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NIEUWE ARCHITECTUUR VOOR DE NIEUWE STAD - DEEL I
DEEL I
1.. De Vlaamse bouwmeester = foute discussie.
2.. De historische oorzaak van de verschraling.
3.. De oude en nieuwe grondstromen.
4.. De herwaardering van het ornament.
5.. Urban renaissance.
6.. Een gereedschapskist voor de nieuwe stad
ACTUA
1.. Biolandbouw: de oplossing voor de wereldwijde voedselschaarste.
2.. De betaalbare velocar komt uit de USA.
3.. Foute maatregelen tegen de files rond Brussel.
4.. Besancon heeft low cost tram.
5.. Baanwinkels zuigen stadscentra leeg.

1.. DE VLAAMSE BOUWMEESTER = FOUTE DISCUSSIE.
De discussie over het afschaffen van de Vlaamse Bouwmeester heeft heel wat stof doen
opwaaien en nu het stof is gaan liggen is het interessant om eens goed te bezinnen of
het sop de kool wel waard is. Men vermijdt o.i. de essentie van de discussie.
Wat was de taak van de Vlaamse Bouwmeester?
"Vanuit een langetermijnvisie, in goed overleg met de verschillende administraties en
met de extern betrokken partijen, bijdragen tot de beleidsvoorbereiding en de
beleidsuitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse Gemeenschap, teneinde
een architecturaal kwalitatieve leefomgeving (gebouwen, infrastructuur,
landschapsingrepen….) in Vlaanderen te helpen creëren."
Men wil meer kwaliteit, zonder het fenomeen 'kwaliteit' nader te omschrijven.
Heeft 'kwaliteit' te maken met subjectieve 'goede smaak', met modetrends of met meer
objectiveerbare (stedenbouwkundige) criteria?
CITAAT BURGEMEESER VAN LEUVEN : LOUIS TOBBACK
UIT: NAV TJDSCHRIFT DIMENSION 33 - TEKST COLETTE DEMIL & STAF BELLENS

"Als we als openbaar bestuur een project moeten beoordelen als wel of geen
kwaliteitsarchitectuur, heb ik een meetlat nodig, een canon.
Maar Koen Van Synghel en de zijnen zijn niet in staat om mij uit te leggen wat die
kwaliteit dan precies inhoudt."
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Onze vragen:
o Hoe kan men met het aantrekken van buitenlandse architecten een typische Vlaamse
architectuur tot stand brengen?
o Hoe kan een bouwmeester de toenemende verschraling een halt toe roepen?
o Hoe kan een bouwmeester de versnippering stoppen en de steden terug leefbaar en
aantrekkelijk maken voor gezinnen met kinderen?
o Kan een "meester" beslissen, over de hoofden heen, hoe men moet wonen?
o Is het zinvol dat een bouwmeester de architectuur van een grote regio (gans
Vlaanderen) kan bepalen?
o Is het zinvol alleen iconische grote gebouwen te begeleiden of moet er meer
gebeuren wil men de architectuur globaal in goede banen leiden?
We kunnen er de pertinente vraag architect Kati Lamens (namens NAV.) aan
toevoegen:
'Hoe de communicatie verbeteren van nieuwe inzichten naar de lokale spelers die ze
moeten toepassen? '
Een antwoord op deze vragen kan je vinden aan de hand van een recent voorbeeld dat
de bouwmeester intens begeleid heeft, het zijn een aantal proefprojecten met
geconcentreerde bebouwing die een antwoord moeten geven op de open, verspreide en
ruimteverspillende bebouwing in Vlaanderen.

Is dit de kwaliteit die men wil bereiken met de Vlaamse Bouwmeester?
Zijn deze 'woonkazernes' een antwoord op de actuele woonbehoeften?
De hamvraag: zullen de mensen deze verschraalde woonomgeving en architectuur
verkiezen in plaats van het gekende huis in een verkaveling?
Het antwoord is twijfelachtig, omdat dit voorstel kwalitatief niet kan concurreren met het
kaveltjes huis en het gangbare rijwoning met privétuintje.
Beoordeling van architectuur is meer dan het toetsen aan de 'goede smaak van de elite'
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CONCLUSIE
Stadsbouwmeester: ja , Vlaams Bouwmeester: neen
Een bouwmeester zou best ingeschakeld worden in de realisatie van 'de nieuwe
stedelijkheid.'
Dit is de nieuwe immense uitdaging voor de architect van de 21° eeuw.
Het is een trendbeuk in het architectuurdenken: de herbergzaamheid en het sociale
maatschappelijke aspect wegen door. Na 75 jaar van stadsdegeneratie komt er nu de
heropbouw van de echte woonstad.
Het begrip 'stedelijke woonkwaliteit' moet zeer duidelijk gedefinieerd worden.
Geen bouwmeester nodig voor Vlaanderen, maar wel per stadsgewest
Topdown:
De benadering vanuit een gezagsprincipe (topdown) kan zinvol zijn op stedelijk niveau:
de stadsbouwmeester als manager en coördinator.
Bottom up:
De benadering van onder uit (bottom up) wordt veelal verwaarloosd: elke architect zou
een 'bouwmeester' moeten zijn, die vooral goed luistert naar de plaatselijke noden.
Woningbouw met hoge dichtheid en hoge woonkwaliteit
1..Castello project te Berlijn, architect Hinrich Baller.
2..Zero emissie woningente Berlijn, architect Deimel Oelschläger
3..Low impact cohousing in prefab.strobalenbouw te Lilac Grove, Leeds, UK.

Wil men meer kwaliteit?
Dan moeten de erelonen fiks naar omhoog. Heel wat verschraling is immers te wijten aan
het feit dat een meer complexe architectuur meer werkuren vraagt en dat een architect
die meer balkonnetjes voorziet ook meer werk heeft en extra werfbezoeken moet doen,
niettegenstaande hij er niet echt meer mee verdient.
De gemiddelde architect straft dus zichzelf als hij meer kwaliteit wil toevoegen.
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2.. DE HISTORISCHE OORZAAK VAN DE VERSCHRALING
Wat is de inspiratiebron van de huidige neo-modernistische stijl? Pas vanaf het ogenblik
dat de 'architectenelite' deze FOUTE EN VEROUDERDE INSPIRATIEBRON laten vallen is er
hoop dat er iets beters komt.
De diepere oorzaak van de huidige verschraling in de architectuur is vooral de
FATWA (banvloek) VAN ADOLF LOOS 'ORNAMENT EN MISDAAD' van meer dan
100 jaar geleden (1908).
De banvloek van Adolf Loos is te situeren in een pre-revolutionair
tijdperk: de tijd van de art nouveau en sociale revolte, te
vergelijken met de jaren '60.
Er was ook het NAIEF GELOOF IN DE NIEUWE MENS dank zij de
techniek en de machine.
Het was een politiek onstabiele periode met grote maatschappelijke
veranderingen.

1890 - 1914 Jugendstil
1914 - 1919 Eerste Wereldoorlog - dadaisme
1919 - 1924 Naoorlogse jaren - expressionisme
1924 - 1929 Charleston - expressionisme
1929 - 1940 De jaren dertig: grote depressie, communisme en fascisme.
Met deze tekst postuleerde Adolf Loos een norm die sinds de jaren
1920 de vormgeving nog steeds blijft domineren, die van het
functionalisme en minimalisme. A. Loos was destijds verwikkeld in een heftige
discussie met aanhangers van de JUGENDSTIL, (= art nouveau) een stijl die wordt
gekenmerkt door uitbundige decoraties. Zoals de meeste kunstenaars uit die tijd hield
Loos er socialistische ideeën op na. Hij neemt het op voor de handwerkers, want de misdaad van het ornament bestaat erin dat het leidt tot een verspilling van hun arbeid.
Deze banvloek is door Le Corbusier, de aartsvader van het internationale functionalisme,
overgenomen en met veel succes verspreid, ook door het 'Bauhaus' van W. Gropius en
Mies Van der Rohe, (stromingen: de nieuwe zakelijkheid, de stijl, het purisme). De
bekenste slogan: less is more.
Nadat deze banvloek (dank zij het postmodernisme) was opgeheven in de jaren '70 is
deze weer opgedoken in de jaren '80 en tot vandaag de dag nog steeds actueel met het
neo-modernisme.
Hieronder een aantal citaten van Adolf Loos.
Uit : ‘Ornament und Verbrechen’ - Ornament en misdaad
Eerste fatwa: versiering is misdadig
Ornamenten, versiering en tatoeages worden uitgevoerd door misdadigers en
gedegenereerden.
CITAAT: 'De moderne mens die zich tatoeëert, is een misdadiger of een gedegenereerde.
Er zijn gevangenissen waar tachtig procent van de gevangenen tatoeages draagt. De getatoeëerden die niet in de gevangenis zitten, zijn latente misdadigers of gedegenereerde
aristocraten. Als een getatoeëerde in vrijheid sterft, dan is hij toevallig een paar jaar voor
hij een moord zou hebben begaan, gestorven'.
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Tweede fatwa: het moderne ornament is een degeneratieverschijnsel en gaat in
tegen de culturele ontwikkeling.
CITAAT: 'Men kan de cultuur van een land afmeten aan de mate waarin de muren van de
openbare toiletten zijn bekrast. Bij een kind is zoiets heel natuurlijk: zijn eerste creatieve
daad is het bekrassen van muren met erotische symbolen. Maar wat bij de Papoea en het
kind natuurlijk is, is bij de moderne mens een degeneratieverschijnsel.
Ik ben tot het volgende inzicht gekomen en heb dat aan de wereld geschonken: culturele
ontwikkeling staat gelijk aan het verwijderen van het ornament van het
gebruiksvoorwerp.'

Derde fatwa: geen levensvreugde met het ornament
CITAAT: 'Ik ben het niet eens met de tegenwerping dat het
ornament de levensvreugde van de gecultiveerde mens verhoogt,
ik ben het niet eens met de tegenwerping die zich hult in
woorden als ‘Maar als het nu mooie ornamenten zijn! ...’ De
levensvreugde van mijzelf en van alle gecultiveerde mensen met
mij, wordt door het ornament niet verhoogd. Als ik een stuk
peperkoek wil eten, dan kies ik een stuk dat geheel glad is en
niet een stuk dat een hart, een gebakerd kind of een ruiter te
paard moet voorstellen en van onder tot boven is overdekt met
ornamenten. De mens uit de vijftiende eeuw zal me niet
begrijpen, maar alle moderne mensen wel. De vertegenwoordiger
van het ornament gelooft dat mijn drang naar eenvoud neerkomt
op kastijding. Neen, waarde professor van de kunstnijverheid, ik
kastijd mezelf niet. Mij smaakt het zo beter. De pronkgerechten
uit vroegere eeuwen, vol ornamenten om de pauwen, fazanten en
kreeften er nog smakelijker uit te laten zien, roepen bij mij een
tegengesteld effect op. Als ik langs een kookkunsttentoonstelling
loop, gruw ik bij de gedachte dat ik die opgezette dierenlijken zou
moeten opeten. Ik eet rosbief.'
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Bijbelse voorspellingen
1. De hemelse stad Sion
'Toen sprak ik: weent niet. Ziet, dat is nu juist het geweldige van onze tijd, dat hij niet
in staat is nieuwe ornamenten voort te brengen. Wij zijn het ornament te boven
gekomen, wij zijn geëvolueerd tot de staat van ornamentloosheid. Ziet de tijd is nabij, de
vervulling wacht ons. Spoedig zullen de straten van onze steden stralen als witte muren!
Als Sion, de heilige stad, de hoofdstad des hemels. Dan is de vervulling gekomen.'

