
24 
 

ACTUA 
1.. NIEUW EENPERSOONSVOERTUIG : DE E-ONE  
 

Komt op de markt in 2015 
Nu is het echt mogelijk om dit rijden volledig op 
zonne-energie te gaan doen.  
Het verbruik en de opladingstijd zijn klein. 
 
Oplaadtijd batterijen  
Bij 48V 10ah: 2 uur. 
 
Belangrijk:  
volgens de huidige normen dit is geen auto maar eerder 
gelijkwaardig aan een fiets en mag men hiermee op het 
fietspad rijden!  
Er zijn ook modellen voorzien met meer laadruimte  (cargo-
model) 
De gemeenten zullen onze fietspaden dus grondig moeten herzien in de toekomst. 
 
Technische Specificaties 
  
Aandrijving:            100% elektrisch 
Zitplaatsen:            1  
Vermogen:             1000 Watt 
Snelheid:                max. 25 km/h 
Accu:                     48 V  10 Ah p/st 
Actieradius:            40/120 km 
Elektrische:            Lader 220/240V 3 amp. 
Gewicht leeg:          77 kg 
Max totaal gewicht: 200 kg 
Lengte:                  1999 mm 
Breedte:                 740 mm 
Hoogte:                  1200 mm 
Accu type:              LiFePo 
Aantal accu s:        1 / 2 / 3 
Voertuig type:         Bijzondere bromfiets 
Wielen:                  2x 20" , voor 1x 12" 
Bagageruimte:        50 Liter 
 
Geen trapondersteuning voorzien. 
 
Meer informatie: 
Wassenaarseweg 75 1e Mientlaan, 
2223 LA Katwijk zh, 
info@electric1.nl,   
www.e-one.nl. 
  

mailto:info@electric1.nl?subject=E-mail%20E-ONE
http://www.e-one.nl/
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2.. DUURZAME ECONOMIE KOST MINDER DAN GEDACHT 
Bron:  ARGUS - 24 September 2014  

 
Een strijd tegen de klimaatverandering of een strijd tegen armoede kunnen prima 
samengaan, want een duurzame economie kost veel minder dan gedacht. Tot deze 
conclusie komt de Wereldwijde Commissie voor Economie en Klimaat, in één van de 
meest optimistische VN-rapporten over de klimaatverandering in jaren. 
  
