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NIEUWE ARCHITECTUUR VOOR DE NIEUWE STAD - DEEL II
1.. Welke architectuur voor de nieuwe stad?
2.. Architectuur beoordelen.
3.. Huidig architectuuronderwijs: een tikkende tijdbom voor onze steden?
4.. Harde regels voor een zachte architectuur.
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2.. Duurzame economie kost minder dan gedacht.
3.. Zero emissie wijk te Leeds.
4.. Bewoners willen meer groen in de stad.
5.. Wereldrecord bedrijfswagens.
6.. Urban farming in de praktijk.

1.. WELKE ARCHITECTUUR VOOR DE NIEUWE STAD?
HOE ZAL DE NIEUWE STAD ER UIT ZIEN?
We staan voor een grote uitdaging om de bevolkingsgroei op te vangen in onze steden
en iedereen is ervan overtuigd dat we naar hogere woondichtheden moeten streven om
het platteland te redden.
Nochtans willen de stedelingen meer groen om zodoende het leven in de stad voor
gezinnen met kinderen leefbaar te maken en te houden.
MEER WONINGEN OF MEER GROEN IN DE STAD?
Is dit dilemma op te lossen?
Het antwoord is ja, op voorwaarde dat we een stad uitvinden die de kwaliteiten van de
historische steden kunnen combineren met hoge woondichtheden, meer
groenvoorzieningen en de moderne comforteisen.
Met groene architectuur, architectuur als drager van de natuur is dat mogelijk.
Dit is iets heel anders dan de stad vol woontorens zoals sommigen ons willen doen
geloven.
Het zal een grote creatieve input en inlevingsvermogen van de architect vragen om dit te
realiseren en vooral kennis over het stedelijk functioneren dient aangescherpt te worden.
De architecten kunnen en zullen het verschil moeten maken en dat is een enorme
uitdaging waar we op dit ogenblik nog niet op voorbereid zijn.
WAT NA HET NEO-MODERNISME ?
De architectuurstijl van het neo-modernisme heeft de laatste decennia eerder een
vernietigende invloed gehad op de steden, denken we maar aan de Noordwijk te Brussel
of de Wetstraat, of de Pachecolaan met de 'financietoren'. Niet de promotoren, niet de
politiekers maar de architecten hebben dit uitgedacht.
Deze architectuurstijl met de minimalistische vormgeving leidt naar
- verschraling van de leefruimte: stad van staal en beton die niemand wil
- vernieling van het stadsweefsel en herbergzaamheid.
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massaficatie en mondialisering: verlies van de identiteit en het specifieke lokale
karakter: overal dezelfde gebouwen.

"Jonah Lehrer, God rest his soul" - 2010 :
' A person with a one-hour commute has to earn 40 percent more money to be as
satisfied with life as someone who walks to the office'.
De betere inspiratiebron:
de kwaliteiten van de historisch gegroeide steden zijn een goede basis, de mens is
biologisch niet veel veranderd en heeft nog altijd dezelfde woonwensen zoals de nood
aan privacy, veiligheid, groene omgeving, gezonde lucht, voorzieningen op loopafstand
enz....
Wat zijn de nieuwe inzichten sinds de beweging van het modernisme en 'de nieuwe
zakelijkheid' (1920)?
SAMENGEVAT KUNNEN WE EEN ZEVENTAL NIEUWE INZICHTEN ONDERSCHEIDEN
1.. DE NOODZAAK VAN BOTTOM UP PLANNING vanuit de behoeften van de gebruiker.
Het onderzoek naar de woonbehoeften en verwante problemen is de basis voor het
bouwprogramma, waarbij door de architect diverse alternatieve oplossingen worden
voorgelegd. De finale keuze ligt bij de gebruikers.
2..ECOLOGISCHE INZICHTEN
o Craddle to cradle - stoppen met afval.
o Zero impact - gebouwen mogen geen aantasting zijn van de bio-diversiteit.
o Bio-based materialen, recyclage, transformatie van het bestaande patrimonium.
o Maximale productie ter plaatse van voeding en energie.
3..
o
o
o
o

DE NOOD AAN DIVERSITEIT
Regionale verankering: plaatselijke cultuur en -natuur als basis.
Gebouwen met eigen lokaal karakter.
Contextgebondenheid, het erfgoed als inspiratiebron.
Sfeerschepping en individuele expressie.

4..
o
o
o
o

EEN NIEUW HUWELIJK VAN ARCHITECTUUR EN NATUUR,
Architectuur als drager van de natuur: i pl v natuur als drager van de architectuur.
Groenvoorzieningen kleinschalig geïntegreerd in het woonweefsel.
Bio-klimatische architectuur.
Verbondenheid met buur en natuur.