Spooksteden in China

Norilsk in Rusland

Vooral de socialistisch geïnspireerde landen realiseerden deze 'hoofdsteden des hemels. '

2. De socialistische utopie: de bevrijde handarbeider dank zij het verbannen van
het ornament
CITAAT:'De ware misdaad is die tegen de economie, omdat hierdoor menselijke arbeid,
geld en materiaal worden vernietigd. Deze schade kan de tijd niet goedmaken.
De achterblijvers vertragen de culturele ontwikkeling van de volken en de mensheid,
want het ornament wordt niet alleen door misdadigers voortgebracht, maar begaat zelf
ook een misdaad, door de mens ernstige schade aan zijn gezondheid, zijn nationale
vermogen en zijn culturele ontwikkeling toe te brengen.
Nog veel groter is de schade die het producerende volk door het ornament ondervindt.
Aangezien het ornament niet langer een vanzelfsprekend product van onze cultuur is,
maar een achterhaald element of zelfs een degeneratieverschijnsel, wordt het werk van
de ornamentmaker niet meer naar behoren betaald.
De Chinese houtsnijder werkt zestien uur per dag, de Amerikaanse arbeider acht. Als ik
voor een gladde doos evenveel moet betalen als voor een met ornamenten, dan komt het
verschil in arbeidstijd de arbeider toe. En als het ornament volledig is afgeschaft — een
toestand die misschien over enkele duizenden jaren zal zijn bereikt — dan hoeft de mens
in plaats van acht uur nog maar vier uur te werken, want tegenwoordig neemt het
maken van ornamenten nog altijd de helft van de werktijd in beslag.
Het weglaten van het ornament leidt tot een verkorting van de arbeidstijd en een
verhoging van het loon.
Het maken van ornamenten is verspilling van arbeidskracht en daardoor verspilling van
gezondheid. Dat was altijd al zo. Tegenwoordig is het ook nog verspilling van materiaal.
Bij elkaar gevoegd betekent dat verspilling van kapitaal.'
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De 'bevrijde' handarbeider dank zij massa consumptie en massa productie.
handwerker wordt bandwerker

3. Rijkdom en geluk dank zij ongebreidelde consumptie en verkorte levensduur
van consumptiegoederen
CITAAT: 'Dit is de ornamentmaker bekend en de Oostenrijkse ornamentmakers proberen
maximaal van deze tekortkoming te profiteren. Ze zeggen: ‘Een consument die zijn inrichting al na tien jaar onverdraagbaar vindt, en dus gedwongen is iedere tien jaar nieuwe meubels aan te schaffen, is ons liever dan iemand die pas een nieuw voorwerp koopt
als het oude versleten is. De industrie vereist dit. Deze snelle wisseling biedt miljoenen
mensen werk’. Dit schijnt het geheim te zijn achter de bloei van de Oostenrijkse economie; hoe vaak hoort men niet na het uitbreken van een brand iemand zeggen:
‘Godzijdank, nu hebben de mensen weer iets te doen’. Dan weet ik ook nog wel een goed
middel.
'Steek een stad in brand, steek het hele land in brand, en iedereen zal zwemmen in
het geld en de welvaart. Laten we meubels maken die na drie jaar de kachel in moeten,
en beslag dat na drie jaar moet worden omgesmolten omdat we er zelfs op de veiling
nog niet het tiende deel van de geïnvesteerde arbeids- en materiaalkosten voor
terugkrijgen, en we worden rijker en rijker.'
4. De nieuwe mens komt er aan
CITAAT:
'Vroeger moest men zich binnen de kudde
onderscheiden door verschillende kleuren te dragen,
terwijl de moderne mens zijn kleding draagt als een
masker. Zijn individualiteit is zo sterk dat die zich niet
meer laat uitdrukken in kledingstukken. Het weglaten
van ornamenten is een teken van geestelijke kracht.'

De mens als mier
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Adolf Loos zat goed fout en is (al lang) volledig voorbijgestreefd.
Het ornament is geen misdaad: het voorkomt agressie en vandalisme,
het ornament verheft de menselijke cultuur,
geeft levensvreugde,
maakt de stad leefbaarder en sfeervoller,
voorkomt verschraling,
nochtans...de banvloek zit nog altijd ingekanteld in het huidig neo-modernisme.
De 'art nouveau'-beweging heeft Brussel tot een van de mooiste steden van de wereld
gemaakt. Het modernisme heeft er een van de lelijkste van gemaakt.
Versiering, het mooier maken van wat lelijk en zielloos is, je gevoelens in een voorwerp
stoppen, zijn verboden op straffe van excommunicatie uit de architectenreligie en met
het etiket van gedegenereerde en onderontwikkelde architect met slechte smaak.
Dat overkwam o.a. Hunderdwasser, hij kreeg het etiket 'eftelingarchitectuur'.
Consumptie is een nieuw dogma; steeds meer werken en steeds meer uitgeven aan
nutteloze goederen met ultra korte levensduur. Massaconsumptie moet de
massaproductie volgen want anders dreigt recessie.
Hoe kon een dergelijke zonderling zo veel invloed uitoefenen op de architectuur
en de wereld waarin we leven? Tot op vandaag blijft deze fatwa voortduren!

DE VOLGELINGEN VAN 'DE PROFEET'
De volgelingen van Loos waren talrijk en namen de macht over in de architectuur en
design. Ze bepaalden tot op vandaag hoe de bewoonde wereld er uit ziet.
Het Bauhaus met o.a. Walter Gropius, Hannes Meyer, Ludwig Mies van der Rohe.
Deze Duitse stroming wordt ook 'De Nieuwe Zakelijkheid' genoemd. ‘Less is more’ is
een uitspraak van modernistische architect Ludwig Mies van de Rohe.
Eenvoudigheid in de veelvoudigheid en standaardisatie vormen de basisgedachte van
deze stroming.
Hun filosofie: de meeste mensen hebben hoofdzakelijk gelijkaardige levensbehoeften.
Een huis en de inboedel ervan is de zaak van de behoefte van de massa’s, de vormgeving meer van het verstand dan van de hartstocht.
'De mode' tegenover uniformiteit
CITAAT GROPIUS:
"Voor een onderdrukking van het individu door typisering moet niet gevreesd worden,
evenmin als voor een volledige gelijkheid van kleding doordat de mode dit oplegt.
Ondanks de typische gelijksoortigheid van de afzonderlijke delen behoudt het individu
speelruimte voor persoonlijke variatie. Want als gevolg van natuurlijke concurrentie
zijn er toch altijd veel types beschikbaar voor het afzonderlijke voorwerp, waardoor het
individu de persoonlijke keuze blijft overlaten aan het model dat hem het meest
aanspreekt."
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Kritiek op het Bauhaus
Deze uitschakeling van het hart in een koud en afstandelijk productieproces is typisch
voor de Nieuwe Zakelijkheid .
Gebruiksvoorwerpen worden op één hoop gegooid met architectuur en stedenbouw:
o Prefabricatie en serieproductie zijn geschikt voor consumptieproducten maar zijn
nefast voor de architectuur en onze steden. Dit leidt naar verschraling van het
stedelijk leefmilieu
o 'Mode' is verwerpelijk voor de architectuur omdat mode niet contextgebonden is. Dit
leidt naar gebouwen die niet passen in de historische context van de stad.

De belangrijkste anti-ornamentalist was 'Le Corbursier'
Het paviljoen dat Le Corbusier samen met zijn
vennoot en neef Pierre Jeanneret optrekt tijdens
de Parijse Exposition Internationale des Arts
Décoratifs et Industriels Modernes van 1925 is
nadrukkelijk opgevat als een manifest tegen de
decoratieve kunsten. In zijn stellingname
ontleent Le Corbusier ook ideeën aan de
Oostenrijkse architect Adolf Loos en sluit hij aan
bij de Duitse opvattingen over de ontwikkeling
van ‘types’. Deze gedachten formuleerde Le
Corbusier in 'Vers une architecture' (1923).
CITAAT: 'Ornamentalisten zijn even storend als
muggen, maar in de 20e eeuw hebben we ons oordelend vermogen sterk ontwikkeld, en
hebben we ons geestelijk niveau hoger opgetrokken. Onze spirituele noden zijn anders,
en andere domeinen dan die van decoratie bieden ons nu sensaties die ermee in
overeenstemming zijn. Het lijkt juist te stellen: hoe meer een volk zich ontwikkelt, hoe
meer de decoratie verdwijnt.'

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 is.

CIAM IV in 1933 was het belangrijkste en meest
veelomvattende congres met het thema 'De functionele stad'.
Alles werd beredeneerd en gerationaliseerd.
Mensen werden tot gestandaardiseerde afmetingen teruggebracht.
De architect Le Corbusier ontwerpt zelfs een maatsysteem
gebaseerd op de mens, dat hij "de modulor" noemt . Hij gebruikt
dit systeem om zijn gebouwen te ontwerpen. In eerste instantie
lijkt deze aanpak de mens centraal te stellen, maar in feite is dit
niet zo. Want eigenlijk wordt niet de mens centraal gesteld, maar
de gemiddelde mens. De gemiddelde mens bestaat niet en is slechts een theoretisch
model.
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HEVIGE KRITIEK IS NOOIT WEGGEWEEST
Kunsthistoricus 'Theodore Dalrymple' over 'Le Corbusier'.
"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.
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.!"
NEO LIBERALISME gaat hand in hand met het NEO-MODERNISME, ze zijn samen
ontstaan in de jaren '80.
Sinds de standaardisatie vanaf het begin van de eeuw is de massaconsumptie een
noodzakelijk gevolg van massaproductie, wil de economie in een positieve balans blijven.
Gebouwen werden opbrengsthuizen, kwantiteit verdrong kwaliteit.
Londen is een typisch voorbeeld: (lege) woontorens als belegging.
DE REACTIE: HET POSTMODERNISME (1970-)
o
o
o
o

o

o

Eigentijdse vormgeving in harmonie met de bestaande omgeving.
De belevingswaarde staat centraal.
Het ornament en de kleur worden weer toegevoegd. Tegenover het ‘less is more’ van
de modernisten, plaatsen zij: ‘less is a bore’
De vormgever als specialist die oordeelt over goede vormgeving moet vervangen
worden door de vormgever als luisteraar en ontdekker van problemen, die
probleemoplossend werkt.
De architect doet dit niet alleen, maar in groep, interdisciplinair, werkend met de
gebruikers, de technici, de producenten, de visionairs, de beleidsmakers, de
wetenschappers en alle anderen betrokkenen.
Enkel op deze manier kunnen er producten ontstaan die waarlijk functioneel en
relevant zijn voor zijn gebruikers, met inachtneming van alle aspecten van
vormgeving: functie, esthetiek, persoonlijke visie, communicatie, kritische blik.
foto: metro ingang te St. Gillis
Brussel
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HISTORISCHE VERGISSING:
het dumpen van het POSTMODERNISME
Men gooide het kind met het badwater weg.
Foto: de Odisee Hogeschool te Brussel centrum
van architect prof. A. Hoppenbouwers is een goed
voorbeeld van architectuur die de stad goed
aanvoelt, zonder te vervallen in copy/paste.
Dit getuigd vooral van respect voor het
patrimonium en de bewoners/gebruikers in hun
diversiteit.
De gekende kritieken vanuit de gevestigde
architectenwerelden en de docenten in de
architectuurscholen op deze architectuur is niet
terecht.
Kritiek op
postmodernisme
te romantisch
kneuterig
te frivool disneyarchitectuur
zwak en onderdanig
nostalgisch
te veel copy-paste
te complex

