Kleine en grote steden gaan voor groen

Water biedt biodiversiteit en verbetert
de levenskwaliteit in de stad

Mechelen in een
oogopslag
Mechelen is een historische stad in het
midden van België en ontstond in de
waterrijke omgeving rondom de rivier de Dijle.
Tegenwoordig beslaat Mechelen een gebied
van 65 km² en telt de stad meer dan 86.000
inwoners.

Waarom Mechelen heeft gewonnen
Mechelen ontving in juni 2019 de European Green
Leaf Award, een duurzaamheidsprijs van de
Europese Commissie. De stapsgewijze praktische
aanpak voor duurzaamheid van de stad omvat
onder meer het omvormen van parkeerplaatsen in
het centrum tot openbare ruimtes en parken en
een doelstelling om meer dan 85.000 zonnepanelen
te installeren tegen 2030: dat komt neer op één
zonnepaneel voor elke inwoner.
Mechelen werkt ook nauw samen met de
inwoners om draagvlak voor verandering
te creëren. Hieronder vallen onder andere
de coöperatieve vennootschappen die zich
inzetten voor hernieuwbare energie en de
burgerwetenschapscampagne die tot doel heeft
om mensen in Mechelen bewust te maken van
milieukwesties. Met behulp van vrijwilligers wordt
de luchtkwaliteit gemeten voor het Ground Truthproject.

Een stad met betrokken burgers
De stad staat samen met de inwoners in de
frontlinie van de groene revolutie. De inwoners van
Mechelen steunen het stadsbeleid voor 2020-2025
waarin de nadruk ligt op het inperken van armoede
en het bevorderen van duurzame mobiliteit en het
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stimuleren van ondernemerschap met een focus
op circulaire economie.
Enkele voorbeelden van initiatieven zijn: gratis
kinderopvang voor kwetsbare gezinnen, 5.000
nieuwe fietsparkeerplaatsen en trainingen
voor ondernemers over circulaire economie en
duurzaamheid.
Burgers worden betrokken bij het opstellen van
het beleid via een burgerpanel: een groep van 50
inwoners die elk jaar worden gekozen. Partners
van de stad, vanuit zowel de bedrijfssector
als vrijwilligers, worden ook betrokken bij het
ontwikkelen van ‘slimme steden’ via Citylabs forums waarmee de stad bepaalde problematiek
kan aanpakken. Een van de initiatieven die door
Citylabs zijn aangedragen, is het subsidiëren van
koeriers die op de fiets stappen in plaats van de
brommer of motor.
Een samenwerkingsverband van 40 horecabedrijven
kiest er ook voor om duurzamer te worden. De
stad heeft €15.000 geïnvesteerd in de volgende
initiatieven: plastic rietjes en wegwerpbekers
worden vervangen en terrasbezoekers krijgen een
dekentje in plaats van terrasverwarming. Tevens
maakt de horeca gebruik van luchtzuiverende
planten.

Een groene stad
Prestaties over klimaatverandering
en energie
Mechelen heeft plannen om 85.000 zonnepanelen
te installeren tegen 2030. Dat komt neer op bijna
één zonnepaneel per inwoner. De stad moedigt
de inwoners aan om hun huizen zo energiebewust
mogelijk te maken en subsidieert jaarlijks 1.300
huiseigenaren om renovaties uit te voeren.
Daarnaast krijgen huiseigenaren advies bij dergelijke

Groene feiten
• Openbare aanbestedingen moeten kunnen
aantonen dat ze rekening houden met de
circulaire economische maatregelen

• Lunavision, een LED-systeem dat in Mechelen
werd ontwikkeld, zorgt ervoor dat openbare
verlichting 7% minder energie verbruikt

• 92% van alle afvalwater wordt opgevangen
en gezuiverd in de Dijle geloosd. Tijdens
perioden van droogte wordt afvalwater
hergebruikt in de landbouw of voor openbaar
onderhoud

• In 2020 alleen al werden 50 auto’s, 100
fietsen en 200 steps toegevoegd aan het
deelmobiliteitsprogramma van de stad

