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Elk jaar kiest Europa een ‘Groene hoofdstad’. Het is een prestigieuze titel, die steeds 
uitgereikt wordt aan een stad van meer dan 200.000 inwoners. Het beloont  de inspanningen 
van een stad om het milieu en het leefklimaat in de stad sterk te verbeteren.  

Europa evalueert daarbij onder meer op duurzame mobiliteit, kwaliteit van de plaatselijke 
omgevingslucht, beschikbaarheid van groene gebieden die toegankelijk zijn voor het publiek, 
de plaatselijke bijdrage aan wereldklimaatverandering, afvalproductie en afvalbeheer, en 
energieprestatie. 

Op het lijf van Antwerpen geschreven 
Die uitdaging lijkt wel op het lijf van Antwerpen geschreven. Er is in onze stad dringend nood 
aan meer duurzame mobiliteit, gezonde lucht, groene ruimte, minder afval en meer duurzame 
energie. Het zit in het hart van de veranderingen die onze stad nodig heeft. Daarom heeft 
Groen de ambitie om Antwerpen te laten uitroepen ‘Europese groene hoofdstad’ in 2025. 

In de volgende bestuursperiode moeten we grote stappen vooruitzetten, zodat we op het 
einde van de periode de titel kunnen binnenhalen. Concreet wil dit zeggen dat we in 2022, na 
de eerste helft van de legislatuur, al genoeg moeten gerealiseerd hebben en in de steigers 
hebben staan om een sterke kandidatuur in te dienen, en dat we in 2025 de titel kunnen 
dragen. 

 

 



  

Klavertje vier 
Onze kandidatuur zal daarbij rusten op vier pijlers,  op ons ‘klavertje vier’, pal in lijn met de 
criteria voor de Groene hoofdstad en met de uitdagingen voor Antwerpen. 

1. Duurzame mobiliteit: met een ambitieus mobiliteitsplan zorgen we voor meer trams, 
bussen, fietsers en voetgangers, en een autoluw stadscentrum. 

2. Overkapping van de ring: we brengen meer parken en groen en begraven een 
luidruchtige en ruimteverslindende autosnelweg in het midden van onze stad. 

3. Weg met afval: door Antwerpen om te vormen tot een hotspot van circulaire 
economie en werk te maken van urban mining verdwijnt afval stap voor stap uit onze 
stad. 

4. Duurzame energie: we schrappen energieverspilling en zetten de overstap naar 
hernieuwbare energie. 

 

Als ons plan lukt, zou dit van Antwerpen de eerste Belgische stad maken die Europese 
groene hoofdstad wordt. Antwerpen heeft zich in het verleden al eens kandidaat gesteld, 
maar is het toen niet geworden. Ook andere Belgische steden hebben met hun kandidatuur 
nooit de titel gepakt. 

 

De vorige Europese groene hoofdsteden:  

2010: Stockholm, Zweden 

2011: Hamburg, Duitsland 

2012: Vitoria-Gasteiz, Spanje 

2013: Nantes, Frankrijk 

2014: Kopenhagen, Denemarken 

2015: Bristol, Engeland 

2016: Ljubljana, Slovenië 

2O17: Essen, Duitsland 

2018: Nijmegen, Nederland 

2019: Oslo, Noorwegen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Antwerps klavertje vier 
 

1. Een ambitieus mobiliteitsbeleid 
 

Antwerpen kan de richting uitgaan die alle moderne en ambitieuze steden in Europa uitgaan: 
voluit kiezen voor levenskwaliteit. Eén van dé grote projecten voor Antwerpen voor de 
komende jaren moet een nieuwe mobiliteit zijn: modern en duurzaam.  

Dit nieuwe mobiliteitsbeleid biedt antwoorden op veel van de Antwerpse noden: levendige 
straten en pleinen, ruimte voor kinderen, gezonde lucht, meer verkeersveiligheid. 

Volgende elementen staan daarbij centraal: 

- STOP-principe: bij de inrichting van onze straten en pleinen komen de voetgangers als 
eerste, dan de fietsers, het openbaar vervoer en tenslotte de auto’s en de 
vrachtwagens. 