Postmodernistische
principes
warm menselijk
nederig
fantasierijk en gebruik
van ornament
harmonisch
respect voor erfgoed
contextgebonden
maat van de voetganger

Hier en daar is het misgelopen en heeft men
zich uit pure gemakzucht gezondigd aan
copie-architectuur.
Zoals bijvoorbeeld dit bekende gebouw van
Charles Moore: Piazza d’Italia in New Orleans.
Ook te Brussel aan het centraal station zien we
copie-architectuur, spijtig, maar toch beter dan de
gekende storende en verschralende gebouwen die
Brussel zo rijk is.

Maar dat wil niet zeggen dat deze
'ontsporingen' het postmodernisme in zijn
geheel naar de verdoemenis moet
verwezen worden.

Kritiek op neomodernisme
zakelijk en koud
arrogant
fantasieloos en verschralend
agressief
contrast met verleden
exclusief, spektakel
massatransport en auto-schaal
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3.. DE OUDE EN NIEUWE GRONDSTROMEN
DE DECENTRALE PRODUCTIE komt er aan
De nieuwe micro economie zal de tendens van mondialisering naar regionalisering
versnellen.
Hierdoor ontstaat er minder massaproductie en meer kleinschaligheid en grotere
verscheidenheid.
1.. William Morris de bezieler van de Arts & Crafts beweging in
Groot-Brittannië (1922), heeft destijds een gelijkaardige manier
opgeroepen tot dit soort van beschaafde revolutie. Als prominent
marxist stelde hij de ‘Revival of Handicraft’ voor als de weg naar
de bevrijding van de arbeider van de dehumaniserende arbeidsverdeling in de industriële arbeid.
William Morris, stelt vast dat de industrialisatie heeft geleid tot het
produceren van vele waren ‘die niet nuttig zijn, alhoewel deze wel
verkoopbaar zijn’
Morris deelde de focus op het overnemen van ecologische standaarden als integraal voor
een herdachte industrie in zijn boek 'Factory Work, As It Is and Might Be: ‘... onze
fabriek mag geen smerig afval maken, geen water bevuilen, noch de lucht vervuilen met
rook’ , en hij gaat zelfs zo ver dat hij ‘de Aarde, de Gemeenschappelijk Moeder’, een
materieel element noemt.
2.. In zijn boek Small is Beautiful uit 1973 deelt E.F.
Schumacher een gelijkaardige voorspelling, als hij
gedecentraliseerde productie lijkt te voorzien wanneer hij
zegt ‘de armen van de wereld kunnen niet geholpen
worden door massaproductie, enkel door productie
door de massa’s’. Schumacher verbindt
gedecentraliseerde productie met zowel duurzaamheid als
Morrisachtige houdingen ten opzichte van machinerie als
hij zegt; ‘De technologie van productie door de massa’s, gebruikmakend van het beste
van de moderne kennis en ervaring is bevorderlijk voor decentralisatie, compatibel met
de wetten van de ecologie, voorzichtig in het gebruik van schaarse grondstoffen en
ontworpen om de mens te dienen in plaats van hem de dienaar te maken van de
machines’.
3.. Jeremi Rifkin : the third industial revolution - lateral power
Bekijk deze video.
http://vimeo.com/39678293
De huidige energie-infrastructuur is verouderd en wordt kunstmatig in
leven gehouden met subsidies. Het is een topdown infrastructuur gebaseerd op fossiele
brandstoffen. Deze periode is nu op zijn einde.
De omschakeling naar een groene energie is van
levensbelang, het is een heel urgente kwestie
omdat het gaat over het voortbestaan van de
mensheid op deze planeet. We hebben geen tijd
te verliezen.
Dank zij de nieuwe communicatiemedia kunnen
we de samenleving anders organiseren, de
internetrevolutie zal zorgen voor een deel-
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economie = lateral power met decentale energieopwekking, dit is 'power to the people' ,
dit is 'lateral power'.
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 Rifkin:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m9wM-p8wTq4
Onze steden zullen autonome steden worden die instaan voor hun eigen energie en
andere levensbehoeften, dank zij deze laterale economie. Niet het bezit maar het gebruik
van goederen wordt belangrijk. Dit heeft een diepgaande invloed op de wijze waarop we
zullen wonen en werken: walk to work.
4.. De transitiebeweging
Rob Hopkins:
”Het vermogen van de gemeenschappen om zichzelf te
onderhouden is aangetast vanwege de afhankelijkheid van olie.”
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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Michel Bauwens: De wereld redden. Met peer-to-peer
naar een postkapitalistische samenleving
Onze samenleving steunt op het absurde idee van materiële
overvloed en immateriële schaarste. We doen alsof de planeet
oneindig is en plegen er dermate roofbouw op dat het overleven
van de menselijke soort in gevaar komt. Anderzijds bouwen we via auteursrechten en
patenten artificiële muren rond menselijke kennis om sharing en samenwerking zo
moeilijk mogelijk te maken. Het peer-to-peermodel, geïnspireerd door open source zoals
Wikipedia, wil die logica omdraaien.
Michel Bauwens ziet in nieuwe fenomenen zoals de
samenwerkingseconomie, peer-to-peernetwerken, open
source, crowdsourcing, fab labs, microfabrieken, de
makersbeweging en stadslandbouw een weg naar een
postkapitalistische samenleving, waarbij de markt zal
onderworpen worden aan het algemeen belang.
Net zoals het feodalisme ontstond binnen de schoot van de
Romeinse slavenmaatschappij en het kapitalisme binnen het
feodalisme, groeit ook binnen het kapitalisme het embryo van
een nieuwe samenleving. Om de wereld te redden, dringt zich
een herlokalisering van de productie op en een uitbreiding
van globale samenwerking op vlak van kennis, code en
design.
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4.. DE HERWAARDERING VAN HET ORNAMENT
DE HERGEBOORTE VAN HET ORNAMENT EN DE AMBACHTELIJKHEID
1.. WAT IS ER TEGEN HET ORNAMENT?
NIETS ...HELEMAAL NIETS
Er zijn alleen lelijke en mooie ornamenten,
er is ook slechte namaak = kitsch.
Het ornament wordt soms verward met kitsch, een schilderij
is immers ook ornament, het is een versiering en kan
inderdaad kitscherig zijn of heel verheffend zijn.
Loos en zijn volgelingen gooien dus het kind met het
badwater weg!
2.. WAAROM HET ORNAMENT BELANGRIJK IS, VOORAL
VOOR ONZE STEDEN
Voor de ambachtsman
De stielman heeft plezier in zijn werk en een mooie realisatie
geeft hem zelfrespect.
Voor de steden
Voor de belevingswaarde en de typische sfeer van een stad geeft het ornament een
belangrijke bijdrage.
Het ornament is zeer plaatsgebonden en
geeft daardoor een typisch eigen
expressie en sfeer aan elke stad.
De belevingswaarde is iets
levensnoodzakelijk omdat men op deze
wijze de ruimte kan toe eigenen.
Iedereen kan zijn eigen huis een eigen
expressie geven, dank zij het ornament.
Het ornament vormt een integraal deel
van de architectuur: materiaal, kleur en
vorm zijn de basis, het ornament is de
finesse.
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4.. WAAROM HET ORNAMENT NU TERUG KOMT
ENERZIJDS
VANUIT HET BEWUSTZIJN VAN DE NOODZAAK OM DE VERSCHRALING TEGEN TE GAAN
en de belevingswaarde en herkenbaarheid te verhogen
ANDERZIJDS
HET ZAL VANZELF GEBEUREN: DANK ZIJ 3D PRINTEN
De laatste jaren zien we na de komst van de personal computer en met de komst van de
personal fabricator ook een hernieuwde aandacht voor het zelf maken van dingen.
Oude utopieën krijgen een hernieuwde context en worden nieuw leven ingeblazen. Er
ontstaat een hernieuwde aandacht voor het ambacht.
Gedecentraliseerde vormen van productie bieden de mogelijkheid van een globaal verbonden, lokaal georiënteerd en coöperatief delen van vaardigheden. De innovatie van de
microproductie kan de evolutie naar een deeleconomie met
coöperatieve structuren stimuleren.

Stacy Jo Scott 2010 : 3D printen
De terugkeer van de ambachtsutopie
uit: 'The journal of modern craft'
DE THUISFABRIEK: TRANSITIE NAAR EEN DECENTRALE PRODUCTIE

Deze technologie is het 3d-printen via de thuiscomputer die
bestanden met 3d-objecten gebruikt die werden gecreëerd
met computer-aided design (cad) om een fysiek object op te
bouwen door de afzetting van lagen basismateriaal. Het
werkt op basis van dezelfde principes als een papierprinter
voor thuisgebruik, alhoewel het in de plaats van met inkt,
print met plastic, keramisch glazuur en andere tastbare
materialen. Het is toegankelijk door open source
onderdelen, plannen en handleidingen en laag genoeg
geprijsd ($500-$1500) om thuisfabrieken een mogelijkheid
te maken.
Objectbestanden kunnen gedeeld worden als digitale
informatie zoals muziek, film enz. Aangezien de gegevens
van de objecten makkelijk worden gedeeld, bewerkt en dat
ze schier eindeloos in aantal zijn, lijkt het potentieel voor
een revolutie maar logisch.
De prijsontwikkeling gaat razendsnel. Een 3D printer kost
nu nog maar 10% van wat hij vier jaar geleden kostte. In
de komende tien jaar zal een achtste van alle
wereldwijde fabrieksarbeid door 3D printing gedaan
worden. De gevolgen voor de lagelonenlanden en de
supply-chains aldaar zullen enorm zijn, en voor het
wegtransport en huisvesting in onze contreien. Er zal
minder materiaal worden verspild, er zijn minder voorraden
en reserveonderdelen nodig.
De toepassingsmogelijkheden van 3D printing zijn
gigantisch: speelgoed, woningen, lichtgewicht onderdelen
voor vliegtuigen en auto’s, functionerende menselijke organen, en ga zo maar door. Als
3D printers net zo goedkoop worden als een smartphone nu, gaan consumenten hem
thuis gebruiken.
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3D printen in de bouw
De kiriatiden in Athene tonen ons het resultaat van
intensief manueel beeldhouwwerk, maar dank zij 3D
printing kunnen we mensenfiguren inscannen en
reproduceren zonder dat er nog werkuren van een
beeldhouwer voor nodig zijn. En dat juist maakt de bouw
vandaag zo duur: de werkuren. Zodoende valt het
voornaamste argument tegen het ornament weg.
De nieuwe mogelijkheden zijn onbegrensd.

