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ACTUA 
1.. LOKALE  KLEINSCHALIGE BIOLANDBOUW: DE 
OPLOSSING VOOR DE WERELDWIJDE VOEDSELSCHAARSTE 
 
VN-rapport: kleinschalige biologische landbouw enige manier om de wereld te voeden  

BRON: De Farming Report "Wake Up Before It's Too Late."  
Artikel van het 'Institute for Agriculture and Trade Policy.'  
Klik hier om het te lezen.  
 
Niettegenstaande de VS blijft aandringen op 
het gebruik van chemisch-intensieve 
landbouwmethoden, zoals GGO's en-
monocultuur gebaseerde gewassen,  
trekken de Verenigde Naties aan de alarmbel 
over de dringende noodzaak om terug te 
keren naar een meer duurzaam, natuurlijk en 
biologische systeem.  
 
Dat was het belangrijkste punt van een 
nieuwe publicatie van de VN-Commissie voor 
handel en ontwikkeling (UNCTAD) getiteld 
"Handel en Milieu Beoordeling 2013: Wake Up 
Before It's Too Late ', dat bijdragen van meer dan 60 experts over de hele wereld 
heeft opgenomen.  
 
 
Het dramatische karakter van de titel niet kan worden onderschat: De tijd is nu om terug 
te schakelen naar onze natuurlijke landbouw roots.  
 
Volgens het nieuwe rapport van de VN, zijn grote veranderingen nodig in onze voedsel-, 
landbouw- en handelsystemen, met een verschuiving in de richting van lokale 
kleinschalige boeren. 
 
Diversiteit van de bedrijven, het terugdringen van het gebruik van kunstmest en andere 
veranderingen zijn hard nodig volgens het rapport. 
De wereldwijde handelsregels moeten worden hervormd in deze richting, dat is helaas 
het tegenovergestelde van wat mega-handelsovereenkomsten, zoals de voorgestelde 
Trans Pacific Partnership (TPP) en de Trade and Investment Partnership VS-EU (TTIP) 
proberen te bereiken. Deze deals zijn "in de eerste plaats bedoeld zijn om de greep van 
multinationals en financiële instellingen te versterken op de mondiale economie ..."  
 
Zelfs mondiale veiligheid kan in het geding zijn volgens het rapport, als de voedselprijzen 
blijven stijgen.  
 
Conclusie 
"We moeten evolueren naar mozaïeken van duurzame, regeneratieve productiesystemen 
die ook aanzienlijk de productiviteit van kleine boeren te verbeteren". 
 
Het beleid in Vlaanderen staat haaks op deze aanbeveling: 
Men spendeert hier: 43,8 miljoen euro per jaar aan GGO onderzoek en 0,0 euro aan 
de promotie van de biologische landbouw! 
 
 
  

http://www.huffingtonpost.com/2013/12/17/un-report-organic-farming_n_4461577.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false
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2.. DE BETAALBARE VELOMOBIEL KOMT UIT DE USA 
 
Video: De velomobiel op zonne energie: 
https://www.youtube.com/watch?v=NYHRNG95duU&feature=player_detailpage 
 
In 2012 begon Rob Cotter met een groep monteurs, fietsbouwers en ingenieurs, het 
bedrijf 'Organic Transit', in Durham, North Carolina. Dit bedrijf produceert zeer efficiënte 
driewielers.  
 
De 'ELF' is een zeer efficiënte 'velomobiel': een semi-gesloten driewieler met een dak, 
kofferbak en genoeg ruimte voor acht zakken met boodschappen.  
Je hebt geen rijbewijs nodig voor deze fietsauto, aangedreven op elektrische- en 
menskracht kan men rijden met een snelheid van 48 km. per uur, dankzij de ingebouwde 
oplaadbare batterij.  
 
De ELF onderscheid zich van andere elektrische fietsen door het beschermende 
aerodynamische schild. Dit kwalificeert de ELF als een "velomobiel," een van de meest 
efficiënte voertuigen op de weg.  
We kenden reeds de  ongelooflijke efficiëntie ligfiets. Met de ELF benadert men deze 
efficiëntie, waardoor de concurrentie met de klassieke auto realistisch is. 
 
"Veel soorten technologie komen hier samen en we bekomen iets tussen een fiets en een 
wagen in." Iedere ELF bevat futuristische technieken zoals de continu variabele 
transmissie (CVT), dat bestaat uit twee ketens die de wrijving wegnemen bij het 
schakelen tussen pedaal kracht en de 600-watt backup batterij.  
 
