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HET AUTONOME HUIS 
VOOR MEER ZELFVOORZIENING 
NIEUWSBRIEF  NR 9  --   JUNI. JAARGANG 2013 
 De inhoud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt worden voor publicaties en 

onderricht, mits bronvermelding en de vermelding van de auteur. 
Auteur : Hugo Vanderstadt - eco-architect en stedenbouwkundig ontwerper 
 

ARCHITECTUUR IN TRANSITIE - DEEL II 
 
1.. Monocultuur en verschraling van de leefomgeving 
     Verschraling van de stedelijke ruimte, ook door "toparchitectuur"... 
2.. Elitearchitectuur, het volk protesteert  
3.. Verharding van de vruchtbare bodem 
4.. Futurisme 
5.. Neo-formalisme: verpakkingsarchitectuur 
6.. De hoge prijs van de spektakelarchitectuur 
7.. Begripsvernauwing: architectuur wordt beperkt tot esthetiek en spektakel 
8.. De uitholling van het begrip duurzaam 
9.. Revolutie in de architectuur? Welke revolutie? 
10.. Hoe is het zo ver kunnen komen? Le Corbusier, post- en neo modernisme 
       De FOUTE DROOM -- de CIAM gedachte  
11.. Het vallen en opstaan van stijlen in de architectuur 
DE TEGENREACTIE 
12.. TRANSITIE ARCHITECTUUR:  
       autonoom stadsherstel van onder uit en 'slow architecture' 
13.. Kleur en ornament: medicijn tegen monotonie en verschraling. 
14.. Groene architectuur: een nieuw huwelijk tussen architectuur en natuur 
15.. Conclusie: de architectuur van morgen:  
       regionaal, bioklimatisch en integraal weefselherstellend. 
ACTUA 
1.. Zonnepanelen en dakbegroening gaan hand in hand. 
2.. Het boek "Het autonome huis" is nu in gedrukte vorm verkrijgbaar. 
3.. Het gebeurt nu: een enorme verschuiving in stroomproductie. 
4.. Na de economische crash, meer ambachtelijkheid in de architectuur. 
 
 
Welke architectuur is het juiste antwoord op de uitdagingen van de toekomst? 
 
De huidige sociaal maatschappelijke veranderingen zijn even groot dan in de jaren '30 
toen de industriële revolutie eraan kwam. 
Le Corbusier en co realiseerde een revolutie in de architectuur die een antwoord was op de 
massaproductie en mechanisering. 
Het ambachtelijke en het ornament verdwenen. 
En nu? 
De derde industriële revolutie: we staan op een scharnierpunt, economisch, sociaal en 
ecologisch, het overleven op deze planeet staat nu centraal. 
Zie Jeremi Rifkin "This is lateral power" (youtube filmpje van 4 minuten)  
http://www.youtube.com/watch?v=EW3pQ0IXAPo 
 
Een nieuwe revolutie in de architectuur is onvermijdelijk: regionaal geïnspireerd, mens en 
natuurvriendelijk. Het einde van de neo-modernistische en de internationale stijl. 
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1.. MONOCULTUUR EN VERSCHRALING VAN DE 
LEEFOMGEVING 
 
Wat bedoelt men met verschraling? 
Van waar komt deze verschralende architectuur ? 
Onderstaande beelden spreken voor zich... 
MONDIALISERING = massaconsumptie, monocultuur en  grootschaligheid  
contra  
LOKALE ECONOMIE = biodiversiteit 

 

Over monocultuur , Citaat uit het C2C-boek: 
“De manier waarop mensen op dit prachtige ontwerppatroon van de natuur hebben 
gereageerd, zou je de 'aanval van one size fits all' kunnen noemen. Lagen beton en 
asfalt vernietigen bossen, woestijnen, kustmoerassen, oerwouden, kortom alles wat op 
hun pad ligt. Gebouwen die met elkaar een zielloos front vormen, verschijnen op 
plaatsen waar de gebouwde omgeving zich decennia- en zelfs eeuwenlang schitterend 
en cultuurgebonden heeft ontwikkeld. Gebieden die ooit een rijk paradijs waren vol 
loofbomen en wilde flora en fauna, zijn verworden tot onbeduidende plaatsen waar 
alleen de sterkste soorten, zoals kraaien, kakkerlakken, muizen, duiven en grijze 
eekhoorns overleven. Landschappen vervlakken tot gazons met maar één soort gras 
dat kunstmatig tot groei wordt gestimuleerd, maar voortdurend wordt gemaaid, 
afgebakend door strakke hagen en een paar streng gesnoeide bomen. De eentonigheid 
grijpt om zich heen en verplettert op zijn weg alles wat karakteristiek was voor een 
bepaalde plek. Waar het op neerkomt is: steeds meer van hetzelfde.” 

 
Le Corbusier beschouwde een huis als een machine en zijn architectuur van het 
"modernisme" stond volledig ten dienste van het functionele en straalde hierdoor dikwijls  
levensloosheid en monotonie uit. 
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Architect Alain Sarfati: 
Gekwalificeerd als dé filosoof van de Franse architecten is hij ervan overtuigd dat 
architectuur een uitdrukking moet zijn van de plaatselijke cultuur.  
Architect SIMON VELEZ , Columbia, zie Youtube - 
http://www.youtube.com/watch?v=zSyJZgKc4kY  
 “Architectuur is een culturele expressie. Moderne architectuur faalt in het weergeven van 
de inheemse wooncultuur. Deze extreme vorm van globalisatie maakt me boos.”  
VERSCHRALING VAN HET STRAATBEELD: EEN SLUIPEND FENOMEEN 

 
Less is more; less is bore... 
Eenvoud is geen garantie voor kwaliteit. 
Toename van de  monotonie in het 
straatbeeld door gebouwen van staal en 
beton. 
Hundertwasser: "Monotonie is de ergste 
vervuiling: het is gif voor de ziel"   
 “Deze bouwstijl kun je omschrijven als: 
gevoel- en emotieloos, dictatoriaal, 
harteloos, agressief, glad, steriel, zonder 
ornamenten, koud, onpoëtisch, 
onromantisch, anoniem en gapende leegte." 
Bijna ongemerkt verandert de leefomgeving: men wordt gewend aan iets dat men 
eigenlijk niet wil.  
De hoofdoorzaken van mentale de fysieke ziekte volgens de Oosterse geneeskunde in 
volgorde van belangrijkheid: 
1. De omgeving 
2. De voeding 
3. De leefwijze  
Dit wordt bevestigd door modern wetenschappelijk onderzoek. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zSyJZgKc4kY&feature=share
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Dirk Draulans in Knack 26 jan 2013 
"Recent onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat er een rechtstreekse interactie kan zijn van 
genen met hun omgeving. Er zijn genen die mensen het slechte pad op jagen als ze in een 
situatie opgroeien met veel straat- of familiaal geweld, maar dezelfde genen kunnen van 
jonge mensen sociaal-voelende individuen maken als ze terechtkomen in een warm gezin 
of een aangename schoolomgeving. Sommige genen kunnen iemand dus sturen in de 
richting die het beste lijkt overeen te stemmen met de omgeving waarin hij of zij moet 
leven." 
 
Niets nieuws onder de zon: 
Deze kennis over deze sociologische fenomenen dateert trouwens reeds uit de jaren '60 
toen men het modernisme in twijfel begon te trekken. 
Jane Jacobs, Alexander en vele anderen hebben destijds vlijmscherpe kritiek geuit op de 
monotone stedenbouw. Het heeft tijdelijk effect gehad, tot de jaren '80, toen begon het 
opnieuw...de internationale stijl veroverde de nieuwe economieën in China, India, Brazilië , 
enz... In alle steden van de wereld dezelfde verschralende architectuur, ten koste van de 
plaatselijke cultuur. 
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DE LEEGTE, MINIMALISME EN ZWARTGALLIGHEID  ZIJN NU IN DE MODE 
 

Foto: archdaily 

Foto's: Bouwen met baksteen en Bewood 
 
De voorgevel zorgt niet meer voor het 
contact met de omgeving.  
 
 

 
Foto's: archdaily 
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VERSCHRALING IN HET STADSBEELD: OOK DOOR TOPARCHTECTUUR. 

 
 
Ook deze gelauwerde architectuur van toparchitecten kan niet ontsnappen aan de 
vaststelling dat ze passen in het 'verschralingsfenomeen'. 
 
 
 
Belgian Building Award 2013.                    Europacollege Brugge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARCHITECTUUR = STEDENBOUW = LEEFMILIEU 
 
Toparchitectuur zou niet de architect maar eerder de gemeenschap moeten dienen. Dit is 
mogelijk als men uit zijn ivoren toren stapt en inpikt op de reële eisen van de "verbruiker". 
 
De maatschappelijke impact van de architectuur op langere termijn ontgaat vele 
architecten: gebouwen gaan geen 10 jaar, maar 100 jaar mee. 
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2.. ELITE ARCHITECTUUR OF ARCHITECTUUR VAN DE 
GEBRUIKER? 
 
Elitarisme komt vooral voort uit het piramidale systeem gekenmerkt door  
o ongelijkheid 
o competitiedrang 
o grootschaligheid 
 
Gevolgen: 
Architecten gaan op zoek naar rijke bouwheren en invloedrijke politici. 
Zo kan men extreem dure gebouwen ontwerpen die opvallen. 
"Ongewoon" doen is de boodschap. 
Is dat wel passend in de omgeving? Die vraag mag de bewoner zich niet te stellen want 
esthetische normen worden geclaimd en gedicteerd door de elite.  
Alles wat niet past in hun visie wordt "kitsch" en minderwaardig genoemd. 
 
