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Probleemstelling.

Volhoudbare, sociaal-ecologische, klimaatbestendige

stedenbouw en ruimtelijke planning

 Wat is klimaatbestendige stedenbouw 
en ruimtelijke planning ?

 Met welke sociaal-ecologische 
stedenbouwkundige patronen en 
processen kunnen we onze 
ecologische voetafdruk verminderen ?

 Wat zijn aantrekkelijke sociaal-
ecologische condities voor een 
inclusieve menselijke samenleving ?

 én zijn die te verzoenen met 
ondergeschikte abiotische condities 
voor het herstel van urbane en rurale 
biodiversiteit ? 

(Uit Rees, 2004)



Volhoudbare ontwikkeling

 Aardoppervlakte : ca. 51 miljard ha. 

 8.9 miljard ha is productief (de rest is onbruikbaar: vb. ijsvlakte of woestijn) 

en beschikbaar voor meer dan 7 miljard mensen (1,5 ha per persoon). 

Slechts een klein deel van de zeeën (estuaria) zijn ecologisch erg productief 

(0,3 ha per persoon).

 ‘Eerlijke Aarde Aandeel’ van ca 1,8 ha per persoon

WACKERNAGEL & REES (1996) ontwikkelden een meetinstrument om de impact te meten van economie op 

ecologie: 'the ecological footprint' (in het Nederlands vertaald als mondiale of ecologische voetafdruk)

 Na het UN-Brundtland rapport ‘our common future’ (1987) werd het nieuwe 

begrip ‘sustainable development’ vertaald in NL: duurzame ontwikkeling (F: 

‘durable’). https://www.britannica.com/topic/Brundtland-Report ; http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm

 Gevolg was verwarring troef over het begrip ‘duurzaam’: beter lijkt de Zuid-

Afrikaanse vertaling: VOLHOUDBARE ONTWIKKELING

https://www.britannica.com/topic/Brundtland-Report
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm


http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/

Ecological footprints per country per person in 2010 

(WWF, 2014)

Het eerlijk aarde aandeel bedraagt 

ca 1,8 ha / persoon.

http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/


België heeft (samen met de USA) 

met ongeveer 8 ha per 

persoon de 5de grootste 

ecologische voetafdruk ter 

wereld, na Koeweit, Quatar, de 

Verenigde Arabische Emiraten, 

en Denemarken, (WWF, 2014).

https://www.footprintnetwork.org/content/images/article_uploads/LPR2014_summary_low_res.pdf

https://www.footprintnetwork.org/content/images/article_uploads/LPR2014_summary_low_res.pdf


Dat betekent dat, 

als alle mensen zouden leven 

zoals een gemiddelde Belg, 

er 4,3 (!) aardes nodig zouden 

zijn

WWF, 2014 



Wat als deze ontwikkelende landen hun ecologische 

voetafdruk verder zullen vergroten, ….. ??

China



En dat doen ze : Shanghai (China) 1987

Bron:Wollaert.  30/11/2015. Lecture Uantwerpen
http://cifal-flanders.org/wp-content/uploads/2015/12/CIFAL-Flanders-Intro-Smart-Sustainable-Cities-Peter-Wollaert-30-11-2015.pdf

http://cifal-flanders.org/wp-content/uploads/2015/12/CIFAL-Flanders-Intro-Smart-Sustainable-Cities-Peter-Wollaert-30-11-2015.pdf


Shanghai (China) 2012

Bron:Wollaert.  30/11/2015. Lecture Uantwerpen
http://cifal-flanders.org/wp-content/uploads/2015/12/CIFAL-Flanders-Intro-Smart-Sustainable-Cities-Peter-Wollaert-30-11-2015.pdf

http://cifal-flanders.org/wp-content/uploads/2015/12/CIFAL-Flanders-Intro-Smart-Sustainable-Cities-Peter-Wollaert-30-11-2015.pdf


https://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2018/10/LPR-2018-full-report.pdf

https://www.footprintnetwork.org/content/uploads/2018/10/LPR-2018-full-report.pdf


Een vertekende wereldkaart met landen en continenten op 

basis van hun ecologische voetafdruk.

