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DE GEZONDE EN REGENERATIEVE GEMEENTE
EEN NIEUW REFERENTIEKADER
2020 - 2040

ZORG DRAGEN > de aarde draagt ons, wij dragen de aarde
SMAK GENT > Lois Weinberger 2011 – Zonder titel / Wij zijn de hoeders van deze planeet. Dragen we genoeg zorg voor haar?

ZORG DRAGEN > uitputting + pollutie, we krijgen nog 1 kans
BOVEN: Zeveneken – Nu Zero-eken / Gent Sluikstort – vol van nieuwe kleren, nieuw huishoud gerei
ONDER: Burtynsky Edward, Anthropocene, Germany Coal Mine #1, North Rhine, Westphalia / Kadir van Lohuizen, Olusosun vuilnisbelt in Lagos, Nigeria.

GEZONDHEID + REGENERATIEF
BASIS VOOR NIEUW REFERENTIEKADER

NEW YORK TIMES: The Secret to Good Health May Be a Walk in the Park.

DeMorgen

GEZONDHEID > stijgende vervuiling, gezondheid staat onder druk
ESA stikstof dioxide in Europa – De Morgen 2020/09 - Studie Vervuiling in Europa

GEZONDHEID ALS NIEUWE BAROMETER.

https://klimaat.vmm.be/nl

GEZONDHEID > CO2 vervuiling verandert ons klimaat voorgoed
De totale kustlijn komt onder stress te staan.
De afspraken van Parijs met max +2° opwarming doet onze kustlijn verdwijnen.
CHECK uw toekomstig gemeentelijk klimaat en de continue verandering. Een beleid zonder inzicht in de toekomst is waardeloos: https://klimaat.vmm.be/nl

GEZONDHEID > ons klimaat wordt extreem, alles verandert
Tegen 2050 leven we in een ander land, met kenmerken van Zuid-Frankrijk. Elke gebouw komt onder hittestress te staan.
CHECK uw toekomstig gemeentelijk klimaat en de continue verandering. Een beleid zonder inzicht in de toekomst is waardeloos: https://klimaat.vmm.be/nl

REGENERATIEF > duurzaam is NIET genoeg, duurzaam is een veroudert concept
De laatste 20 jaar was duurzaamheid het mantra. Het heeft onvoldoende gewerkt. Tijd om veel verder te gaan, een paradigmashift is nodig.

REGENERATIEF > duurzaam is NIET genoeg, duurzaam is te beperkt
Gezondheid en regeneratieve oplossingen zijn een betere barometer voor wat we eigenlijk doen.
The Great Accellaration: Schema: exponentiële versnelling sinds 1950. Schema Covid opnames door UHasselt
https://www.metabolic.nl/news/video-circular-cities-in-practice-from-the-netherlands-to-north-carolina/
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DE GEZONDE & REGENERATIEVE GEMEENTE > een nieuw kompas is nodig
Schema met 4 drivers + 1 gemeenschappelijk doel + aandacht voor het proces en het ontwerp
Luc Eeckhout / evr-Research + KULeuven Climate Design & Sustainability

AANPASBARE GEMEENTE

GROENE GEMEENTE

VERBONDEN GEMEENTE

CIRCULAIRE GEMEENTE

DE GEZONDE & REGENERATIEVE GEMEENTE > vier sterke planetaire drivers
Vier drivers voor de gezonde en regeneratieve gemeente. We gebruiken de positieve onderstroom in de wereld.
evr-Research + Kuleuven Research / Climate Design & Sustainability
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GEZOND + REGENERATIEF

VERBONDEN GEMEENTE

CIRCULAIRE GEMEENTE

DE GEZONDE & REGENERATIEVE GEMEENTE > een collectief doel
De vier drivers hebben samen 1 gemeenschappelijk doel = gezondheid
evr-Research + Kuleuven Research - Climate Design & Sustainability

DE NATUURLIJKE GEMEENTE
de natuur eerst
plan water + wateropslag
plant 1000den bomen
plan voedsel
woon in een natuurgebied
NL AMSTERDAM – Rooftop Revolution
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DE NATUURLIJKE GEMEENTE > de natuur wordt startpunt
Luc Eeckhout / evr-Research + KULeuven Climate Design & Sustainability

DE NATUURLIJKE GEMEENTE > de natuur eerst, met water + voedsel + bomen
New York Highline / Zuid Korea Seoul Cheonggyecheon river / Rotterdam Densification + Greenification / Toekomst Boom – de Amberboom foto Denis Dujardin