ARCHITECTUURWEDSTRIJDEN: BOVEN DE HOOFDEN HEEN.  
 
Voorbeeld: de stadshal te Gent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERVREEMDING: HET VOLK PROTESTEERT 
 
Waar is   
o de frivoliteit 
o het organische, spontane 
o het verticalisme 
dat Gent zo typeert? 
Wat willen de Gentenaars zelf? 
 
Eerst vragen wat de klant wil en dan ontwerpen is aan te raden! 
 
 
Bob Van Reeth: 
"Het is altijd de bouwheer die de aanzet geeft voor een culturele verwezenlijking in een 
gebouw, niet de architect. Ik vind architectuur veel te belangrijk om aan architecten over 
te laten. Het is de bouwheer die een spoor wil nalaten voor de toekomst, niet de 
architect.” 
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Prof. Bernard Lietaer: (economist) 
"We zijn aan het einde van een periode. We stoten op de limieten van het industriële 
tijdperk. ''Volgens mij zullen we nog voor 2020 in de richting bewegen van een 
catastrofale breakdown op wereldvlak, en catastrofaal is het woord. Zo krijgt 
klimaatverandering op zeker moment zijn eigen dynamiek. We moeten iets doen wat nog 
nooit gebeurd is. Eigenlijk hebben we een mirakel nodig, maar de instrumenten om 
mirakels te laten gebeuren, bestaan. ' 
 
Een van die instrumenten wordt ons aangereikt door Jeremi Rifkin: 
'Het piramidale "top down" systeem heeft afgedaan 
"Lateral power" is het antwoord voor de toekomst. ' 
 
Een ander instrument is de planning van onder uit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Over  "gewoon-wording" 
 
De architecten beweren wel eens dat de mensen die nieuwe architectuur wel zullen 
gewoon worden. 
Deze gewoon-wording = gewenning heeft te maken met aanvaarding van iets wat niet 
voldoet aan de verwachtingen van de bewoners in een specifieke context.  

 
 
Te vergelijken met het gekookte kikker -syndroom:  
 
men laat de kikker gewennen aan een trage 
temperatuurstijging van het water tot hij dood kookt.  
Zo kan een mens ook gewennen aan vergif tot hij kanker krijgt. 
Zo kan men wennen aan een stad van staal en beton met 
toenemende agressie, vervreemding en apathie tot gevolg. 
 
Oplossing: 
 
maak gebouwen die de mensen van in het begin goed vinden. 
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3.. BETONNERING  VAN DE VRUCHTBARE BODEM 
 
De voorbije jaren is er in de Europese Unie dagelijks ruim 250 hectare grond bedekt met 
een laag asfalt, beton, of andere ondoordringbare materialen. Dat is minder dan het 
gemiddelde van 275 hectare in de periode 1990-2000, maar vormt nog steeds een grote 
bedreiging voor de vruchtbare bodem en het grondwater, waarschuwt de Europese 
Commissie in een nieuw rapport.  

Het gaat dan om straten, pleinen, parkings, maar ook over gebouwen en industrie. In heel 
Europa bedekken ze jaarlijks een nieuwe oppervlakte ter grootte van Berlijn. "Deze 
onhoudbare trend bedreigt de beschikbaarheid van vruchtbare grond en 
grondwaterreserves voor toekomstige generaties", verklaart de Europese Commissie. 

Met het in mei gepubliceerde MIRA-onderzoeksrapport 'Bodemafdichting' zijn er ook voor 
Vlaanderen actuele gegevens over bodemafdichting. Voorbeelden van afdichting zijn 
bebouwing maar ook parkings, wegen en het spoor- en waterwegennet. Uit het rapport 
blijkt dat de Vlaamse bodem voor 13 procent afgedicht is. Hoge afdichtingspercentages 
komen voor in de Vlaamse Ruit (Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel). 

HET VOEDSELPROBLEEM 
Een wereldvoedselcrisis is onvermijdelijk als we op deze wijze de vruchtbare bodem 
blijven vol beton storten. 
Zie VN rapport artikel in De Standaard van 9 juni 2013: "Begin van de derde wereldwijde 
voedselcrisis". 
 
C2C: na de bouw dient men over meer biomassa te beschikken dan ervoor. 
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HET WATERPROBLEEM 
Vooral industrieterreinen zijn grote ruimtevreters en dragen bij tot de wateroverlast omdat 
ze gigantische hoeveelheden regenwater opvangen en naar de dichtsbijzijnde waterloop 
sturen die daar niet voor geschikt is. Naast de watervervuiling is er is er ook het 
"wegspoeleffect": alle biologisch leven worden weggespoeld door de massale 
waterstromen. Onderstaand voorbeeld toont ons het industrieterrein van Asse (55 ha 
verharde oppervlakte): mede oorzaak van wateroverlast van de Molenbeek in de lager 
gelegen gebieden. Nu voorziet men bufferbekkens (3 ha) in de lager gelegen gebieden. 
Betere oplossing: elk bedrijf voorziet zijn eigen waterbuffer d.m.v. een groendak. Op deze 
wijze werkt het principe: de vervuiler betaald. 
 

 
 
HET "URBAN HEAT ISLAND EFFECT" 
 

Onder invloed van de 
zonnestralen warmt de 
stad veel sneller op dan 
het platteland omdat het 
koelend effect van de 
biomassa ontbreekt. 
Het voorzien van 
groendaken en het 
begroenen van de 
openbare ruimten zal veel 
helpen om dit probleem 
op te lossen. 
 
Een recente studie te Gent 
toont dat het verschil 
tijdens hete dagen 8°C is. 
 

 
 
 
 
 
LUCHTKWALITEIT, BIOMASSA EN BIODIVERSITEIT 
 
Het luchtzuiverend effect van groenvoorzieningen in de stad kan niet genoeg benadrukt 
worden en de recente studies wijzen ook op de enorme mogelijkheden van 
groenvoorzieningen voor de luchtkwaliteit. 
De natuur integreren in de architectuur wordt een grote uitdaging voor de toekomst. 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=u9K6yA3yB7oKUM&tbnid=wHckFOX7D_8PZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.southwesturbanhydrology.com/urbanization-concerns/urban-heat-island-effect/&ei=mvzFUdGyDMTlswbVw4GABg&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNGYAA7ILWVQBSI_ZrNMUc8BF8R07Q&ust=1372016129516130
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4.. FUTURISME 
                                                                     
Architecte Zaha Hadid                                                              

 
Architect Matti Suuronen 

 
FUTURISTISCHE ARCHTECTUUR  IS MEESTAL 
EEN NIEUWE VERPAKKING VOOR  DE 
"MIERENSTAD".  
 
Men bouwt kritiekloos verder op 
grootschaligheid, massatransport, de files, de 
stadsvlucht enz.  
Allemaal ten koste van de authenticiteit van 
de plek, van de natuur en van de mens. 
De vervreemding van de mens met de natuur 
en van mekaar wordt nog versterkt met dit 
soort architectuur. 

 
HET IS ARCHTECTUUR VOOR EEN ANDERE PLANEET  

http://www.berting.nl/futuro/
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5.. NEO-FORMALISME: VERPAKKINGSARCHITECTUUR 

 
 
De gevel wordt losgerukt van het gebouw en heft een eigen vormexpressie.  
Dit is in principe geen probleem als de gevelopbouw geen hinder is voor de functie 
binnenin. 

 
Architect Toyo Ito is wereldvermaard voor zijn conceptuele architectuur: architectuur 
wordt sculptuur, een interessant kijkobject; los van de omgeving en de bewoner. 
De gevel staat los van de inhoud, zie Serpentine Pavillion te Londen. 
De architectuur staat los van de omgeving, zie paviljoen in het centrum van Brugge. 
 

Rechts: het Bicentennial Civic Centre 
Zolang de gevelopbouw geen functionele hinder 
biedt voor de bruikbaarheid van het gebouw kan 
men heel wat fantasieën tolereren. 
Maar... 
Het is toch altijd beter dat de gevel uitdrukt wat 
er binnenin gebeurd en dat de gevel een 
verlengde is  van de binnenkant.  
Zo zijn terrassen een welkome overgangsruimte 
tussen binnen en buiten. 
De gevel als verbinding in plaats van scheiding... 
 
 
  

https://www.google.be/search?q=bicentennial+Civic+centre&hl=nl&rls=com.microsoft:nl-BE:IE-Address&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Z6LJUbeKEYvEtAajhoGIBQ&ved=0CEAQsAQ
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6.. DE  HOGE PRIJS VAN SPECTAKELARCHITECTUUR 
 
K peil passief huis: 15 
1400 EURO/M² 
 
K peil lage energie woning: 30 
1200 EURO/M² 
 
Het havengebouw te Antwerpen - architect Zaha Hadid  

 
Kostprijs 49,9 miljoen euro  
49. 900.000 / 14.000 m² = 
3.564 EURO/M² 
K- peil: 45 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vlinderpaleis 

Het Antwerpse justitiepaleis, een ontwerp van de 
Britse architect Richard Rogers 
PER M²: 280.000.000 / 78.000 m² =  
3.589 EURO/M²  
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmmuseum Amsterdam 
Ontwerper: het Weense bureau Delugan Meissl 
Associated Architects 
 
Het nieuwe Filmmuseum (bruto oppervlakte circa 
7.200 m²) geeft onderdak aan 4 filmzalen met 
respectievelijk 300, 120 en 80 zitplaatsen. Ook is 
er ruimte voor tentoonstellingen en educatieve 
activiteiten (1.200 m²), bibliotheek, 
studiecentrum, werkruimten en horeca en 
winkels. Het museum, hét centrum voor de 
cinematografie in Nederland, is niet langer meer 
verspreid over de verschillende vestigingen.   