De ‘Noord-Zuid’ spanning zichtbaar gemaakt.



WWF, 2014



Twee pistes zijn cruciaal om de Belgische ecologische 

voetafdruk te verminderen:

 Transitie naar een rechtvaardige, inclusieve, koolstofarme, 

klimaatbestendige circulaire economie via een verbeterde 

energie-efficiëntie, 100 % hernieuwbare energie via slimme 

decentrale energie- en warmtenetten met inzet van alle 

sectoren (transport, gebouwen, industrie, landbouw,…). 

én 

 een aangepast voedingspatroon door onder meer onze 

vleesconsumptie drastisch te verminderen, net als de 

‘voedselkilometers’.



The 17 UN -global goals for sustainable development (SDG)

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

Eind september 2015 keurden de staats- en regeringsleiders van de 193 staten van 

de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen - SDG’s) goed, die de wereld tegen 2030 moet behalen. 



Deze cursus wil een bijdrage leveren aan SDG 11:

ideeën voor inclusieve, veilige, weerbare en duurzame steden en 

dorpen. 

http://www.globalgoals.org ; 

http://cifal-flanders.org/leadership-for-sustainability/sustainable-development-goals ; http://cifal-flanders.org/wp-content/uploads/2015/10

/Dossier-Belgische-NGOs-Beleidsaanbevelingen-implementatie-SDGs-in-Belgi%C3%AB-oktober-2015.pdf  

http://www.globalgoals.org/
http://cifal-flanders.org/leadership-for-sustainability/sustainable-development-goals
http://cifal-flanders.org/wp-content/uploads/2015/10


(Verontrustende) menselijke populatiegroeicurve

http://albertideation.com/2009/12/21/world-population-growth-chart

http://albertideation.com/2009/12/21/world-population-growth-chart


Wereld bevolking: stedelijke bevolking stijgt (urban) en 

plattelandsbevolking (rural) daalt sterk.
http://esa.un.org/unup
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Sedert ca. 2008 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. 

Steden worden vaak als oorzaak van ecologische en sociale problemen beschouwd. 

Hoe kunnen steden deel van de oplossing worden?

30 %

http://esa.un.org/unup


Disturbing human population growth: fastly growing in 

urban area's, declining in rural area’s

https://digital.iucn.org/nature-based-solutions/nature-in-the-city/

https://digital.iucn.org/nature-based-solutions/nature-in-the-city/


The world’s 36 megacities (over 10 billion)
https://digital.iucn.org/nature-based-solutions/nature-in-the-city/

https://digital.iucn.org/nature-based-solutions/nature-in-the-city/


Hoe worden steden een deel van de oplossing ?

Hoe steden afhankelijk zijn van het platteland: de 

ecosysteem benadering van de stad. 

Het ecodevice model toegepast op urbane milieuproblemen (TJALLINGII, 1996); 

dit is een andere manier om de ecologische voetafdruk in beeld te brengen, 





Think globally, act locally. 

Denk GLOBAAL en MONDIAAL en handel LOKAAL

Het beheer van STROMEN op verschillende schalen 

(TJALLINGII, 1996).



In een ecopolis is aandacht voor stromen, plekken en participanten 

tegelijkertijd noodzakelijk. Pas dan is duurzaam bouwen en ecologisch 

verantwoorde stedenbouw mogelijk (DUYVESTEIN, 1996).



Ecopolis kader: gidsprincipes en gidsmodellen met oog 

voor samenhang

Uit Tjallingii, 2009.



Ecopolis kader is interdisciplinair
Geen taartpunten maar diverse gezichtspunten die vragen 

en antwoorden genereren voor het plan.

Taartpunten: elke 

discipline gescheiden 

in zijn hokje
Gezichtspunten die vragen en 

antwoorden genereren voor het plan.

