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Ecosysteemdiensten.

De voordelen die mensen verkrijgen van ecosystemen 

(MEA, 2005)

De bijdragen van ecosystemen tot menselijk wel-bevinden

(CICES, 2013)



Productie- en 

voorzienende 

diensten:

Voedsel en vezels,

Brandstof,

(Bouw)materialen,

Zoet water, ….

Regulerende diensten:

Vastleggen koolstof,

Klimaatregulatie,

Erosie bestrijding, 

waterregulatie en –zuivering,

Plaag bestrijding,

Bestuiving, ... 

Ondersteunende diensten (noodzakelijk voor bovenstaande diensten)

Fotosynthese (C-kringloop), Mineralenkringlopen (N, P, K, …)

Waterkringloop, Biodiversiteit, Bodemvorming,….

Culturele diensten:

Inspirerend,

Esthetisch, Spiritueel, 

Educatief, 

Recreatie, 

Gezondheid,... 

Ecosysteemdiensten:

Het geheel aan gratis diensten die ‘de natuur’ levert aan 

onze samenleving:

Naar HASSAN, 2005 ; MEIRE en VAN DYCK, 2014, etc. …  



Een ecosysteemdienst, zoals bestuiving…. 

…  is belangrijk voor 75 % van de 

landbouwgewassen.



Een ecosysteemdienst zoals kustbescherming door mangrove

bossen is belangrijk in (sub)tropische gebieden tegen tsunami's 

en cyclonen, zoals ook slikken en schorren bij ons tegen 

overstromingen.

Mangroven, schorren en slikken temperen de golfslag energie  
(naar MEIRE 2013 ; MEIRE & VAN DYCK, 2014)



Dus gaat het vervangen van mangrove bossen door 

garnalen kwekerijen gepaard met gering privaat profijt 

op korte termijn en hoge publieke kosten op lange termijn 

(Thailand)

https://www.ted.com/talks/pavan_sukhdev_what_s_the_price_of_nature#t-952648

https://www.ted.com/talks/pavan_sukhdev_what_s_the_price_of_nature#t-952648


De voordelen van verkoop van hout bedragen nauwelijks 

de helft van de externe verlies-aan-ESD-kosten

veroorzaakt door ontbossing (China)

https://www.ted.com/talks/pavan_sukhdev_what_s_the_price_of_nature#t-952648

https://www.ted.com/talks/pavan_sukhdev_what_s_the_price_of_nature#t-952648


http://www.slideshare.net/221816_222623/vrp-lab-offensiefopenflerougevdewaelheyns

Bron: LEROUGE, F. , 2015 

Volhoudbare sociale systemen hangen dus af 

van intacte ecosysteemdiensten.

http://www.slideshare.net/221816_222623/vrp-lab-offensiefopenflerougevdewaelheyns


Concept ‘Ecosysteemdiensten’ lijkt op weg om eindelijk een 

ernstig debat te voeden over ‘monetaire waarde’ van 

moeilijk te kwantificeren functies. 

http://biodiversity.europa.eu/maes



Eén ecosysteemdienst in detail:

Het koelend effect van vegetaties.
Infrarood spectrum Zichtbaar spectrum

Niet-begroeide delen van de bodem zijn opvallend warmer dan de bladoppervlakten van 

de plantengroei (Taraxacum sp. paardenbloem en Convolvulus arvensis, akkerwinde)

Kravčík, M. et al., 2008. Water for the recovery of the climate. A new water paradigm. Košice (Slowakia), Typopress-publishing 

house, ISBN 978-80-89089-71-0. 122 pp. Ill 
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Het koelend effect van de verdamping (evaporatie) van 

water en van transpiratie door vegetaties.

 Evaporatie (1):  fysische verdamping (van op de bodem en van op 

plant oppervlakten). 

 Transpiratie (2): biologische verdamping. (water opgenomen door 

het wortelstelsel, getransporteerd door de stengel naar de bladeren 

en door de huidmondjes getranspireerd)

 Evapotranspiratie: totale hoeveelheid betrokken water (1) + (2),

 Omdat de verdamping van water veel (latente) warmte wegneemt, 

werkt dit systeem afkoelend in op de directe lokale omgeving. Voor 

de evaporatie van 3 liter/m² water is 7,5 MJ /m² nodig.



