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Klimaatwijken



Waar gaat het over?
Klimaatwijken zetten in op de transformatie van de 
woonwijken waar vandaag de energieverliezen en 
morgen de winsten het grootst zijn. Op regionaal 
niveau worden de methodes en de instrumenten 
ontwikkeld om lokale overheden, eigenaren en burgers 
te ondersteunen in de collectieve energieproductie en 
-renovatie.

Meer 
Als we de vooropgestelde klimaatdoelen willen 
halen, kunnen we de grootste winsten boeken door 
een grootschalige transformatie van de bestaande 
woonwijken in onze steden en dorpen. Het zijn vaak 
echter energievreters en waterverslinders. In de 
Pilootprojecten Klimaatwijken willen we onderzoeken 
en testen hoe we dit op een collectieve manier en 
op schaal van een heel bouwblok of zelfs een hele 
woonwijk kunnen doen. Collectief renoveren, collectief 
energie produceren en collectief verwarmen leiden 
niet enkel tot een significante kostenbesparing, maar 
ook en vooral tot een enorme vermindering van de 
energieconsumptie. Collectiviteit schept bovendien 
tal van andere mogelijkheden die gunstig zijn voor 
het klimaat, zoals verdichten, compacter wonen, 

ruimtes delen, ruimte geven aan water en natuurlijke 
waterzuivering of alternatieve vervoersmodi faciliteren. 

Die complexe totaalaanpak stelt ons voor ruimtelijke 
en energetische opgaven, maar ook voor juridische, 
financiële, wetgevende en sociale vraagstukken. 
We brengen diverse stedelijke actoren (lokale 
overheden, projectontwikkelaars, energiebedrijven, 
burgercoöperaties, enzovoort) samen rond de 
tafel. Eenmaal we een coalition of the willing 
hebben samengesteld, kunnen we overgaan 
naar actie op het terrein. Met de Pilootprojecten 
koppelen we de daadwerkelijke realisatie van enkele 
demonstratieprojecten aan een leertraject voor 
aanscherping van het reguliere beleidskader voor 
hernieuwbare energie en ruimtelijke ordening. Als we 
de Klimaatwijken op grote schaal en op vele op vele 
plekken tegelijk kunnen realiseren, is dit een enorme 
hefboom om de omslag te maken naar hernieuwbare 
energie.  
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