Uit Tjallingii, 2009.



Voorbeeld: Inzetten van 

water als ordenend principe

op verschillende niveaus in urbane én rurale omgeving is 

dringend nodig.

1. Gebouw 2. Wijk 3. Dorp, Stad 

4. buitengebied

Naar Tjallingii, 2009.

= INTEGRAAL WATERBEHEER



In een ecopolis kunnen de stromen (IN en UIT) worden verminderd door interne 

milieumaatregelen te nemen in de stad op alle niveaus: gebouw, wijk en stad.

Steden en dorpen dienen dus 

verantwoordelijkheid op te nemen 

voor het platteland. 

Zo lijdt het buitengebied onder 

toenemende risico’s voor 

overstromingen. Ecologisch 

omgaan met water op alle niveaus 

(gebouw, wijk , dorp, stad) kan die 

problemen verminderen. 

Dat geldt ook voor andere 

stromen: water, energie, verkeer, 

grondstoffen en afval, …

In deze inleidende lessen van 

OPO 1 gaan we daarop in.



Gidsprincipes voor de waterstroom.

Uit Tjallingii, 2009.



In deze inleidende lessen

vormen wetenschappelijke basis 

inzichten ecologie en milieukunde

het vertrekpunt.

 De ecologie wordt als een 

wetenschappelijke deeldiscipline van de 

biologie benaderd.

 De milieukunde wordt op systematische 

wijze benaderd en de milieuproblemen 

worden geordend op basis van de 

schaal waarop ze voorkomen.

 Inzicht in deze beide disciplines kan 

belangrijk bijdragen aan de motivatie

van de student om in de papers, 

oefeningen, labo’s, ateliers en stages 

daadwerkelijk bij te dragen aan het 

ontwerpen van oplossingen.



Schaalniveaus van de milieuproblematiek (RIVM, 1989).



Verklaring: opbouw atmosfeer (http://www.meteowesterlo.be)

.

http://www.meteowesterlo.be/


 Wateroplosbare (= polaire) stoffen blijven hangen in de 

troposfeer (want reageren met wolken, regen, sneeuw,…). 

Voorbeeld SO2 :    Verzuring blijft een continentaal probleem.

 Vetoplosbare (=apolaire) stoffen dringen door tot in de 

stratosfeer. 

Voorbeeld (H)CFK's : 

Afbraak stratosferisch ozon is een mondiaal probleem.

Schaalniveaus van de milieuproblematiek



Verzuring-reacties bij het verbranden 

van Zwavel (-rijke brandstof)

S +    O2 SO2 +   energie

SO2 + H2O         H2SO3

reactie in wolken, regen,… Sterk zuur : splitst in ionen

2 H + en   SO3
2-

(SO3 en H2SO4 zijn ook stabiel en worden ook gevormd)

 Hoe meer H + in de omgeving , hoe zuurder, hoe lager de pH



Voorbeeld: de verzuring als continentaal probleem (RIVM, 1989).



Indeling van de milieuproblematiek (en van de cursus) op 

basis van de schaalniveaus.

 Mondiale milieuproblemen 

- Global climate change: global warming en global dimming

- Ozonafbraak in de stratosfeer

 Continentale milieuproblemen

- Toename van troposferisch ozon (zomersmog)

- Verzuring (wintersmog)

- Radioactieve verontreiniging

 Fluviale en Regionale milieuproblemen

- Vermesting van bodem, (grond)water en rivieren

- Vergiftiging van bodem, (grond)water en rivieren

- Vervuiling door materialen en afval

- Verdroging versus toenemende wateroverlast: integraal waterbeheer

 Lokale hinderproblemen

- Luchtverontreiniging in het binnenmilieu door CO, roken, radon, asbest, etc.

- Geluidhinder, geurhinder

Let op: de schaal waarop een probleem speelt zegt niks over de ernst 

ervan of over de risico's voor onze planeet of menselijke gezondheid. 


