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1.. EEN MOOIE VERPAKKING, DROOMONTWERPEN EN DE
SPROOKJE VAN DE VERTICALE STAD EN -BOS
WAT BEDOELT MEN MET “GROENE TORENS”?
Er zijn drie soorten te onderscheiden:


het verticale bos: de torens omwikkeld met planten



energiezuinig torens



de verticale stad

HET VERTICALE BOS
Bijvoorbeeld:
Bosco Verticale – een ontwerp van architect Stefano Boeri.
Lees meer…

Milaan heeft er binnenkort een wel heel bijzonder landmark
bij. In de Italiaanse modestad verrijzen twee 'groene' torens
van 110 en 76 meter lengte, die door de architect werden
gedoopt tot een ‘verticaal bos’.
Elk appartement in de woontorens krijgt een balkon beplant
met bomen. Het beheer en onderhoud van de vegetatie van
de ‘Bosco Verticale’ zal worden gecentraliseerd en
toevertrouwd aan een agentschap met een loket geopend voor

het publiek.

Kostprijs: 1.650 euro/m² voor de ruwbouw winddicht

De stadscactus van Rotterdam
Ontwerp: UCX Architects
De stadscactus is een woontoren met 98 appartementen en 19 verdiepingen hoog. De
ronde balkons zorgen voor het groene imago.

.

KRITIEK OP DE GROENE TORENS EN HET VERTICALE BOS
Het verticale bos:
Gevaar voor vallende takken – levengevaarlijk op die hoogte, niet te verantwoorden,
denk maar aan stormweer. De wind is op 110 m. hoogte veel te sterk.
Het natuurlijk licht en het uitzicht in de appartementen worden sterk gehinderd
Het onderhoud, zoals tijdig snoeien, opkuis van vallende bladeren in de herfst e.d., zijn
problematisch en zeer moeilijk uit te voeren op die hoogte.
Het is een experiment waaruit we veel kunnen leren, maar waarvan we nu al sterk
vermoeden dat het niet voor herhaling vatbaar is.
De stadscactus
Al een stuk beter en veiliger dan het verticale bos vanwege de grote terrassen.
Het is een zeer dure constructie.
Winddruk boven de 10° verdieping is groot, op die hoogte zijn in principe windschermen
nodig om een terras leefbaar te maken.
Al bij al is het betere “spektakel” architectuur, hoewel de hogere verdiepingen in principe
niet echt geschikt zijn voor gezinnen met kinderen.

“ENERGIEZUINIGE” TORENS
“Groene” torens met aandacht voor energieverbruik
De top 10 volgens ‘Ecogeek’ (Amerikaans tijdschrift)
10 . De cactus van Rotterdam
Omwille van de groene buitenkant. Geen energieproductie voorzien.
9. De 340 on the Park, Chicago
Residentiële wolkenkrabber met goede isolatie en regenwateropvang. Op de 25 °
verdieping is er een wintertuin.
8. Waugh Thistleton Residential Tower, London
Vier windturbines aan de zijden van de toren zullen 40.000 kWh/jaar genereren , zowat
15 % van de eigen energieverbruik
7. The Burj al-Taqa (Energy Tower), Dubai
Men noemt dit een “greenscraper”, 68 verdiepingen hoog, omdat er een windturbine op
het dak staat. Een artificieel eiland is voorzien met PV cellen om de toren van energie te
voorzien.
6. The Hearst Tower, New York City
In deze toren werd heel wat gerecycleerd materiaal gebruikt. Regenwater wordt
gerecupereerd, goed voor zowat 50 % van het waterverbruik.
5.The CIS Tower, Manchester England
Met 700 PV panelen en 24 windmolens op het dak is men in staat om 10 % van de
energiebehoefte te voldoen.
4.The Lighthouse Tower, Dubai
Worden voorzien: 4.000 PV panelen en 225 kW windturbines
De top drie:
3. Bank of America Tower, New York City , de BOA tower
Ontwerp: Cook+Fox Architects
Het is het derde hoogste gebouw
in New York (55 verdiepingen)
en wordt gepresenteerd als de”
meest ecologisch vriendelijke
gebouw ter wereld”
Waterbeheer:
Regenwater opvang voor de
spoeling van de toiletten.
De toren heeft ook een grijs
water systeem.
Energie:
De toren heeft een 4,6-megawatt WKK-installatie met biogas, die een deel van de eigen
energiebehoefte voorziet.
Men voorziet hightech temperatuurregeling voor verwarming en ventilatie.

