
9 WORKSHOPS  -  9 THEMA'S  KLIMAATDAG 14 MEI 2019     

WS 1  Hernieuwbare energiebronnen (Johan Martens)               

  Johan Martens is professor aan de KUL en één van de onderzoeksleiders van een team dat er in slaagde om zonlicht en waterdamp  

  rechtstreeks om te zetten in waterstofgas, een techniek waarbij geen energie verspild wordt.       

WS 2 Kernenergie (Nathal Severijns)                 

  Nathal Severijns is kernfysicus en professor aan de KUL. Hij zal het hebben over de impact van kernenergie op ons milieu en de pro's en  

  contra's in het klimaatdebat.                   

WS 3 Mobiliteit (Arne Vanhoyweghen)                 

  Arne Vanhoyweghen is onderzoeksassistent aan de VUB en heeft het over de mobiliteitsproblematiek in de meest brede zin.  

  Wat is de wenselijkheid van bepaalde transportmiddelen in verschillende contexten (fiets, auto, openbaar vervoer, vliegtuig, …)?  

  Moeten we nog investeren in weginfrastructuurprojecten die miljarden kosten?         

WS 4 Voeding / voedselverspilling (Tessa Avermaete)        
  Tessa Avermaete is een postdoctoraal onderzoeker aan de divisie bio-economie van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de KUL.  

  Wat is de relatie tussen de consumptie van dierlijke eiwitten en de uitstoot van broeikasgassen?   
  Wat is een duurzaam voedingspatroon? Hoe kunnen we erin slagen om op een duurzame manier voedsel voor iedere burger te produceren?  

  Tessa Avermaete schreef het boek "Wat met ons voedsel? Grondige kijk op de grote problemen van vandaag".   

WS 5 Duurzaam wonen / duurzaam gebruik maken van de openbare ruimte (Ann De Cannière)       

  Ann De Cannière maakt deel uit van het team van de Brusselse Bouwmeester. Hoe kunnen duurzame bouwtechnieken en een duurzaam  

  gebruik van de openbare ruimte wezenlijk bijdragen tot een oplossing voor de klimaatproblemen?   

WS 6 Agro-ecologische landbouw en traditionele landbouw (Veerle Van linden)         

  Veerle Van linden is bio-ingenieur en onderzoeker aan het ILVO-ELK (Instituut voor landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek -  

  Expertisecentrum Landbouw en Klimaat). Wat is klimaatslimme landbouw en wat is de link met verschillende landbouwsystemen (bio-,  

  agro-ecologisch, boslandbouw, permacultuur, stadslandbouw, monocultuur, …)? Digitalisering en smartfarming. Klimaatadaptieve invulling  

  van de landbouwruimte.                   

WS 7 Integrale ecologie (Jacques Haers sj)         

  

Jacques Haers is jezuïet en docent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KUL. In integrale ecologie is er aandacht voor  

dialoog en een nieuwe solidariteit, waarbij welzijn en sociale rechtvaardigheid  - en niet winst - de belangrijkste waarde is in de zoektocht 

 naar het algemeen belang. 
 

  
                   

WS 8 Afval (Marina Vervaeke)                   



  Marina Vervaeke is docent in de opleiding 'Milieu- en Preventiemanagement' van de KUL en is lid van CEDON (Centrum voor Economie  

  en Duurzaam Ondernemen) Zij zal ingaan op afval verminderen / voorkomen en recycleren.       

WS 9 Klimaat en migratie (Lore Van Praag)                 

  Lore Van Praag is sociologe, verbonden aan de Universiteit Antwerpen en doet onderzoek naar klimaatmigratie. Zij bestudeert migratie als 

  een gevolg van klimaatveranderingen en de sociale, politieke, economische en maatschappelijke gevolgen van die klimaatveranderingen. 
 


