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Acties rond droogte en wateroverlast

Openbaar domein

- ontharding weinig gebruikte voetpaden

- waterberging onder wegen en pleinen

- bijkomende groene zones als klimaatbuffer …

Privaat domein

- participatieve buurtprojecten, gericht op tuinen en openbaar domein

- collectieve wateropvang of -infiltratievoorzieningen

– klimaatbestendige inrichting van bedrijventerreinen

– klimaatgezonde speelplaatsen …



Acties rond droogte en wateroverlast

Open ruimte

– realiseren van groen-blauwe netwerken samen met eigenaars, 
landbouwers, waterbeheerders, …

- waterbeheersing op en rond landbouwpercelen, bv aanleg door 
stuwen, herstel grachten …

- opvangsystemen voor buffering en captatie van water

- bewustmaking landbouwers en demo goede voorbeelden 
bodembeheer, waterzuinige teelten, waterhergebruik …

- (hemel)waterscans voor (landbouw)bedrijven

- erosiebestrijdingsmaatregelen

- koppeling recreatieve ontwikkeling aan natuurontwikkeling en 
duurzaam waterbeheer

- leegstaande serres en stallen verwijderen en ontharden

- …



Subsidiemogelijkheden

• Maatregel: Omgevingskwaliteit door samenwerking

• Dienstverleningsprojecten: investeringskost lager dan 
50%.

• Het project wordt in samenwerking uitgevoerd, 
inhoudelijk en/of financieel.

• Deze projecten kunnen in alle gemeenten exclusief 
grootstad Gent en centrumsteden Sint-Niklaas en Aalst.



Subsidiemogelijkheden

• De projecten moeten het voordeel voor het 
milieu / klimaat kunnen aantonen.

• Vraag Vlaams Minister Omgeving: extra 
aandacht voor biodiversiteit



Doelstellingen

• Thema 4: Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen

– 4.1 Uitwerken van acties rond 
draagvlakvergroting, betrokkenheid, participatie 
en bewustmaking van klimaatgerelateerde
problemen



Doelstellingen

• Thema 4: Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen

– 4.2. Uitwerken van pilootprojecten die een 
innovatieve kringloop inzake water, energie en 
eiwitbronnen aanleggen



Doelstellingen

• Thema 4: Klimaatneutraal Oost-Vlaanderen

– 4.3 Uitwerken van acties die de negatieve effecten 
van plantaardige en dierlijke overlastsoorten en 
invasieve soorten op de inheemse fauna en flora 
verminderen



Projecten gericht op duurzame oplossingen 
voor droogte en wateroverlast 

• Maatregelen die het evenwicht tussen 
landbouw en water verbeteren

– Waterbekkens, integraal waterbeheer op land- en 
tuinbouwbedrijven, herstel perceelsgrachten, 
plaatsen van stuwtjes op kleinschalige grachten en 
in haarvaten van watersystemen, alternatieve 
teelten…



Projecten gericht op duurzame oplossingen 
voor droogte en wateroverlast 

• Maatregelen klimaat/natuur/water

– Ecologisch beheer van beken en oevers, 
stimuleren van hemelwater beheer, 
waterrecuperatie- en uitwisseling tussen 
bedrijven, landbouwers en andere actoren, 
retentie, buffering, infiltratie van water



In kaart brengen van de waterbeschikbaarheid voor de 
Oost-Vlaamse land- en tuinbouwsector

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt 
Oost-Vlaanderen (PCG) - dienst Integraal 
Waterbeleid provincie Oost-Vlaanderen

Het in kaart brengen van de water-
beschikbaarheid van alternatieve 
waterbronnen voor de Oost-Vlaamse land-
en tuinbouwsector. Door dergelijk overzicht 
aan te bieden via o.a. de website van het 
Waterportaal, bereikt deze info één van de 
grootste waterverbruikers.

https://euprojecten.oost-
vlaanderen.be/home/

https://euprojecten.oost-vlaanderen.be/home/


Aanleg eerste vulplaats

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt 
Oost-Vlaanderen (PCG) - Gemeente Sint-Gillis-
Waas

Landbouwers en loonsproeiers vullen 
hun spuittoestellen in Oost-
Vlaanderen nog vaak te dicht bij 
waterlopen aan waardoor de kans op 
puntvervuilingen groot is. Dit project 
heeft als doel deze problematiek aan 
te pakken via de aanleg van een 
openbare vulplaats.



Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones

Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) - Vereniging voor Openbaar 
Groen, Velt vzw, Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw (RLSD)

Gemeenten hebben nood aan ondersteuning bij het ontwerp, 
aanleg en beheer van groenzones om deze zo kwalitatief en 
multifunctioneel mogelijk te maken. Dit project speelt hierop in 
door de huidige kennis en praktijkvoorbeelden rond waterefficiënt 
ontwerpen en beschikbare technieken voor aanleg en beheer te 
bundelen, en actief te implementeren bij Oost-Vlaamse 
gemeenten en hun stakeholders in de keten van groenvoorziening 
(tuinarchitecten en –aannemers, siertelers). Door het aanreiken
van tools waarmee gemeenten hun inwoners kunnen 
sensibiliseren, wordt ook aan draagvlakverbreding gewerkt voor 
meer groen.



Discussiemoment

• Waar zit de meerwaarde op projectniveau?

• Zijn er deelnemers die een idee willen delen?

• Mogelijke samenwerkingen / 
partnerschappen?



Schelpen zuiveren regenwater - Wetteren

In Wetteren installeerde Aquafin een 
pilootproject met een innovatieve 
techniek voor zuivering en 
hergebruik van regenwater. Met 
Urban Rainshell zijn het gewassen 
zeeschelpen en mineralen die het 
zuiveringswerk doen.

https://www.aquafin.be/nl-
be/nieuws/schelpen-zuiveren-
regenwater

https://www.aquafin.be/nl-be/nieuws/schelpen-zuiveren-regenwater