"We kunnen de economie verbeteren en tegelijkertijd de klimaatverandering bestrijden", 
zei de Mexicaanse president Felipe Calderón bij de presentatie van het rapport The New 
Climate Economy (NCE) bij de Wereldwijde Commissie over Economie en Klimaat van de 
Verenigde Naties in New York. Calderón is voorzitter van de commissie. "Toekomstige 
economische groei hoeft niet via het CO2-pad te gaan dat we tot nu toe bewandeld 
hebben", voegde hij eraan toe. 
Om het leven van armen te verbeteren en de CO2-uitstoot op een veilig niveau te 
houden, zal een grote transitie nodig zijn. Het verrassende is echter dat die veel minder 
kost dan verwacht. 
In een business-as-usual-scenario moet de wereld ongeveer 89 biljoen dollar investeren 
in stedelijke, agrarische en energie-infrastructuur in de komende vijftien jaar, voorspelt 
het rapport. Een CO2-arme economie zou 94 biljoen dollar vragen in de komende vijftien 
jaar. Dat verschil wordt ruimschoots gecompenseerd doordat de schaarste aan 
grondstoffen afneemt en de leefbaarheid verbetert. 
Steden 
"Als het gaat om steden, ligt onze focus op hogere productiviteit door betere 
transportsystemen", zei Oppenheim. Economische winst kan behaald worden door ruimte 
in steden efficiënter te benutten en tegelijk de leefbaarheid te verhogen. 
Slechte stedelijke planning is een gevaar als het gaat om milieuvriendelijk stadsontwerp. 
Zo tellen (het stedelijk gebied van) Barcelona en Atlanta bijvoorbeeld allebei 5 miljoen 
inwoners. Barcelona beslaat echter 162 vierkante kilometer, terwijl Atlanta is uitgestrekt 
over 4.280 vierkante kilometer. Het gevolg is dat Atlanta meer dan tien keer zoveel CO2-
uitstoot per persoon dan Barcelona. 
Efficiënte steden presteren meestal beter op het gebied van economie en milieu. 
Lageinkomenslanden moeten "vanaf het begin aan hun infrastructuur werken, zodat ze 
verstedelijken op een hoogproductieve manier", zei Oppenheim. 
Landgebruik 
"Herstel van 12 procent van de gedegradeerde landbouwgrond kan 200 miljoen mensen 
voeden in 2030. Daarbij wordt tegelijk klimaatveerkracht bevorderd en de emissie 
verminderd." Het verminderen van ontbossing heeft verder voordelen voor zowel het 
economisch systeem, de landbouwproductiviteit als het klimaat. Het rapport beveelt aan 
om de ontbossing te stoppen voor 2030 en minstens 500 miljoen hectare bossen en 
landbouwgrond te herstellen. 
Energie 
Het derde terrein waarop hervormd moet worden, is energie. De wereld moet af van het 
wijdverbreide gebruik van kolen. Die zijn economisch niet zo efficiënt als ooit werd 
gedacht, vooral doordat ze als gevolg van vervuiling gezondheidsproblemen met zich 
meebrengen. Die problemen drukken op het nationale inkomen: dat zou daardoor 4 
procent lager liggen dan nodig. 
De auteurs pleiten voor een onmiddellijk verbod op de bouw van kolencentrales in rijke 
landen. Middeninkomenlanden zouden na 2025 geen kolencentrales meer moeten 
bouwen. In de overgang naar milieuvriendelijker vormen van energie kan gebruik 
gemaakt worden van aardgas. 
Zonne-energie 
"De kosten van zonne-energie zijn met 90 procent gedaald in de afgelopen zes jaar." 
Als die daling doorzet, is zonne-energie binnenkort goedkoper dan fossiele brandstoffen. 
Momenteel wordt de energiemarkt verstoord door overheidssubsidies. Fossiele 
brandstoffen zijn wereldwijd goed voor 600 miljard dollar aan subsidies. Schone energie 
kan slechts rekenen op 100 miljard. 

http://www.argusactueel.be/node/8074/elt?url=http://newclimateeconomy.net/
http://www.argusactueel.be/node/8074/elt?url=http://newclimateeconomy.net/
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3.. ZERO EMISSIE WIJK TE LEEDS 
 
LILAC: UK's First Strawbale Co-Housing Project Opens in Leeds 
by Tafline Laylin, 05/24/13  
The Low Impact Living Affordable Community (LILAC)  
 
Deze 'Betaalbare Low Impact 
Woongemeenschap' (LILA) heeft 
onlangs haar deuren geopend voor 
een gemeenschap van aarde-
vriendelijke Leeds-bewoners. Elk 
van de 20 woningen werd gebouwd 
met behulp van strobalen bouw en 
hout en markeert de eerste echt 
groene co-housing project in het 
land. 'LILAC' is bedacht door Paul 
Chatterton en is een fysieke 
manifestatie van het verlangen van 
de groep om hun ecologische 
voetafdruk te verminderen met 
aarde-vriendelijke bouwmaterialen, levensonderhoud tuinieren en gemeenschappelijk 
wonen op basis van het co-housing model. 
 
ModCell bouwde de LILAC woningen in een "vliegende fabriek" dicht bij de plek van de 
voormalige Whyther Park Primary School in Bramley. Met behulp van geprefabriceerde 
constructies met hout en lokaal geproduceerde strobalen als isolatie, heeft men een 
aanzienlijk verminderde 'carbon footprint'. Op de kleine volkstuinen kan elke familie zijn 
eigen voedsel verbouwen.  
Dankzij een uniek en betaalbaar lease-programma is het project betaalbaar voor lagere 
inkomens zodat de huizen slechts 35 procent kosten van de netto-inkomsten van elke 
familie. Het project is  community-oriented, maar men is zich ook bewust van de 
behoefte aan de nodige privacy, dit co-housing project zorgt voor beide. Avondmaaltijden 
worden twee keer per een week voorzien, er is een wasserette en er is voldoende groene 
en autovrije ruimte die het mogelijk maakt om de kinderen veilig te laten spelen.  
"Het nabuurschap is ongelooflijk geweest", vertelde Chatterton. "Het is zelfs niet op een 
niveau dat je kunt vergelijken met iets anders. De kinderen bloeien hier open.  

