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ALTERNATIEF DOCKSIDE  SAINCTELETTE BRUSSEL 
 

Onze uitgangspunten 
in het algemeen 
 

1.. Het Nieuwe Wonen, 
hoge woondichtheid en 

hoge woonkwaliteit. 
 
2.. Groene architectuur. 

 
3.. Bio-ecologisch - 

craddle 2 craddle - 
energie neutraal. 
 

 
 

 
 

 
 

1..HET NIEUWE WONEN = alternatief voor APPARTEMENTEN 

 
DE VERHOOGDE STRAAT en de GESTAPELDE RIJWONINGEN  

 

Appartementen hebben minder woonkwaliteiten dan de rijwoningen en ze zijn ook niet 

geliefd bij gezinnen met kinderen. 

 

De kwaliteiten van de rijwoning zijn gekend: 
1. Herkenbaarheid en uitdrukking van de identiteit dankzij de 

eigen voorgevel. 
2. Aanpasbaarheid dankzij aanbouwmogelijkheden aan de 

achterzijde. 
3. Privaatheid dankzij de privé tuin. 

4. Gevarieerd uitzicht dankzij voor- en achterkant. 
5. Woondifferentiatie gezien elke woning anders is.  
6. Herbergzaamheid dank zij de mogelijkheid. omgesloten 

straatwanden te maken.  
7. Multifunctionaliteit dank zij de mogelijkheden van de 

achterkant. 
8. Hoge woondichtheid dank zij de smalle perceelsbreedte. 

9. Voordelige kostprijs dankzij de compacte bouwwijze. 

 

Appartementen verhinderen het goede contact met buur 

en natuur. 

Het alternatief hiervoor is 'connectieve architectuur': 

de verbindende architectuur van samenhuizen en 

cohousing. 

De ideale tool hierbij is de verhoogde straat: hierdoor 

kan men zijn eigen woning zichtbaar en herkenbaar 

maken vanuit de openbare ruimte. 
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De kwaliteiten van de rijwoningen kunnen meegenomen worden in hogere woondichtheden 

dank zij de verhoogde straat. 

 

Zie vergelijkende tabel hieronder  

 

Connectieve architectuur met 

gestapelde rijwoningen 

Traditionele appartementen 

1. Combinatie van gemeenschappelijke 

tuin + daktuin + privè tuin 

1. Geen tuin 

2. Traphal als ruime ontmoetingruimte 2. Donkere gesloten traphall 

3. Ruim terras op het zuiden en voldoende 

privacy 

3. Geen terras ofwel veel te klein  

4. Contact met de natuur en de begane 

grond 

4. Geen contact met de begane grond en 

de natuur 

5. Contact met de buur op de 

gemeenschappelijke binnenkoer en in de 

commonhouse 

5. Geen contact met de buur, geen interne 

ontmoetingsruimten 

6. De eigen woning is goed herkenbaar 6. De eigen woning is niet herkenbaar 

7. Creatieve invulling is mogelijk door de 

bewoners zelf: eigen voordeur, veranda, 

overdekt terras, hobbyruimte op het 

gelijkvloers, e.d... 

7. Eventueel klein terras, maar geen eigen 

invulling. 

 

De volgende kwaliteitsregels zijn van belang: 

 

o zorg voor de privacy van de privé tuinen en terrassen, geen inkijk, 

o voorzijde: eigen herkenbare woning met eigen voordeur, 

o achterzijde: gemeenschappelijke buurttuin, 

o tussenruimten tussen privé en openbaar ontwikkelen als ontmoetingsruimten. 

 

 

Evenwicht tussen eenheid en diversiteit  

 

Met de verhoogde straat kan men een expressie 

geven van de eigen gevel en de eigen voordeur. 

 

Eenheid in beeldkwaliteit 

De structuur van het gebouw draagt zorg voor de 

eenheid en samenhang de onderdelen. 

 

Voorbeelden met verhoogde straten 

hiernaast: 

een alternatief ontwerp voor Papenvest 

een alternatief ontwerp voor het RAC. 