2. The Pearl River Tower, Guangzhou, China
Ontwerp: Cook+Fox Architects

De Pearl River Tower maakt gebruik van interne windturbines voor
de verlichting. De toren duwt lucht door windtunnels in de gevel.
Dit gebouw maakt ook gebruik van aardwarmte, waterloze urinoirs
en geïntegreerde fotovoltaïsche zonne-energie

1.The Bahrain World Trade Center Towers, Kingdom of Bahrain
Ontwerp: Atkins
De twee torens zijn verbonden via drie
skybridges, elk met een 225 kW
windturbine, in totaal tot 675 kW van
windenergie productie. De
windturbines zullen naar verwachting
11% tot 15% van de torens 'totale
stroomverbruik, of ongeveer 1,1 tot
1,3 GWh per jaar leveren.

De toren verbruikt dus ongeveer 11 GWh per jaar.
Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 3600 woningen.

KRITIEK OP DE ZOGEZEGDE ENERGIEZUINIGE TORENS
Belangrijkste kritiek op hoogbouw: veel te groot energieverbruik en beschadiging van het
stadsweefsel.
De meeste “groene” torengebouwen hebben minder dan 10 % eigen
energieopwekking.
De beste “groene” toren uit de rij produceert slechts 15 % eigen energie.
Het totale energieverbruik van deze torens is altijd het veelvoud van laagbouw.
Hoogbouw lost niets op, het verergert de problemen, zeker op vlak van
energieverbruik.
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DE VERTICALE STAD
Wat is de verticale stad?
Straten en pleinen worden vervangen door liften en loopbruggen.
Dit betekent dat het gebouw een menging van de functies werken, wonen, eten en
winkelen huisvest.
Lees meer…
Voordelen volgens Rem Koolhaas
Zo combineert de verticale stad veel functies op een klein oppervlakte. De uitdaging is
om dit zodanig te combineren met stedelijk groen en duurzaamheid, dat een aangename
leef- en werkomgeving ontstaat voor de bewoners. Door het openbare karakter van de
verticale stad worden deze torens ook meer een onderdeel van de rest van de stad, in
plaats van een woon- of werkgebied voor de enkele medewerkers en bewoners.
De laatste tijd komt de verticale stad vaak in
het nieuws.
In Rotterdam wordt de eerste verticale stad van
Nederland, “De Rotterdam” gebouwd, een
ontwerp van Rem Koolhaas.
De Rotterdam
0ntwerp: OMA (Office for Metropolitan
Architecture)

Housing tomorrow
competitie gewonnen door een Chinees/Nederlandse
inzending met een ontwerp voor een Vertical Village.
Ontwerp van : Yushang Zhang, Rajiv Sewtahal,
Riemer Postma, Qianqian Cai

Futuristisch ontwerp voor Seoel:
Een ontwerp van “Mass Studies” ,
Zhang, Sewtahal, Postma en Cai

Lees meer…
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Wespennest?