- We maken autoluwe zones in het stadscentrum, de centra van de districten en de 
schoolomgevingen. 

- We introduceren een circulatieplan, dat ervoor zorgt dat onnodig doorgaand auto- en 
vrachtverkeer niet meer door de stad rijdt. 

- Alle straten in zone 30 krijgen fietsstraatstatuut.  
- Fietsers vlot naar de stad en comfortabel in de stad.  
- We investeren in meer tram- en treinverbindingen.  
- We zorgen ervoor dat het openbaar vervoer efficiënt en comfortabel is.  
- We heroveren het openbaar domein via buurtparkeren. 
- We zorgen voor een slimme stadsdistributie. 
- Om ongevallen te vermijden zorgen we voor ‘conflictvrije kruispunten’. 

Ons volledige mobiliteitsplan kan je lezen op https://www.groenantwerpen.be/mobiliteit. 

 

2. Nieuwe parken bovenop de ring 
 

Door een ongeziene strijd vanuit Antwerpse burgerbewegingen kunnen we in 2025 onze 
eerste parken bovenop de ring presenteren. Groen heeft altijd mee vooraan in de strijd 
gestaan, en we zijn fier om dit als één van de troeven voor een groene hoofdstad naar voor te 
brengen. 

Toch is de strijd hiervoor nog niet rond, en zijn er nog belangrijke knopen die moeten 
doorgehakt worden, en waar Groen zich garant voor stelt. 

- Groen kiest samen met de burgerbewegingen voor een ‘Oosterweel Light’. Doordat er 
minder verkeer langs die tunnel moet, dan oorspronkelijk voorzien, kan het bouwwerk 
gereduceerd worden zodat er meer en betere overkapping mogelijk wordt. 

- In de voorlopige plannen zitten nog regelmatig grote gaten. Groen wil het aantal gaten 
behoorlijk reduceren, om de kwaliteit van de parken en overkapping te garanderen. 

https://www.groenantwerpen.be/mobiliteit


  

- Op termijn is de volledige overkapping van de ring de doelstelling. Dat wil zeggen dat 
de projecten die eerst gerealiseerd worden daar al rekening mee moeten houden en 
geen volledige overkapping in de weg mogen staan. 

- Er zal geld nodig zijn om dit te realiseren. De Vlaamse regering heeft op dit moment 
enkel geld gezocht voor de oosterweel en een vage belofte gedaan voor een klein 
stuk overkapping. 

De overkapping van de ring is een project dat door alle Antwerpenaars in het hart gedragen 
wordt. Er dient zich een unieke kans voor om die te realiseren. Groen grijpt deze kans met 
beide handen en stelt zich garant voor de volledige overkapping.   

 

3. Weg met afval 
We gaan voor een circulaire stad: dat is een stad waar geen grondstoffen verspild worden, 
waar materialen in kringloop gehouden worden door hergebruik, reparatie, remanufacturing  
(herwerking tot andere producten) of recyclage en waar zo weinig mogelijk afval uiteindelijk 
verbrand wordt. 

We maken van Antwerpen een hotspot voor circulaire economie en een voorbeeldproject van 
urban mining (waarbij de stad en de stedelingen als leverancier van grondstoffen worden 
ingezet). 

Hotspot circulaire economie 
We verminderen het gebruik van grondstoffen en zorgen ervoor dat de producten zo 
ontworpen worden dat ze langer meegaan, eenvoudig uit elkaar te halen, repareerbaar en 
herbruikbaar zijn. Het gaat ook om het gebruik van recyclaat in producten.  

- Aantrekken en stimuleren van circulaire bedrijven in Antwerpen, onder meer via het 
concessiebeleid in de haven en de ondersteuningsmaatregelen in de stadseconomie. 

- Het vergroenen van de stedelijke bedrijfsbelastingen – met bevoordeling van 
circulaire bedrijven. 

- We voorzien ruimte in de stad voor lokale productie op kleine schaal in 
microfabrieken. 

