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1. Doelstellingen Klimaatportaal

Bundeling bestaande klimaatindicatoren: 
1 platform, homogeen, one-stop-shop

Primaire doelgroep = lokale overheden:
- inzoomen tot op wijkniveau, benchmark t.o.v. Vlaanderen, te integreren in eigen 

website via i-frame, open data
- beleidsinstrument om aan klimaatadaptatiestrategie te werken, objectieve informatie 

om beleid en maatregelen te onderbouwen

Laagdrempelig: intuïtief, beperkt tot de essentie

Dynamisch: vlot aanpasbaar & uit te breiden met extra data(kruisingen), 

ook met klimaatinformatie van buiten VMM (bv. V.O.) 

=> Verhogen bewustzijn ifv klimaatadaptatie: bij burgers, sectoren, …  
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5. Vervolgtraject
Klimaatportaal als opstap naar “smart cities”: 

data om steden en gemeenten te verduurzamen

Dynamisch product: start van een nieuw kennisplatform in voortdurende 
evolutie “smart cities”

Periodieke actualisatie van alle kaarten en indicatoren

Mogelijke uitbreiding en verfijning: 
• Kaarten voor tussenliggende jaren (2030, 2050)

• Thema’s verder uitdiepen, bv. droogte

• Begroten economische impact, schade aan gewassen en ecosystemen, …

Verruimen samenwerking met andere organisaties om Klimaatportaal 
Vlaanderen verder uit te bouwen en te verbeteren om maximaal tegemoet te 
komen aan de noden van de gemeenten

Nu: VMM + Afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en 
Kust 
Uitnodiging aan andere overheden 15Klimaatportaal-Vlaanderen
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