Hoe pak je hittestress aan?
Griet Verstraeten (dept. Omgeving Vlaanderen)
Peter Maris (Waterlopen),
Jan Vrijens (LOGO Oost-Brabant)
Els Cornelis en Inge Beyens (Dienst Leefmilieu)
- (Tienen:) Soms is het moeilijk kiezen, want soms hebben
klimaatmaatregelen tegenstrijdige effecten: bv kies voor ondergronds
parkeren, maar dan is de bodem van dat plein (dus plafond van die
parking) ondoordringbaar
-

(POM:) industrieterreinen die kiezen voor duurzamer terreinbeheer
krijgen klachten dat gras te hoog staat. Mogelijke oplossing: samen
met omwonenden bepalen wat waar.

-

(Tienen:) Laanbomen: moeilijk om aan te leggen want bewoners zijn
kritisch vanwege “vuil” op geparkeerde wagens en stoepen (bladeren,
kevers).

-

(Tienen:) Kiezen voor INHEEMSE bomen: nadeel dan heb je
beperktere keus.
Hemelwater-opvang op openbare domeinen (hier is nog geen
provinciale verordening voor)

SITUATIESCHETS

NODEN
-

UITDAGINGEN
-

Beleid dient geïntegreerd te worden uitgewerkt: ruimtelijke
planning/gezondheid
Omslag is vereist, maar wordt nog helemaal niet toegepast: vb.
bouwproject bepalingen opleggen: beperkte oppervlakte voor
bouwen.
Stadsontwikkelingsprojecten: bepalingen opleggen:
o Hoeveel groen
o Welke bouwmaterialen (duurzame)

-

Ruimtelijke planning: bepalingen mee opnemen die hitte effectief
tegengaan:
o Bouwmaterialen met lage warmteabsorptie
o Luifels e.a. structuren

-

Leve de Tuin campagne van Provincie Vlaams-Brabant:
o Advies voor ingrepen in de tuin
o Demo’s

OPLOSSINGEN

-

Regionale landschappen:
o Haagplantactie in najaar 2018

-

Hulp via Logo:
o www.warmedagen.be
o ondersteuning van medisch deskundige bij het opstellen van
de warmteplannen
o Handleidingen en actielijsten

-

Hemelwater zo veel mogelijk op EIGEN terrein laten infiltreren i.p.v.
afvoeren (zelfs als het afvalwater en regenwater via gescheiden afvoer
is: NIET ideaal). Water van buurt bv gezamenlijk afvoeren in een
buurtWADI)
Neem verenigingen mee in het verhaal. Zijn doen publiek draagvlak
toenemen. Daardoor: geef mensen een eigen stukje
verantwoordelijkheid.

-

-

Vertrek van je kwetsbare bevolkingsgroepen om een actie uit te
voeren. Zet je gemeentelijke kwetsbaarheidsgegevens (zie binnenkort:
klimaatportaal) over hitte, droogte, wateroverlast … samen met
kwetsbaarheidsgegevens van je verschillende sociale groepen. (UK
deed verscheidene studies rond sociale groepen vs
weersomstandigheden. Deze info is beschikbaar).

-

Koelen met water in steden & dorpskernen. Maar uitdaging:
klimaatopwarming brengt ook nieuwe of frequentere ziekten (bv
malaria) mee in aanwezigheid/toename van vectoren (bv muggen),
vooral bij stilstaand water.

-

Bij bouw van gebouwen vanaf bepaalde grootte: maak groendak
verplicht
Aarschot: weinig plaats voor groen. Toch veel groen in het straatbeeld
door keuze voor gevelgroen.

IDEEËN

VOORBEELDEN
-

Tienen: Aanpassing van de Grote Markt om hitte te doen dalen en
biodiversiteit te doen toenemen

