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Hoewel het ontwerpend onderzoek binnen de twee casussen gestart werd 
vanuit eenzelfde onderzoeksvraag volgde elk ontwerpend onderzoek zijn 
eigen weg. Doorheen de verscheidenheid aan landschappen, uitgangs-
punten en uitdagingen op vlak aan klimaatverandering kwamen vijf alge-
mene bevindingen naar boven. Deze bevindingen geven een voorzet voor 
de beleidsaanbevelingen en kunnen een inspiratiebron vormen bij het 
uitdenken van klimaatadaptatie in andere regio’s.

meervoudige (klimaat-)problematiek, meervoudige 
(klimaat-)aanpak

Klimaatuitdagingen mogen niet aangepakt worden vanuit een enkele 
klimaatimpact. De problematiek in de kuststreek is bijvoorbeeld ruimer 
dan de achterhaald rakende kustverdediging. CcASPAR signaleert daarom 
de nood aan een breed klimaatadaptatieplan waarbij alle klimaatimpacten, 
zowel de interne als externe, worden meegenomen. De bevindingen van 
het IPCC sluiten hierbij aan en stellen onder meer voor de kuststreek een 
verruiming van het blikveld voorop (Nicholls, 2007). Om alle relevante 
klimaatimpacten in beeld te brengen, dient men bij de probleemstelling 
en visievorming steeds meerdere schaalniveaus te doorlopen. Zo stoelt het 
ontwerpend onderzoek voor de IJzervallei niet alleen op een analyse van het 
waterbeheer in de polders maar ook op een studie van het IJzerbekken, de 
relatie met de omliggende regio’s via de IJzer, de kanalen en het grondwater. 
Een dergelijk breed klimaatadaptatieplan steunt op een gemeenschappelijke 
aanpak. Alle actoren in het gebied – ongeacht hun beleidsniveau – staan 
samen in voor de klimaatadaptatie in het licht van het collectief belang. 
Naast overheden moeten ook burgers en private actoren mee worden 
ingeschakeld. Concepten zoals waterboeren, waterhoeves en beemden 
geven aan hoe lokale bewoners aan de klimaatadaptie kunnen bijdragen. 

omgaan met onzekerheden

De klimaatproblematiek wordt gekenmerkt door een veelvoud aan 
onzekerheden en de uitkomsten van modellen en scenario’s lopen erg 
uiteen. De voorspellingen omtrent zeespiegelstijging zijn hiervan een 
schoolvoorbeeld: cijfers gaan van 18 cm tot 200 cm stijging tegen 2100 



197

(Masters, 2009). Deze onzekerheden zijn evenwel geen excuus om bij de 
pakken te blijven zitten. De Nederlandse Delta-Commissie omschreef 
de klimaatproblematiek als volgt; ‘de dreiging is niet acuut, maar de 
opgave is urgent’ (Deltacommissie, 2008). We moeten dus reeds vandaag 
onderzoeken, ontwerpen en plannen. Hierbij moeten we goed overwogen 
beslissingen maken: huidige maatregelen kunnen in de toekomst immers 
obstakels vormen voor de ontwikkeling van alternatieve concepten. 
Daarom moeten we vanuit een lange termijn nadenken over structurele 
veranderingen. Zo is het raadzaam om de huidige kustlijn in vraag te stellen 
en op termijn een nieuw beleid rond kustverdediging te implementeren.

Bij een visievorming op lange termijn zullen er vaak lastige knopen moeten 
wordt doorgehakt, over de mate waarin we vasthouden aan de bestaande 
ruimtegebruiken en in hoeverre we nieuwe landschappen en systemen 
moeten ontwikkelen. Omgaan met deze onzekerheden vraagt om ruimte 
voor experimenten, waar plaatselijk en binnen de gegeven context van 
bestaand beleid kan worden afgeweken en waar nieuwe concepten, zoals 
ingrepen in zee, worden getest. Deze ruimte voor experimenten verhoogt 
de veerkracht van het ruimtelijk beleid. 

Landschap als leidraad 

In de twee casussen werd algemeen ontwerpend onderzoek gevoerd naar 
klimaatadaptatie maar landschap trok in beide onderzoeken bijzondere 
aandacht. Het landschap – hier gedefinieerd vanuit landschapsecologisch 
oogpunt als het samenspel van abiotische en biotische factoren en de mens 
(zie 4.1) – hielp mee de problemen te definiëren en werd aangewend bij 
het formuleren van de adaptatievoorstellen. De wijze waarop het landschap 
wordt benaderd in de verschillende casussen is evenwel verschillend.