 
Kostprijs: 79.000.000 euro / 7200 m² =  
10.972 EURO/M² 
 
 
  

http://blogs.tijd.be/.a/6a00d83451d54269e20115714b38dc970c-pi
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7.. BEGRIPSVERNAUWING: ARCHITECTUUR WORDT 
BEPERKT TOT ESTHETIEK  

 
REDUCTIE  VAN DE ARCHITECTUUR TOT LOUTER ESTHETIEK  

De toenemende complexiteit van de bouw reduceert de functie van de architect wordt 
meer en meer tot esthetisch adviseur. De conceptfase in overleg met de gebruikers weegt 
daardoor minder door in het eindresultaat. 
 
Lau Tsé:  
"Het is niet de theekop die belangrijk is, maar wel de thee".  
 
Een gebouw met een goede functionele indeling is nog geen architectuur 
Een mooi gebouw dat niet bruikbaar is, is geen architectuur (Architectuur is geen 
beeldhouwkunst). 
In de mate dat we de vorm in harmonie kunnen brengen met de functie bekomen we 
architectuur. 
 
DE ARCHITECT: EEN BEPERKTE SCHAKEL IN EEN GROTER GEHEEL? 
Door de complexe bouwtechnieken en de grootschaligheid van vele projecten worden de 
architecten gekneld tussen allerlei specialisten: ingenieurs, economisten, budget-analisten, 
experts in klimatisatie en technische inrichting, enz... Het gevaar bestaat dat de architect 
de overkoepelende greep op het bouwgebeuren verliest en is hij niet meer de meester 
over het geheel. 
 

  
In principe zouden zowel het functionele, het technische als het esthetische concept 
samen met de gebruiker moeten bepaald worden en door de architect opgevolgd tot de 
uitvoering. 
 
DE ARCHITECTUUROPLEIDING 
Men legt de laatste jaren steeds meer de nadruk op de "presentatiekunst", de verpakking 
en "het anders zijn" wordt steeds belangrijker.  
Het functionele van het gebouw dreigt ten onder te gaan aan het "formalisme". 
Als de student niet modieus (=zeer tijdsgebonden neo-modernisme) kan of wil ontwerpen 
valt hij uit de boot. 
De maatschappelijke opdacht van de architectuur wordt hierdoor op de tweede plaats 
gedrukt. 
Het maken van contrasten met de omgeving wordt zelfs gestimuleerd.  
Hierdoor ontstaat een hele generatie architecten die niet bewust zijn van de invloed die ze 
hebben op het toekomstig uitzicht en functioneren van de stad en het platteland, een 
tijdbom voor onze steden? 
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8.. DE UITHOLLING VAN HET BEGRIP DUURZAAM 
Het begrip "duurzaam" heeft veel interpretaties gekregen. 

 
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder 
het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 
gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. 
 
De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de 
opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. 

 
De Balk van Beel te Leuven kreeg de hoogste Breeamscores, uniek in Europa.   
(BREAAM = BRE Environmental Assessment Method) We zullen in de volgende edities hier 
dieper op inzoemen. 

Foto: de Balk van Beel tijdens de bouwfase. 
 
Ecologische en duurzame architectuur hebben in de eerste plaats te maken met respect 
voor de natuur, bio-ecologische bouwmaterialen, het behoud van de biomassa en de 
biodiversiteit en het uitbouwen van een veerkrachtig stedelijk weefsel. 
 
GROENE ARCHITECTUUR? 
 
De Japanse architect Hirata wil ons doen geloven dat zijn ideeën de toekomstige 
ecologische architectuur zijn omdat zijn structuur gebaseerd is op organische vormen die 
in de natuur voorkomen. 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Generatie_(periode)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Definitie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brundtland-rapport
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondstoffen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atmosfeer_(astronomie)
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OVER DUURZAAMHEID EN ARCHITECTUUR 
Onderstaand artikel legt de relatie tussen duurzaamheid en architectuur. 
Door Michael Mehaffy & Nikos Salingaros (03 Juli 2013) 
Verscheen origineel in  Metropolis Magazine: “Why Green Often Isn’t” 
lees meer... 
 
Samenvatting van dit artikel: 
De nieuwe icoongebouwen die zogezegd hoog scoren met "gouden leed 
duurzaamheidscertficaten" (LEED = Leadership in Energy and 
Environmental Design) blijken in de praktijk slechter te scoren in de 
energieprestaties van vele oudere gebouwen. De oorzaak is vooral te 
vinden in de gordijngevels die veel koeling vragen en ook slecht isoleren. 
Het "diepplan-ontwerpen" veroorzaakt veel niet-verlichte ruimten 
waardoor er veel energie wordt verbruikt voor ventilatie en verlichting. Zo 
scoorde het nieuwe World Trade Center te New York de hoogste goud-
leed-certificatie, terwijl het ondermaats scoort in de energie huishouding. 
Het WTC scoort slecht 74 punten op 100 terwijl de Empire State building 
80 scoort op 100. In principe is score 100 vereist. 
Het iconische Seagram gebouw van Mies Van der Rohe scoort qua 
energieprestatie slechts 3 op 100. 
Het blijkt dat "gebouwen" theoretisch goed scoren maar in de praktijk 
wordt het gebouw heel anders gebruikt door de "gebruikers" dan men op 
papier heeft voorgesteld.  
Daarnaast zijn er heel wat neveneffecten bij grootschalige prestige 
gebouwen vanwege de grote transportstromen die ze veroorzaken. 
Ook het concept is niet altijd bioklimatisch te noemen, men doet veelal 
beroep op heel wat high tech.-oplossingen die veel energie vragen. 
Deze gebouwen hebben niet altijd het vermogen om zich aan te passen 
aan de weersinvloeden, aan de gebruikers of aan de alternatieve energie 
(=veerkracht). 
De modieuze look primeert over die aanpasbaarheid en integratie in het 
stedelijk weefsel. Het blijkt dat oudere gebouwen meestal dikwijls meer 
aanpasbaar zijn dan de nieuwe icoongebouwen. 
Architectuur criticus "Peter Buchanan", scheef onlangs in "Architectural 
Review" het volgende: "We moeten het modernisme en het modernistisch 
denken totaal herbekijken omdat het los staat van de omgevende 
werkelijkheid. Men moet stoppen met nieuwe exotische verpakkingen 
omdat ze niet bijdragen tot de noodzakelijke veerkracht.  Die veerkracht 
heb je wel als je in een fijnkorrelig weefsel werkt." 
De verdedigers van de neo-modernistische stijl beweren dat de 
tegenstanders nostalgisch zijn, oubollig en niet bereid om de vooruitgang 
te aanvaarden. 
Het tegendeel is waar: het neo-modernisme is verouderd en beantwoord niet meer aan de 
hedendaagse en toekomstige noden." 
De Oostenrijkse architect Adolf Loos (1908) beschouwde het ornament als een misdaad, 
primitief en ouderwets. Dit dogma heeft 100 jaar stand gehouden, maar er is nu niet meer 
actueel.  
 
Deze kritiek van Buchanan is niet nieuw, anderen hebben het in de jaren '60 en '70 
voorgedaan, zoals Jane Jacobs en Alexander...niettegenstaande 
hun vernietigende kritieken is er niet veel veranderd. 
 
Waarom zou het deze keer lukken? 
Omdat de zelfingenomen gefixeerde elite het contact met wat er 
in de samenleving aan het gebeuren is aan het verliezen is. 
Zoals: micro-economie, walk to work, urban farming, culturele 
diversiteit, biodiversiteit, enz...  

Tekening: van modernisme naar neomodernisme,  
naar postneomoderisme , naar... 

http://www.archdaily.com/?attachment_id=396267
http://www.archdaily.com/?attachment_id=396269
http://www.archdaily.com/?attachment_id=396270
http://www.archdaily.com/?attachment_id=396264
http://www.archdaily.com/?attachment_id=396265
http://www.archdaily.com/author/michael-mehaffy-and-nikos-salingaros/
http://www.metropolismag.com/Point-of-View/April-2013/Toward-Resilient-Architectures-2-Why-Green-Often-Isnt/
http://www.archdaily.com/396263/why-green-architecture-hardly-ever-deserves-the-name/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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9.. REVOLUTIE  IN DE ARCHITECTUUR?  
     WELKE REVOLUTIE? 
 
De bekende Chinese architect Ma Yansong predikt de "revolutie in de architectuur".  
Maar bij nader toezien... 
 
GROOTSCHALIGHEID (EN DE OUDE CIAM PRINCIPES) IN EEN ANDERE 
VERPAKKING… 

• 33 VERDIEPINGEN: onleefbaar voor gezinnen met kinderen 
• Grote slagschaduwen 
• Donkere binnenruimten in de bolvormige gebouwen 
• Gebrek aan contact met de buur en de natuur 
• Geen ontmoetingsruimten op menselijke schaal 
• Energieverspilling 
• Massale transportstromen 
• Enz... 

 
“Mensen zijn geen mieren” (=team TEN)  

 
 
 
ARCHITECTUUR: EEN EXCLUSIEF MODE-ARTIKEL VAN DE STER-
ONTWERPER ?  
 