Logistic city:
een meer dan 1000 meter hoge toren in
Shenzhen.
Ontwerp van Julien de Smedt Architects
Het ontwerp van JDS wilde traditionele
denkbeelden van wolkenkrabbers doorbreken
met veel ruimte voor interne tuinen,
waterstromen en duurzame energie-opwekking.
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KRITIEK OP DE VERTICALE STAD
Bedenkingen
- Oude wijn in nieuwe zakken
- De verticale stad is nergens voor nodig.
De artificiële design-wereld contra organische stad?
Contact met mens en natuur is verbroken
Zijn wij robotten, mieren of mensen?
Deze design-ontwerp-mentaliteit doet ons sterk
denken aan Le Corbusier die in het centrum
van Parijs “Ville radieuze” ontwierp: dezelfde
illusie.
Onder het mom van “wonen in het groen” zijn
er meer stadsgebieden vernietigd dan tijdens
de tweede wereldoorlog.
Waarin is de verticale stad beter dan de
“Ville radieuze”?
Men beweert dat tuinen, winkels en diverse
diensten op de verdiepingen kunnen
aangeboden worden!?
Dit soort functieverweving in torens is eerder een wespennest waar niemand nog weet
waar hij zich bevindt. Herkenbaarheid is een van de hoofdkenmerken van een leefbare
stad.
Een duidelijk stratenpatroon is onmisbaar.
Deze megastucturen hoog boven de grond zijn zeer duur, energieverspillend en bovenal
vergen ze massale transportsystemen die de gemeenschap moet betalen: metro,
spoorlijnen, enz..
De verticale stad is nep en heeft niets met duurzaamheid te maken.
De meeste “groene” torengebouwen hebben minder dan 10 % eigen energieopwekking.
Vele torengebouwen hebben een energieverbruik die 10 x hoger is dan van laagbouw!
Men zet alles op zijn kop:
Het gebouw in de stad wordt de stad in het gebouw!
Weg met de straten en pleinen.
Het is ook een levensvisie
Kiezen we ervoor om ons van de natuur af te schermen en in koepels te leven, dan
kiezen we voor de artificiële stad.
Kiezen we ervoor om met de natuur samen te leven, dan kiezen voor bioklimatische
architectuur, zie verder.
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2.. DUURZAAM BOUWEN CFR HOOGBOUW
WAAROM HOOGBOUW?
De ruimtewinst is verwaarloosbaar!
Verstedelijking?
Qua ruimtegebruik moeten we vooral de
verstedelijking en de landvlucht stoppen.
RUIMTEVERBRUIK
Geen ruimte winst:
Als men zich houdt aan de normen over lichtinval en
de hoeveelheid openbaar groen per persoon is er
weinig ruimte winst met hoogbouw..
De woondichtheid en bezonning
De meeste bezwaren van de buurtbewoners heeft te
maken met grote slagschaduwen van hoogbouw.
In de goede stedenbouw kan het niet dat je met het
ene gebouw zon afpakt van het andere.
Het beetje ruimte dat men wint gaat ook onrechtstreeks verloren aan de extra ruimten
die de bewoner nodig hebben voor ontspanning: elk weekend bij goed weer naar zee of
een recreatiepark. Wist u dat de meeste bezoekers van Hawaï uit New York komen? Het
ene extreem trekt het andere aan.
(In New York heeft men geen rekening gehouden met slagschaduw)
De auto is een ruimtevreter
Hoe groter de concentratie, hoe groter de transportruimten, hoe meer grootschalige
voorzieningen!
Het beetje ruimtewinst gaat dus verloren aan transportvoorzieningen.
Wist u dat ondergrondse garages 25 m² per auto vergen(bovengronds slechts 10 m²)
De kostprijs bedraagt min. 25.000 euro per ondergrondse parkeerplaats
Het beste wat we kunnen doen om ruimte te sparen:
wonen waar je werkt en de auto bannen uit de stad.
In Brussel zijn er 750.000 parkeerplaatsen x 10 m² = 750 ha!
In vergelijking met Zurich (400.000 inwoners) heeft Brussel heeft vier maal meer
parkeerplaatsen per inwoner. Via een goed parkeerbeleid kan men de mensen op het
openbaar vervoer krijgen. De bewijzen zijn er.
Plattegrond Los Angeles:
1/3 van de ruimte wordt
ingenomen door de auto (in
het zwart aangeduid.)
Hoe groter de concentratie ,
hoe groter de
transportruimten, hoe meer
grootschalige
voorzieningen!!
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Om een duurzame stad te kunnen ontwikkelen zijn er een paar voorwaarden:
1. Geen onbetaalbare droomontwerpen
2. Autonome energievoorziening die C02 neutraal is
3. Grondstoffen die in de buurt te vinden zijn met een minimum aan grijze energie
4. Verplaatsing : minimaal : walk to work
5. Herkenbaarheid van de eigen woning, van de buurt en
de eigen woning in de buurt.
6. Identificatie mogelijk met de onmiddellijke woonbuurt
7. Aanpasbaarheid van de eigen woning, geen
designtoestanden
8. Kinderen kunnen spelen in de onmiddellijke nabijheid van de woning
Foto: speelpleintje te Mechelen.
9. Menselijke schaal: alles op loopafstand
10. Herbergzaamheid
De stad als een veilige, warme wollen deken.
In de artificiële verticale stad kan je weinig van deze
elementen vinden…
Je kan die ook op de planeet Mars of op de Maan bouwen…

Waar zijn culturele fundamenten naartoe?
Het wordt tijd dat we ons realiseren dat de architectuur in het noorden en
in het zuiden fundamenteel verschillend zou moeten zijn en dat we de
plaatselijke wooncultuur moeten respecteren.
Culturele diversiteit is even belangrijk als de biologische diversiteit.
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BIOKLIMATISCHE ARCHITECTUUR
Met bioklimatische architectuur bedoelt men o.a. dat in het zuiden men de zon moet
buiten houden met luifels e. d. en in het noorden moet men de zon maximaal benutten
en het gebouw naar het zuiden oriënteren.
Zodoende zou de architectuur in het noorden totaal anders moeten zijn dan
in het zuiden.
Denk maar aan de medina’s in Marokko en vergelijk dat met Amsterdam, ook de
wooncultuur en de natuur spelen mee.