De bekende zuilen van Hunderdwasser kunnen geprint
worden zodat zeer individualistische gebouwen kunnen
ontstaan, een ideaal medicijn tegen de verschralingsziekte
in onze steden.
Prachtige interieurs en organische volumes kunnen
gebouwd worden met een minimum aan handwerk. Het
bekende bouwwerk van A. Gaudi de 'Santa Maria' is al ...
jaren in de bouwfase, met een 3D printer zou het al lang
afgewerkt geweest zijn.
De steensneden zoals men die in de 19° eeuw maakte voor
de frivole architectuur van die tijd kunnen nu met 3D
printers gemaakt worden, dit opent heel wat perspectieven
voor een speelse architectuur.
Kortom, het neo-modernisme staat op zijn laatste
benen.

'DUS' architecten plannen de geprinte bouw van een
rijwoning te Amsterdam.
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5.. 'URBAN RENAISSANCE': NAAR EEN HERGEBOORTE VAN
DE STAD
DE MODERNE STAD IS DOODZIEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KANKER
KANTOORWOESTIJNEN
HART EN VAATZOEKTEN FILES
LEPRA
AANGETAST WOONWEEFSEL
VEREENZAMING
WOONKAZERNES EN VERSIPPERD WONEN
MENTALE STOORNISSEN VERSCHRALING
STRESS
CITYVORMING ONLEEFBAARHEID EN STADSVLUCHT
ANGST
ONVEILIGHEID EN ONHERBERGZAAMHEID

1.. KANKER
Eenzijdige woekering van
cellen is zoals een
monocultuur met
kantoorwoestijnen in de
stadscentra en
appartementsblokken in
de voorsteden

2..HART - EN VAATZIEKTEN
Aderspat: files en verstoppingen.
Cholesterol-effect door het
overmatig autogebruik.
Overconcentratie in het
stadshart bemoeilijkt de
bereikbaarheid en bevordert het
afstoten van de levende functies
zoals het handel. Steeds meer
winkelpanden in de stadscentra
komen leeg te staan.
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3.. LEPRA
Aantasting van het gezonde fijnmazige
woonweefsel
Schaalvergroting en woon-vreemde
functies versnipperen het aaneengesloten
woonweefsel van de stad. Zie voorbeeld
van de Marollenwijk te Brussel.

4.. VEREENZAMING EN AUTISME
In zichzelf gekeerd en
gestandariseerde gewoonten
zijn het resultaat van steriele
wooncomplexen, van massaal
veel pendelaars die de stad niet
beleven en er dikwijls
ondergronds naar hun werk
sporen en er ondergronds weer
uit wegvluchten (from 9 to 5)
Mensen als mieren.
5.. MENTALE STOORNISSEN, AGRESSIE EN ASOCIAAL GEDRAG
Onveiligheidsgevoel, asociaal gedrag, vervreemding, vandalisme, zinloos geweld, e.a.
Het zich niet meer thuis voelen in zijn eigen buurt, het gebrek aan buurtrelaties, het
gebrek aan sociale controle door gebrek aan een samenhangend woonweefsel leidt tot
omgevingen waar men zich niet veilig voelt: een koude stad van staal en beton.
Vandalisme en graffiti gaan dikwijls samen in
gebieden die als monotoon en inspiratieloos worden
aangevoeld.
Vitruvius schreef: 'Maak de steden mooi en
vandalisme verdwijnt vanzelf.'
Desolate kantoorzones waar s'avonds niemand
aanwezig is worden als onveilig ervaren vanwege
een gebrek aan sociale controle.
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EEN GEZONDHEIDSKUUR VOOR DE STAD
Overal in de westerse wereld in de USA, in het Verenigd Koninkrijk en op het Europese
vasteland stelt zich het probleem van de bevolkingsgroei in de steden. Om te voorkomen
dat de groene gordel volloopt en de suburbs steeds verder uitbreiden, zal men een zeer
grote inspanning moeten doen om het wonen in de stad te bevorderen.
De ambitie van de 'URBAN RENAISSANCE' is duidelijk: men moet weer verliefd worden
op de stad en de bewoners moeten terug fier zijn op hun stad en hun eigen woonbuurt.
Men zal een nooit geziene woonkwaliteit moeten realiseren en dat is een
immense uitdaging voor de architect van de 21° eeuw.
Towards an Urban Renaissance
'Naar een Urban Renaissance' was een studie
geschreven door Urban Task Force van het Verenigd
Koninkrijk onder leiding van (Lord) Richard Rogers en
gepubliceerd op 29 juni 1999 en onderzocht de vraag
hoe de 4 miljoen nieuwe woningen de volgende 25 jaar,
kunnen gebouwd worden in de steden zonder verdere
aantasting van de groene gordel.
Bron: Final report of the urban task force chaired by Lord Rogers of Riveside, Soan Press,
1999.
CITAAT
'Al snel vonden we dat uitgestrekte auto-gebaseerde ontwikkeling onze stadscentra
in de problemen bracht: het isoleren van gemeenschappen en het opslorpen van het
platteland. Met overheidsuitgaven gestript tot op het bot en machteloze openbare
instanties, hadden WEINIGEN de visie om het probleem te begrijpen. Men had niet de
nodige vaardigheden om deze problemen aan te pakken. We lijden nu nog steeds onder
dit deficit.'
'Vandaag is er het besef dat sociale en ecologische duurzaamheid alleen kunnen worden
bereikt door te kiezen voor het concept van de compacte stad.
Dit concept heeft grote gevolgen, de gevolgen van de autogebaseerde planning is
fundamenteel te herzien. Vooral de verwoestende uitwerking ervan op onze binnensteden
en de massale uittocht naar de buitenwijken kan niet ontkend worden.'
Deze studie geeft een visie op duurzame vernieuwing van onze steden van pendelstad
naar woonstad: compact, multi-centered, geïntegreerd wonen en werken, sociaal
gemengd, met een goed ontworpen woonweefsel en ecologisch verantwoord. Men focust
op de noodzaak om het bestaande stedelijk weefsel te upgraden en om de verwaarloosde
en vervallen industrieterreinen in de steden te gebruiken om zodoende het platteland te
vrijwaren.
De stedelijke renaissance beïnvloedt elke burger: de gepensioneerden, de kinderen, de
zakenmensen en mensen die worstelen met armoede.
Een uitdaging: van pendelstad naar woonstad.
We moeten de mensen overtuigen om in onze steden te komen wonen.
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BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN
• Hervorming van het planningssysteem i f v de betrokkenheid van de lokale bevolking
bij de besluitvorming op wijkniveau.
• Inbreiding: 60% van de nieuwe woningen op braakliggende restgronden.
• Betere benutting van de bestaande woningvoorraad.
• Non-auto vervoer verbeteren.
• Betere kwaliteit van het architectuurontwerp met grotere dichtheden!
TIEN PRIORITEITEN VOOR HET BELEID
1.. Topprioriteit is de huisvesting
o Voorzie een ambitieus woningbouwprogramma met een hoge woonkwaliteit.
o Ontwikkel een sociaal woningbouw-programma met voldoende woonvoorzieningen op
loopafstand, met hoge woondichtheid en met een efficient openbaar vervoer.
2..
o
o
o
o
o

Gebruik de juiste (fiscale) STIMULI om het wonen in de stad te bevorderen
Afschaffen subsidies voor verbouwingen in het buitengebied.
Hoge renovatiepremies voor het ontdubbelen en isoleren van rijwoningen in de stad.
Tax per km afstand tussen wonen en werken.
Goedkoop en efficiënt openbaar vervoer in de binnenstad met een duurzaam.
fijnmazig netwerk.
Andere...

3.. Een holistisch actieplan
Een overkoepelend actieplan voor onze steden is onmisbaar, gericht op huisvesting,
vervoer, veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs en sociale doelstellingen.
4.. Studiegebied: gans stadsgewest, inclusief suburbs
Bestuuurskracht op het niveau van het stadsgewest is onmisbaar, zodat de stedelijke
doelstellingen voor de binnenstedelijke gebieden niet worden ondermijnd door de
ontwikkelingen in de meer welvarende buitengebieden.
5.. Nationaal programma voor opleiding in advies en planning
Zorg voor een periode van vijf jaar opleiding, om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke
planners, de projectmanagers en de stedenbouwkundige ontwerpers kunnen profiteren
van de beste expertise.
6.. Versterking van plaatselijke autoriteiten
Geef de lokale autoriteiten, een verstrekt RUIMTELIJK MANAGEMENT, met de nodige
bevoegdheden, vaardigheden en middelen om een sterke en positief leiderschap te tonen
bij de uitvoering van de stedelijke renaissance doelstellingen.
7.. Voldoende financiële middelen
Efficiënter gebruik maken van de extra middelen
8.. Herstel van de openbare ruimte
Prioriteiten geven aan een betere openbare ruimte met prioriteit voor de behoeften van
de voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer en het onderwijs.
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9.. Privé en publieke samenwerking
Coöperaties: bewoners bouwen hun eigen stad.
De overheid coördineert en stimuleert.
10.. Rol van de overheid als grondeigenaar
Ervoor zorgen dat alle relevante wettelijke instanties hun gronden ter beschikking stellen
via een totaal bodembestemmingsplan.

BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNT: STAD OP MAAT VAN DE VOETGANGER
Uit dit boek leren we vooral het belang van de loopafstanden, deze nieuwe stad moet op
schaal van de voetganger zijn.
De ontwerpen op schaal van de auto (zoals de meeste steden in de USA zijn nefast voor
de voetganger. In de stad van de auto geraak je nergens te voet en is het openbaar
vervoer van slechte kwaliteit.
In de stad van de voetganger zijn de meeste belangrijke diensten gelegen op
loopafstand, dit is gemiddeld 400 meter.
De architectuur is van groot belang: er dient genoeg belevingswaarde te zijn en het
uitzicht dient gevarieerd te zijn zodat na een paar voetstappen men een andere beleving
krijgt van de omgeving. Dit vergt een verticale expressie van de architectuur en een
kleinschalig concept van woningen in een gesloten bouwblok.
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6.. EEN GEREEDSCHAPSKIST VOOR DE NIEUWE STAD
DE NIEUWE STAD IS EEN DUURZAME STAD =
COMPACT, MET EEN HOGE WOONKWALITEIT EN KLIMAATNEUTRAAL
DE KWALITEITEN VAN DE NIEUWE STAD
De meerwaarde van wonen in de compacte stad
1. Geen auto nodig
In een stad met het werk en de meeste voorzieningen op loopafstand, heb je geen
auto nodig.
Een fijnmazig openbaar vervoersnet geeft een oplossing voor de langere afstanden.
In autovrije straten wordt de spontane ontmoeting mogelijk.
2. Herbergzaam en divers woonweefsel met straten en pleinen
De woonkwaliteiten van de rijwoning moeten geintegreerd worden in hogere
woondichtheden.
Een aangenaam en beschermend microklimaat is een meerwaarde voor de stad.
3. De compacte woonstad heeft een hoge woondichtheid en een hoge
woonkwaliteit.
Het verzoenen van hoge woondichtheden en een aantrekkelijk woonklimaat voor
gezinnen met kinderen is de grote uitdaging voor de architect van de toekomst.
Toe te voegen kwaliteiten om te kunnen concurreren met de 'villa in het groen'
4. Kindvriendelijkheid, veiligheid, rust en intimiteit, ook in het stadscentrum.
5. Groene architectuur als drager van de natuur.
CONCEPT URBAN GARDEN VILLAGE
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SAMENVATTING
HARDE STEDENBOUWKUNDIGE REGELS EN PRAKTISCHE TOOLS VOOR EEN
GEZOND STADSWEEFSEL
DE REGELS EN PRINCIPES

DE GEREEDSCHAPSKIST

1. WOONVOORZIENINGEN OP
LOOPAFSTAND
geen files minimum pendel
van pendelstad naar woonstad
walk to work
verkeersveilige looproutes

DE 400 M REGEL
Werk en woonvoorzieningen op
loopafstand

2. HET ALOMTEGENWOORDIGE
WOONWEEFSEL
woning als herkenbare basiskorrel
functieverweving
de sociale controle

DE HERKENBARE WONING
aanwijsbaarheid 5 woningen
kwaliteiten van de rijwoning meenemen
naar hogere dichtdeden

3. HOGE WOONDICHTHEID ZONDER

Van 3 tot 5 WOONNIVEAUS
hangende tuinen
evenwicht tussen privé en
gemeenschappelijk groene binnengebieden
de verhoogde straat
de gestapelde villa

WOONTORENS
terrassen
aangenaam microklimaat: geen wind,

geen schaduw van woontorens,
beschermende volumes,

basisschool en crèche

winkels
openbaar vervoer
diensten...

contact met de grond

4. INTIEME WOONSFEER
de veiligheidsgevoel vooral voor
kinderen
veilige schoolroutes
veilige speelruimten

HET GESLOTEN BOUWBLOK
groen plateau
speelruimte met toezicht

5. KWALITEIT VAN DE BUITENRUIMTE
herbergzaamheid
microklimaat
de menselijke maat: walkabel city

BESCHUTTEND MICROKLIMAAT
verticalisme
meer natuur in de stad
correcte zon-oriëntatie voor publieke
ruimten

minimum 20 m² groene ruimte / woning.

HOGE WOONKWALITEIT LEIDT NAAR EEN KLIMAATNEUTRALE STAD

o

stedelijk wonen zonder auto: energieverbruik auto kWh /jaar : 5 l./100 km x 15.500
km/jaar = 775 l./jaar x 9,7 kWh/liter = 7.517,5 kWh per jaar

o

passiefbouw: 80 kWh/m² x 100 m² = 8.000 kWh besparing per jaar

o

hoge dichtheid= minder energieverlies

o

meer groen : meer CO2 absorptie en gezondere lucht
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DE GEREEDSCHAPSKIST MET PRAKTISCHE CONCEPTEN VOOR DE GEZONDE
STAD
1.. DE VOETGANGERSSTAD - werken en woonvoorzieningen op loopafstand
VAN
PENDELSTAD
autostad
files
vereenzaming
suburbanisatie
cityvorming
massatransport
stadsvlucht gezinnen met kinderen

NAAR
WOONSTAD
voetgangersstad
walk to work
spontane ontmoeting
vrijwaring groene gordel
decentrale stad
fijnmazig ov
hoge stedelijke woonkwaliteit

REGELS EN PRINCIPES
1.. 'Walk to work': van pendelstad naar woonstad
Indien men woont waar men werkt zou dit een groot verschil maken in de
transportstromen, de economische en ecologische kosten en de files.
De files verdwijnen en de pendel is herleidt tot een minimum.
'Walk to work' is mogelijk dank zij een hoge kwaliteit wonen in de stad.
Dit is een grote uitdaging voor de architect!
Voorbeeld VAUBAN: in deze ecologische woonwijk
hebben 9 op 10 gezinnen geen auto nodig.
2.. Veilige looproutes
In verkeersvrije straten zijn de looproutes automatisch
veilig. Vooral de veilige schoolroutes vergen veel
aandacht.
3.. Openbaar vervoer
Voor loopafstanden die groter zijn dan 600 m is een fijnmazig OV-net onmisbaar.
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TOOLS

1.. Aanvaardbare loopafstanden naar werk en openbaar vervoer: gemiddeld 400 m.
2.. Woonvoorzieningen op 200 m

•
•

groen
crèche

• buurtwinkels
3.. Woonvoorzieningen op 300/400 m
• basisschool
4.. Woonvoorzieningen op 400 m
• post
• café
• sport
4.. Woonvoorzieningen op 600 m
• gemeentecentrum
• klein park
• medisch centrum
5.. Ruimte voor de voetganger, leefstraat
De meest eenvoudige oplossing is de
leefstraat, deze is verkeersvrij en dus veilig
voor de voetgangers.
De auto weren geeft een enorme ruimtewinst, bijvoorbeeld Brussel heeft een
parkingpotentieel van 750.000 wagens met een totaal ruimtebeslag van 1.200 ha!
Een groot deel van deze ruimte kan aan de voetganger terug gegeven worden.
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2..HET WOONWEEFSEL MET DE HERKENBARE WONING ALS BASISKORREL
VAN
ANONIEME WOONKAZERNES
open blok
kantoorwoestijnen
onveiligheid
grootschaligheid
eenvormigheid en verschraling
anonimiteit, eenzaamheid
storende architectuur

NAAR
HERKENBARE WONINGEN
gesloten blok
levendige stad
sociale controle
menselijke schaal
complexiteit
sociaal weefsel
passende architectuur

REGELS EN PRINCIPES
1.. Basiskorrel
De kwaliteiten van de rijwoning meenemen naar
de hogere woondichtheden, van 25 naar 50
woningen/ha (ontdubbelde rijwoning) en meer.
2.. Diversiteit
Woningen voor grote gezinnen, microwoningen
voor alleenstaanden, duurdere luxewoningen en
sociale woningen, vele woningtypes zijn
gemengd aanwezig in een levendig woonweefsel.
3.. Functieverweving, levendigheid
Het voorzien van woonvoorzieningen (op het
gelijkvloers) en zoals winkels en diensten is
noodzakelijk voor de levendigheid en het comfort
van de stad.
4.. Sociale controle
De alomtegenwoordigheid van woningen in alle
straten is een garantie op sociale controle.
5.. Menselijke schaal
De schaal van de gebouwen is beperkt zodat
men zijn eigen woning nog kan herkennen van op de straat.
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TOOLS
1.. De herkenbare woning

Aanwijsbaarheid vanop de straat: de regel van 5 : max. repetitie: 5 entiteiten.
het is voor de herkenbaarheid belangrijk dat men de galerijen niet op elke verdieping
voorziet, zo ontstaat een eigen herkenbare voorgevel voor elke woning die uit twee
niveaus bestaat.
Vooral de herkenning van de voordeur is van belang.
Repetitie van meer dan 5 dezelfde volumes moet vermeden worden.
De gemeenschappelijke ruimten en verticale circulatie moeten duidelijk herkenbaar zijn.
2.. De rijwoning
De kwaliteiten van de rijwoning kunnen in hogere dichtheden toegepast worden.
Een ontdubbelde rijwoning van 7 m breedte geeft een woondichtheid van 52 won / ha.
3.. De verhoogde straat
De verhoogde straat is een loopgang met
een breedte van 3 m, die de woningen
verbindt met (groene) speelruimte op
niveau en de goed herkenbare verticale
circulatie.
4.. De gestapelde villa
Dit zijn portiekwoningen met goed
herkenbare woningen van op de straat
en duidelijk herkenbare verticale
cirkulatie.
5.. Kantoren gemengd met het wonen is mogelijk dank zij aparte toegangen tot
de galerijen
In gemengde gebouwen is het van belang de woonfunctie goed te
scheiden van de kantoorfunctie.
6.. Functieverweving:
Op de begane grond: diensten.
Vier niveaus woningen, onafhankelijk van de bestaande kantoren zijn
mogelijk met aparte galerijen voor de woningen.
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3.. DE COMPACTE STAD
HOGE WOONDICHTHEID ZONDER WOONTORENS
VAN
RUIMTEVERSPILLING
woontorens
pendelstad
open blok bebouwing

NAAR
DE COMPACTE STAD
laagbouw
woonstad
aaneengesloten bebouwing

VERDICHTING IS NODIG VANWEGE
o de snelle bevolkingsgroei in de steden
o de uitwijking van de gezinnen met kinderen (middle class)
De gewenste woondichtheid voor Brussel = 100 woningen/ha.
Gemiddelde woningoppervlakte : 84 m² incl. circulatie en
bereikbaarheid.
Vloeroppervlakte voor 100 woningen: 100 x 84 = 8400 m².
Totaal bouwperceel: 1 ha = 100 x 100 m. (incl.wegenis)
Woontoren: vier appartementen per niveau
Nodig: 4 x 84 = 338 m² per niveau, 25 verdiepingen nodig.
Open woonblokken: 4 woonniveaus
Nadeel: versnipperde groene ruimte.
Gesloten woonblok: 4 woonniveaus: 111 woningen/ha!
PRINCIPES EN REGELS
1.. Cijfers over 'dichtheid'.
Stedelijke woondichtheid : 75 à 100 woningen/ha
Woning bezetting: gemiddeld 2,3 inw / huis, dit resulteert in
100 x 2,3 = 230 inwoners/ha
(Parijs = 200 inwoners/ha )
De woonoppervlakte is minimum 35 m² per inwoner
o familiewoning: 100 m² : (duplex 7 x 7 x 2)
o kleine flats: 70 m²
o micro housing: 35 /40 m²
2.. Verdichting mag niet ten nadele zijn van:
o
o

de herkenbaarheid (aanwijsbaarheid) en identiteit van de individuele woning, van de
woninggroep en de woonbuurt.
de contextgebondenheid van de architectuur