Vandaar de neiging om bomen te vergelijken met airco …

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/een-boom-geeft-net-zo-veel-

verkoeling-als-tien-aircos/

https://www.bruzz.be/stedenbouw/factcheck-een-boom-heeft-

koelvermogen-van-10-aircotoestellen-2019-06-24

https://www.openbaargroen.be/nieuws/planten-en-bomen-houden-

stad-van-de-toekomst-koel

https://www.glo-be.be/index.php/nl/articles/liever-bossen-dan-airco

https://radio2.be/limburg/gemeenten-brengen-groen-in-kaart-want-

boom-is-beste-airco

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/een-boom-geeft-net-zo-veel-verkoeling-als-tien-aircos/
https://www.bruzz.be/stedenbouw/factcheck-een-boom-heeft-koelvermogen-van-10-aircotoestellen-2019-06-24
https://www.openbaargroen.be/nieuws/planten-en-bomen-houden-stad-van-de-toekomst-koel
https://www.glo-be.be/index.php/nl/articles/liever-bossen-dan-airco
https://radio2.be/limburg/gemeenten-brengen-groen-in-kaart-want-boom-is-beste-airco


In droge landschappen wordt de input van zon energie wordt grotendeels 

omgezet in voelbare warmte (LINKS) en dus hogere lokale temperatuur . 

Blauwgroene natte landschappen (RECHTS) zetten de zonenergie om in 

latente warmte die wordt weggenomen door evapotranspiratie wat dus 

resulteert in lagere lokale temperatuur.

Droog 

gedraineerd

landschap

Nat

blauwgroen

landschap

Kravčík, M. et al., 2008. Water for the recovery of the climate. A new water paradigm. Košice (Slowakia), Typopress-publishing 

house, ISBN 978-80-89089-71-0. 122 pp. Ill 



Zo lang er lokaal water en vochtigheid aanwezig is (zowel in urbane als 

rurale omgeving) blijven de (zomer)temperaturen gematigd en worden niet 

hoger dan ca 30 à 35°C, zoals bv. in (sub)tropisch regenwoud het geval is. 

Dat wordt verklaard door de overvloedige evapotranspiratie die erg veel 

latente warmte uit het ecosysteem wegneemt.

Van het ogenblik af dat al het water verdwenen is, kunnen de temperaturen 

dramatisch oplopen tot 50°C en meer. Dit verklaart verdere desertificatie 

(verwoestijning) als gevolg van droogte, maar ook het bestaan van

het stedelijk hitte eiland effect.

Blauwgroene natte landschappen 

blijven koeler 

dan verdroogde landschappen



Het stedelijk hitte-eiland effect (The urban heat island effect)

http://www.epa.gov/heatislands/resources/pd

f/HIRIbrochure.pdf

Niet alleen urbaan maar ook SUBurbaan is de problematiek bekend, 

zij het iets minder uitgesproken ! 



Gartland, Lisa. 2008 . Heat Islands. London, Earthscan, 
ISBN 978-1-84407-250-7

Stedelijk hitte-eiland effect in Karlsruhe (290.000 inw. ; 

Duitsland). Hermy, 2005



City size The impact of the urban 

heat island effect is 

depending on the number 

of citizens, on the size of 

the city, on the amount of 

blue-green areas and on 

concentric city-expansion.

This has little to do with 

temperature averages but 

deals with increasing 

extremes.