http://inhabitat.com/lilac-uks-first-strawbale-co-housing-project-opens-in-leeds/lilac-strawbale-co-housing-project/
http://inhabitat.com/lilac-uks-first-strawbale-co-housing-project-opens-in-leeds/lilac-strawbale-co-housing-project-2/
http://inhabitat.com/author/taflinelaylin/
http://www.lilac.coop/
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4..BEWONERS WILLEN MEER GROEN IN DE STAD 
 
Uit: 'Brussel Deze Week' - 
17/09/2014 
 
De Marollenmoestuin, de 
gevangenis van Haren, de ULB-
campus. De vele acties om groen 
te behouden worden soms 
afgedaan als opwellingen van 
wereldvreemde 
alternatievelingen. Nochtans, 'het 
zijn mensen van alle rangen en 
standen die niet langer willen dat 
er groen verdwijnt', schrijft 
'Danny Vileyn' in Brussel Deze 
Week. 
Foto: buurtmoestuin in de Marollen (© Bart Dewaele) 
Een vrederechter besliste dat de bezetters van een ‘illegale’ moestuin in de Marollen 
moesten opkrassen. De actievoerders wilden het kappen van bomen en het optrekken 
van een handvol sociale flats verhinderen. In Haren kamperen ondertussen twee 
jongemannen en een Japanse dame op het terrein van de toekomstige gevangenis. De 
Japanse onderhoudt er een moestuin. 
Buurtbewoners willen niet alleen meer groen, ze willen dat het bestaande groen niet 
verdwijnt, oude bomen maken deel uit van de identiteit van een buurt. Dat was ook de 
boodschap van Gustavo Gomez van de ULB twee weken geleden in deze krant. Gomez 
verzet zich tegen het volbouwen van de ULB-campus: enerzijds wordt waardevol groen 
gekapt, anderzijds wordt een parking vertimmerd tot park. Tenzij er zeer goede redenen 
voor zijn, nemen buurtbewoners dergelijke onzin niet langer. En dat is zeer terecht. 
 
De jongste jaren werd de demografische boom tot religie verheven. We leven steeds 
dichter op elkaar. En dat zorgt voor spanningen.  
Een hogere bevolkingsdichtheid betekent dat er meer nood is aan groene 
ruimten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in heel Brussel mensen opstaan die 
hun groen willen behouden. 
 
Toch lijkt de kentering ingezet. Op dezelfde dag dat de vrederechter de illegale moestuin 
in de Marollen veroordeelde, liet de gemeente Sint-Jans-Molenbeek weten dat ze niet 
langer sociale woningen en een klein park wil aan de Ninoofsepoort. Net als de 
buurtbewoners wil Molenbeek een groot park en geen sociale woningen.  
 
Molenbeek wil veel groter park aan Ninoofsepoort 
Uit: 'Brusselnieuws.be' - 16/09/2014 
De gemeente Molenbeek wil een park van vier hectare aan de Ninoofsepoort, veel groter 
dan het eerder geplande park. De plannen van de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij (BGHM) om er ook 
woningen te bouwen, moeten van tafel, vindt 
schepen van Openbare Werken Jan Gypers 
(Open VLD). “Dit is wat de bewoners willen.” 
 