3.. Grondgebonden laagbouw met hoge
dichtheid
Vb: Woonwijk van Architect L. Kroll als alternatief
voor twee woontorens.
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TOOLS VOOR HOGE WOONDICHTHEID EN HOGE KWALITEIT
1.. Contact met de grond

2.. Groene architectuur:
Hoge woondichtheid is kwalitatief mogelijk (100 won./ha) voor gezinnen met kinderen
indien we groene architectuur toepassen met het gesloten bouwblok.
Daktuinen, verticale tuinen,

Groen plateau
3.. De verhoogde straat: de verbeterde galerijwoning
o speelruimte
o privétuinen
Met verbeterde galerijwoningen bedoelen we in de
eerste plaats brede galerijen van 3 m breedte, zodat er
een voetgangsterstraat ontstaat die mogelijkheden
geeft voor spontane ontmoeting, voor
kinderspeelruimte, voor een bufferruimte tussen de
loopgang en de woning.
Voldoende lichttoetreding is mogelijk indien de brede
galerijen op twee verdiepingen van mekaar gelegen zijn.
Netto dichtheid van 100 woningen/ha is mogelijk met 40 %
groene ruimte (45 m² per woning)
Goed voor O/W oriëntatie: rug aan rug
4.. Functieverweving: diensten op het gelijkvloers

De dichtheid van 100 winingen per ha is
mogelijk, met alle woonvoorzieningen, deze
kunnen op het gelijkvloers ondergebracht
worden onder het groene plateau.
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4.. INTIEME WOONSFEER, OOK IN HET STADSCENTRUM
VAN
KOUDE KANTOORSTAD
woontorens
open bouwblok
winderige ruimten
onveiligheid
monofunctionaliteit
ruimte voor de auto

NAAR
GEZELLIGE WOONSTAD
laagbouw
gesloten bouwblok
goede bezonning
veilige woonsfeer
multifunctioneel, diversiteit in de woonvormen
ruimte voor groen en ontspanning

PRINCIPES EN REGELS

De woonsfeer = intimiteit, rust, privacy, natuur

De woonkwaliteiten van de villa in het groen in het stadscentrum zijn mogelijk dank zij o.a.
1.. Het gesloten bouwblok
Alle woningen zijn uniefamiliale woningen,
herkenbaarheid is mogelijk vanaf de straat en de binnenruimten.
VOORDELEN
o veilige speelruimte voor kinderen en goede sociale controle,
o contact met de straat, de groene ruimtes en de pleinen,
o herbergzaam microklimaat,
o straten op mensenmaat,
o meer bruikbaar groen,
o contact met begane grond max 4 verdiepingen.
Het gesloten bouwblok met het groene binnengebied is zeer geschikt voor het vermijden
van conflicten tussen de stedelijke en lokale gemeenschap.
De woonbuurt is meer introvert en vraagt veiligheid met de noodzakelijke
woonvoorzieningen: kinderopvang, lagere school, speelruimten zichtbaar vanuit de
woning, veilige schoolroutes, enz..
De stedelijke zone staat open voor pendelaars, toeristen, enz. en is meer extrovert, dit
vraagt meer sociaal-culturele voorzieningen zoals restaurants, tentoonstellingsruimten
enz...
2.. Intern groen plateau = drager van de omsloten rustruimte
Het binnengebied kan onafhankelijk functioneren van de (drukke) commerciële functies
eronder.
3.. Prioriteit moet gaan naar de kinderen in de stad
Een stad die goed is voor de kinderen is goed voor iedereen.
Belangrijke regels voor de kindvriendelijke stad:
o veilige verkeersvrije route naar de lagere school op max 400 m
o de speelruimte moet zichtbaar zijn vanuit de woning.
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TOOLS
1..Het gesloten bouwblok
Sociale controle is goed mogelijk met het gesloten bouwblok,
zowel in de straat als in het binnengebied.

2.. Groen plateau
De klassieke achtergebouwen kunnen verzameld
worden zodat erboven openbaar groen kan
gerealiseerd worden.

3.. Meer natuur
Terrassen en tuinen op het zuiden op de daken

4.. Speelruimte met toezicht vanuit
de woning
Veilige ruimte in een gesloten blok
systeem is een goede omgeving voor het
realiseren van veilige en verkeersvrije
looproutes naar school.

5.. Verhoogde straat
Intieme speelruimte kan gecombineerd
worden met een druk stadscentrum.

6.. Leefstraat: autovrij
De meest eenvoudige en goedkoopste
oplossing is nog altijd het verkeersvrij
maken van de straten en pleinen.

33
5.. KWALITEIT VAN DE BUITENRUIMTE
VAN
OPEN DOORWAAIRUIMTEN
doodsheid
grootschaligheid
horizontalisme
volgebouwde binnengebieden, parkings
windhinder, gebrek aan beschutting
gebrek aan natuur
parkings

NAAR
GESLOTEN PLEINEN EN STRATEN
levendigheid
kleinschaligheid
vertikalisme
groen platteau
herbergzaamheid, geen wind
natuur
terrassen

PRINCIPES EN REGELS
Een stad op maat van de voetganger (A walkable city) is mogelijk.
1.. Verticalisme in de architectuur
2.. Mix van functies met vooraal diensten op het gelijkvloers
3.. Herbergzaamheid
Het gezellige microklimaat met bescherming tegen de weersinvloeden
4.. Menselijke schaal, walkable city.
5.. Een gevel is een interieurelement van het plein en de straat
6.. Kwalitatieve stedelijke architectuur = contact met buur en natuur
Vele voorgevels maken het
interieur van de stad.
(Een architectuurstijl die niet
samengaat met de historische
gegroeide stad is het neomodernisme)
7.. Architectuur als drager van de natuur i pl v natuur als achtergrond van de
architectuur

Gezien men met hoge dichtheden werkt kan de groenvoorziening in het gedrang komen.
Dank zij voldoende groene ruimte en voldoende speelruimte voor kinderen kan men gezinnen met
kinderen in de stad te houden.
Daarom is groene architectuur een absolute noodzaak, het is een verbindingsarchitectuur met buur
en natuur.
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TOOLS
1.. Verticalisme in de architectuur is een voorwaarde voor de 'walkable city'.
Horizontalisme: autoschaal.
Verticalisme: voetgangersschaal, dank zij perceelsbreedte van 7-10 meter.
Dank zij het verticalisme
kan de voetganger de
diverse stad ervaren als een
levend geheel waarbij elke
stap een ander straatbeeld
geeft.
2.. Groen plateau = privé en gemeenschappelijk groen
Zowel privé tuinen als gemeenschappelijk groen zijn mogelijk in de binnengebieden van
het gesloten bouwblok.
3.. Natuur: meer groen
Norm voor de nieuwe stad: minimaal 20 m² groene ruimte per woning.
4.. Herbergzaamheid = goed microklimaat geeft bescherming tegen regen en wind en
voorziet zonnige hoeken en schaduwelementen.
Overdekte galerijen zijn een heel belangrijk middel om dat beschermd gevoel te
bekomen. Deze galerijen kunnen ook op de verdiepingen gerealiseerd worden.
5.. Veilig en verkeersvrij
De kwaliteit van de buitenruimte valt of staat met het al dan niet toestaan van
(doorgaand) autoverkeer in de straat.
6..De bestaande torens integreren in het stedelijk weefsel

Daktuinen, groene volumes en
dubbele gevels breken de wind
(spons functie)

Maak een goed microklimaat met windschermen en absorberende gevels
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VOOR U GELEZEN
1.. BRUSSELSE DICHTHEDEN EN WOONVORMEN
Bernard Decleve, Risvcilla Ananian, Maurice Anaya, Anne Leslieux.
Edited by 'Brussels hoofdstedelijk gewest'. (2009)
Uit deze studie kunnen we een aantal relevante doelstellingen distilleren:
Het is van levens belang zowel economisch als sociologisch om gezinnen met kinderen in de stad te
houden en de stadsvlucht van deze bevolkingsgroepen te voorkomen.
Dit kan alleen als we de kindvriendelijkheid vergroten; buurtschool op veilige loopafstand en voldoende
speelruimte kort bij de woning.
De projecten moeten ontworpen worden na consultatie van de bewoners die hun wensen moeten kunnen
kenbaar maken: zij zijn de gebruikers , zij zijn de echte klanten voor de architect.
Op deze wijze kan men de eisen noteren betreffende nodige de voorzieningen en het microklimaat creëren.
Aanbevolen woondichtheid voor Brussel : 100 woningen per ha. (4 woonlagen)

EXERPT
De Brusselse dichtheid versus het metropoliseringsfenomeen
Tot dusver is er in Brussel geen overtuigend voorbeeld te vinden dat bewijst dat hoogbouwpromotoren
doeltreffende oplossingen kunnen bieden tegen de overlast veroorzaakt door de
tocht en de schaduw aan de voet van die gebouwen. In de meeste gevallen is de toren veeleer een
domper op de bewoonbaarheid van de ruimte die ze vrijmaakt, dan een toegevoegde waarde.
De socialeorganisaties roepen op om de school vaak over het hoofd gezien als voorziening,
ontmoetingsplaats en urbaniteitsproject- beter in het verstedelijkingsproces te integreren.
De stadsvormen die deze internationale dimensie materialiseren moeten niet alleen gezien worden als
functionele en esthetische expressies van een bouwkunst, maar ook als collectieve representaties van een
samenlevingsproject en een urbaniteitsopvatting.
De projecten waartoe ze aanleiding geven zijn vaak ook, voor zover de dynamiek correct wordt
gecoördineerd, onschatbare bemiddelaars tussen wat de stad is en de opvattingen die de mensen daarover
hebben, tussen de organiserende instanties die over de toekomst van de ruimte beslissen en de bewoners
die elke dag in ruimte Ieven
Een kwalitatieve verdichtingsstrategie impliceert daarom dat de kwaliteitsvoorwaarden worden voldaan voor
het aanbod aan mobiliteitsinfrastructuren,
open bare ruimtes,
gemeenschapsvoorzieningen en
educatieve of culturele diensten,
nog voor er sprake is van enige programmatie in termen van aantal woningen, volumes of hoogtes
De theorie van die keuze hebben we te danken aan de Amerikaanse urbaniste Jane Jacobs die haar
stellingen begin de jaren 1960 verkondigde om aan te tonen dat er een alternatief bestond voor de
functionalistische en technocratische opvattingen over de stadsrenovatie die in de Verenigde Staten
gangbaar waren (en ruimschoots werden overgenomen in Brussel43
• Jane Jacobs' postulaat luidde dat de stad op zichzelf herbouwd kon worden wanneer
haar drijvende krachten wijk per wijk werden ingezet. Ze stelde een herovering van de stadsgebieden
voor, gebaseerd op de gemeenschapsontwikkeling, het terugwinnen van de openbare ruimte
en een stap-voor-stap-stedenbouw die haaks op de overheersende planningsvisie van die tijd stand.
Bijna een halve eeuw later is die 'communautaire' opvatting van de wijk nag steeds een van de
hoekstenen in de stadswerking van de overheid, hoewel ze problematisch is geworden vanwege de
evolutie van de dagelijkse praktijken in de stad. Vandaag zijn geografie en sociologie op buurtniveau
onzekerheden geworden (Francq, B., 2003)44 zoals het beeld van een getto het beeld van de open stad al is
gaan verdringen.