Grafik: Anita Bokwa, Pawel Jezioro

(From S. Lippke, 2010)

Increasing maximum temperature difference 

between urban and rural areas

inhabitants inhabitants
inhabitants



Monitoring Urban Heat Environment in East Asia, Shiro Ochi et al, Institute of Industrial Science, University of Tokyo

Source: http://www.gisdevelopment.net/application/urban/overview/urbano044pf.htm 

Enkele Aziatische 

voorbeelden



UHI-Gent : Invloed van blauwgroene structuren 

(Blaarmeersen/Citadelpark) en van verstening (Moscou-

Oefenpleinstraat) op de temperaturen

http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/overhetkenniscentrum/Nieuwsbrief/Documents/2013/integraal%20eindrapport%20

hittekaart_gent_eindrapport_-_juni_2013.pdf

http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/overhetkenniscentrum/Nieuwsbrief/Documents/2013/integraal eindrapport hittekaart_gent_eindrapport_-_juni_2013.pdf


Concentrische uitbreiding van steden heeft vele nadelen:  

Snelle en hoge run-off, toenemend hitte-eiland effect,

Gebrek aan ventilatie met koele en vochtige lucht (zomersmog). 

Toenemende afstanden voor stedelingen naar het platteland.  

Vb: Athene (5.000.000 inw. ; Griekenland. )



Verhoogde 

temperaturen 

in steden,

maar ook in 

verkavelings-

Vlaanderen….



Gevoeligheid voor het voorkomen van stedelijke hitte 

problemen in Vlaanderen (2015)

http://issuu.com/ruimtevlaanderen/docs/klimaatadaptatie_finaal_rapport_201 ; technum-tractebel, 2015. 

Ook dus in verkavelings-

Vlaanderen….

http://issuu.com/ruimtevlaanderen/docs/klimaatadaptatie_finaal_rapport_201


Albedo
Belangrijkste parameter bij het 

stedelijk hitte-eiland effect is de 

‘albedo’.

Albedo is gedefinieerd als de 

verhouding tussen het aandeel 

gereflecteerd licht op een oppervlak 

gedeeld door de totale licht inval op 

dat oppervlak.

De figuur laat een heel grote variatie 

zien.

De albedo waarde van vegetatie is 

vaak merkelijk groter dan die van 

donkere civiele structuren. 

Ook daarom helpt vegetatie mee 

aan het koelen van de lokale 

omgeving.

http://pupclass.blogspot.com/2009/01/urban-heat-island-formation-in-context.html

http://pupclass.blogspot.com/2009/01/urban-heat-island-formation-in-context.html
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 550.000 km³ water verdampt elk jaar naar de atmosfeer:

86 % uit zeeën en oceanen, 14 % uit land.

 Hemelwater valt 74 % op zeeën en oceanen, 26 % over land.

 Er is dus een surplus van regenwater uit oceanen afkomstig 

naar het land van 12 % (86 % - 74 %). Deze surplus wordt 

over grote afstanden naar het continent getransporteerd via 

depressies (cyclonen).

2. Enkele klimatologische achtergronden (1)

De grote watercyclus: Aanvoer van (hemel)water van 

oceaan naar land.



De begrippen ‘grote en kleine watercycli’.



Depressies op de Atlantische oceaan en Noordzee 

brengen neerslag naar Europa (de grote watercyclus).

www.kayarchy.co.uk

Een depressie

nadert Schotland

http://www.kayarchy.co.uk/


De kleine watercyclus: een gesloten circulatie van lokaal 

verdampt en getranspireerd water, dat opnieuw als 

neerslag valt in dezelfde regio. Voorbeeld Slowakije

 De gemiddelde regenval in Slovakije bedraagt 720 mm/jaar. Input van 

de grote watercyclus is 310 mm/jaar. Lokaal geproduceerde neerslag 

door de kleine watercycli is goed voor 410 mm/jaar (!). Dat betekent 

dat de neerslag voor meer dan 50 % afkomstig is van lokale 

evapotranspiratie.

 Verdroging (in stad en in buitengebied) heeft een grote invloed op de 

lokale neerslag want het volume van de kleine watercycli neemt 

geleidelijk af. Daardoor komt een zelf versterkend fenomeen op 

gang: meer urbanisatie en rurale verdroging, dus meer run-off, dus 

minder lokale regenval, dus meer droogte en dus voelbare 

temperatuur stijging, want de tempering door evapotranspiratie neemt 

verder af....