- Opzetten van scholings- en opleidingsprogramma’s richting circulaire economie. 
- De stad geeft zelf het goede voorbeeld door circulair aan te besteden en in te kopen, 

met een indicatieve doelstelling van 50% circulaire openbare aanbestedingen – 
onder meer door te werken met precommerciële aanbestedingen, door te kiezen voor 
product-dienstsystemen, ofwel voor koop en terugkoop door de oorspronkelijke 
verkoper, ofwel voor koop-doorverkoop voor recyclage of hergebruik. De stad werkt 
enkel nog met offertes voor de gehele levensduur van producten of diensten waarbij 
de ‘Total Cost of Ownership’ in plaats van de aankoopprijs als evaluatiecriterium 
gebruikt wordt. De stad neemt bij aanbestedingen als criterium op dat het product na 
de gebruiksfase teruggenomen wordt door de leverancier die dan instaat voor 
hergebruik of recyclage ervan.  

- De stad stimuleert  deelinitiatieven en coöperatieve platforms om auto’s, fietsen, 
gereedschap, boeken en speelgoed te delen. 



  

- We zorgen ook voor repaircafés en voor “maker spaces”. Dat zijn wijkateliers waar 
mensen samen dingen kunnen uitvinden, uitproberen en maken, met behulp van oude 
en nieuwe technologie zoals houtwerkbanken, freesmachines, lasercutters, CNC-
machines, computers met CAD/CAM-software, 3D-scanners en 3D-printers.  

Urban mining 
- Onze containerparken worden opgewaardeerd tot hotspots voor de stedelijke  

kringloopeconomie: geen verzamelplaatsen van afval, maar van nieuwe grondstoffen. 
Met (repair)café, kringwinkel, uitleendienst, maker space, … Om de waarde van 
kringlopen voor iedereen duidelijk te maken, willen we mensen juist betalen als ze 
waardevolle grondstoffen binnenbrengen in plaats van de mensen op kosten te 
jagen. Dat kan door hen vouchers (of complementaire munten) te geven waarmee ze 
dan terecht kunnen in repaircafés, kringloop-  of tweedehandswinkels.  

- We breiden het systeem van de sorteerstraatjes uit en voorzien waar nodig ook in 
composteerpaviljoentjes, wijkcontainerparken of mobiele containerparken voor wie 
niet met de wagen naar de grotere containerparken kan of wil. 

- Antwerpen sluit zich aan bij de statiegeldalliantie en speelt een voortrekkersrol bij het 
invoeren van statiegeld op drankverpakkingen. En we bannen plastic wegwerpzakjes, 
wegwerpverpakkingen, bestek, drinkbekers, enz. . Zo krijgen we minder zwerfvuil in 
de stad. Wat rest aan plastics, metalen en dozen (PMD) wordt in één zak opgehaald.  

- Dit leidt ook tot de afbouw van het verbranden van afval. De plannen voor een nieuwe 
afvalverbrandingsoven in Wilrijk worden dan ook geschrapt. Als alternatief zien we 
een alternatieve verwerkingsinstallatie in de haven die zo slim mogelijk omgaat met 
wat we nog over hebben aan restafval en er nieuwe grondstoffen en energie uithaalt.  
 

 

4. Antwerpse energierevolutie 
Antwerpen moet een voortrekker zijn van de energierevolutie die overal ter wereld op gang 
komt. We gaan weg van fossiele brandstoffen en kernenergie en in de plaats daarvan 
investeren we voluit in energiebesparing en 100% hernieuwbare stroom en warmte.  

Ambitieuze klimaatdoelstellingen 
- We gaan naar een klimaatneutraal Antwerpen tegen 2040.  
- Om deze doelstellingen te verwezenlijken streven we naar een 50 % reductie van de 

uitstoot tegen 2030, ten opzichte van 2005.  
- Daarvoor zal het stadsbestuur een heel concreet route- en actieplan opstellen dat jaar 

per jaar aangeeft hoe we de reducties willen waarmaken.  

Energiezuinige woningen en gebouwen 
- In de komende 15 jaar realiseren we 20.000 nieuwe woningen, die voldoen aan de 

hoogste milieuvereisten. 