• In 2020 werd de tiende vliet van de stad weer
geopend voor regenwaterbuffering
• Er zijn 13 nieuwe parken, bossen en tuinen
geopend sinds 2012, om de stad koeler
te maken en om meer natuur de stad in te
brengen
• Er zijn 93 vleermuizen geregistreerd in
Mechelen, waaronder een beschermde
kolonie zeldzame meervleermuizen en
ingekorven vleermuizen, die in een verlaten
militair fort overwinteren
• Door energieverbruik in openbare gebouwen
te optimaliseren, daalde de CO2-uitstoot
tussen 2011 en 2017 met 9,2%
renovaties en kunnen ze hulp krijgen bij het vinden
van een geschikte aannemer. Ook zijn er leningen
te verkrijgen tegen een lage rente. Wie zijn of haar
huis energiezuiniger heeft gemaakt door middel van
renovaties, wordt een ambassadeur en bron van
inspiratie voor anderen.
De industrie- en dienstensector worden ook
gestimuleerd om bewuster met energie om te gaan
en hun algehele energieverbruik te verminderen.
Eigenaren van bedrijfsgebouwen kunnen direct
profiteren van een besparing in energiekosten,
dankzij het innovatieve Zonneklaar-project
waarbij energiemaatschappijen of investeerders
zonnepanelen plaatsen op daken van nietresidentiële gebouwen. De CO2-uitstoot binnen de
dienstensector en van huishoudens is met 13%
verminderd als gevolg van de initiatieven voor
energiebesparing die Mechelen heeft genomen.

Duurzame stadsmobiliteit
In de periode 2020-2025 wordt duurzame
mobiliteit een speerpunt bij het maken van beleid
in Mechelen. Daarmee wil de stad laten zien dat
ze een beleid voert waarbij duurzame mobiliteit
centraal staat door het implementeren van een
scala aan maatregelen, zoals voor vrachtvervoer en
deelmobiliteit.
Auto’s mogen maar beperkt het stadscentrum
in en er geldt voorrang voor fietsers in het hele

• Er worden 30 verschillende soorten afval
ingezameld in het recyclagepark, waardoor
ieder jaar 22.000 ton afval gescheiden kan
worden
• Door glas in het recyclagepark in de stad in te
zamelen, kon voorkomen worden dat in 2018
2.400 ton op de afvalberg terechtkwam
• Mechelen ondertekende in 2012 het
Burgemeestersconvenant
• Het stadsbestuur van Mechelen heeft de
kantoorcapaciteit met 30% verminderd,
door medewerkers te stimuleren om thuis te
werken. Tevens heeft het bestuur flexibele
werkuren en een papierloze administratie
geïntroduceerd

centrum. Hiermee wordt fietsen gestimuleerd.
Mechelen heeft zelfs een speciaal fietsen
voetpadenteam om de kwaliteit van de bestaande
infrastructuur te verbeteren! De stad wil het
gebruik van deelmobiliteit bevorderen door middel
van investeringen. Alleen al in 2020 bedroeg deze
investering €2 miljoen. De stad geeft het goede
voorbeeld met elektrische fietsen, elektrische
steps, een fietslease-optie voor medewerkers en
voertuigen zonder koolstofdioxide-uitstoot. Tevens
voorziet de stad in een fietsdeelsysteem, waarvoor
nu al 200 fietsen beschikbaar zijn, wat wordt
uitgebreid naar 500 tegen 2023.
Er worden nieuwe beleidsplannen gemaakt voor
regelgeving omtrent de parkeerplaatsen voor
deelauto’s en fietsenstallingen voor deelfietsen.
Er zijn nu 100 auto’s beschikbaar en dit worden er
350 in 2025. In de loop van 2020 zullen inwoners
en bezoekers al kunnen genieten van een grotere
autovrije zone dankzij de uitbreiding van het gebied
waar auto’s niet zijn toegestaan. Inwoners worden
gestimuleerd met financiële voordelen om afstand
te doen van hun auto.
De stad heeft een hoop plannen voor de komende
vijf jaar: het aanleggen van 45 km fietspaden,
waaronder vier fietsbruggen en een nieuwe
verbindingsweg voor fietsen tussen Antwerpen en
Brussel.
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Groenvoorzieningen
brengen natuur de stad in

Het succes van de duurzaamheidsinitiatieven
voor transport in Mechelen is deels te danken aan
de klimaatcampagne Klimaatneutraal, waarbij
draagvlak werd gecreëerd voor bewustwording en
betrokkenheid.

Natuur, biodiversiteit en duurzaam
grondgebruik
Mechelen heeft plannen en strategieën ontwikkeld
om de idealen die de stad heeft opgesteld, te
kunnen verwezenlijken. Het versterken van
het groenblauwe netwerk maakt deel uit van
die plannen. Zowel op stadseigendom als via
ontwikkeling, in eigen beheer of met behulp van
inwoners.

Speciale fietszones in de stad
moeten fietsen stimuleren

Luchtkwaliteit en geluidsoverlast
Mechelen streeft ernaar om de goede luchtkwaliteit
in de stad nog verder te verbeteren. Met behulp van
het ‘Gezonde Lucht’-programma wordt aan de hand
van gegevens die door burgers zijn verzameld een
actieplan opgesteld voor luchtkwaliteitverbetering
in verschillende sectoren.
Voor het project Ground Truth 2.0 van Mechelen
werken burgers van vier Europese landen
en twee Afrikaanse landen samen om de
koolstofasafzettingen te meten.
De Luwteatlas brengt stille plekjes in kaart,
zoals parken, bossen, plassen, kapelletjes en
waterwegen. Iedereen kan zijn of haar favoriete
rustig plekje aan de kaart toevoegen!