In de zuiden: koelende gebouwen
In India staat er een modern gebouw dat binnen 20° C is
met een buitentemperatuur van 40°C, en dat zonder
koelingssystemen!
Dit is mogelijk via een goede bioklimatische architectuur.
Ontwerp: architect MANIT RASTOGI, India.
Video: zie CNN, “Green lessons from ancient
architecture”
Lees meer…

In het noorden: maximaal isoleren en de zon benutten.
Minimaal gebruik maken van verwarming en
ventilatie is mogelijk met een architectuur die de
zonnewarmte maximaal opvangt en opslaat (zonder
oververhitting) tijdens de winter en de warmte
buiten houdt tijdens de zomer. Hierbij minimaal
gebruik makend van complexe technische
hupmiddelen.
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3.. DE NADELEN VAN HOOGBOUW
De klachten van de omliggende bewoners en actiegroepen zijn steeds dezelfde
 Grote slagschaduw
 Te veel verkeersaantrekking
 Parkeeroverlast
 Visuele hinder
 Geen contact met de nieuwe bewoners
 Asociaal
De klachten van de bewoners van hoogbouw
 Niet te doen met kinderen, vanaf het ogenblik dat men kinderen heeft zoekt men
een woning die korter bij de grond is.
 Hinder van de buren.
 Geen sociaal contact, men woont apart in het appart-ement.
 Geen contact met de omgeving of woonbuurt.
 De mensen verkiezen steeds om “op de grond” te wonen.
Vanuit het perspectief van duurzame stedenbouw:





Enorm energieverbruik
Dure kostprijs
Grote vervoersstromen
Horizonvervuiling

Niettegenstaande deze nadelen worden kantoortorens gebouwd omdat de bouwgrond zo
duur is in stadscentra.
1.. Enorm energieverbruik:
Uit: “Hoogbouw te hoog gegrepen?” van ‘Maurice Raemaekers’.
Torengebouwen staan erom bekend energieverslinders te zijn. Hun gemiddelde primaire
energieverbruik ligt boven de 500 kWh/m²/jaar en bij wolkenkrabbers met vliesgevels
kan dat verbruik oplopen tot meer dan 1 000 kWh/m²/jaar.
Ter vergelijking:
De gemiddelde nieuwe gebouwen: 150 kWh/m²/jaar
Een lage energie woningen: 30 à 60 kWh/m²/jaar
Passiefhuis: 15 kWh/m²/jaar.
2.. De kostprijs:
Dat hoogbouw veel duurder is dan laagbouw, is reeds lang geweten.
In het BCI-rapport worden de hoge realisatiekosten als zwakte opgevoerd in de SWOTanalyse. De Stichting Hoogbouw schrijft dat bouwen boven 100 meter 1,5 keer duurder is
dan bouwen tot 30 meter. (10 verdiepingen)
Van Oss concludeert in zijn onderzoek dat de bouwkosten van kantoortorens per 10
verdiepingen met ongeveer 8% stijgen. De zwaardere constructie (stapeling en
windbelasting) en de technische installaties zijn de belangrijkste veroorzakers van die
hogere kosten.
Naast de hogere investeringskostprijs zijn er ook nog de hoge exploitatiekosten:
energieverbruik is het 5 -voudige.

3.. Horizonvervuiling
Heel veel actiegroepen tegen hoogbouw in binnen en buitenland klagen vooral over de visuele
storing.
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Hier en daar kan hoogbouw een interessant merkteken zijn in het stadslandschap en kan
het oriëntatievermogen verbeteren. Te veel hoogbouw vermindert echter de
herkenbaarheid, men spreekt dan van ‘stadskanker’.
4.. Privacyverstoring
De privétuinen in het gangbare stadsweefsel verliezen hun privé karakter als er in de
buurt een toren komt. Men kan niet meer in zijn eigen tuin zonder massaal bekeken te
worden. Op deze wijze verliest de stad stelselmatig belangrijke woonkwaliteiten wat dan
weer op zijn beurt stadsvlucht tot gevolg heeft.
5.. De grote vervoersstromen
De meeste klachten van bewoners van torenflats hebben te maken met
parkeerproblemen, dat is logisch gezien de grote concentratie aan bewoners of
werknemers.
Grote concentraties veroorzaken grote vervoersstromen.
DE EXTRA NADELEN VAN “WOONTORENS”: wonen en hoogbouw gaan niet goed
samen.
6.. Woontorens: on-leefbaarheid en sociale vervreemding
Woontorens boven de 20 verdiepingen hebben geen opengaande ramen vanwege de
windbelasting. Daarom worden er zeer weinig hoge woontorens gebouwd en zijn het
gewoonlijk kantoortorens die zo hoog reiken.
Galerijflats (zoals Bijlmer met 9 verdiepingen) hebben een slechte naam vanwege de
onveiligheid en criminaliteit.
Er is geen normaal sociaal buurtleven mogelijk in hoogbouw.
Voor kinderen, bejaarden en gehandicapten is hoogbouw problematisch omdat contact
met de buren en de natuur verbroken is.
Stelling: Een stad die goed is voor kinderen is goed voor iedereen.
Woonhoogbouw is per definitie kindonvriendelijk!
Woningen in hoogbouw alles boven de 25 meter (9 verdiepingen), hebben veel nadelen:
 geen balkons meer mogelijk vanwege de windhinder
 geen contact meer met de begane grond (werkt vervreemdend, slecht voor
kinderen).
 De grootste klacht die men bij woontorens heeft is het gebrek aan
speelmogelijkheden voor kinderen.
Appartementen in middelhoge bouw tot 4 bouwlagen hebben niet de nadelen van
hoogbouw.
Hier zijn balkons nog goed bruikbaar, hier behoudt men contact met de begane grond.
Liften zijn niet echt nodig.

