2 
Fietsen – 2 
Ecologie en groen -2 



Voorbeeld inhoudsopgave structuurvisie Wijchen 



Iedereen lost zijn eigen probleem op 



Dat zie je terug in de plannen 



Dat zie je terug in de plannen 



Structuurvisie Groningen Integratie visies: vaak sectorale insteek 



Stedenbouwkundig plan: dan ook sectorale insteek 



Integratie visies: eigenlijk inventarisatie 



van probleem- maar waarde georiënteerd 

  Probleem georiënteerd: 
  Knelpunten  maatregelen 
  Nadeel: verzameling sectorale deeloplossingen  
  Kosten, wie betaalt wat? 

  Waarde georiënteerd: 
  Klimaaturgentie  
  Ontwerpen robuuste structuurdragers 
  Kosten en baten, businesscase 

van RO naar RA 



2 Van RO naar RA 

Noodzakelijk: planproces ca half jaar: 4 stappen 

Gidsmodellen als versneller in het begin 



Stap 1: Ordening in pijlers 



Stap 2: Inventariseer bouwstenen 

Monash Universiteit Melbourne 









Watervisie Arnhem 





Pilotplan Arkel 





Stap 3: perspectieven/ ambities 
Niet meer: Sectoraal functies borgen  

1.  Gebiedssturend: Bodem, water 
en groen zijn dragers van de 
ruimtelijke structuur 

2.  Veerkracht: klimaatverandering 
als bedreiging én kans 

3.  Regionale economie 



1e perspectief:  Gebied stuurt 

Groenblauwe visies tot nu toe: 
water vaak als ‘decoratie’ 



2e perspectief: veerkracht (hevige regenval, droogte, hitte, 
biodiversiteit) 
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Integreren vanuit klimaaturgentie 



3e perspectief: verduurzaming in 
regionale economie 
(o.a. energie, voedsel, afval) 

plus: biowasmachine 







Stap 4: inbedden in proces 



Stap 5: gidsmodellen als versneller 







Hulpmiddel voor het schetsen van een 
logische structuur van bodem, water en 
groen  

Aangepast voor Vlaanderen, zodanig dat 
de 3 doelen (tegengaan wateroverlast, 
droogte, hitte en 2000 watt) bereikt 
kunnen worden  







Groep Denderbekken 

1.  Kaart 1: Randvoorwaarden NA (Natuurlijke Alliantie
(op regioschaal) 

2.  Vul het gidsmodel ‘Heuvelland’ aan met stippen 
3.  Kaart 2: Ontwerp robuuste ruimtelijke pijler met NA 

op regioschaal 
4.  Kaart 3: structuurplan NA voor Aalst 
5.  Kaart 4: structuurplan NA voor wijk van Aalst  

3 Opgaven 



Groep Kust 

1.  Kaart 1: Randvoorwaarden NA (Natuurlijke Alliantie
(op regioschaal) 

2.  Vul het gidsmodel ‘Kust’ aan met stippen 
3.  Kaart 2: Ontwerp robuuste ruimtelijke pijler met NA 

op regioschaal 
4.  Kaart 3: structuurplan NA voor Oostende 
5.  Kaart 4: structuurplan NA voor Raverszijde 



     Succes! 