In ontwerpend onderzoek voor de kuststrook en de Vlakte van de Raan 
kwam de focus te liggen op de abiotische factoren. Het fysisch systeem 
werd ingeschakeld als (nieuwe) drager voor de ruimtelijke ontwikkelingen. 
Daartoe werd een technisch jargon en een gesofisticeerd kader voor 
interventie uitgedacht om landschappen op een duurzame manier te 
kunnen beheren en bewonen. We moeten in tandem werken met hun 
natuurlijke ritmes en patronen en hierop reageren op een geschikte schaal 
(Selman, 2006). In de casussen van de Westhoek en de Kempen werd het 
landschap benaderd als een identificeerbare en karakteristieke genius loci, 
waaraan we ons instinctief en emotioneel gebonden voelen (Selman, 2006). 
Daarom wordt bij dit ontwerpend onderzoek ‘het landschap’ ingezet als 
centraal medium voor klimaatadaptatie. 
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Klimaatadaptatie als integrale en duurzame gebiedsontwikkeling 

Naast de opwarming van de aarde kampt onze samenleving ook met 
andere uitdagingen zoals verlies aan biodiversiteit, transitie naar een 
groene economie en versnippering van ecosystemen. Klimaatadaptatie is 
dan ook veeleer een bijkomende opgave in de duurzame ontwikkeling 
van een gebied. Onder meer voor kuststreken stelt het IPCC voor om 
klimaatadaptatie binnen een integrale gebiedsbenadering – Integrated 
Coastal Zone Management (ICZM) – te kaderen (Nicholls, 2007). In beide 
casussen kan klimaatadaptatie bijgevolg aangewend worden als motor 
voor (hernieuwde) ruimtelijke kwaliteit en het verweven en realiseren van 
verschillende plandoelstellingen. Ruimtelijke planning dient immers in het 
klimaatdiscours de klemtoon te leggen op de innovatieve aanpak waarbij 
men zich focust op het stimuleren van nieuwe, positieve ontwikkelingen 
in plaats van het bewaren, beschermen en controleren van de huidige 
ontwikkelingen (Roggema, 2009). Een dergelijk actief cultiveren van 
ruimtelijke kwaliteit werd alvast geselecteerd als strategisch thema in het 
Groenboek Beleidsplan Ruimte (Departement RWO, 2012).

ontwerpend onderzoek als proces 

Doorheen het onderzoek werd het belang van ontwerpend onderzoek voor 
klimaatadaptatie duidelijk. Ontwerpend onderzoek had in het CcASPAR-
project een dubbele functie: enerzijds trachtten we zo antwoorden te bieden 
op de centrale vraag ‘Biedt klimaatadaptatie kansen voor ruimtelijke win-
winsituaties?’, anderzijds signaleerden we via ontwerpen leemtes in kennis 
en brachten we nieuwe onderzoeksvragen naar boven. 

De klemtoon van het ontwerpend onderzoek lag op het gevoerde 
ontwerpproces en de achterliggende ideeën in plaats van het finale 
eindproduct. Interviews, stuurgroepen en debatten met lokale actoren 
hebben dit ontwerpproces verrijkt. De schetsen en collages van zowel 
klimaatscenario’s als concrete ontwerpsuggesties bleken veelal cruciaal in 
het uitlokken van interessante discussies tussen actoren. Het is dan ook 
zeer aan te raden om dergelijk visueel materiaal te fabriceren om het debat 
omtrent klimaatadaptatie lokaal op gang te trekken. Vanuit hun kennis 
over de dagdagelijkse problemen en evoluties in hun gebied, raakten de 
diverse actoren relevante thema’s en ideeën aan. Het betrekken van lokale 
actoren in het ontwerpend onderzoek lijkt ons dan ook essentieel.

Ten slotte stootte men tijdens het ontwerpend onderzoek binnen CcASPAR 
steeds op nieuwe onderzoeksvragen omtrent klimaatverandering en 
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kwetsbaarheid. Zo vraagt bijvoorbeeld het ontwerpvoorstel rond nieuwe 
meenten naar meer kennis over het gebruik van gronden als collectieve en 
adaptieve werkruimtes en vervolgens het inschrijven hiervan in het ruim-
telijk beleid. Het oprakelen van nieuwe onderzoeksvragen is onvermijde-
lijk. Het is dan ook zeer de vraag of een structuur zoals deze binnen het 
CcASPAR-project – een getrapte opbouw waarbij het ontwerpend onder-
zoek met de kennis uit voorgaande werkpakketten moet van start gaan – 
niet herzien moet worden. Op het einde van het CcASPAR-proces lijkt het 
ons alvast beter om, in een dergelijke project naar klimaatadaptatie, explo-
ratief ontwerpend onderzoek reeds van in het begin mee te nemen. Zo kan 
het ontwerpend onderzoek een project mee in gang zetten en de focus mee 
helpen bepalen door overkoepelende ontwerpconcepten te formuleren, die 
binnen het project door wetenschappers en lokale actoren doorgerekend, 
verfijnd en uitgewerkt kunnen worden. Dergelijk ontwerpend onderzoek 
steunt op een continue uitwisseling tussen ontwerpers, wetenschappers en 
lokale actoren die geenszins voor de hand liggend is. Een verweving van 
het ontwerpen doorheen het onderzoeksproject is alvast onontbeerlijk.
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