7.. Onveiligheid door vervreemding
In Bijlmermeer hebben we het nog maar eens bewezen, een bospark tussen hoogbouw is
onleefbaar: de vrouwen worden er verkracht, enz..
Het openbare domein moet steeds onderhevig zijn aan sociale controle, dat is de
essentie, hoogbouw voldoet niet aan die eis.
8.. Onveiligheid door te hoge woondichtheid
Bij te hoge woonconcentraties bekom je vervreemding en agressie, dat is allang
bewezen, zelfs met proeven met ratten tonen duidelijke grenzen waar je niet over mag
gaan: men wordt mekaars vijand in de strijd om ruimte.
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WAT DOEN WE MET KANTOORTORENS?
Nergens heb je zo vele autostrades en nergens zo veel files als in LA omdat de concentraties te groot
zijn en uit mekaar gelegd
Woontorens , de malls, de kantoortorens, allemaal ver van mekaar.
Meer informatie:
Eindejaarswerk “ Een grotere mobiliteit, een bedreiging voor stad en platteland.”
“Steden, wegen, ruimte” van Henk Bakker en Marten Bierman
NOORDWIJK te Brussel: actuele toestand en oude schets met voetgangersplatform, dat nooit
uitgevoerd is vanwege de hoge kostprijs.

Monofunctionele kantoortoren gaan samen met massa transport zoals metro en trein




de gemeenschap betaalt de transportsystemen
als de investeerders zouden investeren volgens het walk to work principe,
dan zou men deze kosten niet moeten doen.

CONCLUSIE KANTOREN:
BETER INTEGREREN IN HET WOONWEEFSEL
LIEFST GEEN TORENS
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4.. HOGE DICHTHEID ZONDER TORENS
Evenwicht is belangrijk
Te hoge woonconcentraties leiden tot
massatransport, sociale vervreemding, enz…
Te lage woonconcentraties leiden tot
ruimteverspilling, massaal autoverkeer en
sociale vervreemding.
DUS
Het komt er op aan van een evenwicht te
vinden tussen te hoge concentraties en te
lage woondichtheden, ze zijn allebei te
mijden.
Verdichten? Ja, maar zonder te verstikken.
EEN AANTAL CRUCIALE PRINCIPES








Betere verweving wonen en werken: beperking van de vervoersstromen
Max 4 bouwlagen – vooral belangrijk bij woningbouw
Leefbare steden voor gezinnen met kinderen
Auto’s weren uit de stad
Verstedelijking stoppen en de mensen op het platteland houden , zie “Economics of
happiness”, regionale economie – vooral in de ontwikkelingslanden
Cityvorming (te hoge concentratie ) en sprawl (te lage dichtheid) ongedaan maken –
vooral in de westerse landen.
Voedselvoorzieningen en energievoorziening in de onmiddellijke omgeving van de
stad

Waarom is laagbouw voor woningen zo belangrijk?








Voor de kinderen: groene ruimten in de onmiddellijke nabijheid van de woning.
Contact met de grond
Geen visuele storing
De open ruimte is een plaats voor spontane ontmoeting
Persoonlijke expressie van de eigen woning
Betrokkenheid bij de woonomgeving met straten en pleinen
Voldoende voorzieningen op loopafstand zijn mogelijk
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De rijwoning is de bouwsteen van een leefbaar woonweefsel:
De rijwoning (eensgezins of tweegezins) geeft
een antwoord aan de individuele woonwensen,
zowel als van de stedenbouwkundige eisen.
1..Herkenbaarheid
2..Aanpasbaarheid
3..Privaatheid
4..Uitzicht en oriëntatie
5..Woondifferentiatie
6..Herbergzame publieke buitenruimten
7..Multifunctionaliteit
8..Hoge woondichtheid
9..Voordelige kostprijs
Relatie met de publieke ruimte
Enz…