Uniek concept: rijden met de zon 
 
Zonder trappen, kan men nog steeds rijden met een snelheid van maximaal 24 km per 
met behulp van de ingebouwde oplaadbare lithium-ijzerfosfaat batterij.  
Deze accu worden gevoed door zonnepanelen van het dak in ongeveer zeven 
uur.  
De ELF kan in ongeveer een uur en een half geladen worden met stroom van het net.  
Deze velomobiel wordt vervaardigd in Durham, North Carolina. Er bestaan plannen voor 
een cargofiets, die twee mensen kan vervoeren.  
 
Kostprijs:  
tussen de 5000 en 10.000 
euro. 
De kosten voor 
onderhoud, verzekering en 
brandstof  zijn 
verwaarloosbaar. 
 
Gezien een auto 
gemiddeld 500 euro per 
maand kost, is deze 
investering reeds na één 
jaar terug betaald. 
Het is mogelijk om deze 
velomobiel is te bestellen 
in de USA  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=NYHRNG95duU&feature=player_detailpage
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3.. FOUTE MAATREGELEN TEGEN DE FILES ROND BRUSSEL 
 
Volgens de recente studie van  de Britse krant The Guardian zijn de voornaamste 
oorzaken van de files: 
 
1.. In België rijden te veel bedrijfswagens: één van de hoofdredenen die het onheil.  
2..Er zijn te weinig aantrekkelijke alternatieven: het openbaar vervoer faalt in het 
versnipperde woonlandschap. 
3.. We wonen met z’n allen te ver van onze werkplek. ‘Belgen hechten erg veel waarde 
aan een alleenstaand huis in de buurt waar ze opgegroeid zijn.’ 
 
Oplossingen voor deze grondoorzaken zijn er niet in de huidige voorstellen voor Brussel. 
Oplossingen kan je vernemen in onderstaande documenten. Te downloaden via onze 
website. 
Nieuwsbrief nr 15 - Brussel autovrij. 
Opiniestuk verkeer Brussel  
 
De maatregelen die men wil nemen tegen de files zijn zeer duur en niet efficiënt  
 
Zwart -  de nieuwe tramlijnen 
0,5 MILJARD EURO 
Tramlijn Willebroek heeft weinig 
reizigersvraag en loopt niet door 
het gebied dat veel autoverkeer 
genereert. 
Betere en meer efficiënte 
investering:   
een lijn tot Londerzeel met 
aftakkingen doorheen het 
suburbane gebied. 
De ringtram van Jette naar 
Zaventem beantwoord ook niet aan 
de vervoersvraag en dus niet 
efficiënt.. 
Blauw - de verbreding van de 
ring 
De bottleneck is de viaduct van 
Vilvoorde en daar doet men niets 
aan. Het effect van deze miljarden 
investering zal dus minimaal zijn. 
Betere en meer efficiënte investering:  
investeren in transitparkings in het buitengebied en hier en daar de ring overkappen. 
Rood - de trein 
De meeste autogebruikers wonen in het versnipperde suburbaan gebied en voor deze 
bewoners in het treinstation te veraf. 
Betere en meer efficiënte investering:  
een fijnmazig tramnetwerk met kleinschalige parkings in het buitengebied. 
Groen - de fietspaden 
Voor de files zal deze infrastructuur niet veel bijbrengen, de afstanden zijn veel te groot -
Kopenhagen (500.000 inw.) is Brussel niet. 
Betere en meer efficiënte investering:  
kleinschalige en bewaakte parkings aan alle OV haltes met brede fietspaden, ook voor 
velomobiels , met zonnepanelen aan de parkings zodat de electrische voertuigen kunnen 
opladen overdag. 
 



44 
 

4.. BESANÇON HEEFT LOW-COST TRAM  
 
Met een 'bescheiden viering' markeerde men op 30-31 augustus de opening van de 
nieuwe tramlijn te Besançon: 14,5 km tramlijn, de bewoners zijn fier op hun nieuwe 
tram.  
Deze tram zal 50.000 passagiers per dag 
vervoeren. 
Besançon is een Franse stad in departement 
Doubs. Het is tevens de hoofdstad van het 
departement en de regio Franche-Comté. 
Aantal inwoners: 115.400. 
(LEUVEN: 97.000 inwoners) 
 
Er zijn 31 haltes voorzien van Marnières in het 
oosten van de stad naar Hauts du Chazal in 
het zuidwesten met een korte tak naar 
Besançon-Viotte. 
 