Die verweving is bijzonder complex, maar de studie toont aan dat de stedenbouwkundige regels
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voor de verhouding "intensiteit + openbaar comfort <-> stadsvorm" tamelijk eenvoudig zijn:
een netwerk van straten en pleinen, parken en openbare tuinen die men gemakkelijk te voet kan bereikenwaarbij men eventueel voorzieningen, activiteiten en dus mensen van elders ontmoet- tot
een aangenaam ingerichte aansluiting op het openbaarvervoernet.
Die regels kunnen worden omgezet in heel uiteenlopende stedenbouwkundige compositieformules
De studie bevestigt de voorkeur voor het
gesloten huizenblok in Brussel als de
basiseenheid van de
stadscompositie.
Hoe dan ook rijzen er vragen bij de
architectonische armoede van de meeste
projecten.
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2.. WONEN OF WIJKEN
Prof. Jan Tanghe
Aandachtspunt is de aantrekkelijkheid voor gezinnen met
kinderen, dus meer groenvoorziening, meer rust, veiligheid en
minder auto's in de steden; alsook:
o decentrale tewerkstelling en doorgedreven functieverweving
- geen monofunctionele zones, geen grootschalige
concentraties,
o fijnschalig OV-net op loopafstand,
o walk to work: sociale voorzieningen en werken op
loopafstand.

Appartementen tot 4 bouwlagen hebben niet de nadelen van hoogbouw, maar kunnen
voldoende woonkwaliteiten bieden om de mensen te overtuigen om dichter bij mekaar te
wonen.
Hier zijn balkons nog goed bruikbaar, hier behoudt men contact met de begane grond.
Liften zijn niet altijd nodig. Zie onderstaand voorbeeld: Vauban te Freiburg.

DE STEDENBOUWKUNDIGE OMGEVING
De gepaste architectuur: hoge eisen stellen
o De kwaliteiten van de (meergezins-) rijwoning
zouden moeten meegenomen worden het
basisconcept.
o De inspiratie voor de architectuur zou het
karakter van de stad moeten zijn
o Goede sociale mix dank zij verweving van
talrijke woontypes, groot en klein.

WELK SOORT STAD?
De inspiratiebron voor een leefbare stad op mensenmaat vinden we
in de historische steden. Door het organische groeiproces zijn
automatisch loopafstanden gegroeid van ongeveer 400 m naar de
buurtcentra.
De leefbare stad voor gezinnen met kinderen moet terug hersteld
worden want ze heeft ooit bestaan!
Bijvoorbeeld het stedenbouwkundig concept van de begijnhoven en
de godshuizen: het zijn ideale oases in de binnenstad voor gezinnen
met kinderen: volledig verkeersvrij, veilig voor kinderen met
driewielers en een hoge woondichtheid!
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3.. STEDEN, WEGEN, RUIMTE
Henk Bakker en Maarten Bierman
Dit boek is gebaseerd op de bevindingen van Jane Jacobs en Victor
Gruen in verband met de steden in de USA.
De conclusie is dat steden op basis van autogebruik onleefbaar
zijn en dat cityvorming (overdreven concentratie in het centrum)
moet voorkomen worden.
Tevens zijn de suburbane woonwijken te veel versnipperd om een
normaal sociaal leven te kunnen opbouwen.
De steden gebaseerd op een goed functionerend openbaar vervoer
zijn de enige steden die kunnen functioneren.
Tevens moet men monofunctionaliteit vermijden, dit zijn
kankergezwellen in de stad en verdrijven de noodzakelijke functieverweving en
complexiteit van de stad.
Verweving van woningen en kantoren in de stadskern
Wonen waar men werkt: walk to work.
Indien alle pendelaars in de stad zouden wonen, verdwijnen de files automatisch!
Enorme economische voordelen:
o minder investeringen in autowegen en parkings,
o minder capaciteit nodig voor het openbaar vervoer tijdens de piekuren,
o minder tijdsverlies.
Enorme ecologische voordelen:
o minder ruimteverspilling en minder betonnering van de vruchtbare bodem,
o minder energieverspilling,
o vrijwaring van het buitengebied van verdere versnippering door verkavelingen.
Enorme voordelen voor het leefklimaat
o gezondere lucht, minder stress,
o meer vrije tijd , meer ontspanning,
o gezellige woonbuurten.

4.. BRUSSEL , THE TORENS , DE STAD
Onderleiding van 'Piere Dejemeppe', (9 auteurs)
Dit boek toont duidelijk aan dat woontorens niet gewenst zijn door de bewoners en dat ze
de kantoortorens een bedreiging vinden voor de leefbaarheid van de stad.
De meeste klachten zijn:
1. schaduw
2. windhinder
3. te veel verkeersaantrekking
4. verlies aan privacy in de privé tuin
5. visuele hinder
Voor de woondichtheid en de bevolkingsaangroei heeft men geen torens te bouwen.
Waarom worden er terug zo veel torens gebouwd en is er sprake van een renaissance van
torens in Brussel?
Het antwoord op deze vraag is eenvoudig : het is economisch een heel interessante
bouwwijze voor de architect en de promotor.
De stedenbouwkundige argumenten die ze aanhalen zijn nep en dienen alleen om hun
projecten er door te halen en grote winsten te kunnen maken.
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'STEDEN VOL RUIMTE' door rudy uytenhaak.
Citaat arch . Rudy Uytenhaak:
"Maak de steden zo aantrekkelijk dat ze kunnen
concurreren met het wonen in het buitengebied. "
Dit boek toont een heel mathematsche benadering
van de woondichtheden en de mogelijkheden van
stapeling. Hoogbouw is geen oplossing is voor het
probleem van de verdichting, vier woonlagen in
diverse vormen blijkt een optimum te zijn. De
voorgestelde kwaliteiten in dit boek zijn mijns inziens
ontgoochelend en tonen te weinig fantasie en te veel
monotonie.
De cijfergegevens:
o Open bebouwing, perceelsbreedte: 20 m,
dichtheid = 10 woningen per ha
o Half open bebouwing, perceelsbreedte: 13 m,
dichtheid = 16 woningen per ha
o Rijwoningen, perceelsbreedte 8 m, dichtheid = 25
woningen per ha
o Kangoeroewoningen ofwel twee woningen boven
mekaar = 50 woningen per ha
o Drie woonlagen: 75 woningen/ha
o Vier woonlagen: 100 woningen/ha
Ter vergelijking, (eigen onderzoek)
de bruto woondichtheid (incl. voorzieningen) van:
o Brussel: 65 inwoners / ha - 31 woningen/ ha - woningbezetting: 2,1 inw./ woning
o Brugge binnenstad: 75 inw./ha - 33 woningen/ha - 2,3 inw./woning
o Antwerpen binnenstad: 100 inw./ha - 47 woningen/ha - 2,1 inw./ woning
o Parijs: 202 inwoners/ha = 100 woningen/ha (4 verdiepingen)
o Gemiddeld appartement in Brussel = 75 m²

Gewenste dichtheid voor Brussel: 100 woningen/ha

Woningbezetting: gemiddeld aantal inwoners per woning
In de steden: 2,1 (waarvan 45 % alleenstaanden).
In het buitengebied: 2,5 (waarvan 25 % alleenstaanden).
Gemiddeld: 2,3 inwoners per woning.
Prognose: de woonbezetting evolueert naar 2,1 inwoners per woning.
Gezien we ten minste 1/3 van de woningen moeten voorzien voor alleenstaanden,
kunnen we hiervoor het systeem van micro-housing toepassen: 35 m²/woning. Dit
systeem past perfect in het concept van cohousing waarbij het probleem van de
vereenzaming wordt opgelost.