“Hundertwasser” gaf ons het voorbeeld hoe je met kwalitatieve architectuur zeer hoge
woonkwaliteit kan realiseren in de stad met een hoge woondichtheid.
Foto’s :
Appartementen in het hart van Wenen met ruime dakterrassen, gebouwd met
voornamelijk recyclagematerialen.
Het is nu een toeristische trekpleister en inspiratiebron voor vele architecten die niet
akkoord zijn met de strakke neo-modernistische strekking.
Hundertwasser heeft steeds gevochten tegen de rechtlijnigheid en de anonimiteit in de
modernistische architectuur;
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CIJFERS OVER WOONDICHTHEDEN
Netto woondichtheid, excl. voorzieningen zoals winkels, scholen? bureaus, enz:
Verkaveling met vrijstaande woningen = 10 woningen/ha
Rijwoningen met aaneengesloten bebouwing = 20 woningen/ha (dorp)
Gemiddelde bruto woondichtheid (incl. voorzieningen) op dorpsniveau bedraagt 15
woningen/ha.
Het “Structuurplan Vlaanderen” voorziet een bruto-woondichtheid van 25 woningen/ha
als een minimum in het buitengebied. Men wil dus appartementsbouw = stapelbouw in
de landelijke woonkernen.
Stads-rij-woningen geven een netto dichtheid van 20 à 40 woningen/ha (twee woningen
boven mekaar)
We rekenen in de stad op max. 2 inw./won. = 40 à 80 inw./ha (netto)
(De gemiddelde woningbezetting bedraagt in België: 2,2 inwoners per woning)
Ter vergelijking,
de bruto woondichtheid (incl.
voorzieningen) van:
Brussel: 65 Inw /ha = 26 à 35
woningen/ha.
Parijs: 200 inw./ha = 90 woningen/ha
(4 verdiepingen), dit is de hoogste
woondichtheid van Europa. zie foto.
Deze dichtheid is mogelijk zonder
woontorens, dank zij intelligente
stedenbouwkundige regelgeving.

Voorbeeld Brussel,
In Brussel komen er jaarlijks 20.000 extra inwoners per jaar bij. Dit geeft 280.000
extra bewoners tegen 2026! (Ofwel 70.000 à 90.000 nieuwe woningen)
Hier spreekt men zelfs over “groene hoogbouw” in de groene gordel van Brussel.
In het Brussels Gewest zouden er tegen 2025 minstens 70.000 woningen moeten
bijkomen. Tegen het huidige bouwritme is dat onbegonnen werk. Het bestemmingsplan
moet het bouwen van privéwoningen in industriegebied gemakkelijker maken en zorgen
voor een hogere dichtheid van de bebouwing. Er wordt ook onderzocht of
kantoorgebouwen die al geruime tijd leeg staan, kunnen worden verbouwd tot
appartementen.
Vier à vijf verdiepingen hebben steeds hoge dichtheden en toch leefbare steden
en goede architectuur opgeleverd.
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DE INTEGRALE STEDENBOUW IN DE AUTONOME STAD
HOE MINDER VERKEER HOE BETER
VAN BEDRIJFSWAGEN NAAR DE BEDRIJFSWONING
Het concept WALK TO WORK – het integrale gebouw: te voet naar het werk.
Functieverweving: wonen en werken
In principe zou een werkgever (bank, overheid enz…) er voor kunnen zorgen dat hij alle
werknemers een woning bezorgt op loopafstand van 400 m. Ook de kinderopvang zou
een onderdeel moeten zijn van het kantoorcomplex.
Als er een werknemer weggaat en vervangen wordt door een andere, dan zou de vorige
werknemer moeten verhuizen.
Zo bekomen we een leefbare stad met een minimum en auto’s en transport.
Tweeverdieners:
Bij tweeverdieners kan “walk to work” niet gerealiseerd worden,tenzij ze beiden in
hetzelfde bedrijf werken , dus kan men er naar streven dat toch de helft van de
bewoners op loopafstand van het werk woont.
HET STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT
Gelijkvloers: functies
Verdieping: wonen met tuin
Boven de woningen: kantoren
Uitgangspunten:
Verhouding kantoor / woonfunctie: ¼ à 1/6
 Kantoren: gemiddeld 10 m² per persoon
 Wonen: gemiddeld 40 m² per persoon
 Groenvoorziening: de norm bedraagt min. 10 m² per persoon.
Als we de kantoren boven de woningen voorzien geven we de bewoners nog contact met
de straat en de achtertuin.
Op het gelijkvloers kunnen de diensten en winkels op de straat uitgeven.