DE NATUURLIJKE GEMEENTE > start met groene structuurplannen
links: Structuurplan Maldegem Buur

rechts: Structuurplan Gent Muide Meulestede Buur + evr-architecten

DE NATUURLIJKE GEMEENTE > maak een waterplan, met wateropslag en infiltratie
links Bilzen, doorgang van de Demer

rechts: UK LONDON – Regentuin met grassen en bomen. / Wateropslag – zonder water geen natuur

DE NATUURLIJKE GEMEENTE > maak een bomenplan, plant duizend(en) bomen
links: BOS+ Bomenplan https://www.yumpu.com/nl/document/read/19822882/bomenplan-anb-agentschap-voor-natuur-en-bos + Bomenplan Amsterdam in GIS
rechts: Gent Coupure Platanen + Gent Mariakerke

DE NATUURLIJKE GEMEENTE > maak een voedselplan, met meer lokaal voedsel
links: UK TOTMORTON > Elke publieke ruimte is voorzien van oogstbare planten

rechts: FR PARIS > Super Ferme door SOA architects

Na tiona lPa rkCity.London @ LondonNPC # Na tiona lPa rkCity

1

DE NATUURLIJKE GEMEENTE > woon in een natuurgebied, biodivers en soms wild
2020 Eerste Verjaardag / London becoming the world’s first National Park City on 22 July 2019 / Een radicale omslag is nodig.

DE NATUURLIJKE GEMEENTE
DE NATUUR EERST
- de natuur wordt startpunt
- natuur is het leidende principe
PLAN WATER EN WATEROPSLAG
- plan water via blauwgroene infrastructuren
PLANT 1000den NIEUWE BOMEN
- maak een bomenplan incl. beheer
PLAN VOEDSEL
- kweek samen lokaal bio-voedsel
- verhoog de biodiversiteit
WOON IN EEN NATUURGEBIED
- uw gemeente wordt een natuurgebied
- geef de helft van de wereld terug aan de natuur

Luc Eeckhout / evr-Research + KULeuven Climate Design & Sustainability

DE VERBONDEN GEMEENTE
plan vanuit nabijheid
maak alles lokaal
beperk de autoruimte
maak een lokaal energienetwerk
innoveer
MECHELEN BOTERMARKT
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DE VERBONDEN GEMEENTE > in de 10 min. gemeente is alles nabij
Luc Eeckhout / evr-Research + KULeuven Climate Design & Sustainability

DE VERBONDEN GEMEENTE > creëer een 10 min. gemeente
Frankrijk Sarlat / Korte keten / Eigen lokale groene energie, hier d.m.v. een fietspad / Gent veilige groene verbindingsassen

DE VERBONDEN GEMEENTE > plan nabijheid, lokaliteit en functiemix
Boven: schema 1 EVR: nabijheid ifv stadsplanning / schema 2 EVR nabijheid en het STOP-principe / Gent paard van Troye / Hamburg autovrij

DE VERBONDEN GEMEENTE > beperk de autoruimte, creëer lokaal energie
Links: De elektrische auto’s heeft veel energie nodig / Groene energie kunnen we beter zelf opwekken
Rechts: De auto heeft ook veel ruimte nodig, voor weinig mensen.

DE VERBONDEN GEMEENTE
PLAN VANUIT NABIJHEID
- in de 10 min gemeente is alles nabij
MAAK ALLES LOKAAL
- versterk de kernfuncties
- activeer de lokale economie
- stimuleer wonen + werken, de mixed city
- bouw aan een doordacht locatiebeleid
BEPERK DE AUTORUIMTE
- ga slim om met ruimte,
- stimuleer deelmobiliteit
- herstel het netwerk van trage wegen
- experimenteer met trage mobiliteit
MAAK LOKAAL GROENE ENERGIE
- stop de carbon pollutie
- bouw lokaal een energienet
INNOVEER: zoek nieuwe verbindingen
Luc Eeckhout / evr-Research + KULeuven Climate Design & Sustainability

DE CIRCULAIRE GEMEENTE
afval bestaat niet
sluit kringlopen
bouw circulair

GENT TIMELAB – foto Vlaams Bouwmeester
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DE CIRCULAIRE GEMEENTE > herstel en sluit de kringlopen
Luc Eeckhout / evr-Research + KULeuven Climate Design & Sustainability

DE CIRCULAIRE GEMEENTE > afval bestaat, we sluiten de kringlopen
BC-Materials Bouwstenen uit Brusselse klei / Kurk als grondstof / Bio-waste collector / Gent Stadsbrouwerij

DE CIRCULAIRE GEMEENTE > afval bestaat, we sluiten de kringlopen
Afval is grondstof voor een nieuwe economie. Koffiegruis als grondstof voor oesterzwammen of om koffietassen te maken.
Circulair denken is geldig antwoord voor onze roofbouwcultuur die steeds meer ontgint en afval produceert.