 

Meer info over "De Nieuwe Architectuur voor 
de Nieuwe Stad" 
Zie nieuwsbrieven  

nr. 17 DEEL I  
nr. 18 DEEL II 

"Alternatieven voor woon-en kantoortorens"  
nr. 20 DEEL I 
nr. 23 DEEL II 

 
  

http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrieven/nieuwsbrief172014.php
http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrieven/nieuwsbrief182014.php
http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrieven/nieuwsbrief202015.php
http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrieven/nieuwsbrief232015.php
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2.. DE MENSEN VERLEIDEN OM TERUG IN DE STAD TE GAAN WONEN 

IS VOORAL MOGELIJK MET GROENE ARCHITECTUUR. 

 

A..HET GROENE PLATEAU  

 

De voordelen van een groen plateau. 

 

Volwaardige buurttuin 

Het verhoogd plateau kan een volwaardige buurttuin 

dragen, met slechts 50 cm substraat kan men er 

volwaardige bomen laten groeien. 

 

Veilige ontmoetingsruimte 

Het verhoogde plateau geeft een semi-publieke ruimte die afgescheiden is van de 

openbare weg, waardoor het een intieme buurtfunctie krijgt. Dit geeft aanleiding tot intens 

buurtleven en een veilige ruimte voor de kinderen, buiten het drukke stadsleven. 

 

Aangenaam micro klimaat 

Het aangenaam micro klimaat met veel zonnige hoeken, zal de semi publieke 

ontmoetingsruimte bruikbaarder en gezelliger maken. 

 

Kindvriendelijk 

Visueel en auditief contact vanuit de woning met de speelruimte is mogelijk. 

 

B.. DAKTUINEN 

DAKTUINEN ALS OPLOSSING VOOR MEER GROEN BIJ HOGE WOONDICHTEDEN 

 

Iedereen wil meer groen in de stad, maar we moeten ook verdichten. 

Woontorens kunnen dit probleem niet oplossen omdat die groene restruimte niet 

beantwoord aan de woonwensen van gezinnen met kinderen.  

Daktuinen kunnen de vraag naar de privé tuin oplossen, ook en vooral bij hoge 

woondichtheden. 

 

Tuinen op de verdieping kunnen individuele tuinen 

zijn of gemeenschappelijke tuinen. 

 

De ecologische voordelen zijn zeer groot: 

we kunnen de biomassa vergroten, niettegenstaande 

de hoge woondichtheden. 

Urban farming wordt mogelijk met privé ofwel 

gemeenschappelijke moestuinen op de daken. 

Duurzaam waterbeheer: het hemelwater wordt ter 

plaatse gebruikt. 

 

 

Daktuinen zijn duur, maar ook betaalbaar  

Deze techniek kan ook de sociale mix bevorderen; 

sociale woningen, middle class woningen en de 

gestapelde villas kunnen in één gebouw gemengd 

worden. 

 

Om te voorkomen dat men te dikke vloerdiktes moet 

toepassen bij terraswoningen kan men  

getrapte vloerdikten toepassen. 

Zie tekening  

substraat voor struikgewas: 30 cm dikte 

substraat voor kleine bomen: 50 cm dikte 
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3.. DE ECOLOGISCHE UITGANGSPUNTEN 

  
A..CRADLE 2 CRADLE  
 

Na de bouw is er meer biomassa dan ervoor 

Het gebouw en de groene omgeving zorgen ervoor dat de luchtvervuiling en de 

luchtzuivering in evenwicht zijn. 

 

Dit is realiseerbaar dank zij het groene plateau en de daktuinen; ze zullen zorgen voor een 

toename van de biomassa. 

 
 
 

 
B..ENERGIENEUTRAAL BOUWEN 
 

MAXIMALE BENUTTING VAN ZON EN WIND  

 

Deze doelstelling is problematisch bij woontorens en hoge woondichtheden.  

Men zal de architectuur in de steden moeten herzien in functie van deze doelstellingen  

 

enerzijds:  

de zonnepanelen integreren in de 

architectuur. 

  

anderzijds: 

de verticale windturbine toepassen op de 

daken 

Met een diameter van 8 m kan reeds bij 

zeer lage windsnelheden voldoende energie 

produceren. 

 

De kanaalzone is zeer windrijk dank zij  de 

grote lege ruimte, dit gebouw is  dus de 

ideale plaats voor een verticale 

windturbine. 
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ONZE UITGANGSPUNTEN VOOR 'DOCK SIDE'  

 
1.. DE BOUWPLAATS 

Deze bouwplaats is uniek en verdient karaktervolle architectuur. 
 