Architectuur als kunst is gedegenereerd tot spektakel, de inhoud is weg.  
De architect wiens werk wordt gepubliceerd als “smaakmaker” maakt vormpjes die  
“trendy” zijn. Deze formalistisch aanpak steunt niet op reële biologisch behoeften van de 
mens, het zijn gebouwen om naar te kijken, niet om in te verblijven.  
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10.. HOE IS HET ZOVER KUNNEN KOMEN? 
       GESCHIEDENIS VAN HET 'MODERNISME' 
 
DE FOUTE DROOM : DE CIAMGEDACHTE 
 
De verspreiding van de Moderne Architectuur in Europa 
werd in belangrijke mate bevorderd door allerhande 
initiatieven waarvan de CIAM (Congrès International 
d'Architecture Moderne) toch wel de belangrijkste waren. 
Vierentwintig architecten onderschreven in 1928 in het 
Zwitserse La Sarraz de zogenaamde Verklaring van La 
Sarraz waarin als uitgangspunt voor een eigentijdse 
architectuur- en stedenbouwkundige praktijk werd gesteld 
dat architectuur en stedenbouw gerelateerd moesten 
worden aan de politieke en economische realiteit, aan de 
veralgemeende industrialisatie en de ermee verbonden 
maatschappelijke structuurveranderingen. 

De ontwikkeling bestaat uit twee fasen: 

De eerste fase (1928-1933) was de doctrinairste fase waarbij congressen in Frankfurt am 
Main (Woning voor het bestaansminimum) en Brussel (Rationele aanleg van woonwijken) 
plaatsvonden. Vooral Duitstalige, socialistisch georiënteerde architecten van de "Nieuwe 
zakelijkheid" hadden het voor het zeggen. De bij de thema's horende vragen hielden 
verband met de optimale omvang en hoogte van de woonblokken; hoogste efficiëntie voor 
gebruik van oppervlakte en bouwmaterialen. 

De tweede fase (1933-1947) werd vooral beheerst door Le Corbusier met een bewuste 
voorrang aan stedenbouw. CIAM IV in 1933 was toch wel het belangrijkste en meest 
veelomvattende congres met het thema 'De functionele stad'. Het van 'De functionele 
stad' afgeleide "Handvest van Athene", in 1941 door Le Corbusier gepubliceerd, was een 
document met het meest retorische en destructieve karakter van alle documenten die ooit 
uit de CIAM City zijn voortgekomen. 

Ontwerp "Ville radieuze" te Parijs en linker oever  

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/La_Sarraz
http://nl.wikipedia.org/wiki/1928
http://nl.wikipedia.org/wiki/1933
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Woning_voor_het_bestaansminimum&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/1933
http://nl.wikipedia.org/wiki/1947
http://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=De_functionele_stad&action=edit&redlink=1
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LE CORBUSIER 

Kritiek op le corbusier is relevant, maar hij had ook een paar 
juiste inzichten, o.a. 
Le Corbusier uit zijn revolutionaire boek 'Vers une architecture'(vrij 
vertaald): 
"Een nieuwe grote eeuw gaat beginnen 
Er bestaan nieuwe inzichten 
De huidige architectuur verstikt in de gewoonten 
Een stijl verwijst steeds naar een bepaalde periode die de geest van die 
tijd weergeeft. 
Deze eeuw creëert elke dag zijn eigen stijl. 
Het plan geeft het binnen en het buiten weer, de buitenkant moet het 
resultaat zijn van de binnenkant."  
 

Le Corbusier maakt de vergelijking met vliegtuigen, industriële gebouwen en 
passagiersboten: ze zijn allemaal gebouwd op basis van een goede functionaliteit.  
 
MAAR... 
Professor Hoppenbrouwers:  
"Villa Savoye" is mooi om naar te kijken en 
interessant om er in rond te wandelen maar niet 
geschikt om in te wonen". 
 
 
Kunsthistoricus Theodore Dalrymple over Le 
Corbusier. 
BETON ROT  
 
Een aantal van zijn citaten uit een artikel van 04 juni uit "De Standaard": 
 
"Architect Le Corbusier, een van de grote monsters van de twintigste eeuw, wiens invloed 
meer gedaan heeft om de stedelijke omgeving in Europa te verwoesten dan de twee 
wereldoorlogen samen. 
Le Corbusier was een architecturale fascist die de wereld uniformiteit wilde opleggen. Hij 
beschouwde mensen als eenheden en gigantisme als een deugd. Hij wilde mensen in een 
gemeenschappelijke manier van leven dwingen, ze in mieren veranderen.  
De grote vraag is hoe zo'n man zo bewonderd en invloedrijk kon worden. Welke ziekte van 
onze cultuur kan daar aansprakelijk voor zijn? 
Zijn incompetentie zou grappig zijn, als ze niet zo tragisch was. In het Indiase Chandigarh 
bouwde hij een betonnen stad zonder schaduw in de openbare ruimten. Je hoeft niet veel 
over mensen te weten om te beseffen dat schaduw in tropische streken een goed idee is. 
En geen zinnig mens kan naar de foto's van de ‘daktuin' van zijn appartementsgebouw in 
Marseille kijken zonder in lachen uit te barsten. De tuin bestaat uit betonnen structuren op 
een vlakke vloer, alsof Le Corbusier wel wist dat kinderen graag rennen, maar geen idee 
had waarom ze dat doen. 
Eerlijk gezegd denk ik dat hij aan het syndroom van Asperger leed.  

(Het syndroom van Asperger = moeite met het "lezen" van sociale situaties, gebrek aan 
inlevingsvermogen, een neiging tot vaste gewoonten, een voorkeur voor bezigheden en 
interesses met sterk herhalende of systematische elementen, neiging tot obsessief gedrag 
en makkelijk opgaan in een fantasiewereld.) 

Alleen iemand met het syndroom van Asperger zou, zoals Le Corbusier, over ‘mijn 
vriendelijke beton' kunnen schrijven, een materiaal dat rot in plaats van te verouderen. 
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Toch is hij bijna zo onaantastbaar als een icoon. Niet zo lang geleden was er in Londen 
een bewonderende tentoonstelling over zijn werk, met onder meer een stomme film uit de 
late jaren twintig: Le Corbusier staat voor een kaart van Parijs, neemt een zwart kleurkrijt 
en begint driftig een hele wijk uit te wissen, als Bomber Harris die een Duitse stad platlegt 
(Harris had dan nog het excuus dat het oorlog was). Er was ook een maquette te zien van 
wat Le Corbusier met Parijs van plan was: Novosibirsk-sur-Seine. 

Zelfs dat kon het publiek niet overtuigen van 's mans diepe criminaliteit (hij wilde veel 
andere steden, inclusief Antwerpen, hetzelfde lot doen ondergaan). Het publiek was 
helemaal geïndoctrineerd met, of intellectueel gedomineerd door het idee dat hij een genie 
was, zodat elke kritiek van leken 
majesteitsschennis zou zijn. 

Waarom blijven moderne architecten 
Le Corbusier op een voetstuk zetten?  

Zijn enige genie was een bouwstijl 
bedenken die bij geen enkele andere 
past en waarvan een enkel voorbeeld 
volstond om een in vele eeuwen 
harmonieus gegroeid stedelijk 
landschap te verwoesten!" 

 

Niettegenstaande 'Villa Savoye' reeds dateert  van 1930, wordt dit gebouw nog steeds 
gekopieerd in het kader van het 'neo-modernisme'. 
 
DE EERSTE TEGENREACTIE : POSTMODERNISME 

van 1965  tot 1980 

TEAM 10: CIAM is dood en Le Corbusier valt van zijn voetstuk. 

Team ten was een groep Europese architecten met een grote invloed in de jaren '60 en 
'70. 

De bekenste deelnemers waren: Aldo van Eyck en Jaap Bakema (Nederland),  

Zij kwamen op als jonge architecten binnen de 
CIAM en werden aangewezen om het 10de congres 
in Dubrovnik te organiseren (1956). Bij een latere 
CIAM-bijeenkomst - Otterlo '59 - verklaarden zij 
CIAM dood en gingen door met hun eigen groep, 
die zich kenmerkte door een veel informelere 
organisatie dan de CIAM. In essentie kwam men 
tot het besluit dat de CIAM de foute droom was en 
dat de leefbaarheid van onze steden bedreigd werd 
door de foute architectuur en stedenbouw. De 
bestaande bebouwde omgeving (stadsweefsel) en 
de gebruikers (inspraak) van deze gebouwen 
moeten de basis zijn voor de nieuwe architectuur. 
In 1981 overleed Bakema, die altijd een belangrijke en enigszins vaderlijke rol had 
gespeeld binnen Team 10. De resterende deelnemers besloten daarop Team 10 op te 
heffen. 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aldo_van_Eyck
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_Bakema
http://nl.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_Internationaux_d%27Architecture_Moderne
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NEO-MODERNISME: 1980 tot 2013: EEN VERGISSING VAN 33 JAAR 
CULTUS VAN HET VERLEDEN 

Hoe is het neo-modernisme ontstaan? 
In 1980 was kritiek op het post modernisme: men noemde het "de nieuwe kneuterigheid". 
Kneuterigheid is eigenlijk een pejoratieve uitdrukking van knusheid en gezapigheid. 
De "nieuwe kneuterigheid" is een schertsende benaming voor de stroming in de 
architectuur die kleinschalige woningbouw (veelal in oude binnensteden) voorstaat. 
 
In 1980 start de periode van de rechtse Tatcher- en Reagan-doctrine.  
Hippies werden youppies. 
Een architect kon niet meer opvallen en dus ging men terug naar stijl van Le Corbusier. 
Men nam enkel de stijl over en niet het functionalisme. 
Het samengaan met de historische stad werd niet opgelost, het neo-modernisme werd 
weer een contrast tussen oud en nieuw.  
Een eerste voorbeeld uit die tijd: de Cogels Osy Lei te Antwerpen. 
 
Het contrast werd belangrijker dan de integratie in het grotere geheel. 
 