Bossen, moerassen, (hoog)venen dragen sterk bij aan lokale 
kleine watercycli door lokale evapotranspiratie, dus aan 

het verlagen van lokale temperaturen en aan verhogen van de 

luchtvochtigheid.

www.natuurrondleidingen.nl

Venen in Finland.

http://www.natuurrondleidingen.nl/


Bijdrage aan de kleine lokale watercyclus, in dit geval door 

de verdamping van een zwemvijver.

Ook en vooral in droge urbane omgeving is het herstel van bijdragen 

aan de lokale watercycli heel belangrijk, zoals bij deze zwemvijver die is 

gevuld met regenwater, afkomstig van een dak.



Ontwerp dus met behoud van een stabiele lokale 

water cyclus…

Stabiele lokale evapotranspiratie leidt tot stabiele kleine watercycli, die 

zorgen voor stabiele bijdrage aan lokale neerslag. 



Gevolgen van verstoorde lokale kleine watercycli en 

oplopende urbane temperaturen.

Voorbeeld : Slovakia, Tatra mountains. Situation 1800.



Effecten van verstedelijking en van verdroging als gevolg 

van intensievere landbouw op de lokale watercycli en 

lokale temperatuur(contrasten)



Toenemende extreme weerstoestanden hangen samen  

met steeds grotere temperatuurcontrasten.

!

!



Het verband met de mondiale klimaatsverandering.

De actuele Klimaatverandering heeft niet alleen invloed op 

de mondiale temperaturen, maar ook op de mondiale 

neerslagverdeling.

Want hoe warmer de lucht, hoe meer absolute vochtigheid 

(waterdamp) in die lucht kan aanwezig zijn: lokaal wordt 

dus meer regen, HAGEL (zie PINKSTERSTORM 2014) of 

sneeuw verwacht, in België vooral in het winterhalfjaar.



Consequentie van afnemende lokale kleine water cycli.

Minder evapotranspiratie leidt tot minder lokale regenval, hogere 

temperaturen en dus grotere kansen voor extreme weertoestanden



Lokale kleine ingrepen voor herstel van waterretentie, 

zoals hier in het Tatra gebergte (Slowakijke) zijn 

belangrijk, voor het lokaal klimaat, maar natuurlijk ook 

voor preventie van overstromingen en erosie.



Herstel van de kleine watercycli leidt tot herstel van lokale 

neerslag (en temperatuur) en vermindert de kans op 

extreme weerstoestanden.



Strijd tegen verwoestijning door herstel van lokale watercycli  (1)



Strijd tegen verwoestijning door herstel van lokale watercycli  (2)



Strijd tegen verwoestijning door herstel van lokale watercycli  (3)

Voorbeeld: ecodorp Tamera, Alentejo (Portugal)

WATER IS LIFE - The Water Retention Landscape of Tamera

https://www.youtube.com/watch?v=4hF2QL0D5ww

https://www.youtube.com/watch?v=4hF2QL0D5ww


buitengebied

stad

Het steeds meer verzegelen van de 

stad (beton, asfalt, daken, ....) 

veroorzaakt steeds grotere volumes 

hemelwater die niet langer kunnen 

infiltreren naar het grondwater toe 

en die afgevoerd worden via een 

(gemengd) rioleringssysteem 

(RUN-OFF).

Gevolg: 

toenemende 

overstromingsrisico’s 

stroomafwaarts van de stad.

Nog een blauwgroene ecosysteemdienst: beperking 

van run-off.



Niet water-permeabele, bomenloze verzegeling van pleinen 

draagt sterk bij tot het stedelijk hitte-eiland effect, maar ook tot 

met sterke run-off van het hemelwater.  

https://www.demorgen.be/meningen/dringend-een-marshallplan-

voor-biodiversiteit~b2ec4371/

Korenmarkt, Gent

Operaplein, Antwerpen

https://www.demorgen.be/meningen/dringend-een-marshallplan-voor-biodiversiteit~b2ec4371/


Het kan anders: 

water-doorlaatbare groene 

parkeerterreinen.