KWALITEIT
Rijwoningen: kwaliteiten van de middeleeuwse stad
Het is een grote uitdaging om de kwaliteiten van de rijwoning te realiseren met hoge
woondichtheden.
Tweewoonsten zijn interessant in de stad, in de stadskern kan je op het gelijkvloers best
diensten voorzien. In zekere zin bekom je dan 'stapelbouw': portiekwoningen met een
gemeenschappelijke inkomhall en trappenhuis.
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ACTUA
1.. LOKALE KLEINSCHALIGE BIOLANDBOUW: DE
OPLOSSING VOOR DE WERELDWIJDE VOEDSELSCHAARSTE
VN-rapport: kleinschalige biologische landbouw enige manier om de wereld te voeden
BRON: De Farming Report "Wake Up Before It's Too Late."
Artikel van het 'Institute for Agriculture and Trade Policy.'
Klik hier om het te lezen.
Niettegenstaande de VS blijft aandringen op
het gebruik van chemisch-intensieve
landbouwmethoden, zoals GGO's enmonocultuur gebaseerde gewassen,
trekken de Verenigde Naties aan de alarmbel
over de dringende noodzaak om terug te
keren naar een meer duurzaam, natuurlijk en
biologische systeem.
Dat was het belangrijkste punt van een
nieuwe publicatie van de VN-Commissie voor
handel en ontwikkeling (UNCTAD) getiteld
"Handel en Milieu Beoordeling 2013: Wake Up
Before It's Too Late ', dat bijdragen van meer dan 60 experts over de hele wereld
heeft opgenomen.
Het dramatische karakter van de titel niet kan worden onderschat: De tijd is nu om terug
te schakelen naar onze natuurlijke landbouw roots.
Volgens het nieuwe rapport van de VN, zijn grote veranderingen nodig in onze voedsel-,
landbouw- en handelsystemen, met een verschuiving in de richting van lokale
kleinschalige boeren.
Diversiteit van de bedrijven, het terugdringen van het gebruik van kunstmest en andere
veranderingen zijn hard nodig volgens het rapport.
De wereldwijde handelsregels moeten worden hervormd in deze richting, dat is helaas
het tegenovergestelde van wat mega-handelsovereenkomsten, zoals de voorgestelde
Trans Pacific Partnership (TPP) en de Trade and Investment Partnership VS-EU (TTIP)
proberen te bereiken. Deze deals zijn "in de eerste plaats bedoeld zijn om de greep van
multinationals en financiële instellingen te versterken op de mondiale economie ..."
Zelfs mondiale veiligheid kan in het geding zijn volgens het rapport, als de voedselprijzen
blijven stijgen.
Conclusie
"We moeten evolueren naar mozaïeken van duurzame, regeneratieve productiesystemen
die ook aanzienlijk de productiviteit van kleine boeren te verbeteren".
Het beleid in Vlaanderen staat haaks op deze aanbeveling:
Men spendeert hier: 43,8 miljoen euro per jaar aan GGO onderzoek en 0,0 euro aan
de promotie van de biologische landbouw!
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2.. DE BETAALBARE VELOMOBIEL KOMT UIT DE USA
Video: De velomobiel op zonne energie:
https://www.youtube.com/watch?v=NYHRNG95duU&feature=player_detailpage
In 2012 begon Rob Cotter met een groep monteurs, fietsbouwers en ingenieurs, het
bedrijf 'Organic Transit', in Durham, North Carolina. Dit bedrijf produceert zeer efficiënte
driewielers.
De 'ELF' is een zeer efficiënte 'velomobiel': een semi-gesloten driewieler met een dak,
kofferbak en genoeg ruimte voor acht zakken met boodschappen.
Je hebt geen rijbewijs nodig voor deze fietsauto, aangedreven op elektrische- en
menskracht kan men rijden met een snelheid van 48 km. per uur, dankzij de ingebouwde
oplaadbare batterij.
De ELF onderscheid zich van andere elektrische fietsen door het beschermende
aerodynamische schild. Dit kwalificeert de ELF als een "velomobiel," een van de meest
efficiënte voertuigen op de weg.
We kenden reeds de ongelooflijke efficiëntie ligfiets. Met de ELF benadert men deze
efficiëntie, waardoor de concurrentie met de klassieke auto realistisch is.
"Veel soorten technologie komen hier samen en we bekomen iets tussen een fiets en een
wagen in." Iedere ELF bevat futuristische technieken zoals de continu variabele
transmissie (CVT), dat bestaat uit twee ketens die de wrijving wegnemen bij het
schakelen tussen pedaal kracht en de 600-watt backup batterij.
Uniek concept: rijden met de zon
Zonder trappen, kan men nog steeds rijden met een snelheid van maximaal 24 km per
met behulp van de ingebouwde oplaadbare lithium-ijzerfosfaat batterij.
Deze accu worden gevoed door zonnepanelen van het dak in ongeveer zeven
uur.
De ELF kan in ongeveer een uur en een half geladen worden met stroom van het net.
Deze velomobiel wordt vervaardigd in Durham, North Carolina. Er bestaan plannen voor
een cargofiets, die twee mensen kan vervoeren.
Kostprijs:
tussen de 5000 en 10.000
euro.
De kosten voor
onderhoud, verzekering en
brandstof zijn
verwaarloosbaar.
Gezien een auto
gemiddeld 500 euro per
maand kost, is deze
investering reeds na één
jaar terug betaald.
Het is mogelijk om deze
velomobiel is te bestellen
in de USA
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3.. FOUTE MAATREGELEN TEGEN DE FILES ROND BRUSSEL
Volgens de recente studie van de Britse krant The Guardian zijn de voornaamste
oorzaken van de files:
1.. In België rijden te veel bedrijfswagens: één van de hoofdredenen die het onheil.
2..Er zijn te weinig aantrekkelijke alternatieven: het openbaar vervoer faalt in het
versnipperde woonlandschap.
3.. We wonen met z’n allen te ver van onze werkplek. ‘Belgen hechten erg veel waarde
aan een alleenstaand huis in de buurt waar ze opgegroeid zijn.’
Oplossingen voor deze grondoorzaken zijn er niet in de huidige voorstellen voor Brussel.
Oplossingen kan je vernemen in onderstaande documenten. Te downloaden via onze
website.
Nieuwsbrief nr 15 - Brussel autovrij.
Opiniestuk verkeer Brussel
De maatregelen die men wil nemen tegen de files zijn zeer duur en niet efficiënt
Zwart - de nieuwe tramlijnen
0,5 MILJARD EURO
Tramlijn Willebroek heeft weinig
reizigersvraag en loopt niet door
het gebied dat veel autoverkeer
genereert.
Betere en meer efficiënte
investering:
een lijn tot Londerzeel met
aftakkingen doorheen het
suburbane gebied.
De ringtram van Jette naar
Zaventem beantwoord ook niet aan
de vervoersvraag en dus niet
efficiënt..
Blauw - de verbreding van de
ring
De bottleneck is de viaduct van
Vilvoorde en daar doet men niets
aan. Het effect van deze miljarden
investering zal dus minimaal zijn.
Betere en meer efficiënte investering:
investeren in transitparkings in het buitengebied en hier en daar de ring overkappen.
Rood - de trein
De meeste autogebruikers wonen in het versnipperde suburbaan gebied en voor deze
bewoners in het treinstation te veraf.
Betere en meer efficiënte investering:
een fijnmazig tramnetwerk met kleinschalige parkings in het buitengebied.
Groen - de fietspaden
Voor de files zal deze infrastructuur niet veel bijbrengen, de afstanden zijn veel te groot Kopenhagen (500.000 inw.) is Brussel niet.
Betere en meer efficiënte investering:
kleinschalige en bewaakte parkings aan alle OV haltes met brede fietspaden, ook voor
velomobiels , met zonnepanelen aan de parkings zodat de electrische voertuigen kunnen
opladen overdag.
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4.. BESANÇON HEEFT LOW-COST TRAM
Met een 'bescheiden viering' markeerde men op 30-31 augustus de opening van de
nieuwe tramlijn te Besançon: 14,5 km tramlijn, de bewoners zijn fier op hun nieuwe
tram.
Deze tram zal 50.000 passagiers per dag
vervoeren.
Besançon is een Franse stad in departement
Doubs. Het is tevens de hoofdstad van het
departement en de regio Franche-Comté.
Aantal inwoners: 115.400.
(LEUVEN: 97.000 inwoners)
Er zijn 31 haltes voorzien van Marnières in het
oosten van de stad naar Hauts du Chazal in
het zuidwesten met een korte tak naar
Besançon-Viotte.
Low cost project
De tram is uitdrukkelijk ontwikkeld als een
low-cost project door de stad Besançon, die
had gehoopt om de bouwkosten te verlagen
met een derde in vergelijking met recente
tramsystemen in andere Franse steden.
Dit project toont aan dat ook in kleinere
steden de tram betaalbaar en nuttig is
Het autoverkeer werd geweerd in alle
tramstraten in de binnen stad. Hierdoor was er
genoeg ruimte over voor de voetgangers.
Een gedetailleerd verslag van de Besançon
light rail project verscheen in het april 2011
nummer van Railway Gazette International.

Besançon opteerde voor de tram en daar hadden ze goede redenen voor.
De tram vergeleken met de bus:
o 1 m smaller en dus beter in te weven in het stadsweefsel,
o grotere capaciteit: 2,3 maal meer passagiers (gelede bus: 900 reizigers/uur, de tram:
2160 reizigers/uur),
o een tram gaat 25 jaar mee, een bus 10 jaar,
o meer comfort voor de reiziger, minder schokken,
o lagere instap vloer,
o mogelijkheid om een fiets mee te nemen,
o meer herkenbaar in de stad,
o minder overstappen: eenvormig netwerk,
o snellere verbindingen,
o regionale rechtstreekse verbinding mogelijk met het stadscentrum!!! Zonder
overstappen,
o minder geluidshinder en minder stank,
o minder gevoelig voor ijzel en sneeuw.
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BAANWINKELS ZUIGEN STADSCENTRA LEEG

Enkele conclusies van een studie over het winkellandschap in Vlaanderen, uitgevoerd
door IDEA Consult.
Uit deze studie blijkt dat steeds meer winkelactiviteit wegtrekt uit de traditionele
stadscentra en zich verplaatst naar de zogenaamde ‘perifere winkelgebieden’. Dat zijn de
‘baanwinkels’, grote winkels met ruime parkings langs drukke steenwegen buiten de
stadscentra.
De cijfers liegen er niet om.
De afgelopen vijf jaar is de winkeloppervlakte in Vlaanderen met 12 procent
toegenomen, maar het zijn vooral de perifere winkelgebieden (baanwinkels) die voor die
toename hebben gezorgd met 1,5 miljoen vierkante meter of 145 procent stijging.
Daarnaast zijn er in Vlaanderen 3.700 leegstaande winkels bijgekomen. Vooral in de
lokale winkelkernen is de leegstand toegenomen. De totale leegstaande
winkeloppervlakte is er zelfs verdubbeld.
Er zijn plekken waar de leegstand 35 procent bedraagt. Dat is één winkel op de drie.
Er is vooral een toename van de leegstand in de steden. “Daar staat gemiddeld 11
procent van de winkels leeg, met uitschieters tot boven 35 procent”, zegt Willem de Laat
van IDEA-Consult.
“De leegstand in de centra van steden en gemeenten is verdubbeld van ruim 227.000
vierkante meter naar ruim 450.000 vierkante meter”.
De cijfers bevestigen alvast de stelling dat veel winkels de binnenstad verlaten en naar
de periferie trekken.
In het rapport wordt er dan ook gewaarschuwd voor een verschraling van het aanbod in
de stedelijke winkelcentra, indien de trend niet wordt gekeerd. De lokale besturen
moeten daarbij de handen uit de mouwen steken, klinkt het. Zij moeten opnieuw in hun
kernwinkelgebieden investeren en de winkelbeleving verbeteren.
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Website: www.hetautonomehuis.be
Te raadplegen: het e-boek “Het Autonome Huis”.
De
o
o
o

volgende documenten zijn te downloaden:
De beleidsnota met de standpunten en concrete actiepunten.
Het beleidsadvies certificaten.
Thesis: Een grotere mobiliteit - een bedreiging voor stad en platteland.
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De nieuwsbrieven van 2014
Nr 20: Visie 2050 - Brussel zonder torens (in voorbereiding)
Nr 19: De autonome stad (in voorbereiding)
Nr 18: Nieuwe architectuur voor een nieuwe stad - DEEL II (in voorbereiding)
Nr 17: Nieuwe architectuur voor een nieuwe stad - DEEL I
Nr 16: De kindvriendelijke stad
Nr 15: Visie 2050 - Brussel autovrij.
Nr 14: Visie 2050 - Brussel explodeert, van betonwoestijn naar groene hoofdstad.
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De nieuwsbrieven van 2013
Nr 13: Visie 2050 - Wonen in Vlaanderen.
Nr 12: Het nieuwe wonen - Hoe realiseren?
Nr 11: Het nieuwe wonen - Eco-housing.
Nr 10: Het nieuwe wonen - Cohousing.
Nr 9: Architectuur in transitie - deel II.
Nr 8: Architectuur in transitie - deel I.
Nr 7: Visie 2020- een andere wereld.
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?

o

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.