Het Saincteletteplein is geen 

echt plein: 
het is een grote ongedefinieerde 

ruimte, zonder eigen karakter en 
doorsneden door verkeersaders.  
 

De strategische ligging van deze 
bouwplaats heeft veel potenties en 

met een gepaste architectuur kan 
men deze ruimte beter definiëren. 
 

Dit is een historische kans voor 
Brussel om deze poort tot de 

binnenstad een gezicht te geven. 
 

Conclusie:  
een "sobere woontoren" is een te 
laag ambitieniveau voor deze locatie. 
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BETERE DEFINIERING VAN HET SAINCTELETTEPLEIN 

 
Het kanaal is bepalend voor dit plein en kan geaccentueerd worden door een 

groen  plateau dat er  5 m boven wordt voorzien. De blauwe kleur en de golvende 
vormen van de architectuur verwijzen naar het waterelement. 
De uitdrukkelijke aanwezigheid van groen compenseert de harde en 

onherbergzame ruimte van het plein. 
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2.. HET BOUWPROGRAMMA IN FUNCTIE VAN DE BEHOEFTEN VAN DE 

BEWONERS  
 

De opdracht 
Gelijkvloers 2.166 m² 
Residentieel:, 14.000 m² 

studio's 50 m²: 14 % 
1 kamer appartementen 60 m²:35 % 

2 kamer appartementen 80 m²: 30 % 
3 kamer appartementen 105 m²: 20 %  
De helft van de woningen dus zijn voor gezinnen met kinderen. 

Goed voor 7.000 m² / 90 m²:  77 gezinswoningen. 
 

Wie wel er met zijn gezin komen wonen op een degelijke drukke plek omringt door 

druk autoverkeer en zonder garantie op een groot terras of groene speelruimte 
(voor kinderen onder de 6 jaar) in de onmiddellijke nabijheid? 

 
Een kindvriendelijke stad veronderstelt speelruimten met visueel contact vanuit  

vanuit de woning. Meer info: "De Kindvriendelijke stad"  
 

Willen we een alternatief aanbieden voor de (dure) villa in het groen, dan zullen 
we meer groenvoorzieningen moeten integreren in onze woonprojecten. 
 

Daarom is het nodig om privetuinen te integreren in de architectuur. 
Een groen plateau over het kanaal is een gemeenschappelijke groenzone waar de 

kinderen veilig kunnen spelen. 

 
 

http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrief_HAH_2014_nr16_DE_KINDVRIENDELIJKE_STAD.pdf
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Het plateau is er in de eerste plaats voor de bewoners en kinderen, maar het is 

ook een gemeenschappelijke tuin voor het gemeenschapscentrum TRUSS 
(sporthall, cafetaria, creche) 

Daarnaast staar deze tuin ook open voor iedereen en is het een plaats van rust 
met een uniek microklimaat: naar het zuiden gericht met de nodige 
windschermen en met een uniek uitzicht op het kanaal. 
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CO-HOUSING 

 
Gezien 50 % van de bewoners te Brussel alleenstaanden zijn, is het  aangewezen 

om kleine units te voorzien met gemeenschappelijke ontmoetingsruimten volgens 
het cohousingprincipe. 
De ideale clustering per woninggroep is tussen de 20 à 30 units. 

 
Er is op het ogenblik grote vraag (lange wachtlijst bij Samenhuizen VZW )  naar 

cohousing projecten in Brussel. 
Meer informatie over cohousing en het nieuwe wonen, 
zie e-boek: "Het Nieuwe Wonen" 

 
 

 
 
DE BETAALBAARHEID 

 
Het groene plateau en de daktuinen zijn een extra kost. 

Deze investering geeft ook een meerwaarde.  
De privé tuin en groen in de onmiddellijke nabijheid  van de woning kan en zal  de 

grote meerwaarde betekenen tot (50 %). 
 
In die zin kan deze meerinvestering gerecupereerd worden. 

Een evenwichtige mix van dure en goedkopere woningen verhogen ook de sociale 
mix waardoor er geen exclusieve woonomgeving ontstaat. 