Plannen BGHM en Besix 
Gypers en zijn collega schepen Olivier Mahy 
(MR) stellen een plan voor dat samen met 
bewoners en architecten is opgesteld. Voor hen 
moeten de plannen van de BGHM om er een 
woonproject te beginnen, van tafel. Molenbeek 
wil een park van 4 hectare, terwijl in de 

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/molenbeek-wil-veel-groter-park-aan-ninoofsepoort?utm_source=Focus+op+Brussel+%28wekelijks%29&utm_campaign=0f6654e1d2-Focus_op_Brussel_20_06_2013&utm_medium=email&utm_term=0_822e0ddaf6-0f6654e1d2-405525833#media-item-75778
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/molenbeek-wil-veel-groter-park-aan-ninoofsepoort?utm_source=Focus+op+Brussel+%28wekelijks%29&utm_campaign=0f6654e1d2-Focus_op_Brussel_20_06_2013&utm_medium=email&utm_term=0_822e0ddaf6-0f6654e1d2-405525833#media-item-75778
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/molenbeek-wil-veel-groter-park-aan-ninoofsepoort?utm_source=Focus+op+Brussel+%28wekelijks%29&utm_campaign=0f6654e1d2-Focus_op_Brussel_20_06_2013&utm_medium=email&utm_term=0_822e0ddaf6-0f6654e1d2-405525833#media-item-75778
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plannen van de Huisvestingsmaatschappij ruimte was voor nog iets meer dan een 
hectare. 
“Het park mag geen kleine weggestopte groene ruimte worden”, zegt Gypers aan 
brusselnieuws.be. “Je moet zicht hebben op park en kanaal tegelijk. Errond kan dan 
gebouwd worden, maar niet erin.” 
Dat de gronden nu eigendom zijn van de 
BGHM en dat er al plannen zijn voor 
woningen, is voor Gypers niet 
onoverkomelijk. “Het gaat uiteindelijk 
allemaal om gemeenschapsgeld dat voor de 
beste oplossing moet zorgen voor de 
Brusselaars. En de bewoners zijn eensgezind: 
ze willen een park, een plek om met de 
kinderen naartoe te gaan, een plek die zorgt 
dat je in de buurt wilt wonen en er je leven 
wil opbouwen. Naar het voorbeeld van andere 
grote steden.” 
Gypers wil de Huisvestingsmaatschappij 
enkele panden ter beschikking stellen aan de 
andere kant van het kanaal (roze op het 
simulatiebeeld), waar er dan sociale woningen kunnen ontwikkeld worden. "Maar ook 
andere plekken zijn een optie." 
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5.. WERELDRECORD: NERGENS ZOVEEL SUBSIDIES VOOR 
BEDRIJFSAUTO’S ALS BIJ ONS 
Bron: OESO 

 
o geen enkel land subsidieert bedrijfswagens meer dan belgië  
o per bedrijfswagen krijgt men maandelijks een fiscaal cadeau van 230 euro  
o subsidie van bedrijfswagens zorgt voor meer vervuiling en meer fileleed  
 
In geen enkel ander land is de subsidie voor bedrijfswagens zo hoog als in 
België. een Belgische bedrijfswagen levert de eigenaar een bruto-voordeel op van 653 
euro per maand. maar op slechts veertig procent daarvan moet de bestuurder 
belastingen betalen. Zo geeft de overheid elke maand een fiscaal cadeau van 230 euro 
per bedrijfswagen, of 2.763 euro per jaar. De maatschappelijke kosten liggen nog vier 
keer hoger.  
Milde fiscale behandeling 
In Belgie rijden 1.100.000 bedrijfswagens rond: (bron: FEBIAC). dat is 20 % van het 
wagenpark. Door de milde fiscale behandeling van bedrijfsauto’s, ziet de belgische fiscus 
2 miljard aan belastingen aan zijn neus voorbijgaan.  
 
Maar de begrotingskost is eigenlijk slechts klein bier in vergelijking met de 
maatschappelijke kosten van de extra bedrijfswagens.  
 
Veel meer kilometers en meer vervuiling 
De subsidiëring verleidt ook mensen om verder van hun werk te gaan wonen en 
bedrijven kunnen zich ver van openbaar vervoer vestigen.  
Wie een bedrijfswagen heeft, gebruikt immers vaker de auto. In België rijdt een 
bedrijfswagen bijna 33.000 kilometer per jaar. Met een privé-wagen is dat 18.000 km. 
Doordat werknemers vaak ook de brandstof niet hoeven te betalen, is de kostprijs om 
een extra kilometer te rijden bijna nul euro. Daardoor wint de auto het vaak van het 
openbaar vervoer, maar ook van wandelen en fietsen.  
Dat de auto voor de job dient, klopt niet,  want gemiddeld wordt een bedrijfswagen meer 
privé dan zakelijk gebruikt en omdat de brandstof gratis is, rijdt een bedrijfswagen 
dubbel zoveel kilometers als een privéwagen. 
 
