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#7 Klimaatportaal geeft inzicht aan gebruikers



Gebruikers van het portaal

Burgersambtenaren en politici wetenschappers bedrijven burgers



Gebruikersbehoeften
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▪ Kennen van effecten - Opmaken van lokale klimaatstrategie 
en actieplan (burgemeestersconvenant) 

▪ Argumentaties, kennis en onderbouwing

▪ Sensibilisering van collega’s en inwoners

▪ Als input voor verder onderzoek



#6 Verwerk de wensen
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▪ Informatie op gemeenteniveau en 

vergelijkingsmogelijkheden

▪ Verschillende zoekmogelijkheden, bijvoorbeeld op locatie

▪ Indicatoren geschikt voor sensibilisering (getroffen 

personen, getroffen gebouwen)



#6 Verwerk de wensen

▪ Indicatoren die rapportering voor het 

Burgemeester convenant automatiseren

▪ Geen vertaling naar kosten
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#5 Betekenis geven aan de data

Gebruikersvraag:

Wat zijn de gezondheidseffecten van hitte?

Wat kunnen we doen om slachtoffers te 
voorkomen? 

Welk beleid is nodig om te stimuleren dat er
actie plaatsvindt?

Aanbod vanuit data:

De modellen voorspellen dat het in 2050 in de 
zomer tussen de 1 en 4 graden warmer kan
zijn
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#5 Betekenis geven aan de data – kennis pyramide
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Wijsheid
Beslissingen, beleid

acties

Beleidsmakers, planners, 
projectontwikkelaars, burgers

Kennis

+ toepassing

Wat als, 

effecten, impact

Data analyse,

Kaarten, 

grafieken

Informatie

+ betekenis

Kenniswerkers, 
wetenschappers

Data

ruwe cijfers

Sensoren, 

satellieten,

simulatie modellen
Meetapparatuur, 

software, simulatiemodellen



Data
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Data - Hoge resolutie temperatuurdata Vlaanderen



Informatie

Informatie – Aantal personen met overlast van hitte
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Kennis

Kennis – Kwetsbare instellingen per gemeente
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#4 Puzzelen met data
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#3 Omgaan met onzekerheid
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#3 Omgaan met onzekerheid

Klimaatportaal keuzes:

❖ Huidig klimaat en hoog impact 
scenario geven een bandbreedte

❖ Effecten en impacts op basis van 
huidige socio-economische 
omstandigheden

❖ Dus ook geen (toekomstige) 
adaptatie maatregelen



#2 Evolutie van kennis

“De wereld zit in een fase waarin belangrijke stappen worden gezet, qua 
kennisontwikkeling, beleidsontwikkeling en acties voor klimaatadaptatie” 

▪ Parallel met de ontwikkeling van het klimaatportaal liepen ambitieuze
projecten om overstromingen, hittestress beter te duiden voor Vlaanderen

▪ Schuivende panelen: beleidsvorming in het kader van globale en Europese
klimaatafspraken

▪ Er gaat in Vlaanderen de komende jaren veel veranderen: 

● meer inzicht

● nog hogere nood voor actie

● locale beleidsontwikkeling, 

▪ Gebruikers behoeften zullen mee veranderen
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Ultieme Uitdaging: Klaar zijn voor de toekomst

Het klimaatportaal kan 
eenvoudig uitgebreid 
en aangepast worden. 

▪ Thema’s

▪ Scenario’s en 
tijdstappen

▪ Kaarten
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Ultieme Uitdaging: Klaar zijn voor de toekomst

Het klimaatportaal kan
eenvoudig uitgebreid
en aangepast worden. 

▪ Thema’s

▪ Scenario’s en 
tijdstappen

▪ Kaarten

▪ Grafieken en 
kerngetallen

▪ Layout, teksten, 
afbeeldingen
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Ultieme Uitdaging: Klaar zijn voor de toekomst
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De belangrijkste uitdaging ligt nu bij u!

Het portaal wil meer inzicht geven om effectieve adaptatie acties
op te zetten op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau door:   

▪ Beschikbare kennis te consulteren en samen te bespreken

▪ De kennis eigen te maken

▪ Gezamenlijk omzetten in actie

Klimaatportaal is een leerproces. 

Het is belangrijk om feedback te geven en er SAMEN voor te 
zorgen dat het klimaatportaal nog beter wordt om jullie te gaan 
ondersteunen bij jullie zoektocht naar de beste plannen voor 
EFFECTIEVE klimaatadaptatie. 



Bedankt voor uw

aandacht

klimaat.vmm.be

rob.lokers@wur.nl

ingrid.coninx@wur.nl
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