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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.
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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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5..

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?
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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.

