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Survival - waarschuwing voor toekomst! 



Duurzaamheid = One Planet Living 

Meetlat = Ecological Footprint 
 

Nederland 4,4ha Gemiddeld nu 2,2ha 



Kosten - Peak oil  

        (Peak food?) 
  

sept 07 2002 2012 



Rendement duurzaam bouwen ca. 25% beter! 
 



Wat biedt WWF One Planet Living? 
 



Kansen Amersfoort & Vathorst West 

Nationale showcase duurzaamheid 
 

Vathorst West 
 

Vathorst Noord 
 

 

 

Verduurzaming 
bestaande wijken 



Kansen duurzaam Amersfoort & Vathorst 
Meer zelfredzaam door Eemvallei 
 

 



OPL biedt duurzaamheid 
door verlaging Footprint 



Vathorst 
West 

 

 

 

Verduurzaming 
bestaande wijken 

Kansen nationale showcase duurzaamheid 

Amersfoort & Vathorst West 
 

Vathorst 
Noord 

 

One Planet 
Living 

 



10 principes duurzaamheid 



10 principes duurzaamheid 





OPL community South Africa 



OPL community London 

http://greenlineblog.com/wp-content/uploads/2007/11/bedzed-image-25.jpg


OPL community Portugal 



One Planet Living projects… 

Masdar zero-energy city London Olympics 2012 



elementen van duurzame oplossingen 

1) gedragsverandering! 
 



2) wonen: zero-energie woningen Vathorst West 
elementen duurzame oplossingen 



zero-energie suburb Vathorst West 
elementen duurzame oplossingen: wonen 



zero-energie woningen 
elementen duurzame oplossingen: wonen 



zero-energie woningen 
elementen duurzame oplossingen: wonen 



zero-energie woningen 
elementen duurzame oplossingen: wonen 





zero-energie woningen (EcoVilla) 
elementen duurzame oplossingen: wonen 



zero-energie woningen – leven onder glas 
elementen duurzame oplossingen: wonen 



elementen duurzame oplossingen: energie 

smart networks wind 
onshore 
offshore 

micro 
WKK 

smart laden 

el-auto 

PV 

solar 

micro-wind 

warmte 
-koud 

city-biogas 

stadsverwarming biogas 
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wild idea: best-of-breed voorbeelden toepassen A'foort 

Amersfoort 

London 

Mikkeli 

Curitiba 

Davis 



wild idea: energieneutraal is bouwregel in Freiburg                   
     Waarom minder accepteren in Amersfoort? 



wild idea: SMINK stortplaats → CERES EcoPark 



wild idea: zonnepaneel overkapping A28 



wild idea: HU Amersfoort gaat 
samenwerken met CAT WISE ! 

Amersfoort = motor duurzaamheideducatie! 



wild idea: transitie bestaande woonwijken 20 jaar  



wild idea: Transition Town Amersfoort 



wild idea: 50% Amersfoort eten uit Eemvallei        
.        (17000 onderbenutte hectaren) 
 



Cradle to Cradle en schaalniveaus 

Kom verder. Saxion.

C2C producten C2C gebouwen C2C gebieden



Nederlandse initiatieven 

 

Kom verder. Saxion.

- Regio Venlo (Floriade)

- Gemeente Haarlemmermeer

- Gemeente Maastricht

- Gemeente Almere

- Minister Cramer

Saxion 



Kom verder. Saxion.

Maakt gebruik van zonne-energie

Maakt gebruik van warmte en koude 
opslag 

Maakt gebruik van andere duurzame 
energiebronnen

Saxion 



Kom verder. Saxion.

Maakt gebruik van biologisch afbreekbare of recyclebare materialen voor 
exterieur en interieur

Saxion 



Kom verder. Saxion.Neemt CO2 op, geeft zuurstof af en 
zuivert de lucht van stofdeeltjes

Vangt regenwater op en infiltreert in de 
bodem

Geeft een mooi en gevarieerd beeld 

Isoleert en is geluidsdempend

Saxion 


