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5 december 2020: Wereld Bodemdag



Bodemkansen: onze bodem = ons natuurlijk kapitaal

Cascademodel van Potschin and Haines-Young (2011)



Ecosysteemdiensten van onze bodem



Evolutie van de economische groei tussen 1992 en 2014 ten koste 
van ons natuurlijk kapitaal



Onophoudelijke vraag: globaal grondstoffenverbruik, 

materiaalvraag per capita en materiaalproductiviteit

• Globaal grondstoffenverbruik 
is sinds 1970 meer dan 
verdrievoudigd 

• Globale materiaalvraag per
capita is gegroeid van 7.4 ton
in 1970 naar 12.2 ton per
capita in 2017

• Materiaalproductiviteit
begon af te nemen omstreeks
2000 en stagneerde de 
voorbije jaren

Niet-metaalhoudende 
mineralen

Metalen

Fossiele brandstoffen

Biomassa



Schets van het circulaire energiesysteem volgens Janez Potočnik

Bevorder systeemeffectiviteit 
door negatieve externe effecten
in kaart te brengen en aan het 
licht te laten komen

Optimaliseer opbrengsten 
van hulpbronnen door 
circulaire producten,  
onderdelen en materialen 
steeds zoveel mogelijk in te 
zetten voor beide technisch 
en biologische cycli

Principes
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Behoud en verbeter natuurlijk
kapitaal door eindige 
voorraden te controleren en
hernieuwbare energiestromen 
in evenwicht te brengen
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Minimise systematic leakage  
and negative externalities

Source: Ellen MacArthur Foundation; McKinsey Center for Business and EnvironmenStiftungsfonds für Umweltökonomie und Nachhaltigkeit;



Circulaire economie en 

klimaatverandering 
volgens Janez Potočnik



Onze bodem als dé hefboom van de circulaire economie



De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)



Verschillende bodemtypes in Provincie Antwerpen



World Resources Forum 2019 in Antwerpen



Doughnut Economics van Kate Raworth en 
Material Matters van Thomas Rau en Sabine Oberhuber



Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die rechtstreeks 
afhankelijk zijn van natuurlijke rijkdommen



Ontkoppeling als imperatief voor een modern omgevings-
en circulair economisch beleid volgens Janez Potočnik



De waarde van ontkoppeling: de eco-efficiënte



Stortplaatsen: 
één van de meest zichtbare littekens van onze lineaire economie 

(met kansen)
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Duurzame en veilige transportmodi: 
productiepijpleidingen in de Antwerpse haven



Landschap in actie en Ecoplan-monitoringtool

Copyright: Ruimte Vlaanderen



Gecoördineerde aanpak van droogte: PROWATER-project

Copyright: EFRO en Agentschap voor Innoveren en 
Ondernemen Vlaanderen



Prof. Karen Vancampenhout
Prof. Bodemwetenschappen

Voorzitter Soil Science Society Belgium





Het ‘Siberië van België’ - Ir. Ulrich Kümmer



Randall Munroe - New York Times Nov 9, 2020



‘Droog zand’ 

“Leem is leem en klei is klei, maar zand… daar gaan we even voor zitten”

Ir. Bart Nyssen - Bosgroep Zuid-Brabant (NL) 





Probleem? 



Bodembedreigingen

• Verharding

• Verdichting

• Erosie



Bodembedreigingen

• Verharding

• Verdichting

• Erosie

• Verzuring

• Verdroging

• Verstoring



Of 
opportuniteit? 



Lage intrinsieke bodemvruchtbaarheid? - Plaggenbodems!!Lage intrinsieke bodemvruchtbaarheid? - Plaggenbodems!!



Lage intrinsieke bodemvruchtbaarheid? - Plaggenbodems!!Lage intrinsieke bodemvruchtbaarheid? - Plaggenbodems!!



Verzuring? - Meer mogelijkheden voor herstel!Verzuring? - Meer mogelijkheden voor herstel!



