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5.. 'URBAN RENAISSANCE':  NAAR EEN HERGEBOORTE VAN 
DE STAD  

DE MODERNE STAD IS DOODZIEK 

 
1. KANKER                           KANTOORWOESTIJNEN 
2. HART EN VAATZOEKTEN    FILES 
3. LEPRA                              AANGETAST WOONWEEFSEL 
4. VEREENZAMING               WOONKAZERNES EN VERSIPPERD WONEN    
5. MENTALE STOORNISSEN   VERSCHRALING 
6. STRESS                            CITYVORMING ONLEEFBAARHEID EN STADSVLUCHT 
7. 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. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Towards_an_Urban_Renaissance.jpg
http://www.theguardian.com/profile/richard-rogers2
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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.. Gebruik  de juiste (fiscale) STIMULI om het wonen in de stad te bevorderen 
o Afschaffen subsidies voor verbouwingen in het buitengebied. 
o Hoge renovatiepremies voor het ontdubbelen en isoleren van rijwoningen in de stad. 
o Tax per km afstand tussen wonen en werken. 
o Goedkoop en efficiënt openbaar vervoer in de binnenstad met een duurzaam. 

fijnmazig netwerk. 
o 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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