Low cost project 
De tram is uitdrukkelijk ontwikkeld als een 
low-cost project door de stad Besançon, die 
had gehoopt om de bouwkosten te verlagen 
met een derde in vergelijking met recente 
tramsystemen in andere Franse steden.  
Dit project toont aan dat ook  in kleinere 
steden de tram betaalbaar en nuttig is   
 
Het autoverkeer werd geweerd in alle 
tramstraten in de binnen stad. Hierdoor was er 
genoeg ruimte  over voor de voetgangers. 
 
Een gedetailleerd verslag van de Besançon 
light rail project verscheen in het april 2011 
nummer van Railway Gazette International. 
 
 
 
 
Besançon opteerde voor de tram en daar hadden ze goede redenen voor. 
De tram vergeleken met de bus: 
o 1 m smaller en dus beter in te weven in het stadsweefsel, 
o grotere capaciteit: 2,3 maal meer passagiers (gelede bus: 900 reizigers/uur, de tram: 

2160 reizigers/uur), 
o een tram gaat 25 jaar mee, een bus 10 jaar, 
o meer comfort voor de reiziger, minder schokken,  
o lagere instap vloer,  
o mogelijkheid om een fiets mee te nemen, 
o meer herkenbaar in de stad, 
o minder overstappen: eenvormig netwerk, 
o snellere verbindingen, 
o regionale rechtstreekse verbinding mogelijk met het stadscentrum!!! Zonder 

overstappen, 
o minder geluidshinder en minder stank, 
o minder gevoelig voor ijzel en sneeuw. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doubs_(departement)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%C3%A9
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5.. BAANWINKELS ZUIGEN STADSCENTRA LEEG 

  
Enkele conclusies van een studie over het winkellandschap in Vlaanderen, uitgevoerd 
door IDEA Consult.  
 
Uit deze studie blijkt dat steeds meer winkelactiviteit wegtrekt uit de traditionele 
stadscentra en zich verplaatst naar de zogenaamde ‘perifere winkelgebieden’. Dat zijn de 
‘baanwinkels’, grote winkels met ruime parkings langs drukke steenwegen buiten de 
stadscentra. 
De cijfers liegen er niet om.  
De afgelopen vijf jaar is de winkeloppervlakte in Vlaanderen met 12 procent 
toegenomen, maar het zijn vooral de perifere winkelgebieden (baanwinkels) die voor die 
toename hebben gezorgd met 1,5 miljoen vierkante meter of 145 procent stijging. 
Daarnaast zijn er in Vlaanderen 3.700 leegstaande winkels bijgekomen. Vooral in de 
lokale winkelkernen is de leegstand toegenomen. De totale leegstaande 
winkeloppervlakte is er zelfs verdubbeld.  
Er zijn plekken waar de leegstand 35 procent bedraagt. Dat is één winkel op de drie. 
Er is vooral een toename van de leegstand in de steden. “Daar staat gemiddeld 11 
procent van de winkels leeg, met uitschieters tot boven 35 procent”, zegt Willem de Laat 
van IDEA-Consult.  
 
“De leegstand in de centra van steden en gemeenten is verdubbeld van ruim 227.000 
vierkante meter naar ruim 450.000 vierkante meter”. 
 
De cijfers bevestigen alvast de stelling dat veel winkels de binnenstad verlaten en naar 
de periferie trekken.  

In het rapport wordt er dan ook gewaarschuwd voor een verschraling van het aanbod in 
de stedelijke winkelcentra, indien de trend niet wordt gekeerd. De lokale besturen 
moeten daarbij de handen uit de mouwen steken, klinkt het. Zij moeten opnieuw in hun 
kernwinkelgebieden investeren en de winkelbeleving verbeteren.  
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Website: www.hetautonomehuis.be 
 
Te raadplegen: het e-boek “Het Autonome Huis”. 
 
De volgende documenten zijn te downloaden:  
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 De nieuwsbrieven van 2014 

Nr 20: Visie 2050 - Brussel zonder torens (in voorbereiding) 
Nr 19: De autonome stad (in voorbereiding) 
Nr 18: Nieuwe architectuur voor een nieuwe stad - DEEL II (in voorbereiding) 
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
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