Deze stroming kreeg in de jaren 
tachtig vooral in Nederland veel 
aanhang. Ze grijpt terug op de 
strakkere lijnen uit de modernistische 
traditie uit de jaren dertig en de 
naoorlogse periode. Maar de 
functionalistische filosofie wordt 
minder streng gehanteerd. Het ging 
vooral om de vormen. Er is een 
voorkeur voor min of meer rechte 
strokenbouw en "urban villa's". Vanaf 
1990 werd het neo-modernistische 
werk steeds minder sober. Er kwam 
een steeds grotere verscheidenheid 
aan vormen, materialen en kleuren. 
 
 
 

Er bestaan diverse strekkingen: gaande van 
spectakelarchitectuur tot minimalisme. Een 
gemeenschappelijk kenmerk: zich onderscheiden 
van de omgeving en opvallen wordt belangrijker 
dan zich integreren in het bestaande ruimtelijk 
weefsel. 
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DE 'FOUTE' DROOM: DE (ECO)VILLA IN HET GROEN 
 
"Archdaily" is een website die ons dagelijks overstelpt met een neo-modernistische 
architectuur.  

   
 

De riante moderne villa's die we dagelijks kunnen bewonderen op de website van archdaily 
zijn niet relevant voor de architect en de bewoner van vandaag: 
zeer ruimteverspillend; onbetaalbaar voor 99 % van de mensen en het veroorzaakt een 
fout egocentrisch ideaalbeeld over wonen. 
 
Het eerste gevolg is een eindeloze zoektocht van de architecten naar de ideale klant en de 
zoektocht van de bouwer naar de ideale open ruimte in het groen.  
Tweede gevolg: frustraties van de architect en van de bouwheer die hun dromen niet 
kunnen waarmaken. 
Je kan het best vergelijken met de ideale maten van de vrouw die niet haalbaar zijn voor 
de meeste vrouwen en eveneens heel wat frustraties veroorzaken. 
Tegelijkertijd creëert men een schoonheidsbeeld die zeer tijdsgebonden is.  
Men kan zich afvragen hoe het komt dat er tijdens de vooroorlogse periode een ander 
schoonheidsideaal was.  
 
In elk geval is er nog iets zoals "natuurlijke schoonheid" die niet tijdsgebonden is en 
betaalbaar, dat geldt zowel voor de architectuur en het vrouwelijk schoon... 

http://www.archdaily.com/386047/st-alban-s-house-rory-brooks-architects/
http://www.archdaily.com/373529/casa-del-viento-a-001-taller-de-arquitectura/
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11.. HET VALLEN EN OPSTAAN VAN STIJLEN IN DE 
ARCHITECTUUR 
Een schema met de verschillende architectuurstromingen in de Westerse geschiedenis.  

 

Eerste vaststelling:  
 

STEEDS OMMEKEER IN HET TEGENOVERGESTELDE 
 

Elke periode heeft een lange periode van ontwikkeling en dan plots als die stroming op zijn 
hoogtepunt is: een snelle periode van ommekeer in het tegenovergestelde. 
1. Van hooggotiek naar renaissance. 
2. Van rococo naar neoclassicisme. 
3. Van modernisme naar postmodernisme: de jaren ’60: Le Corbusier in ongenade.  
4. Van “postmodernisme” naar “neo modernisme “:  
Le Corbusier is in 1980 in ere herstelt qua uiterlijke vormgeving.  
De mondialisering van de architectuur is niet te stoppen: de “global village”. 
De verpakking en het spektakel komen nu eerst, daarna de bewoners en de natuur. 
De opleiding van architecten is herleid tot mooie beelden zodat de functionele inhoud op 
de achtergrond verdween. 
 
Tweede vaststelling: 
 
DE PERIODES IN DE ARCHITECTUURGESCHIEDENIS WORDEN STEEDS 
KORTER 
 

Het is opvallend dat de cultuurperiodes telkens korter worden. Hierdoor komt men op een 
nulpunt en dat nulpunt is NU. 
Er is nu een internationale economische crisis die zijn roots vindt in de schaarste van 
grondstoffen en energie. Dit is begonnen in 2008 – zie Jeremi Rufkin 
Gelieve dit te bekijken tot op het einde a. u. b.:  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m9wM-p8wTq4 
http://www.youtube.com/watch?v=EW3pQ0IXAPo 
 
Volgens dit schema is er nu een nieuwe start mogelijk naar een architectuur die een 
oplossing biedt voor de grote uitdagingen van deze tijd, uitdagingen die ongezien zijn in 
de geschiedenis van de mensheid. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m9wM-p8wTq4
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12..  DE TRANSITIE- ARCHITECTUUR 

 

DE MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT VAN DE ARCHITECTUUR 
 
Rob Hopkins:  
”Het vermogen van de gemeenschappen om zichzelf te onderhouden is aangetast vanwege 
de afhankelijkheid van olie.” 
 
De transitie-architect 
Niet de hedendaagse mode maar de visie op de samenleving van morgen als uitgangspunt 
voor de architectuur. 
 
Rob Hopkins, Brits architect, startte de 
“transitiebeweging” met het doel om van onderuit een 
dynamiek te ontwikkelen die onze samenleving op een 
zachte wijze kan omschakelen naar een maatschappij 
zonder fossiele brandstoffen. Hierbij staat de 
plaatselijke productie van energie en voedsel centraal. 
Ook de “slow food – movement “ past in deze filosofie: 
regionaal kwaliteitsvoedsel moet voorrang krijgen. 

Gezondheid, ecologie en economie gaan hand in hand 
in de transitiefilosofie. 

HARMONIEMODEL MET DE AARDE EN DE NATUUR 
 
Transitie 
o van mondiale naar regionale architectuur  
o van monocultuur naar biodiversiteit  
o van monotonie naar lokale en speelse culturele 

expressie. 
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TRANSITIE VAN ONZE WAARDEVOLLE BINNENSTEDEN EN DE BESTAANDE 
STEDELIJKE WOONBUURTEN  
 
Lowtech Magazine: "Huis afbreken is ecologische misdaad". 
Uit een onderziek van de “Empty Homes Agency”, bleek dat het 35 tot 50 jaar duurt eer 
een nieuwe eengezinswoning een milieuvoordeel oplevert tegenover een gerenoveerd oud 
huis.  
 
Daarnaast is er ook de toenemende schaarste 
aan materialen en grondstoffen. 
 
Vooral het historisch erfgoed is van belang: 
behouden is mogelijk dank zij aanpassen. 
 
NIEUWE ACCENTEN 
 
Weefselopbouw  
Centraal staat de transitie van het woonweefsel 
aan de nieuwe energienoden, de plaatselijke 
voorzieningen en de nieuwe locale micro-
economie in plaats van "open blokkenbouw". 
 
De openblokken bouw heeft niet de veerkracht van een weefselopbouw waar een 
intensieve interactie en wederzijdse ondersteuning beter mogelijk zijn. 
 
 
Autonomie voor de stad en het platteland 
De stad en het  platteland worden terug gescheiden met een groengordel die instaat voor 
de voedselvoorziening van de stad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Walk to work 
De files en de energieverspillende files verdwijnen als men woont waar men werkt: de 
stad wordt een leefbare woonstad en het platteland wordt terug landelijk.   
  

http://www.bshf.org/published-information/publication.cfm?thePubID=3DE7278E-15C5-F4C0-99E86A547EB36D44
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2008: DE ECONOMISCHE CRISIS SLAAT TOE 
HET EINDE VAN DE LUCHTBELECONOMIE 
 
GRAAG GESTAAG, EEN PLEIDOOI VOOR ‘SLOW ARCHITECTURE’  
[Bron: http://www.slow-urbanism.org/Slow_Urbanism.html ] 
 
De reactie tegen 'fast food' is de 'slow food'-
beweging.  
De reactie tegen de snelle verstedelijking en de 
monocultuur is de 'slow architecture'.  
 
Te grote veranderingen in een te korte tijd zorgen 
ervoor dat we ontheemd raken. 
De mensen voelen zich niet meer thuis in de 
wereld waarin ze leven. De architectuur speelt 
daarin een belangrijke rol, omdat wij wonen in 
huizen, steden en landschappen. Slow 
Architecture = bouwen aan een toekomst, op de 
schouders van het verleden, met de stroom mee. 
Bouwen is werk van vele handen en voor 
iedereen. Want niet de bouwer overleeft zijn tijd, 
maar het gebouw, de stad, het landschap.  
 
KENMERKEN VAN DE 'SLOW ARCHITECTURE' 
 
1. Herkenbaarheid: de openbare ruimte moet voor iedereen te begrijpen zijn 
Wanneer voortgebouwd wordt op de aanwezige structuren en kenmerken, op de interne 
logica van een plek, dan zorgt dit voor een grotere leesbaarheid - voor iedereen 
  
2. Integratie: een gebouw is deel van een groter geheel  
Een gebouw is onderdeel van zijn omgeving, de omgeving wordt gevormd door de 
verschillende gebouwen, groen, water en wegen. Behalve door de tastbare elementen 
wordt een plek ook bepaald door niet tastbare zaken: historie, cultuur, economie, 
wetgeving, politiek, herinneringen en waardering. 
Al deze factoren bieden aangrijpingspunten om een gebouw te laten wortelen in de plek en 
in de samenleving waarin gebouwd wordt. Juist door aan te sluiten op de omgeving zijn 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk zonder vervreemding. 
 
3. Regionale kenmerken: elke plek is uniek 
Zonder regionale verschillen is er geen reden om te reizen. De specifieke kenmerken van 
bouw en stedenbouw van een streek vertellen iets over de lokale geschiedenis en het 
heden.  
Luisteren naar de regionale context is niet het blindelings verheerlijken van de folklore, 
maar juist het verder bouwen op het unieke karakter daarvan.  
 