Omdat bedrijfswagens zoveel kilometers rijden, zijn het diesels. die vervuilen de lucht 
veel meer en stoten meer co2 uit: 
o omdat die vele bedrijfswagens files vormen,  
o omdat bedrijfswagens de aankoop van een tweede auto stimuleren, 
o omdat bedrijfswagens doorgaans zwaardere modellen zijn dan privéwagens.  
Resultaat: lange rijtijden, veel stress, veel ongevallen, de meeste files en de vuilste lucht 
van Europa en geen enkele kans om het anders te doen, want intussen raken veel 
werknemers niet anders op het werk dan met de auto. 
De OESO schat de milieu- en sociale kosten van de belastingverminderingen voor 
bedrijfsauto’s, ruim vier keer meer dan wat de overheid aan belastingsinkomsten laat 
liggen. Deze torenhoge kosten worden verklaard door de bijkomende 
klimaatverandering, luchtvervuiling, gezondheidsproblemen, fileleed en 
verkeersongelukken die de extra bedrijfswagens veroorzaken. 
 
Stop de politiek van gratis auto’s  
Nergens anders is de belastingdruk op werknemers hoger, vooral op werknemers met 
een beter loon. De bedrijfsauto is en truuk om die druk te verminderen. 
Zo subsidieert de overheid een gigantisch wagenpark, een ondraaglijke last voor het 
milieu, en grote sociale schade.  
Een tax shift ligt voor de hand. belasten wat het milieu vervuilt, consumptie belasten, 
en in ruil inkomen uit arbeid minder belasten.  
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6.. URBAN FARMING IN DE PRAKTIJK 
 
Bron: discussie in 'Linked In' opgestart door 'Mathieu Bouville'. 
 
Het verminderen van de afstand tussen de voedselproductie en -consumptie heeft twee 
voordelen:  
Het verminderen van hoeveel CO2  
de groenten zijn verser en smaken beter  
De grootschalige productie geeft ook een groot verlies omdat 40 % niet verkocht 
geraakt. 
 
We onderscheiden verschillende systemen van stadslandbouw: 
o gewone privé moestuintjes 
o volkstuintjes 
o moestuinen en boomgaarden (eetbaar bos) op het openbare domein  
o serres op het dak 
o verticale landbouw 
o aquaponics 
 
Met gewone privé moestuintjes en volkstuinen  is er genoeg ervaring en is op zich niets 
nieuws. 
Stadslandbouw op het openbare domein is echter niet zo evident. 
Het blijkt uit de ervaring in de VS dat dit tot heel wat frustraties leidt: ofwel worden de 
tuinen niet goed onderhouden en is er geen opbrengst 
ofwel wordt het goed onderhouden door een vrijwilliger en dan is er het gevaar dat de 
opbrengst door anderen wordt gebruikt. 
 
Serres op het dak worden steeds meer toegepast.  
Hierbij is het van belang om de 
bereikbaarheid goed te 
bestuderen, het blijkt dat 
aquacultuur  ( planten kweken 
zonder compostgrond) het meest 
is aangewezen, vooral met 
aandacht voor een gesloten 
watercyclus.  
Biologische landbouw in dakserres 
is mogelijk.  
  
  
 
Canada's Lufa boerderijen ontwikkelde rooftop greenhouses, de voordelen: 
o het gebruik van het gebouw voor het verwarmen,  
o ze krijgen wat extra CO2 voor de fotosynthese, 
o het isoleren van het gebouw,  
o regenwater recuperatie voor de planten,  
o gebruik te maken van verspilde ruimte (een dak). 
 
Vergelijkbare dakserres werden gebouwd in New York en Zwitserland. 
 
Vertikale landbouw 
Grote problemen stellen zich met de verticale landbouw, zowel op duurzaamheidsvlak als 
op vlak van het financiële rendement. 
 