DE CIRCULAIRE GEMEENTE
AFVAL BESTAAT NIET
- afval creëren we zelf
- stop het vernietigen van grondstoffen
HERSTEL EN SLUIT DE KRINGLOPEN
- verander je aankoopbeleid
- vertraag de instroom (aankoop) = uitputting van de grondstoffen
- vertraag de uitstroom (productie) = pollutie van de aarde
- start met de kringlopen rond voedsel
BOUW MET LOKALE CIRCULAIRE MATERIALEN
- introduceer lokale circulaire katalysators
- stimuleer lokale kringloopjobs
- gebruik gezonde, circulaire materialen
- creëer terug lokaal waarde

Luc Eeckhout / evr-Research + KULeuven Climate Design & Sustainability

DE AANPASBARE GEMEENTE
ontwerp ifv verandering
skip the program
respecteer de plaatsidentiteit

ANTWERPEN PAKT + GROEN KWARTIER
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DE AANPASBARE GEMEENTE > ontwerp i.f.v. verandering
Luc Eeckhout / evr-Research + KULeuven Climate Design & Sustainability

DE AANPASBARE GEMEENTE > plan verandering, kijk ver vooruit
Pakt Antwerpen / Gent verbouwing / Gent Graslei – Korenlei / Google Autonomous cars

DE AANPASBARE GEMEENTE > plan verandering, kijk ver vooruit
Antwerpen Berchem Groen kwartier + Pakt / Het militair hospitaal en een voormalige fabriek als basis voor een nieuwe groene wijk.

DE AANPASBARE GEMEENTE
ONTWERP IFV VERANDERING
- alles verandert
- verandering is leven
- plan verandering of aanpasbaarheid
- plan vrije ruimte
- test aanpasbaarheid vooraf via scenario denken
- het ultieme plan is een proces van verandering
SKIP THE PROGRAM
- werk met open formats
- hou niet vast aan het programma of de functie
VERSTERK DE IDENTITEIT VAN DE PLEK
- respecteer de plek
- ga naar de toekomst vanuit het verleden

Luc Eeckhout / evr-Research + KULeuven Climate Design & Sustainability

DE GEZONDE & REGENERATIEVE GEMEENTE
dorp 2,0
de commons
samen, slim en superlokaal
JAN GEHL STEDEN VOOR MENSEN
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VERBONDEN GEMEENTE

CIRCULAIRE GEMEENTE

GEZONDE & REGENERATIEVE GEMEENTE > de Commons zijn terug
Vier pijlers voor de gezonde en regeneratieve gemeente. / evr-Research + Kuleuven Research - Climate Design & Sustainability
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GEZONDE & REGENERATIEVE GEMEENTE > dorp 2.0
Luc Eeckhout / evr-Research + KULeuven Climate Design & Sustainability

DE GEZONDE GEMEENTE > activeer en faciliteer de Commons
Ecopower, lokale vergadering van een energiecoöperatie.

MATERIALEN

KINDERFIETSEN

VOEDSEL

ENERGIE

GEREEDSCHAP

DEELMOBILITEIT

FEESTEN

SAMENWONEN

DE GEZONDE GEMEENTE > activeer en faciliteer de Commons
Ondersteun en faciliteer in jouw gemeente alle Commons.

DE GEZONDE GEMEENTE
COMMONS - SAMEN WERKEN AAN DE STAD
- activeer en faciliteer de Commons
- identificeer lokale Commons
- werk aan een inclusieve gemeente
- betrek de commons in nieuwe projecten > co-city
- ondersteun waar mogelijke bestaande en nieuwe commons
- werk bottom up > co-city / participatie
- help commons op te starten, rond mobiliteit / energie / voedsel …
DORP 2.0
- ruimte voor stilte
- aandacht voor het microklimaat
- start vanuit de context
- de kwalitatieve plekken

Luc Eeckhout / evr-Research + KULeuven Climate Design & Sustainability

HET PROCES & HET ONTWERP
ontwerp de proceslijn
ontwerp inclusief
wordt rentmeester
NL UTRECHT THE GREEN HOUSE, arch. CEPEZED
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DE PROCESLIJN TOT EEN REGENERATIEF ONTWERP > dorp 2.0
Luc Eeckhout / evr-Research + KULeuven Climate Design & Sustainability