4.  Indentiteit en herkenbaarheid in plaats van monotonie 
Een straat of plein wordt gevormd door de afzonderlijke gebouwen. Zoals de maatschappij 
wordt verrijkt door bijzondere personen, zo wordt onze omgeving interessanter door 
gebouwen met karakter.  
  
5. Authenciteit 
Het verder bouwen op de aanwezige historische kwaliteit moet niet ontaarden in het 
najagen van een plat romantisch beeld. Zowel de maatschappelijke omstandigheden, 
bevolkingsopbouw, technische mogelijkheden als de culturele aspiraties zijn bepalend voor 
de gebouwde omgeving.  
 
  

http://www.slow-architecture.com/Nederlands/Artikelen/2008/4/6_________Graag_Gestaag%2C_een_pleidooi_voor_%E2%80%98Slow_Architecture%E2%80%99_.html
http://www.slow-urbanism.org/Slow_Urbanism.html
http://www.slow-architecture.com/Nederlands/Artikelen/2008/4/6_I________De_openbare_ruimte_moet_voor_iedereen_te_begrijpen_zijn.html
http://www.slow-architecture.com/Nederlands/Artikelen/2008/4/6_II________Een_gebouw_staat_op_zijn_plek_.html
http://www.slow-architecture.com/Nederlands/Artikelen/2008/4/6_IIIElke_plek_is_uniek.html
http://www.slow-architecture.com/Nederlands/Artikelen/2008/4/6_IV________Grijze_muizen_hebben_geen_kleur_.html
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6. Elk gebouw heeft een eigen verhaal: culturele verankering 
Een gebouw geeft informatie over de aard van de plek, van de gebruikers en van de tijd 
waarin het gebouwd is. Ook de culturele betekenis en de stand van de 
architectuurdiscussie liggen in een ontwerp verankerd.   
 
7. Respect voor het verleden 
Het verleden is de plek waar je oma woonde of waar de 
vroegere school stond. Een gebouw is zo onderdeel van je 
persoonlijke geschiedenis, net zo goed als het onderdeel is van 
de gemeenschappelijke geschiedenis.  
Onzorgvuldig handelen kan een plek zijn collectieve of 
persoonlijke betekenis ontnemen.  
 
8. Bouwen is bouwen aan de maatschappij 
Een gebouw dient niet alleen zijn opdrachtgever en directe gebruiker, maar maakt samen 
met andere gebouwen de openbare ruimte en daarmee de leefruimte van de 
samenleving.  Bouwen verandert de openbare ruimte en overstijgt daarmee enkel 
particuliere belangen. 
Bouwen zonder sterke relatie met de context is daarom onmaatschappelijk bouwen. 
 
9. Alleen red je het nooit: inspraak van de gebruiker 
Het karakter van een gebouw wordt gemaakt door de optelling van de betrokkenheid en 
de kwaliteiten van zowel opdrachtgever, architect, bouwers, overheid als gebruikers. 

 
Zonder betrouwbare overheid, met een constant en voorspelbaar beleid, geen 
verantwoorde investering. Zonder gewetensvolle opdrachtgever geen visie voor de lange 
termijn. Zonder visionair architect geen bevlogen ontwerp. Zonder goede materialen, met 
oog voor onderhoud en veroudering, en zonder gedegen uitvoering, geen duurzaamheid.  
 
10. Een gebouw overleeft zijn bouwers  
Bouwen is het voortzetten van een continu proces, waarin de omgeving gestaag 
veranderd. Nu bouwen betekent voortgaan op de erfenis van het verleden en het 
fundament leggen voor toekomstige ontwikkelingen.  

 
11. Meerwaarde door waardering: gebouw aanpassen, niet afbreken 
De eisen die aan een gebouw worden gesteld zijn vaak tijdelijk en sterk aan verandering 
onderhevig. Omdat het gebouw, naast betekenis voor de gebruiker, ook waarde heeft als 
onderdeel van de openbare ruimte, is het goed dat veranderend gebruik mogelijk is.  
 
12. Respect voor de context betekent duurzaam bouwen 
Duurzaam bouwen is meer dan zuinig omspringen met energie en het toepassen van 
milieuvriendelijke materialen. Het vraagt om een houding die uitgaat van het besef dat de 
natuur niet onze vijand is en dat de mens de natuur niet naar believen en onbeperkt kan 
exploiteren, maar dat de mens onderdeel uitmaakt van diezelfde natuur. 
Zelfrespect betekent respect voor de natuur. 
 
13.  Alleen vernieuwing behoudt het bestaande 
Een gebouw dat zich niet aanpast verdwijnt vroeg of laat. 
Het MAXIMAAL gebruik maken van de mogelijkheden en kwaliteiten van het bestaande 
zorgt voor een sterke band van een gebouw met zijn omgeving en de gemeenschap 
en de mogelijkheid om lokale bouwtradities en unieke beelden in stand te houden.  
De mens zonder geheugen verliest zijn verleden en daarmee zijn toekomst. Deze mens is 
het contact met zijn omgeving kwijt en dus ook het contact met zichzelf. 
 
 
  

http://www.slow-architecture.com/Nederlands/Artikelen/2008/4/6_VI________Elk_gebouw_heeft_een_eigen_verhaal.html
http://www.slow-architecture.com/Nederlands/Artikelen/2008/4/6_VII________De_omgeving_is_van_iedereen.html
http://www.slow-architecture.com/Nederlands/Artikelen/2008/4/6_VIII________Bouwen_is_bouwen_aan_de_maatschappij.html
http://www.slow-architecture.com/Nederlands/Artikelen/2008/4/6_IX________Alleen_red_je_het_nooit.html
http://www.slow-architecture.com/Nederlands/Artikelen/2008/4/6_X________Een_gebouw_overleeft_zijn_bouwers.html
http://www.slow-architecture.com/Nederlands/Artikelen/2008/4/6_XI________Meerwaarde_door_waardering.html
http://www.slow-architecture.com/Nederlands/Artikelen/2007/5/12_XIIRespect_voor_de_context_betekent_duurzaam_bouwen.html
http://www.slow-architecture.com/Nederlands/Artikelen/2007/5/6_XII________Alleen_vernieuwing_behoudt_het_bestaande.html
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13... KLEUR  EN ORNAMENT: MEDICIJNEN TEGEN 
MONOTONIE 
 
Architect Kenzo Piano:  
hout in verschillende kleuren                    Kantoren te Londen 

School in Denemarken                                  

Appartementen in Duitsland 
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We ontdekken soms een neiging tot 
overdrijven met schreeuwerige kleuren en 
scherpe contrasten. 
 
 
 
 
 
 
Hundertwasser "Bosspiraal" te Darmstadt, 
geïnspireerd op de aardekleuren van een 
Italiaans vissersdorp Manorola. 
 

 
   Hotel in Maleisië 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Academie te Dilbeek - architect Carlos Arroya 
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HET FUNCTIONELE ORNAMENT: GEEN TABOE, GEEN KITSCH. 
 
Het ornament is nog altijd een groot taboe bij de architecten. Het "functionele ornament" 
moet echter kunnen. Het vergroot de herkenbaarheid en de leefbaarheid van de stad. Zo 
zie je wat er binnenin de gebouwen gebeurt.  
Voorbeelden:  
Links: muziekschool met muurschildering "Stubengasse" te Dortmunt 
Rechts: de foto rechts is een ongekend gebouw in Japan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimistische kleuren voor revalidatiecentrum te 
Dortrecht: architect Hundertwasser gebruikt bewust 
alle kleuren van de regenboog  
 
 
 
De biertoren: de vorm toont waarover het gaat. 
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Gebouw van architect Hoppenbouwers: de EHSAl Management school te Brussel, 
beelden van Jean Paul Laenen op het dak. 

 
 
 
Muurschilderingen 
en graffiti zijn een teken aan de 
wand. 
 
Verticale tuinen en gevelgroen 

 
 
 
 
 
 
Behoud van de bestaande frivole architectuur:  
het ornament en architectuur zijn in loop van de 
geschieden steeds innig verbonden geweest.  
 
Toen men het ornament tot taboe heeft verklaard 
(vooral Le Corbusier en Loos) is het fout gelopen met 
onze stedelijke omgeving. De verschraling neemt nog 
altijd toe. 
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KLEUR IS NODIG ALS HET VOLUME TE SAAI IS. 

 
Met kleur kan je de individualist benadrukken:  
de eigen woning wordt "aanwijsbaar". 
 

Met kleur kan je de functie van het gebouw duidelijk 
maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbouwing van woning te Arnhem 
 
 
Met "raamrecht" stimuleert Hundertwasser het recht 
dat iedereen zijn eigen raam mag accentueren. 
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HET TABOE VAN KLEUR EN ORNAMENT DOORBREKEN, ALLEMAAL GOED 
MAAR ...HOE CHAOS VOORKOMEN? 

 
Regionale architectuur kanngestimulerd worden met eenvoudige  en juiste   
 
stedenbouwkundige regels: de oplossing voor eenheid in concept 
 
Voorbeelden 
Knokke Zoete: eenheid dank zij drie "harde regels": witte muren, rode pannendaken en 
beukenhagen 
 
Manorola (vissersdorp in Italie)  
Gedempte aarde-kleuren en gebroken wit geven een eenheid in expressie zonder storende 
contrasten 
 
Foto's onderaan: appartementen in Tokio: bij gevarieerde vorm en wisselend kleurgebruik 
bekom je chaos. Bij een eenvormige architectuur kan je meer kleur gebruiken, zie 
historische gebouwen in de Elzas. 
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Soms zijn kleuren niet nodig: als de architectuur zeer gevarieerd is zoals bijvoorbeeld in: 
MARDİN - Turkije [foto Büşra Yılmaz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jodhpur, de blauwe stad in India: evenwicht tussen eenheid en verscheidenheid. 
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14.. GROENE ARCHITECTUUR  
Naar een nieuw huwelijk tussen architectuur en agricultuur 
met de natuur als basisgegeven. 
 