Voorzien in dit voorbeeld project: verdichting stedelijk bouwblok
Aantal woningen: nieuwbouw: 48, renovatie met 2 woningen per pand: 64 woningen
Totaal aantal woningen: 112
Aantal bewoners: nieuwbouw: 76, renovatie: 140
Totaal aantal bewoners: 216
Oppervlakte: 1,2 ha
Bruto woondichtheid: 180 woningen/ha
Oppervlakten:
Totale oppervlakte woonblok: 12.650 m²
Wonen: 13.820 m² (grote woningen van gemiddeld 65 m²/persoon)
Kantoren: 2.220 m²
Groen: 8.586 m² (40 m²/persoon)
Diensten en winkels: 4.364 m²
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Grote stedenbouwkundige voordelen:
1. Een fundamentele oplossing voor de files.
2. De energiebesparing is enorm: 1/3 van ons energieverbruik komt door transport.
3. Herwaardering van het stedelijk weefsel: renovatie en nieuwbouw worden samen in
een project aangepakt.
4. De autoluwe stad is een automatisch gevolg.
5. Verdichting is mogelijk met hoge woonkwaliteit: 180 inwoners per ha. (ter
vergelijking: Parijs: 200 inwoners/ha en Brussel 66 inwoners/ha).
Grote economische voordelen:
Voor de werkgever
De bedrijfswagens worden bedrijfswoningen, waardoor het vastgoedpatrimonium een
interessant fiscaal voordeel wordt.
Een bedrijfswagenkost per maand gemiddeld 400 à 500 euro per maand
Een bedrijfswoning brengt gemiddeld 600 euro per maand op.
Minder files = minder kosten.
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Voor de overheid
Minder investeringen in duur massatransport zoals metro, autosnelwegen, ondergrondse
parkeerplaatsen. Een fundamentele oplossing voor de files.
Voor de bewoners
Geen dure benzine.
Voor de middenstand
Betere bereikbaarheid en meer bewoners geven meer mogelijkheden.
Belangrijke leefmilieuvoordelen:
 Betere luchtkwaliteit
 Meer leefbare steden
 Compactere ruimtebenutting
 Geen files: minder stress
 Minder ruimtegebruik door het autoverkeer
CONCLUSIES
Torens zijn nergens voor nodig en geven alleen maar nadelen en geen
voordelen
Voor de “verdichting” moeten we het ook niet doen:
dit voorbeeldproject toont ons dat heel hoge dichtheden kunnen gerealiseerd worden met
een zeer hoge woonkwaliteit en dat verdichting zelfs de woonkwaliteit kan verbeteren.
We benaderen in dit project de woondichtheid van Parijs, die de hoogste dichtheid heeft
van Europa.
Ter vergelijking: Brussel: 65 inwoners/ha
Parijs: 200 inwoners/ha
Dit “walk to work” project toont aan:
1.. Dat een kwalitatieve verdichting van het bestaande stadsweefsel mogelijk is.
2.. Een hoge dichtheid met 180 inwoners per ha. is mogelijk met relatief grote
gezinswoningen met alle nodige voorzieningen:
 kindercrèche
 wasserette
 gemeenschappelijke eetzaal
 kleine parkings voor kleine elektrische voertuigen
 fietsenstalling
 ateliers
 bureaus met een werkplaats voor alle bewoners
 zeer veel groenvoorziening en
 speelruimte voor de kinderen
 zeer aangename kantoorruimten met grote dakterrassen en daktuinen
 enz…………………

De regel moet zijn:
hoe minder verkeer hoe beter.
Men kan in stadscentra multifunctionele gebouwen ontwerpen waarin de drie onderste
verdiepingen woningen zijn en daarboven kantoren, met op het gelijkvloers
gemeenschappelijke functies zoals kinderoppas, winkels, wasserette, cafés, enz…
Zodoende men met de lift naar het werk. Elke werkgever zou dus voor de woningen zijn
werknemers kunnen zorgen.
Zo krijgen we een leefbare en duurzame stad met een minimum aan ruimte gebruik, een
minimum aan energieverspilling, een hoge woonkwaliteit en geen stress of tijdsverlies
om naar het werk te rijden.
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VERDICHTING, OOK NODIG OP HET PLATTELAND EN IN DE
VOORSTEDELIJKE SUBURBANE GEBIEDEN
De villaverkavelingen dienen anders aangepakt te worden. De ruimteverspilling door
de auto is ontstaan omdat men de auto als maatgevend heeft beschouwd in het ontwerp
van de woonbuurt. Als men de mens en het kind als maatgevend beschouwd bekomt
men het woonerf, met een andere maatvoering. Voor het landelijk wonen is de rijwoning
en de half-open bebouwing de maatstaf. Woondichtheden van 16 woningen per ha zijn
zeer leefbaar. Het structuurplan Vlaanderen voorziet 25 woningen/ha in het
buitengebied. Dit veronderstelt menging met appartementenbouw (2 woningen boven
mekaar).