Klimaatsadaptatie? - Hotspots!!

Gemeten stocks zijn 1/2 hoger!

Klimaatsadaptatie? - Hotspots!!



> 220 000 ton CO2 eq op nog geen 100 ha

Valleibodems - vb. De Zegge in Geel

Klimaatsadaptatie? - Hotspots!!Klimaatsadaptatie? - Hotspots!!



Klimaatsadaptatie? - Hotspots!!

Vervang veen door reststromen

-6,7 kg CO2/kg

- 5 miljoen ton CO2/jaar voor Europa

Klimaatsadaptatie? - Hotspots!!



Klimaatsadaptatie? - Hotspots!!

BUNDELS van ecosysteemdiensten

Klimaatsadaptatie? - Hotspots!!



Klimaatsadaptatie? - Hotspots!!

BUNDELS van ecosysteemdiensten

Klimaatsadaptatie? - Hotspots!!



Terreinkennis vraagt onderzoek



Valkuilen
• Variabliliteit = opportuniteit

• Meer en creatieve opties tot 

herstel

• Hotspots voor bundels van 

ecosysteemdiensten

• Efficienter inzetten van 

middelenmiddelen

• Blanket-recommendations

• Onomkeerhaarheid

• Veenbodems

• Plaggenbodems

• Verstoring

Kansen



“It all comes down to the soil, said Verence. Get the soil right and everything else follows”

‘Lords and Ladies’ - Sir Terry Pratchett 1992

Karen.vancampenhout@kuleuven.be @k_oron op Twitter



Prof. Karl Vrancken
Onderzoeksleider 

duurzaam materialenbeheer en circulaire economie



KOOLSTOFSINKS
IN DE BOUW
Prof. Dr. Karl Vrancken



Klimaatimpact van cement en beton 

45

• Vermindering van CO2 -impact:

 Alternatieve brandstoffen en 
grondstoffen in productie Portland-
cement

 Hogere efficiëntie van cementgebruik

 Vervanging van cement door reststoffen 
(SCM - Supplementary Cementitious Materials)

 Alternatieve bindersystemen 

 Afvangen en opslaan van CO2 of gebruik
van CO2-emissies van cement plants

• Grote volumes - grote impact: cementindustrie veroorzaakt 5-8% van de globale CO2 -emissies



Antwerpen : 450.000 ton/j



Bind-Amor: koolstofarme cementvervanger uit gebrande baggerspecie
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EAF slak (roestvast staal)



Carbstone
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Staalslakken + CO2

-400 kg CO2/m³



Beheer van stocks en flows
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Selectief slopen

Modulair Bouwen

Inventariseren

Materiaalpaspoorten

Urban Mining
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Karl Vrancken Mieke Quaghebeur

Karl.Vrancken@vito.be Mieke.Quaghebeur@vito.be

@KarlVrancken

Producten in de praktijk : 
BindAmor, Carbstone

Beleidsinitiatieven: 
Kamp C – activatie en begeleiding
Proeftuin Circulair Bouwen - kennis
Green Deal Circulair Bouwen - actie

mailto:Karl.Vrancken@vito.be
mailto:Mieke.Quaghebeur@vito.be


Eddy Wille
Hoofdadviseur afdeling Bodembeheer



Bodem zorg(t) voor onze toekomst ? !

Eddy Wille, geoloog

Hoofdadviseur - onderhandelaar brownfieldconvenanten



Achtergrond (en ondergrond)

Gronden Informatie Register OVAM (2020):

• Geraamd aantal risicogronden : 85.000; ruim 43.000 onderzocht (OBO);

• Ruim 3.300 geïdentificeerde stortsites waarvan nog 25 operationeel (<2% gestort);

• Geschatte oppervlakte : ongeveer 160 Km² (vergelijkbaar met oppervlakte van Gent);

• 323 storten werden ingericht als ‘sanitary landfill’ (nieuwe wetgeving vanaf 1984)
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Achtergrond (en ondergrond)
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Bodem is multifunctioneel medium en … 
overbevraagd/overbelast/... 