 
  

http://www.hetautonomehuis.be/ebookhnw/
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RELEVANTE REFERENTIES 
 

1.. ALTERNATIEF VOOR DE 
WETSTRAAT  
 
Hoge torens veroorzaken veel 
windhinder en zorgen voor veel 
slagschaduw in de woonomge-
ving. Tevens vormen hoge torens 
en inbreuk op de privacy van de 
omwonenden. 
Groene kantoren in terrasvorm 
hebben deze nadelen niet. In 
plaats van de twee inkomtorens 
kan men een poortgebouw 
voorzien als inkom van de Wetstraat 
De drie mega-torens van de Europese Commissie kunnen vervangen worden door een Europees 
dorp met veel groene ruimten, zowel binnen als buiten de gebouwen. 
 
WALK TO WORK PROJECT  
voor de Wetstraat. 
Files kunnen vermeden worden dank zij het 
integreren van het wonen met hoge dichtheid 
met het werken op loopafstand. 
De luchtkwaliteit binnen de gebouwen wordt met 
plantensystemen gezuiverd. 
 
EEN NIEUW GEBOUW VOOR DE EUROPESE 
COMMISSIE 
Op het gelijkgronds zijn er winkels, diensten en 
horeca voorzien. 
Op het groen plateau kan men wonen in een 
rustige en intieme woonsfeer. 
De tram is ideaal voor de bewoners,  
terwijl de metro ideaal is voor de pendelaars.  
Beide zijn nodig in de Wetstraat omdat de metro er nu al oververzadigd is tijdens de piekuren. 
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POORTGEBOUW VOOR DE WETSTRAAT 
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2.. EEN BRUGGEBOUW TE TOUR EN TAXI 
 
VERBINDENDE ARCHITECTUUR voor de kanaalzone te 
Brussel 
 
Studies en observaties 

Het studiegebied situeert zich aan Tour en Taxi ter 
hoogte van de nieuwe geplande brug over het kanaal. 
Determinerend zijn de aanwezigheid van  
- het Noordstation de massale nabijheid van kantoren  
- de kanaalzone met leegstaande hangars 
- barrieres en een gebrek aan samenhang 
 
De Picardbrug:  

het bestaande ontwerp is een brug op 4 m hoogte voor de tram en voetgangers. 
Het gebrek aan een brug over het kanaal is een veel gehoorde klacht, naast de overwaardering 
van het autoverkeer, het gebrek aan voorzieningen en het gebrek aan stedelijke 
ontmoetingsruimte op menselijke schaal. 
Naast het kanaal is er ook de drukke Willebroeckkaai, 
die een sterke barriere vormt tussen de twee zijden 
van het kanaal. 
 
De looplijnen en verbindingen 
We onderscheiden: 
De dagelijkse pendelstromen van het station naar 
Tour en Taxi. 
De bewonersrelaties tussen de twee kanaaloevers. 
Al deze routes komen samen ter hoogte van de 
nieuwe brug. 

 
VERBINDENDE FUNCTIE = de informele markt 
De nieuwe brug over het kanaal is de juiste plek voor 
een informele markt. 
Deze brug is meer dan een verkeersbrug tussen de 
oost en westkant van de kanaal en kan functioneren 
als verbindende architectuur om verschillende 
bevolkingsgroepen samen te brengen.  
 
 
 
 
 
 
Het is een ontmoetingsplaats tussen 
 
Aan de noordzijde  Aan de zuidzijde 

de middel klasse bewoners  de lager inkomst groepen 
de pendelaars  de lokale bewoners  
de expats  de werklozen 
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VERBINDENDE ARCHITECTUUR =  brug-gebouw 
Aan de ene zijde van het kanaal is er een grootschalige 
autogerichte laan zonder voorzieningen (zeer 
onherbergzaam). 
Aan de andere zijde (kant Tour en Taxi) is er een 'dode' 
Picardstraat, zonder voorzieningen. 
Daarom is het noodzakelijk een stedelijk weefsel (plus 
voorzieningen) rond deze brug en langs het kanaal uit te 
bouwen. In dit weefsel passen de informele markt en de 
nieuwe voorzieningen. 
Herdefiniëren van de stedelijke ruimte 
Daarom moeten er zowel aan de noordzijde als aan de 
zuidzijde ruimtes worden voorzien waar elke 
bevolkingstroep zich thuis voelt. 
De tussenruimte (het plein) kan dan automatisch gevoed 
worden door de aanwezigheid van deze 
bevolkingsgroepen. 
De functies van de gebouwen op de brug 
Op de brug is een mix van functies voorzien: 
langs de noordzijde: kantoren 
langs de zuidzijde: woningen 
op het gelijkvloers: winkels en diensten geconcentreerd 
rond de informele markt. 
In het midden: de informele markt en de tramhalte. 
Langs de zuidzijde van de brug, langsheen de kanaaloevers: sociale en middel klasse woningen 
met op het gelijkvloers ateliers voor de lokale bewoners. 
Daarnaast zijn er de diensten en winkels die op het gelijkvloers voorzien worden. 
De nieuwe brug is een groot plateau 
De nieuwe brug overbrugt niet enkel het kanaal maar ook de Willebroekkaai, zodat een grote 
verkeersvrije ruimte ontstaat. 
 