Mechelen versterkt de groene en waterrijke
infrastructuur in de stad door het heropenen
van de stadskanalen, het omvormen van
parkeerterreinen met duizenden parkeerplaatsen
tot groenvoorzieningen en het vergroenen van
de straten, samen met de burgers. Mechelen is
tevens bezig met het versterken en verbinden van
de bestaande natuurgebieden aan de rand van de
stad door te werken aan een nationaal park in de
omgeving.

De stad heeft een zogenaamd Feestencharter,
een overeenkomst waarin geluidshinder door het
nachtleven en evenementen wordt beperkt.

Landbouw is een integraal onderdeel binnen
deze aanpak. Mechelen kent een zeer divers
landbouwgebied dat de stad omringt. Zo zijn er
weilanden, tuinbouw, gewasteelt en beperkte
veeteelt. In 2020 wordt er bekeken of regenwater
eventueel opgevangen en hergebruikt kan worden
door landbouwers. Hierdoor kunnen ondergelopen
velden worden voorkomen en zal er minder oogst
verloren gaan.

Mechelen bereidt zich voor op overstromingen. Zo
zijn de stadskanalen opnieuw geopend en wordt de
rivier de Dijle in het centrum aangewend als groot
stormbekken. Ook het woongenot van de inwoners
wordt door middel van water en open ruimte in
hartje Mechelen vergroot.

De waterrijke omgeving van Mechelen is uitermate
geschikt voor wandelingen, ontspanning en
vogelspotten. Daarnaast is Mechelen met trots
de thuisbasis van Natuurpunt, de grootste
Vlaamse onafhankelijke vrijwilligersvereniging voor
natuurbehoud. De vrijwilligers laten stadsbewoners
kennismaken met de wonderen van de natuur en
beheren 500 verschillende natuurgebieden in heel
Vlaanderen.
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Water
Mechelen is rondom de rivier de Dijle gebouwd.
Water en de stad gaan al sinds jaar en dag hand
in hand. De stad heeft niet alleen een uitstekend
wateropvang- en zuiveringssysteem, maar ook een
efficiënt beheer van watervoorzieningen.

Waterverbruik ligt laag in Mechelen, met slechts 80
liter per inwoner per dag. De stad streeft er echter
naar om dit nog verder te verminderen, zodat de
drinkwatervoorziening ook in de toekomst geen
knelpunt wordt. Waterbesparing wordt continu
gepromoot om de inwoners en ook landbouwers
ertoe aan te zetten om hun waterverbruik te
minimaliseren.

Afval
Mechelen spant zich in om afvalverwerking hoger
op de agenda te zetten. De nadruk ligt dan vooral
op recyclage, hergebruik, reparatie en preventie.
Binnen België produceren Mechelaars een laag

Mechelen heeft een creatieve en
innovatieve aanpak voor mobiliteit

aantal kilo’s afval: slechts 163 kg per persoon per
jaar. Voor Mechelen geldt echter: het kan altijd
beter, en de stad is dan ook vastberaden om de
economie te verduurzamen. De indrukwekkende
afvalophaaldienst haalt maar liefst zes soorten
afval op van de inwoners. Mechelen haalt ook al
sinds 2015 als een van de eerste gemeenten in
België plastic afval gescheiden op. Ook composteren
inwoners van Mechelen hun GFT-afval en zijn er
recyclageparken en mobiele recyclageparken.

Op weg naar een circulaire economie
Mechelen heeft een heldere en ambitieuze
strategie om de economie circulair te maken. Dit
probeert de stad te realiseren door de gehele
stad als een levend lab te zien en een circulaire
stadsmanager aan te stellen.
De circulaire economie wordt geïmplementeerd aan
de hand van een op vraag gebaseerd programma.
Hieronder valt het inspireren van huishoudens,
het helpen van bedrijven om een circulaire
bedrijfsvoering te realiseren en het voorbeeld
geven door middel van stadsgebouwen en
aanbestedingssystemen. Sociale ondernemingen,
inwoners en bedrijven worden allemaal
aangemoedigd om zoveel mogelijk te hergebruiken
en repareren en deeleconomie te bevorderen.
Ondernemers kunnen een bijdrage leveren aan
de circulaire kern van Mechelen, ‘De Potterij’.
De voormalige stadsbibliotheek wordt gebruikt
als werkplek door creatieve ondernemers.
Bestaande bedrijven kunnen ook advies krijgen
over energiebesparing en van de voordelen
genieten. Andere praktische initiatieven omvatten
onder andere een circulair textielproject voor
kledingverzameling en hergebruik, volkstuintjes,
reparatiecafés, het delen van fietsen en een
gereedschapsbibliotheek – een uitleenservice voor
huishoudelijk- en tuingereedschap.