Sint-Niklaas (B). Parking 

recreatiedomein De Ster.

Mechelen (B). Parking 

Planckendael (Muizen)



Verzegeling door verstedelijking verergert de run-off.

Elke m² verzegelde oppervlakte vormt 

(in Vlaanderen) een obstakel voor 

800 liter (80 emmers !!) 

hemelwater per jaar.

http://www.stephanebeel.com/selected-works.html

http://www.stephanebeel.com/selected-works.html


Voorbeeld: Hydrologisch onderzoek aan de Bellebeek, 

Pajottenland (VUBrussel,Van der Beken, 1984)

Conclusie: Huidige piekdebieten zijn hoger en komen sneller in de tijd 

na een gelijkaardige regenbui, dan in de jaren 1950



Gelijkaardige problemen overal in Europa:

Das Integrierte Rheinprogramm des Landes Baden-

Württemberg (Hochwasserverschärfung)

Zustand 1955
Zustand 1977
Zustand 1977
mit Retention

Abfluß
m³/s

5700

5000

4000

3000

2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pegel Karlsruhe/Maxau

Durch Retentions-
maßnahmen
aufzufangendes
Abflußvolumen

Bron: Gewässerdirektion

Südlicher Oberrhein/Hochrhein, 2002



….met toenemende overstromingsrisico’s stroomafwaarts,

Wat uiteraard alleen maar erger dreigt te worden door synergie met de 

voorspelde globale klimaatverandering (tot 30 % meer winterneerslag)



Onverantwoord 

omgaan met water 

veroorzaakt 

ernstige problemen. 

Het mengen van zwart, 

grijs en wit water in 

gemengde rioleringen 

veroorzaakt capaciteits 

problemen in de 

zuiveringsstations (RWZI), 

in perioden met hevige 

regenval: overstorten 

voeren het vervuild water 

dan direct af naar de rivier. 



Overstorten veroorzaken 

overstromingen stroomafwaarts 

van de stad, en brengen vervuild 

water in de rivieren.



Ook in Vlaanderen heel actueel: operatie 

perforatie/discussie mogelijke betonstop.

https://www.operatieperforatie.be/sites/

https://www.operatieperforatie.be/sites/


Ontwerpen om (sub)urbane ecosysteemdiensten te 

maximaliseren vergt planmatige aanpak op diverse schaalniveaus: 

stad/dorp - wijk/buurt - gebouw/tuin (én buitengebied)

Voorbeeld op heel kleine schaal: Verlaagde boomspiegels waarin hemelwater 

eerst infiltreert, voor hemelwater de riolering bereikt (Ooidonkstraat, Deinze (B.) 

Er zijn uiteraard talrijke andere 

ecosysteemdiensten, van blauw en groen:

 Drager van stedelijke biodiversiteit (en dus 

bestuiving…)

 Opvangen fijn stof/geluid

 Eliminatie van CO2 en productie van O2

 Psychische en fysische invloed op welbevinden 

en herstelsnelheid van mensen

 Drager van zachte recreatiemogelijkheden

 etc…

https://natuurwaardeverkenner.be/#/info

https://natuurwaardeverkenner.be/#/info
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Voorbeeld:  Inzetten van 

water als ordenend principe

op verschillende niveaus in urbane én rurale omgeving is 

dringend nodig.

Gebouw Wijk Stad en 

buitengebied

Naar Tjallingii, 2009.

= INTEGRAAL WATERBEHEER



Het gebouw niveau 

Ongeveer 40 % van het drinkwater wordt in België 

doorgespoeld door de WC. Compost toiletten doen dat niet. 



Ecologisch omgaan met water op het gebouw niveau: 

hemelwater inzetten en spaarsystemen gebruiken. 



Integraal water beheer op het 

niveau van het gebouw.

Afkoppelen van het hemelwater (wit water) van 

de riolering is noodzakelijk voor het ontlasten 

van de zuiveringsstations en het vermijden van 

overstorten.