 
We onderscheiden twee zones: 
het zuidelijke deel: geschikt 
voor kleine ateliers voor de 
bewoners met sociale woning-
bouw er bovenop. 
Het noordelijke deel: geschikt 
voor de nieuwe 
woonvoorzieningen van Tour 
en Taxi en Up-Site. 
Cruciaal is de connectie tussen 
deze twee delen, de brug heeft 
dus naast de Oost-West 
verkeersverbinding ook een 
potentiële sociale Noord-Zuid 
verbinding. 
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DE NOORDZIJDE 
Langs de Noordzijde domineert de architectuur van Tour 
en Taxi. De pendelaars, de toeristen en de bewoners van 
de duurdere appartementen worden dank zij dit verbin-
dingsgebouw uitgenodigd naar de zuidzijde. 
 
De noordzijde van het verbindingsgebouw bevat vooral 
kantoren omdat de noord-oriëntatie niet interessant is 
voor de woonfunctie. 
 
 
 
 
 
Het brug-gebouw heeft op het gelijkvloers 
winkels, diensten en horecafuncties waardoor 
de voetganger op een aantrekkelijke wijze van 
de ene kant naar de andere kant van het 
kanaal kan  
wandelen. 
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DE ZUIDZIJDE  
De informele markt op de brug maakt een verbinding tussen de tramhalte aan de noordzijde en de 
voorzieningen voor de lokale bevolking aan de zuidzijde.  
 
 
Het informele marktplein 
Eerste en voornaamste principe; De ontmoeting 
tussen de twee werelden bevorderen: 
consument >< producent 
autochtoon >< allochtoon  
pendelaars >< bewoners  
Deze ontmoeting is mogelijk dankzij  
enerzijds de pandgebonden functies zoals bvb. 
terrassen van cafés met een unieke ligging: zicht op 
het kanaal en zuid oriëntatie in een zeer rustige 
omgeving in het groen. 
Anderzijds de informele markt die beschutting biedt 
tegen weer en wind en die een eigen identiteit heeft. 
De eigen identiteit van het marktplein 
De omsloten binnenruimte is niet pandgebonden en 
heeft daardoor heel wat potenties. 
Het intieme omsloten karakter zal de handelaars zich 
thuis doen voelen.  
Tegelijkertijd is er ook een goede transparantie en 
sociale controle mogelijk vanwege de omgevende 
woningen en de terrassen op het gelijkvloers. 
Het is een subtiel evenwicht: enerzijds kan iedereen er 
gewoon doorlopen want deze omsloten ruimte ligt op 
belangrijke loopassen; anderzijds voelt men tijdens het 
passeren door deze ruimte een zekere identiteit. De 
zuidzijde van de nieuwe brug beklemtoont het 
ambachtelijke karakter 
 
HET MARKTPLEIN 
Het plein is visueel sterk 
verbonden met de kanaalsfeer 
en geeft een monumentalal 
vergezicht op het kanaal. 
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EEN UNIEKE STEDELIJKE PLEK 
Evenwicht tussen rustige woonsfeer en drukke marktsfeer. 
De oriëntatie naar het zuiden met zicht op groen en het vergezicht naar het kanaal is een zeer 
waardevolle en unieke kwaliteit 

 
CONSUMENT ONTMOET PRODUCENT 
De informele markt is in combinatie met de terrassen een unieke communicatieplaats tussen 
consument en producent. 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Meer informatie over de architectuurrealisaties van Hugo Vanderstadt 

Zie portfolio 

http://www.eco-housing.be/portfolio_hugo_vanderstadt_2017.pdf

