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1. IPCC: 
klimaatverandering

3. IRP: niet duurzaam
gebruik van grondstoffen

2. IPBES: biodiversiteits-
verlies

Globale context: nooit geziene uitdagingen/crisissen

4. WHO: impact op 
gezondheid

• Urgentie; scharnierdecennium
• Onomkeerbare gevolgen
• Kantelpunten
• Interconnecties
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Sustainable development goals als antwoord (opnieuw!)



European Green Deal: het Europese antwoord

• First climate-neutral continent

• Biodiversity Strategy 2030

• New Circular Economy Action Plan

• Zero pollution strategy

• Farm to fork strategy

• Just transition

• Sustainable European Investment Plan

• Future ready economy – new industrial strategy
“Europe must lead the 
transition to a healthy 
planet and a new digital 
world.”

“Our most pressing 

challenge is keeping our 

planet healthy. This is the 

greatest responsibility and 

opportunity of our times.”‘Existential 

threats’

- De politieke, economisch en investeringsprioriteit voor 

Europa

- Sterke logica van systeemverandering

- Sectorale vertaling

- Sociale dimensie

- Lange tijdshorizon

- Innovatie en digitalisering

- Bestuurlijke/governance agenda

Ambitieus, innovatiegericht, systemisch, interconnected





Source: European Environment Agency

Net zero emissions: verandering van paradigma noodzakelijk!

X 2,7

Speeding up and scaling up

Onmogelijk met huidige aanpak



Restoration/herstel
Nature Based Solutions



Differences between wet and dry regions will increase further

Source: EURO-CORDEX (Jacob et al., 2014)

Neerslagpatronen wijzigen drastisch (2071–2100)



SOER2020Sterk toenemende kans op bosbranden

Low emissions scenario High emissions scenario

Based on Fire Weather Index (FWI)

Source: Joint Research Centre (JRC)



SOER2020Klimaat en gezondheid

West Nile fever

(2014)

Source: ECDC (Semenza et al. 2014)

West Nile fever

(projections for 2050)



Gemodelleerde
veranderingen in 
de waarde van 
landbouwgrond
2100

Source: van Passel et al., 2017

Een socio-economische game changer



Geo-politieke gevolgen van klimaatverandering…



“Make sustainable products 
the norm in the EU”
New circular economy action 
plan launched



Wat betekent dit?



SOER 2020: het Europese milieubeleid op een kantelpunt

2. Low carbon and resource 
efficient economy

Past trends
(5-10 years)

Outlook
To 2030

1. Natural capital 3. Health and 
wellbeing

BAU+ niet langer een optie



Systeemtransities als uitgangspunt

• Recognise fundamental drivers
and system interlinkages

• Adopt transformative policy 
frameworks 

• Fill crucial policy gaps: 

• Food
• Land and soil
• Chemicals
• Social dimension

• Leverage the power of cities, 
businesses and communities for 
society-wide action



Enkele kenmerken van systemische uitdagingen en transities

• Transformaties hebben een ‘diep karakter

• Geen ‘silver bullets’ voor complexe uitdagingen

• We zijn vaak ‘locked-in’ in sociale praktijken en denkwijzen

• Het is essentieel om bepaalde barrières te overwinnen



Silver bullet? Gefragmenteerde oplossingen werken niet



Nog een silver bullet?
De digitale panacea?



• Unsustainable agriculture still 
main threat to biodiversity and 
natural capital in Europe

• Pollution of soil, water, air and 
food

• Over-exploitation of natural 
resources

• Greening of the CAP shown to 
be ineffective

• Stikstofproblematiek

Klassieke beleidsintegratie werkt niet: voorbeeld GLB



Lock-ins doorheen het system begrijpen



De kern van het systeem:
Investeringen en (de rol van 
verwachte) 
kapitaal(sopbrengsten)



Investeringen in duurzaamheid, niet in doodlopende straatjes

- Sustainable Finance Taxonomy

- EU Budget

- Stimulus Funds: Next 

Generation Europe

- European Investment Bank



De cruciale sociale dimensie

- Onderbelicht
- Zwakke kennisbasis
- Gekoppeld aan fundamentele

verdelingsvraagstukken
- Link tussen Europa en de rest van de 

wereld



The ‘x-curve’: te weinig aandacht voor de moeilijke faze

Source: Loorbach et al .

Optimisation

Destabilisation

Breakdown

Phase outExperimentation

Acceleration

Institutionalisation

Stabilisation

Conflicts
Speeding 

up

Scaling up

Voorbeelden
• Fossiele brandstoffen
• Milieuschadelijke subsidies
• Niet-duurzame belastingen
• Niet-duurzame ruimtelijke planning
• Niet-duurzame ongelijkheid en 

leefomstandigheden



Beleid voor ‘wicked problems’



Bijkomende kenmerken:
1. Time is running out.
2. De toekomstdimensie is belangrijk maar slecht begrepen
3. Diegenen die de problemen trachten op te lossen, 

veroorzaken ze vaak ook.
4. Er is geen centrale authoriteit

(Kelly Levin, Benjamin Cashore, Graeme Auld and Steven Bernstein, 2012, Policy 

Sciences)

En zelfs ‘Super-wicked’ problems?



Het belang van de stedelijke en lokale duurzaamheidsagenda

• Meeste national en EU beleid heeft
een stedelijke of lokale dimensie

• Drie kwart van de bevolking in steden

• Eigen bevoegdheden en politieke 
legitimiteit

• Integratoren– nabijheid en participatie



De EU Urban Agenda



Woorden wekken, voorbeelden trekken

• Green Capital Award; Green Leaf Award

• Kenmerken:

– Klimaatambities; energiekeuzes; adaptatie

– Visie op groen en blauw in de leefomgeving

– Mobiliteitskeuzes

– Lokale kennis; Meten is weten

– Co-creatie

– Coherent beleid

– Minstens middenlangetermijn beleid

– Politiek leiderschap







Copernicus, Sentinel5

NOX 
emissies

Fijn stof
(PM10)



Source: EURO-CORDEX (Jacob et al., 2014)



(Ruimtelijke) plannen voor klimaatadaptatie



(Ver)harde realiteit



Door de bomen het bos? Alvast geen problem in Antwerpen…









De post-fossiele stad

Herdenken, her(ruimtelijk)plannen van
Mobiliteit

Energie
Voedsel
Wonen

Economie
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