Zweden

Ontwerp water-neutraal: Vegetatiedaken verminderen de 

run-off en hebben tegelijk gunstige effecten op energieverbruik 

en biodiversiteit.



Eidfjord (N). Hardangervidda national park



Bouw water- en koolstofneutraal: Vegetatiedaken.

Groene daken zijn gunstig voor biodiversiteit, 

zomer koeling en integraal waterbeheer: 

Herstel van kleine watercycli in de stad

Westerlo (B). Kamp C

Boxtel (NL). De Kleine Aarde



Groendaken zijn trouwens ideaal om te combineren met 

fotovoltaïsche panelen, precies omdat de temperatuur van 

de panelen dan lager blijft 1

https://www.pinterest.co.uk/pin/141089400804430143/?lp=true

https://www.greenem.nl/een-groen-dak-en-zonnepanelen/

https://www.optigroen.nl

1  Bij de meeste zonnepanelen daalt het rendement ongeveer 0,4 procent per graad 

boven 25° Celsius, met tot 6 % verlies op extreme hittedagen.
https://www.ilumen.be/nl/renderen-zonnepanelen-minder-goed-als-het-warm-is/

https://www.pinterest.co.uk/pin/141089400804430143/?lp=true
https://www.greenem.nl/een-groen-dak-en-zonnepanelen/
https://www.optigroen.nl/
https://www.ilumen.be/nl/renderen-zonnepanelen-minder-goed-als-het-warm-is/


Hovden (N.): water-neutrale ecowijk.



Een minder bekend EU-subsidiekanaal: 

Urban Innovative Actions 

 Op vier locaties in Amsterdam gaan we slimme 

blauw-groene daken aanleggen op sociale 

huurwoningen. Op deze daken kan onder het groen 

extra water worden opgeslagen, zodat de woningen 

en de buurt beter beschermd zijn tegen extreme 

regenval of droogte en hitte. Ons project won 

vandaag een Europese subsidie van € 4,8 miljoen 

euro. 

 Het slimme daken project ‘RESILIO‘ is een 

samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, 

Waternet, MetroPolder Company, Rooftop 

Revolution, HvA, VU, Stadgenoot, De Alliantie, De 

Key en Consolidated. RESILIO staat voor 

‘Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-

adapative rOoftops’. Het RESILIO-project ontvangt 

de bijdrage uit het UIA- programma (Urban 

Innovative Actions) van de Europese Unie. Het UIA-

programma biedt ieder jaar subsidie voor 

innovatieve pilot projecten op verschillende thema‘s.

https://www.uia-initiative.eu/en

https://www.uia-initiative.eu/en


Water-neutraal ouderlingen huis(Pelgromshof, Zevenaar, NL)

Groen dak en een infiltratie plas voor 

hemelwater.

Zicht van uit een kamer. 



Blauwgroen structuren op gebouw-niveau helpen de 

ecologisch zo belangrijke connectiviteit (verbindingen) 

realiseren op stedelijk netwerkniveau (parelsnoer)

Amsterdam (NL): 

ontwerpen met hemelwater 

op het dak van de ING 

Bank.

Foto’s door Johan Heirman



Maatregelen op gebouwniveau: Groene gevels en 

groendaken kunnen de kleine watercycli ook in de 

stenige binnenstad helpen herstellen. 

Paris (F): Quai Branly

Paris (F) plant minimum 100 ha groendaken en 

groene gevels tegen 2020: http://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi

http://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi


Green city Hotel Vauban / Freiburg-im-Breisgau (D.)