Landfilling : final waste disposal sites as the end of the line in a linear economy

Risk based approach ( source – pathway – target ) : install a safe infinite containment

to a dynamic landfill management focusing on Resources and Reserves in 

order to provide Waste to Materials/Energy/Land & Protection of Resources.

Transiti

COCOON-analysis : 
• Poor exchange of data of (former) landfills

• Majority of old landfills (<1999) seldom state of the art; often lacking LT-monitoring & aftercare

• LT-effects not limited to landfill scale: local level to global level

• External impact underestimated: climate change, spatial pressure, flooding, soil sealing, drinking water protection

• Rarely landfilling with regard to re-mining (monofills) 

COCOON-conclusion :
• Dynamic landfill management approach required in view of demand and supply

• Integration in broader frameworks : circular economy, resource efficiency, sustainable development

Is this the end of story ?

guarding the status quo :

Is this static concept robust to environmental changes ?

COCOON EP-seminar team : Eddy Wille, Ulrich Stock, Jan Frank Mars, Annick Vastiau, Michaël Van Raemdonck

COCOON objective : develop, integrate and improve relevant cross-

cutting policy instruments on landfill management in the EU

https://www.interregeurope.eu/cocoon/



Complex Adaptive Systems
The art of sustainable management

Complexity :
• Diversity of stakeholders;

• Uncertainties about causes, 

consequences & remedies;

• Different formal & informal laws and

levels of government;

• Difficulty to rapid change of 

configurations;

• Complex dependencies which constantly

change.

Salvador Dali Geert De Geyter

Flexibility in timeframes (4D)

& (re)thinking the inside

Geological Research Seminar UG  November 6th 2020Geological Research Seminar UG  
November 6th 2020



Een toekomst voor stortplaatsen 

?!
WTF landfills : what’s the future of landfills ?
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Landfills ? A f#  final waste 
disposal site without any future

Ceci n’est pas …
la fin, mais le début d'un avenir extraordinaire 



Opwaardering van stortplaatsen (P2C2E*)
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* P2C2E : Process too complicated to explain (Salman Rushdie, 1990. Haroun and the Sea of Stories ) 



Opwaardering van stortplaatsen
Virtuele realiteit of dagelijkse kost ?
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The dynamic landfill management warehouse
Eddy Wille & Michaël Van Raemdonck

www.ovam.be



Samengevat (de kunst van duurzame 

herontwikkeling)
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All landfills are equal, 
but some landfills are 

more equal than others

Dank aan Peter Tom Jones (KULeuven) voor de inspiratie over dit (onterecht afgeschreven) thema. 

Organiseer kennisdeling, 
integratie en verbinding 

om hoogwaardige en 
duurzame resultaten te 

boeken

Stortplaatsen zijn het 
eindpunt van de 

lineaire economie maar 
niet het einde van het 

verhaal



Guy Janssens
Chief Corporate Affairs



The Energy & Feedstock Transition



Panelgesprek

Vragen?



Bodemuitdagingen en -kansen



Voorstel 1: Bodemkaart



Voorstel 2: inzameling van elektronisch afval



Voorstel 3: monitor verharding & ruimtebeslag in real time

Copyright: Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen



Voorstel 4: transport via pijpleidingen integreren we in de cijfers 

van de Antwerpse modal split



Voorstel 5: integreer een ruimtelijk beleid voor de ondergrond + 

bouwvrije ruimte voor groenblauwe corridors en leidingstraten



Voorstel 6:          de netto-toename van 

verharding & ruimtebeslag



Voorstel 7:             de verdroging van veengronden

De Zegge in Geel
Copyright: GVA



Voorstel 8: ontginning van onze energierijke voormalige 

stortplaatsen

Copyright: Reuters



Voorstel 9: multidisciplinaire dialoog en creatieve 

samenwerkingsverbanden via gemeenschappelijk bodemplatform



Bedankt!