Mechelen verbindt natuur met groene infrastructuur
om één groot nationaal park aan te leggen

European Green
Leaf 2020
Mechelen bouwt ook in 2020 aan een
duurzame toekomst. De stad heeft drie
speerpunten voor de periode 2020-2025:
duurzame mobiliteit, circulaire economie
en het verminderen van kindarmoede.
Elk van deze punten draagt bij aan een
duurzamere stad.
Een uitgebreid programma aan lezingen, festivals
en evenementen staat op de planning om mensen
te informeren en stimuleren en om te vieren dat
Mechelen de European Green Leaf Award 2020
heeft gewonnen.
Mechelen heeft 1.100 ambtenaren die met
trots bijdragen aan een duurzame en bloeiende
toekomst. Samen met meer dan 86.000 inwoners
zijn zij ambassadeurs voor de European Green Leaf.

In 2020 zal het logo van de
European Green Leaf op een nieuwe
permanente groene infrastructuur
te zien zijn. Deze infrastructuur zal
tevens bijdragen aan een groenere
stad. Benieuwd wat het is? Kom naar
Mechelen en sluit je aan om Europa
koploper in duurzaamheid te maken!

De wereldwijde COVID-19-pandemie heeft ons allemaal voor ongekende uitdagingen gesteld. Mechelen en alle andere
steden in de wereld staan daarom voor een aantal belangrijke keuzes. Onze voornaamste prioriteit is het redden van levens
en het beschermen van Europeanen. Mechelen is echter druk in de weer om essentiële diensten door te laten gaan tijdens
deze crisis. Hieronder valt bijvoorbeeld afval ophalen, waterdiensten, voedselproductie en het monitoren van luchtkwaliteit
en geluidshinder. Mechelen is flexibel en kan, als European Green Leaf-winnaar, de gemaakte plannen zoveel mogelijk tot
uitvoer brengen en waar dat niet kan, bepaalde evenementen online beschikbaar maken of tot 2021 uitstellen.
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European Green Leaf Award Winners
Winnaars van de European Green Leaf Award

•

Limerick 2020

•

Mechelen 2020

•

Cornellà de Llobregat 2019

•

Horst aan de Maas 2019

•

Leuven 2018

•

Växjö 2018

•

Galway 2017

•

Torres Vedras 2015/2016

•

Mollet del Vallès 2015/2016

•

Växjö

• Galway
• Limerick

•

•
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Torres Vedras

•

• Horst aan de Maas
Mechelen
Leuven

Mollet del Vallès
Cornellà de Llobregat

European Green Leaf Award
The European Green Leaf Award is a competition
aimed at towns and cities across Europe, with a
population of 20,000 to 100,000 that recognises a
city’s commitment to improving the environment.
It is the partner competition of the European Green
Capital Award for cities over 100,000 inhabitants.
Limerick in Ireland and Mechelen in Belgium are the
joint European Green Leaf Award winners for 2020.
Former winning cities include: Leuven (Belgium),
Galway (Ireland), Horst aan de Maas (The
Netherlands), Cornellà de Llobregat, and Mollet del
Vallès (Spain). Torres Vedras (Portugal) and Växjö
(Sweden).
The European Green Leaf and European Green
Capital Awards are initiatives of the European
Commission. For more information about the
winners, how to apply for the Awards, how the
winners are selected, and for any other questions,
please visit our website below.

De European Green Leaf Award is een
duurzaamheidsprijs voor kleinere en grotere steden
in Europa met een inwoneraantal tussen de 20.000
en 100.000. Het is een partnerprijs van de Europese
Groene Hoofdstad (European Green Capital Award)
voor steden met meer dan 100.000 inwoners.
Het Ierse Limerick en Mechelen in België zijn de
gezamenlijke winnaars van de European Green Leaf
2020.
Voormalige winnaars zijn onder andere: Leuven
(België), Galway (Ierland), Horst aan de Maas
(Nederland), Cornellà de Llobregat en Mollet de
Vallès (Spanje), Torres Vedras (Portugal) en Växjö
(Zweden).
De European Green Leaf en de European Green
Capital Awards zijn initiatieven van de Europese
Commissie. Meer info over de winnaars en over de
inschrijvings- en selectieprocedure vind je op onze
website.

ec.europa.eu/environment/europeangreenleaf/
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