ONTWERP OP MAAT VAN DE AUTO

ONTWERP OP MAAT VAN DE VOETGANGER
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UITBREIDING

EN

INBREIDING

Uitreksel uit het boek: “Wonen of Wijken van Jan Tanghe, Sieg Vlaminck en Hugo Vanderstadt ‐ 1979
VERDICHTING IS OOK NODIG IN DE BESTAANDE OPEN BEBOUWING
Als men een verkaveling aanpast met een hogere woondichtheid, dan blijkt de auto nog
altijd een zeer groot ruimtebeslag te hebben, zelfs bij toepassing van het
woonerfprincipe, zie tekening hierboven.
Als men kleine elektrische voertuigen gebruikt (wat in de toekomst onvermijdelijk zal
zijn) is dat ruimtebeslag veel minder en aanvaardbaar. Zo komt veel meer ruimte vrij
voor de woonfunctie en groenvoorzieningen.
MET DE AUTO

MET KLEINE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
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5.. CONCLUSIES
1.. IS GROENE HOOGBOUW HELEMAAL NEP?

Neen, niet altijd, zo lang met het maar niet als groen of
ecologisch gebouw pretendeert. De typische nadelen van
hoogbouw blijven, alleen het uitzicht verandert.
Het energieverbruik is altijd VEEL hoger dan bij laagbouw.
Het verticale bos is een illusie, zeer duur, gevaarlijk en
moeilijk in onderhoud.
Voorbeelden
Als landmerk:
De wenteltraptoren als herkenningspunt in de Noordwijk te
Bussel.
(ontwerp Elias Vanderstadt)
De terrassen zijn ruim genoeg om het onderhoud te
kunnen doen van de bomen. Voor de veiligheid tegen
vallende takken kunnen de nodige maatregelen genomen
worden.
Het geeft bestaande stad van glas en beton een ludiek
landmerk dat op die specifieke plaats een nuttige
verademing kan zijn.

De Park Royal Tower te Singapore
Ontwerp: WOHA Architects
Als er dan toch hoogbouw moet komen, dan
kunnen we het beter wat aankleden met wat
groen zoals hier te Signapore.
(kantoorgebouwen)
Het groen is veilig verwerkt tussen de torens en
het geheel is altijd beter dat de gekende
glazendozen of het “verticale bos”..

2.. DE VERTICALE STAD = SPROOKJE
De verticale stad is een show met mooie plaatjes...maar ook niets meer. We missen de
ecologische dimensie en de essentie van een leefbare stad.
3.. KWALITATIEF VERDICHTEN EN LEEFBAARHEID VERHOGEN ZIJN GOED
MOGELIJK
Inbreiding in stad en platteland zijn mogelijk en nodig om de ruimteconsumptie tegen te
gaan.
Gemengde gebouwen met werkfunctie en woonfunctie in het stadsweefsel zijn de
oplossing voor het probleem: walk to work, alles op loopafstand
Voorwaarde: de stad moet autoluw worden.
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WEBSITE:
www.hetautonomehuis.be
DE VOLGENDE DOCUMENTEN ZIJN TE DOWNLOADEN:
 De beleidsnota met de standpunten en concrete actieponten
 Het beleidsadvies certificaten
 De actuele nieuwsbrieven
HET E-BOEK:
Inleiding
1. Autonome watervoorziening
2. Biobrandstoffen voor meer autonomie.
3. Biogas
4. Autonome voorziening van elektrische stroom
5. Van smart grid naar local grid
6. Windenergie op kleine schaal
7. Kleine waterkracht
8. Autonomie met warmtekrachtkoppeling
9. Nulenergie: van passief naar actief en autonoom huis
10. Materiaalkeuze en concept van het autonome huis
11. Autonomie met minder transport
12. Autonomie met voeding
13.Van “co-housing” naar “eco-housing” en “eco-village”
14. Literatuurlijst en slot
Korte inhoud
CONTACT:
Post adres van “Het Autonome Huis”:
Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel
Tel: 052 / 37 11 38
e-mail adres : info@hetautonomehuis.be
PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS :
1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster.
2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie, waarbij zo
veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt.
3. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up
4. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal netwerk.
5. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk.
6. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel mogelijk gebruik
makend van het bestaande patrimonium.
7. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken.
8. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco‐slaapsteden.
9. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar
10. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur een maximaal
energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.
11. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de elektriciteits‐ en
de warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te kunnen opvangen.
12. Compacte bouwsystemen: dit heeft vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat in onze
steden en dorpen het geval is: de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm.
13. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze dozensysteem
waarbij een uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft vooral te maken met
aaneengesloten bouwen zoals dat in onze steden en dorpen het geval is: de rijwoning is de meest
compacte en de meest energiezuinige woonvorm.
14. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:
Ten eerste: beperk de energievraag
Ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie
Ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op.
©Hugo Vanderstadt  ecohousing architectuur