PUNTENSYSTEEM VOOR GROEN- EN
NATUURINCLUSIEF BOUWEN
Gemeente Den Haag

26 SEPT 2018

N A T UURIN C L USIEF H A N DEL EN

T O E G E PA ST O P H E T N IVE A U VA N G E B O U W , O PE N B A R E R U IM T E
E N G E B I E D SO N T W IK K E L IN G

Gemeente Deventer 2019

DE PROCESLIJN TOT EEN REGENERATIEF ONTWERP > dorp 2.0 = een nieuwe standaard
Duurzame wijken een belangrijke basis > https://do.vlaanderen.be/bereken-de-duurzaamheid-van-nieuwe-wijken
Natuurinclusief handelen > Den Haag, Deventer, Amsterdam > https://www.bouwnatuurinclusief.nl

GEZOND + REGENERATIEF > natuurinclusief + korte keten + circulair + aanpasbaar
Op zoek naar geïntegreerde oplossingen, het ontwerp is veel veel meer. / voorbeeld NL UTRECHT THE GREEN HOUSE, arch. CEPEZED

HET REGENERATIEF ONTWERP - PROCES
ONTWERP REGENERATIEF
- alles is eindig
- doe meer met minder
- er is slechts 1 planeet
ONTWERP EEN PROCES
- experimenteer
- ontwerp een circulair proces
- aandacht voor het grote en het kleine
- ontwerp de toekomst, niet het nu
WORD RENTMEESTER – DRAAG ZORG
- stewardship
- ownership

Luc Eeckhout / evr-Research + KULeuven Climate Design & Sustainability

DE GEZONDE STAD – NEGEN UITDAGINGEN

VEERKRACHTIGE PLEK
- versterk plaatsidentiteit
- maak ruimte vrij
- ontwerp ifv verandering
- drager en invulling
- hou niet vast aan het
bouwprogramma

1. Natuur > Creëer meer natuur, meer planeet.
2. Mobiliteit > Ontwerp vanuit nabijheid ifv korte keten.
3. Energie > Maak lokaal groene energie.

AANPASBARE STAD

4. Circulair > Voorkom afval, gebruik ik circulaire materialen.

7. Proces > Ontwerp een proces.

DAG
IN
DE COMMONS
- delend systeem
- co-city

8. Ontwerp > Zorg voor positieve impact.

9. Dorp 2,0 > Wordt rentmeester, draag zorg.

LEAN MANAGEMENT

- de natuur eerst
- versterk biodiversiteit
- maak ruimte voor de
levende natuur en bomen
- voor water en
wateropslag
- voor lokaal voedsel
NATUURLIJKE STAD

- plaats en context
- micro klimaat
- gezondheid
- welzijn
- stilte

NACHT
UIT
GEMEENSCHAP
- participatie
- inclusief

GEZONDE STAD, DORP

VEERKRACHTIGE CULTUUR
- mobiliteit wordt nabijheid
- de 10 minuten stad
- maak lokaal groene
energie
- wordt carbon negatief
- versterk lokale netwerken
- innoveer, verjong
VERBONDEN STAD

EEN NIEUW KOMPAS > test alle nieuwe projecten
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- onderzoek,
experimenteer
- leg je ambities vast
- presenteer je doelen
- valideer je werk
- werk in verschillende
schalen

NATUURLIJKE PROCESSEN

DORP 2,0

5. Pas aan > Ontwerp ifv verandering.
6. Commons > Breng mensen samen tot win-win.

HET PROCES

HET ONTWERP
- 1 planeet concept
- maak positieve impact
- doe meer met minder
- 10 principes van gent
- ontwerp regeneratief

REGENERATIEF DESIGN

CIRCULAIRE PROCESSEN
- afval bestaat niet
- herstel en sluit kringlopen
- versterk de circulaire
economie
- creëer lokale jobs
- gebruik duurzame en
circulaire materialen
CIRCULAIRE STAD

WORD RENTMEESTER > wij zijn de hoeders van onze planeet
SMAK GENT > Lois Weinberger 2011 – Zonder titel

RENTMEESTERSCHAP: Dragen we genoeg zorg voor onze planeet ?

DE GEZONDE EN REGENERATIEVE GEMEENTE

De Gezonde Stad
LUC EECKHOUT – architect stedenbouwkundige / evr-architecten + gast professor KULEUVEN

EUROPA Nachtzicht NASA

draag zorg voor jezelf – draag zorg voor de aarde
dorp 2,0 – een oase