School in Denemarken 

 

Rooftopfarming: een project voor de slums van Mombay door ETT Architecten 
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Groene architectuur in het centrum van Tokio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het behoud van de biomassa en de bio-diversiteit zou vanaf nu voor elke architect de 
regel moeten zijn. 
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Een voorstel van  "Terreform, Inc " voor de transitie van New York: het plan, genaamd 
New York Steady State (NYCSS), pleit voor een systeem dat New York volledig 
zelfvoorzienend maken, met een exponentieel verminderen van de ecologische en de 
koolstofvoetafdruk . Dit nieuwe groene plan is gebaseerd op een intensieve studie van 
NYCSS over de stad. Ze gaan voluit voor urban farming. 
Lees meer: Terreform Proposes Covering NYC With Vertical Gardens & Urban Farms to 
Become Self-Sufficient | Inhabitat New York City 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Parc Royal tower te Singapore: een nieuw huwelijk tussen architectuur en natuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://inhabitat.com/nyc/category/urban-farming-2/
http://inhabitat.com/nyc/terreform-proposes-covering-nyc-with-vertical-gardens-urban-farms-to-become-self-sufficient/#ixzz2XsXZnsjy
http://inhabitat.com/nyc/terreform-proposes-covering-nyc-with-vertical-gardens-urban-farms-to-become-self-sufficient/#ixzz2XsXZnsjy
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15.. CONCLUSIE: DE ARCHITECTUUR VAN MORGEN 
REGIONAAL, BIOKLIMATISCH EN INTEGRAAL WEEFSELHERSTELLEND 
 
We beleven nu het omgekeerde van de jaren '30 en de vertaling ervan in de architectuur 
zal zich ook zo manifesteren. 
o internationale architectuur wordt regionaal en cultureel verankerde architectuur 
o afbraak wordt renovatie en herstel 
o ruimteverspilling wordt verdichting 
o open blokkenbouw wordt weefselherstel 
o rechtlijnigheid en minimalisme wordt veelkleurigheid en speelsheid 
o meer transport wordt minder transport 
o functie-uitlegging en vervreemding worden kleinschalige verweving 
o de vervuilende industrieterreinen worden geïntegreerde micro-economie 
o de herbevolking van de steden en herstel van de groene gordel 
 
DE KENMERKEN (ZIE OOK DE PRINCIPES VAN "HET AUTONOME HUIS") 
1.  

1. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, 
energie, waarbij zo veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving 
worden gebruikt. 

2. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back 
up. 

3. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal 
netwerk. 

4. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk. 
5. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo 

veel mogelijk gebruik makend van het bestaande patrimonium. 
6. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken. 
7. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-

slaapsteden. 
8. Bioklimatisch: de architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de 

architectuur een maximaal energievoordeel biedt en de nood aan technieken 
minimaliseert.  

9. Veerkracht: aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische 
ontwikkeling inzake de elektriciteit- en de warmteproductie dient de autonome woning 
deze ontwikkelingen flexibel te kunnen opvangen.  

10. 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. 

11. Het behoud van biomassa en biodiversiteit: na het oprichten van het gebouw 
dient de oppervlakte aan humusgrond vermeerderd te zijn en de biodiversiteit 
verbeterd. 

12. Het behoud van de culturele diversiteit: het nieuwe gebouw zal op een eigentijdse 
manier met moderne technieken, de plaatselijke bouwcultuur respecteren en 
versterken.  

 
Bio-ecologische stedenbouw zal voedings- en energieproductie zo veel mogelijk in het 
woonweefsel integreren:  
zonnepanelen, daktuinen volkstuinen, verticale tuinen, dakserres enz.. 
De vernieuwde steden zullen steden zijn waar gezinnen met kinderen zich goed voelen. 
De architecten bepalen hoe de stad er zal uitzien binnen 100 jaar. 
Gezien we nu het belang inzien van de culturele diversiteit, zal een nieuw gebouw te 
Gent er anders uit zien dan een nieuw gebouw te Amsterdam. 
Niet de modetendensen bepalen hoe een gebouw er uit ziet maar wel de omgeving en de 
lokale cultuur. 
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ACTUA 
1.. ZONNEPANELEN EN DAKBEGROENING GAAN HAND IN 
HAND 
 
Moeten we de keuze maken tussen groendaken of zonnepanelen op het dak? 
Neen, volgens een studie van ZinCo zijn deze twee perfect te combineren. 
 

 
 
Tijdens een drie jaar durende proefopstelling werd de koelende werking van de 
dakbegroening onderzocht door ZinCo en het resultaat was zeer bemoedigend. 
 
De combinatie van dakbegroeiing en zonne-energie brengt belangrijke voordelen 
met zich mee:  
 
1.. Het gewicht van de begroeiing kan als statische ballast dienen voor de verankering van 
zonnepanelen. Deze methode zorgt voor een vlakke verdeling van het gewicht en 
voorkomt puntbelasting, het daktuinsubstraat kan eenvoudig op het dak worden geblazen. 
 
2.. Het koelende effect van de dakbegroening verhoogt het rendement van de 
zonnepanelen. Zonnepanelen zijn elektrische componenten, waarbij het vermogen bij een 
toenemende temperatuur daalt, aangezien de elektrische weerstand toeneemt. 
De belangrijkste vraag voor ZinCo hierin was: Wat zijn in de praktijk deze 
temperatuurverschillen, ofwel, hoe groot is de koelende werking van de dakbegroeiing? 
Dankzij de koelende werking van dakbegroeiing wordt het rendement van zonnepanelen, 
volgens de meetresultaten van ZinCo, met 4 % verhoogt. 
 
3.. De investering in groen betaalt zich terug! 
Afhankelijk van het aantal zonnepanelen zorgt deze rendementsverhoging voor een 
aanzienlijke financiële bijdrage. 
Het komt hier op naar dat de investering in groendaken financieel te verantwoorden is 
omdat het rendementsvergroting van de zonnepanelen ruim volstaat om de extra 
investering in dakgroen te verantwoorden. 
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2..HET BOEK "HET AUTONOME HUIS" IS NU VERKRIJGBAAR 
IN GEDRUKTE VORM 
 
Vele mensen verkiezen nog altijd een klassiek boek in 
gedrukte vorm, vandaar... 
Laagdrempelig naslagwerk, vierkleurendruk, 260 
pagina's op A4 formaat 
Kostprijs: 53 euro, excl. verzendingskosten 

 
Het e-boek is ook te 
bekomen in PDF 
Kostprijs: 20 euro 
 
 
 
 
 
 

Te bestellen per e-mail bij uitgeverij Ecobooks 
e-mailadres: ecobooks@scarlet.be 
  
3.. HET GEBEURT NU - EEN ENORME VERSCHUIVING IN 
STROOMPRODUCTIE 
 
Grote bedrijven zijn aan het overschakelen naar lokale groene stroomopwekking: 
 IKEA, Walmart, Apple en veel andere bedrijven.  
Een consortium van 33 bedrijven kwamen onlangs samen voor een "Climate Change 
verklaring" om zo de VS op te roepen meer te doen voor de klimaatsverandering, o.a. 
multinationals zoals: Levi's, L'Oreal, Intel, Unilever en North Face. Deze bedrijven zullen 
geld pompen in het versneld uitbouwen van  hun eigen stroomproductie uit hernieuwbare 
energie. 
General Motors heeft zich geëngageerd voor een verdubbeling van het zonne-output naar 
125 MW in 2020. 
 
Deze firma's willen ook een overschot aan elektriciteit produceren en dat zal diepgaande 
gevolgen hebben voor de huidige grootschalige stroombedrijven. 
Gezien naast de privé woningen nu ook de grote bedrijven de weg opgaan van een 
decentrale energieproductie is dat een echte revolutie in de energiebevoorrading.  
 
Onlangs heeft een groot nutsbedrijf de 'Edison Electric Institute' een rapport uitgebracht 
over de "Vernietigende uitdagingen" voor de nutssector. Ze gebruiken de term "dodelijke 
bedreiging". 
 
Vandaag de dag zijn een verscheidenheid van ontwrichtende technologieën op opkomst. 
Dergelijke technologieën omvatten fotovoltaïsche zonne-energie (PV), accu-opslag, 
brandstofcellen, geothermische energie systemen, wind, micro turbines en elektrische 
voertuigen (EV), verbeterde opslag. Aangezien de kostencurve voor deze technologieën 
verbetert, kunnen zij rechtstreeks de gecentraliseerde productie bedreigen. 
 
We zijn in het midden van een enorme revolutie, die het omslagpunt in het voordeel van 
hernieuwbare energie heeft bereikt. Er is niets dat deze verschuiving kan stoppen. 
Deze massale verschuiving naar decentrale energieproductie zal de volgende vijf jaar 
plaats vinden.  
De wereld verandert van onder uit: de "Lateral Revolution".  
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4..NA DE ECONOMISCHE CRASH, PROF. BERNARD LIETAER 
AAN HET WOORD 
Meer ambachtelijkheid in de kunst en de architectuur dank zij een 'monetair ecosysteem'  
 
DE BESTAANDE OUDE ECONOMISCHE REALITEIT 
o Werkuren zijn heel duur 
o Prefabricatie, uniformiteit en exclusiviteit zijn nu tot kunst verheven 
o Het frivole werd verboden 
GEVOLG: ONTWRICHTING VAN DE SAMENLEVING EN DE ARCHITECTUUR 
 
NAAR EEN NIEUWE CULTUUR VAN GELD .  
 