Groene gevels



Kennismaking met initiatieven als  ‘FOREST- CITIES’

 filmfragment met diverse steden als voorbeeld: 
https://youtu.be/G4LxWO0wlbE

 Is eigenlijk niks nieuws: denk aan de mytische hangende 

tuinen van Babylon: Rond het jaar 600 voor onze jaartelling zou de 

Babylonische koning Nebukadnezar opdracht hebben gegeven tot de bouw van dit 

botanische en architectonische kunstwerk. Het verhaal gaat dat hij dit deed voor een 

van zijn vrouwen, Amytes, die uit een groene, bergachtige streek kwam en niet kon 

wennen aan het leven in de grote stad Babylon. 
(http://www.wereldwonderen.com/hangende_tuinen_van_babylon.html) 

https://youtu.be/G4LxWO0wlbE
http://www.wereldwonderen.com/hangende_tuinen_van_babylon.html


When Trees Meet Buildings | The B1M

Bekijkt U zelf zeker https://www.youtube.com/watch?v=4w7lsydq8ks

Voor enkele recente ontwikkelingen wereldwijd

https://www.youtube.com/watch?v=4w7lsydq8ks


Aanvankelijk weggezet als curiosum…

Realisaties in jaren 1980-1990 door 

Hundertwasser (Wenen, AT, later staatsprijs AT) 



Fukuoka (Jap.) Acros cultureel centrum

Arch. : Emilio Ambasz, 1994

Pioneering green architect Emilio Ambasz transposed 

a nearly 100,000-square-meter park in the city center 

onto 15 stepped terraces of the ACROS Fukuoka 

Prefectural International Hall. The design for ACROS 

Fukuoka proposes a powerful new solution for a 

common urban problem: reconciling a developer’s 

desire for profitable use of a site with the public’s 

need for open green space. The plan for Fukuoka 

fulfills both needs in one structure by creating an 

innovative agro-urban model.

https://www.greenroofs.com/projects/acros-fukuoka-prefectural-

international-hall/

….gaandeweg een echte 

trend…

https://www.greenroofs.com/projects/acros-fukuoka-prefectural-international-hall/


Bosco Verticale, Milano (It.)

Bron: http://thelandscape.org/2014/09/01/bosco-verticale-milan-the-next-step

The landscape architects Emanuela Borio and Laura Gatti working with Stefano Boeri.

https://cleantechnica.com/2017/12/04/berlin-reusing/ SPONGE CITIES

https://www.youtube.com/watch?v=4w7lsydq8ks

http://thelandscape.org/2014/09/01/bosco-verticale-milan-the-next-step
https://cleantechnica.com/2017/12/04/berlin-reusing/
https://www.youtube.com/watch?v=4w7lsydq8ks


House for trees

arch. : Vo Trong Ngia (Vietnam)

Arch. : Vincent Callebaut (Taipei,  Taiwan) 
https://www.youtube.com/watch?v=4w7lsydq8ks

https://www.youtube.com/watch?v=4w7lsydq8ks


Arch. : WOHA architecten

Hotels Singapore

https://www.amazon.com/WOHA-Breathing-Architecture-Micaela-Busenkell/dp/3791351869

https://www.amazon.com/WOHA-Breathing-Architecture-Micaela-Busenkell/dp/3791351869


Echter, het gebouwniveau volstaat absoluut niet, om 

een klimaatbestendige stad te bereiken 

2017 Skyscraper Awards: The Top 10,

Number 3:  Oasia Hotel Downtown, 

Singapore

Interesting Facts:

•Architect: WOHA Architects Pte. Ltd

•In addition to 21 species of facade creepers, another 33 

species of plants and trees are selected, making a total of 54 

species of plants and trees

•The plants bloom at different times of the year, which creates 

a beautiful and varied mosaic of colors

http://igsmag.com/market-trends/super-tall-buildings/2017-

skyscraper-awards-top-10/

EN BOVENDIEN: Er is ook kritiek om de 

vergeten aspecten zoals: 

- energie-inhoud van de gebruikte materialen,

- niet- biodegradeerbare kunststoffen,

- gebruikte vaak fossiele energiedragers, 

- geen circulaire materialen,

- ….

http://igsmag.com/market-trends/super-tall-buildings/2017-skyscraper-awards-top-10/
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Integraal water beheer op 

het niveau van de wijk.

Scheiden van de riolering

Afkoppelen van het 

hemelwater

Verzamelen en hergebruiken

van hemelwater

Infiltreren van overtollig 

hemelwater
(figuur: TJALLINGII, 1996)



Gescheiden rioleren. op 

het niveau van de wijk

Belfort Bethoncourt (F)

Culemborg (NL)

RWA alleen 

regenwater

DWA, alleen zwart en 

grjs water



Infiltratieplas in

Alphen a/d Rijn (NL):

Ecowijk Ecolonia.