  

- We maken werk van ambitieuze energierenovaties zodat gezinnen bijna geen 
energierekening meer moeten betalen. Een dergelijk model van “nul-op-de-meter-
renovaties” bestaat al in Nederland. Dat doen we via een 
energiebesparingcoöperatieve waar de Antwerpenaars zelf kunnen in participeren.  

- In de komende 15 jaar renoveren we 40.000 woningen. 
- Mensen thuis worden geholpen door het Energiehuis in het Ecohuis om zo vlot 

mogelijk te komen tot een energiezuinige make-over van hun  woningen (ontzorging: 
vaak is de organisatielast de grootste drempel om aan zo’n verbouwing te beginnen). 
We kiezen waar mogelijk ook voor een collectieve aanpak per straat of woonblok, 
alvast 10 concrete bouwblokken gaan we integraal aanpakken.  

- Om iedereen kansen te bieden, organiseren we “sociale renovatieteams” die 
kwetsbare doelgroepen helpen om hun renovatie in goede banen te leiden. Deze 
renovatieteams worden in samenwerking met sociale economieprojecten opgezet. 
Voor de renovatie kan beroep gedaan worden op renteloze leningen. 

- De stad geeft het goede voorbeeld door al haar eigen gebouwen zo energiezuinig 
mogelijk te maken. 

Hernieuwbare energie 
- We maken de stad geleidelijk onafhankelijk van stookolie en gas voor de verwarming 

van woningen. In 2040 moet de energie in Antwerpen olie- en aardgasvrij zijn. 
- Er is nog heel veel ruimte over voor windturbines en voor zonnepanelen op onze 

daken, in de stad en vooral ook in de haven. We bieden alle Antwerpenaars de kans 
om aan zonne-delen te doen, om mee te investeren in zon op hun eigen dak of op 
andere daken in hun  buurt of elders in de stad.  

- We doen dit in samenwerking met bestaande burgercoöperatieven en we richten als 
dit niet voldoet zelf een zonnecoöperatieve op om nog extra te investeren in zonne-
energie in de haven en de stad. Telkens zorgen we ervoor dat de Antwerpenaar kan 
participeren.  

- Er komt een warmtering onder de kaaien en de overkapte Ring.  
- De stad geeft het voorbeeld door de eigen gebouwen en die van Woonhaven, het 

Zorgbedrijf, ZNA,.. aan te sluiten op het warmtenet.  
- In nieuwe wijken leveren we warmte aan huis via warmtenetten. Ook bestaande 

gasnetten worden geleidelijk vervangen worden, op plaatsen waar er voldoende 
restwarmte beschikbaar is.  

- De stad stimuleert warmtepompen en zonneboilers bij mensen thuis. 
- We organiseren warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare warmte op wijkniveau.  

 

Propere haven 
- Op dit moment wordt er in de haven 162 MWe aan windstroom geproduceerd, dit 

willen we tegen 2024 minstens verdubbelen. Zonnepanelen op havengebouwen zijn 
slechts goed voor 58 MWe. Hier moet een zeer grote inhaalbeweging gebeuren. 

- We herbruiken alle restwarmte van de haven. Dit zorgt ervoor dat duizenden gezinnen 
in de stad aantakken op warmtenetten en gebruik maken van warmte van bedrijven 
die anders geloosd zou worden.  



  

- We vergroenen deze warmtenetten, door ze deels te laten draaien op 
zonnecollectoren. Zo kan de haven het scharnierpunt worden van de duurzame 
energietransitie voor heel de stad. 

- In de haven is de voorbije jaren ook al veel geïnvesteerd in warmtekrachtkoppeling 
(WKK), de productie van warmte en stroom tegelijk (zo bv. door BASF, Total, Exxon, 
Bayer, Sobelgra, Evonik, Lanxess, Ineos, ..). Ook deze techniek kan en moet nog 
uitbreiding krijgen. 

- We starten pilootprojecten rond meer energie-efficiëntie, opslag van energie, 
omzetting van (groene) elektriciteit in groene brandstoffen (Power to Gas, Power to 
Liquid, waterstof) en rond het opvangen van CO2 en omzetten in grondstof. 

 
 
 
 