Samengevat interview met Prof. Bernard Lietaer, bron: "Rekto Verso". 
Bernard Lietaer © Stephan Desmet 
Lees meer...http://www.rektoverso.be/artikel/naar-een-nieuwe-cultuur-van-geld-interview-
met-bernard-lietaer 
 
Prof. Bernard Lietaer (1942) waarschuwt al bijna vijftien jaar voor een implosie van het 
financiële systeem. In "Het geld van de toekomst" (1999), een van zijn verhelderende en 
rijk gedocumenteerde boeken over geld, voorspelde hij wat we nu doormaken. ‘Mijn 
centrale these was dat vier megatrends, namelijk vergrijzing, werkloosheid, 
klimaatverandering en monetaire instabiliteit zouden samenkomen in de periode 2010-
2020. Vandaag is er nog steeds geen enkele oplossing voor deze vier megatrends, terwijl 
ze elkaar nu in hoog tempo versterken. We gaan naar een crash.’ 

Voor het huidige muntmonopolie, basis van ons financieel model, heeft Lietaer een 
geloofwaardig alternatief uitgewerkt. ‘Ik noem het een monetair ecosysteem: een 
economie met verschillende, complementaire munten die gebruikt worden voor 
verschillende doelen.’  

Waarom moet die munt renteloos zijn? 

‘Intrest is een cruciaal aspect dat meestal verkeerd begrepen wordt. Rente geeft geld een 
programma: ze stimuleert het kortetermijndenken en de concentratie van rijkdom. Als 
bankiers 100 000 euro uitlenen, verwachten ze na twintig jaar dat er 200 000 euro wordt 
terugbetaald. Door die te betalen intrest is er minder geld in omloop dan er aan banken 
terugbetaald moet worden. Zij vragen dus van hun cliënten dat zij met anderen 
concurreren voor schaars geld. Rente zorgt ervoor dat mensen gaan wedijveren, en 
bestraft diegenen die daar niet in slagen met een faillissement. Dat demotiveert mensen 
om samen te werken. Daarom ben ik ook zo sterk gekant tegen een monopolie van een 
competitieve munt. Een tegengewicht is noodzakelijk. De negen voorbeelden van 
alternatieve munten in mijn nieuwe boek zijn rentevrij, omdat ze dan complementair zijn 
aan munten als de euro, geschapen door de banken. Eerder gaf ik al meer dan twintig 
bestaande voorbeelden van munten zonder intrest.’ 

In welke mate wordt kunstproductie bepaald door het geldsysteem van een 
samenleving? 

‘Een jaar of tien geleden schreef ik Mysterium Geld. Daarin hanteerde ik de taoïstische yin-
yangterminologie om de verschillende geldsystemen te duiden. Yinsystemen stimuleren 
coöperatie, kleinschaligheid en wederzijds vertrouwen, terwijl yangsystemen zoals de euro 
voor competitie, grootschaligheid en hiërarchie zorgen. Niet toevallig zien we nu een 
erg elitaire kunstproductie: zo hebben we wereldwijd maar drie tenoren nodig, al 
de rest telt niet mee. Er zijn natuurlijk fantastische violisten, maar mensen spelen zelf 
geen muziek meer. Dat heeft te maken met ons geldsysteem. Met een monopolie van een 
yang-geldsysteem, dat alles in een competitieve omgeving naar de top trekt, is er geen 

http://www.rektoverso.be/artikel/naar-een-nieuwe-cultuur-van-geld-interview-met-bernard-lietaer
http://www.rektoverso.be/artikel/naar-een-nieuwe-cultuur-van-geld-interview-met-bernard-lietaer
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nood aan mensen die zelf kunnen scheppen. In een maatschappij met een dubbel 
geldsysteem, en dus ook een krachtig yinsysteem, wordt kunst in feite door 
iedereen gemaakt.’ 

En zulke culturele veranderingen worden mogelijk door een complementair 
geldsysteem? 

'We spreken hier over een andere cultuur en wij kennen die niet. Je moet in onze streken 
al teruggaan naar de middeleeuwen, naar een omgeving waarin een lokale gemeenschap 
samen een kathedraal bouwde en daar generaties lang aan werkte. Dat is toch 
fenomenaal? We hebben dat de laatste 700 jaar niet meer gedaan. Toen het centrale 
gezag een monopoliemunt invoerde, vielen de werken stil. Geen enkele van de honderden 
kathedralen is afgewerkt. Het is pas als mensen hun eigen systemen hebben, dat ze 
kunnen beslissen om zulke projecten op te starten.  

Wij hunkeren naar samenwerking, maar we hebben de instrumenten niet om ze waar te 
maken, noch beseffen we dat een muntmonopolie dit belemmert. Wij denken nog steeds 
dat ons geld een passief instrument is dat we uitwisselen. Maar het is absoluut niet 
neutraal, ieder aspect ervan wordt gekenmerkt door competitie, hiërarchie, controle, 
schaarste en concentratie. Al deze elementen zijn in de euro met elkaar verbonden: we 
trachten ons te verzetten tegen iets wat we elke dag gebruiken. Complementaire munten 
scheppen een andere cultuuromgeving. In plaats van een patriarchale maatschappij die 
hiërarchisch gericht is, spreken we van een matrifocale cultuur waarin vrouwelijke 
waarden een belangrijke rol spelen. Kunst is een vrouwelijke waarde in deze zin, een 
yinwaarde.’ 

Een stad zou er dus voor kunnen kiezen om cultuur op de voorgrond te plaatsen? 

'Als we naar een monetair ecosysteem evolueren, zijn de effecten niet te voorzien. We 
zullen een samenleving worden die volledig anders kan werken dan ik op dit moment kan 
bevroeden.’ 

‘Ons reguliere geld stimuleert enkel competitieve verhoudingen. Zo hebben we ons 
afgesneden van anderen, van het sociale en van het ecologische. We putten de natuur uit 
en de gevolgen zijn bijna ondenkbaar. Hegel schrijft dat een civilisatie slechts beseft wat 
ze is, wanneer ze aan het sterven is. We zijn aan het einde van een periode. We stoten op 
de limieten van het industriële tijdperk'.  

‘Volgens mij zullen we nog voor 2020 in de richting bewegen van een catastrofale 
breakdown op wereldvlak, en catastrofaal is het woord. Zo krijgt klimaatverandering op 
zeker moment zijn eigen dynamiek. We moeten iets doen wat nog nooit gebeurd is. 
Eigenlijk hebben we een mirakel nodig, maar de instrumenten om mirakels te laten 
gebeuren, bestaan'. 

 ‘Volgens mij zullen de kathedralen van de eenentwintigste eeuw knap 
gerestaureerde  steden zijn, of regio’s waar iedereen leert en iedereen doceert 
en waar je je passies kan volgen, wat die ook mogen zijn.  
In een complementair muntsysteem kunnen relaties en zelfontplooiing makkelijker 
gerealiseerd worden, terwijl onze opleidingen vandaag elk kind in eenzelfde mal proberen 
te gieten. Dat is maar één voorbeeld van wat er allemaal mogelijk wordt wanneer je het 
geldsysteem openbreekt.’ 
 
TWEEDE MUNT = LOKALE MUNT 
Is niet geschikt voor export. 
Zwitserland heeft tweede munt en dat geeft veel stabiliteit. 
Griekenland zou dat moeten dat introduceren. 
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Website: www.hetautonomehuis.be 
 
Te lezen: het e-boek “Het Autonome Huis”  
De volgende documenten zijn te downloaden:  
o De beleidsnota met de standpunten en concrete actiepunten 
o Het beleidsadvies certificaten 
o Thesis: Een grotere mobiliteit - een bedreiging voor stad en platteland 
o De actuele nieuwsbrieven 2013: 

Nr 10: (in voorbereiding) Cohousing en Eco-housing: handleiding      
Nr 9: Architectuur in transitie - deel II 
Nr 8: Architectuur in transitie - deel I 

     Nr 7: Visie 2020- een andere wereld 
o De nieuwsbrieven van 2012: 

Nr 6: De autovrije stad 
Nr 5: Bio-klimatische architectuur: de architectuur van de natuur 
Nr 4: Groene hoogbouw – volksbedrog? 
Nr 3: Urban farming   
Nr 2: Het nieuwe rijden: autonoom, gratis en groen 
Nr 1: Zonneparken = de toekomst? 
 

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 

elektriciteit- en de warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te 
kunnen opvangen.  

12. 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. 

13. 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. 
14. Het principe van de “Trias transportica“: de volgorde van belangrijkheid 
      ten eerste: beperkt de transportvraag, walk to work. 
      ten tweede: gebruik duurzame en C02 neutrale verplaatsingsmiddelen 
      ten derde: maak een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte 
15. Het behoud van biomassa en biodiversiteit: na het oprichten van het gebouw dient de 

oppervlakte aan humusgrond vermeerderd te zijn en de biodiversiteit verbeterd. 

Contact: 
Het Autonome Huis  
Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel – België. 
Tel: 052 / 37 11 38 
e-mail: info@hetautonomehuis.be 
 
De inhoud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt worden voor publicaties en onderricht, mits bronvermelding en de vermelding 
van de auteur. 
De herkomst van sommige  bronnen en foto's kon niet achterhaald worden. Gelieve eventueel ontbrekende bronvermeldingen te 
laten weten . Dan zullen we dit aanpassen op onze website. 

http://www.hetautonomehuis.be/
mailto:info@hetautonomehuis.be
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