Omwille van de ruimteproblemen in de stad heeft men gedacht dat het stapelen van de 
productie in verschillende niveaus een oplossing zou zijn. 

http://lufa.com/en/our-farms.html
http://mathieu.bouville.name/
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"Verticale boerderijen" hebben verschillende verdiepingen en er 
kunnen op alle niveaus groenten gekweekt worden. 
Op deze wijze bekomt men op het eerste gezicht heel wat 
ruimtebesparing maar...  

Met tien niveaus kan men 100 m² groenten kweken in een 
kamer van 10 m2. Maar men heeft dan onvoldoende zonlicht. 
Elk schap heeft aparte artificiële verlichting nodig.  
Uiteraard moet die stroom groene stroom zijn, want anders 
heeft het uitsparen van ruimte en transport geen enkele 
ecologische meerwaarde. 
 
Men heeft 5-6 ha zonnepanelen nodig om het licht te laten 
schijnen op een hectare van de verticale landbouw (uitgaande 
van 100% rendement voor de lampen).  
 
De ruimtewinst van de verticale landbouw wordt dus vijf keer te 
niet gedaan door de extra energieproductie. Je kan dus beter 
werken met gratis licht in de groengordel van de stad, waar de 
grond vele malen goedkoper is. 
 
Aquaponics 
Behalve  de verticale landbouw heeft de stadslandbouw wel 
heel wat andere weinig ruimtebehoevende toepassingen zoals 
bijvoorbeeld aquaponics, het systeem dat vissen en groenten 
kweekt in één gesloten watercyclus. 
Deze techniek lijkt de meest geconcentreerde en duurzame voedselproductie te zijn voor 
onze steden. 
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Website: www.hetautonomehuis.be 
 
Te raadplegen: het e-boek “Het Autonome Huis”. 
 
De volgende documenten zijn te downloaden onder 'actua':  
o De beleidsnota met de standpunten en concrete actiepunten. 
o Het beleidsadvies certificaten. 
o Thesis: Een grotere mobiliteit - een bedreiging voor stad en platteland. 
o Advies tramtraject te Londerzeel 
o Mobiliteitsprobleem Brussel van kwaad naar erger 

 
 

 
o De nieuwsbrieven van 2014 

Nr 19: De autonome stad (in voorbereiding)    
Nr 18: Nieuwe architectuur voor een nieuwe stad - DEEL II  
Nr 17: Nieuwe architectuur voor een nieuwe stad - DEEL I  
Nr 16: De kindvriendelijke stad  
Nr 15: Visie 2050 - Brussel autovrij.  
Nr 14: Visie 2050 - Brussel explodeert, van betonwoestijn naar groene hoofdstad. 
 

o De nieuwsbrieven van 2013 
Nr 13: Visie 2050 - Wonen in Vlaanderen. 
Nr 12: Het nieuwe wonen - Hoe realiseren? 
Nr 11: Het nieuwe wonen - Eco-housing.  
Nr 10: Het nieuwe wonen - Cohousing.  
Nr 9: Architectuur in transitie - deel II. 
Nr 8: Architectuur in transitie - deel I. 

      Nr 7: Visie 2020- een andere wereld. 
o De nieuwsbrieven van 2012   

Nr 6: De autovrije stad. 
Nr 5: Bio-klimatische architectuur: de architectuur van de natuur. 
Nr 4: Groene hoogbouw – volksbedrog? 
Nr 3: Urban farming.   
Nr 2: Het nieuwe rijden: autonoom, gratis en groen. 
Nr 1: Zonneparken = de toekomst? 
 

Contact: 
Het Autonome Huis  
Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel – België. 
Tel: 052 / 37 11 38 
e-mail: info@hetautonomehuis.be 
De inhoud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt worden voor publicaties en 
onderricht, mits bronvermelding en de vermelding van de auteur. 
De herkomst van sommige  bronnen en foto's kon niet achterhaald worden. Gelieve 
eventueel ontbrekende bronvermeldingen te laten weten . Dan zullen we dit aanpassen 
op onze website.   
 
 
 
 

http://www.hetautonomehuis.be/
mailto:info@hetautonomehuis.be

