
 

De Ecobalans 
 

Nieuwe waarden, juistschaligheid 

 en de kracht van samen.  

Arnhem voorbeeld voor de wereld.  
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Hoe groot is de  
aarde? 

 
 
 

Hoe groot is de 
wereldeconomie?  



Hoe groot is de  
aarde? 

148.647.000.000 km² 
 
 

Hoe groot is de 
wereldeconomie?  

69.695.626.000.000 dollar 



Financiële waarden Mens- en natuurwaarden 



De ecologische voetafdruk is een getal dat 

weergeeft hoeveel hectaren een bepaalde 

bevolkingsgroep - land, regio, stad - of persoon 

gemiddeld in een jaar  gebruikt voor zijn 

productie, consumptie en voor de verwerking 

van zijn afval.  





Introductie parallel waardesysteem 

  

Gedragsverandering 

 

Energetische, sociale, economische en 
ruimtelijke gevolgen 

 

Doel Arnhem: leven in niet-verspillende luxe 
en comfort 

 



Begin jaar:   Iedereen 13.000 Voetafdrukken 

    Daarnaast: iedereen euro’s 

Laila 
13.000 m2 
Spaargeld: 10.000 euro  

Verschil:    Iedereen evenveel 

       Beperkte hoeveelheid  

Sol 
13.000 m2 
40.000 euro 
 

Theo 
13.000 m2 
1.000.000 euro 

€ 

Viktor 
13.000 m2 
Spaargeld: 3.000.000 
  



 Parallele munt:  
De Voetafdruk 



Begin jaar:   Iedereen 13.000 Voetafdrukken 

    Daarnaast: iedereen euro’s 

Laila 
13.000 m2 
Spaargeld: 10.000 euro  

Verschil:    Iedereen evenveel 

       Beperkte hoeveelheid  

Sol 
13.000 m2 
40.000 euro 
 

Theo 
13.000 m2 
1.000.000 euro 

€ 

Viktor 
13.000 m2 
Spaargeld: 3.000.000 
  

Theo  koopt  
1.000 m2 
van Laila voor 
20.000 euro 





 

Maatschappelijke 
inzet  

belonen 

 

Duurzaam  
gedrag 

stimuleren 

 

Grenzen 
stellen 

 

Vrijheid  
behouden 

 

Innovatie 
faciliteren 



Hoe kom ik aan mijn 
energie en eten? 









Verwachtingen leven Arnhemmer in 2050 
Circulaire Economie gebaseerd op cradle-to-cradle processen. 

 
100% duurzame energie. Flexibele energie infrastructuur.  

 
 Oude gebouwen worden geïsoleerd en energieneutraal, nieuwe 

gebouwen leveren energie. 
 

 Arnhemmers eten meer lokaal, met seizoenen mee en minder vlees.  
  

 Reparaties, ambachten en meer zelf maken. 
 

Coöperaties. 
 

Recyclecentra, transferia  en ruilmarkten. 
 

 Regionalisering en juistschaligheid.  



Ruimtelijke consequenties Arnhem 
 

Leidende principes: 
Transformatie  

Renovatie 
Verdichting 

 
Beschikbare vierkante meters beter benutten door: 

 Onbenutte ruimten te benutten 
 Ruimte (en eigendom) te delen 

 Multifunctionele gebouwen en gebieden te creëren 
 Meer vierkante meters te verkrijgen 

 





Transitie: 
 

Nu beginnen 
 

Opschalen 
 

Stappen definiëren voor verschillende stakeholders 
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Tentoonstelling 

Tafels met 
activiteiten 



Aan de slag met ruilen en zelf of samen produceren 

Initiatievenbord energie en voedsel 

Hier kunnen bezoekers met een stift aangeven 
wat ze willen ruilen.  

 

(In toekomst via een app of iets dergelijks) 

 

 

Overzicht van lokale initiatieven. Bezoekers geven met een 
post-it met mailadres aan waarmee ze aan de slag gaan.  

De adressen worden aan de lokale initiatieven gegeven voor 
vervolg.  

 

(In toekomst via een app) 

 

 

Strategie: wat nu klein is is in 2050 groot.  

 

 



Aan de slag met de munt Voetafdruk 

2. Compensatie 

3. In balans brengen 

1. Winkel   

Gedekte 
tafel  



De Ecobalans 
Energetic City 2050 

“ 
 

”We are the ones we've been waiting for” 
Hopi Indians 