Infiltratie zone in het ‘Ruhrgebiet’ (gem. Gelsenkirchen, D).  

Infiltratie zone in de ecowijk Kuppersbusch.



Gelsenkirchen (D) ecowijk Schüngelberg.

wadi

Permeabele 

bestrating



WADI techniek. (water afvoer door infiltratie).

Wadi’s zijn goed te combineren met urbane groen structuren



Enschede (NL): wadi’s in de 

ecowijken Oikos en Ruwenbosch



Enschede (NL): wadi’s in de 

ecowijken Oikos en Ruwenbosch

‘SLOKOP’

De slokop is verbonden met riolering en  

voorkomt overstromingen.



Wadi’s in de wijken !

Culemborg (NL) Malmö (S)



Malmö (Zweden): ecowijk Västra Hamnen (West Haven)



…na ‘re-naturierung’Voor en … 
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Compact bebouwde 

hoog-dynamische 

stadslobben (fast lane)

Van elkaar gescheiden 

door

Laag-dynamische 

blauwgroene vingers  

(slow lane)

Uit Tjallingii, 1996

Integraal water beheer op 

het niveau van de stad

Klimaatbestendige 

Stedenbouw: 

Het Lobbenstad model.



In lobbensteden dringen de blauwgroene vingers diep 

door tot bij het centrum.

Amsterdam (750.000 inw.) uit Gieling, 2006

Deze materie zullen we verder behandelen in 

opleidingsonderdeel 2: groene stedenbouw en 

ruimtelijke planning.
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Werking van een zuiveringsstation (RWZI)



Onverantwoord 

omgaan met water 

veroorzaakt 

ernstige problemen. 

Het mengen van zwart, 

grijs en wit water in 

gemengde rioleringen 

veroorzaakt capaciteits 

problemen in de 

zuiveringsstations (RWZI), 

in perioden met hevige 

regenval: overstorten 

voeren het vervuild water 

dan direct af naar de rivier. 



WATERZUIVERING IN GROOTSCHALIGE RWZI’S

WERKWIJZE.

 PRIMAIRE (Mechanische) ZUIVERING :  Zeven en 

bezinken grof materiaal.

 SECUNDAIRE (Biologische) ZUIVERING :   Bacteria & 

Micro organismen.

 TERTIAIRE ZUIVERING :

Verwijderen van de anorganische zouten (vnl.  

NITRATEN en FOSFATEN). Is zéér duur en gebeurt 

zeer weinig: eutrofiëring (= vermesting) blijft dus een 

probleem. Het gezuiverde water (= effluent) wordt 

slechts in heel weinig stations gedenitrificeerd.



Secundaire zuivering (=biologische zuivering door 

micro-organismen)



Slibtanks in RWZI 



Kleinschalige planten waterzuiveringsstations (PWZ).

PWZ in

De kleine Aarde, gem. Boxtel, NL 

en in Puurs (B)



PWZ: principe en opbouw.



PWZ, Hof Van Coolhem, Puurs (B)



Het schone effluent kan hergebruikt worden….



Plantenwaterzuivering (PWZ) in Tamera ecovillage (Portugal).

www.tamera.org

http://www.tamera.org/


Een oplossing voor afgelegen gebouwen (in de C-zones)

PWZ werd geïntegreerd in de rotstuin 

(regio Aarschot, B.).



Een PWZ voor doe-het-zelvers ….



Gehucht Hoogheide (Puurs, B.) heeft een eigen PWZ.



De gemeente Puurs kocht een voormalige akker, verwijderde de grond, plaatste een folie, bouwde 

een pompstation, legde rietveld aan en promootte bio-degradeerbare schoonmaakmiddelen



De Vlaamse Landmaatschappij bouwde in de gemeenten Huise en Kruishoutem 

een aantal PWZ.