Er zijn ook nog drie typisch stedenbouwkundige inzichten die de architectuur mee zullen
bepalen in de toekomst: (zie vorige nieuwsbrief)
5.. DE NIEUWE STAD MET HOGE WOONDICHTHEID EN HOGE WOONKWALITEIT
De architectuur van de toekomst zal een hoge woondichtheid moeten combineren met
een hoge woonkwaliteit en dat kan o.a.
met de herwaardering van het ornament,
met een aangenaam herbergzaam microklimaat,
met een menselijke schaal en
met de woonkwaliteiten van de rijwoning (upgraden naar hogere woondichtheden)
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6.. HET BELANG VAN HET STEDELIJK WEEFSEL
Een gebouw staat niet alleen: de ruimtelijke, sociale en functionele samenhang met de
omgeving resulteert in een stedelijk weefsel.
Het herstel van de samenhang van het gebouw met het stedelijk weefsel leidt naar de
genezing van de stad.
Prioriteiten:
o voor de stad: leefbaar woonweefsel als warme wollen deken
o voor het platteland: openheid van het landelijk karakter behouden,
geen slaapsteden: groene gordel rond de stad voorbehouden voor landbouw en
voedselvoorziening
7.. HOE MINDER TRANSPORT HOE BETER
De voetgangersstad is een stad waar men geen auto nodig heeft. De schaal van de
voetganger is een essentiële vormvereiste voor de nieuwe architectuur op schaal van de
mens en niet van de auto (walkable city)
Functieverweving vervangt zonering en dit resulteert in 'walk to work'.
DE NIEUWE ARCHITECTUUR
de nieuwe inzichten die aan het functionalisme (neo-modernisme) moeten
toegevoegd worden.
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1.. ECOLOGIE EN ZERO IMPACT
DE CRADLE TO CRADLE AANPAK:
We vertrekken in de C2C (Cradle to Cradle) benadering van een zero impact van het
gebouw op de natuur:
van natuurvijandig naar natuurvriendelijk,
van mineraal naar plantaardig.
1 ENERGIE: autonome productie en zero emissie.
Het gebouw of gebouwencomplex, dient meer
(groene)energie te produceren dan het zelf nodig heeft
en doet dit op een duurzame wijze en met hernieuwbare
materialen. Op deze wijze bekomt men een grote
autonomie, verbonden met een lokaal netwerk (local grid
of micro-grid) dat slechts een nood- en back-up functie
heeft.
2 MATERIALEN : 100 % recycleerbaar.
De bouwmaterialen zijn:
ofwel composteerbaar in de biosfeer zoals bijvoorbeeld
strobalenbouw,
ofwel recycleerbaar zonder kwaliteitsverlies in de
technosfeer, zoals bijvoorbeeld herbruik van glas in nieuw
hoogwaardig glas.
3 HERSTEL BIODIVERSITEIT
Het gebouw genereert meer biomassa dan er was voor de
bouw ervan: dit wil zeggen dat er geen humusgrond
meer verloren gaat, maar dat er vruchtbare grond bij
komt na de realisatie van het gebouw of
gebouwencomplex.
Gevolg: de bouwactiviteit geeft meer humusgrond, meer
variatie in beplanting en diersoorten en meer
biodiversiteit.
4 GESLOTEN WATERCYCLUS
Het gebouw mag geen regenwater afvoeren en zuivert de
eigen afvalwaters die op hun beurt benut worden in de
plaatselijke bodem.
Gevolg: de watercyclus wordt volledig gesloten, het water
gaat gezuiverd ter plaatse de bodem in, dus op de plaats
waar het hemelwater wordt opgevangen.
5 LUCHTZUIVERENDE GEBOUWEN
De gebouwde omgeving zorgt voor een zuivering van de
buitenlucht zodat deze zuiverder is dan voor de oprichting
van het gebouw.
Voor elke boom of plant die men verwijdert zet men er
meerdere terug.
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2.. DE NOOD AAN DIVERSITEIT
o
o
o
o
o

Regionale verankering: plaatselijke cultuur en -natuur als basis.
Gebouwen met eigen lokaal karakter.
Contextgebondenheid, het erfgoed als inspiratiebron.
Sfeerschepping en individuele expressie.
Menselijke schaal.

INDIVIDUELE EXPRESSIE EN HERKENBAARHEID in de woonomgeving is een belangrijke
woonkwaliteit; maar...
hyper-individualaisme zoals bij de gekende verkavelingen leidt naar chaos, daarom is een
stedenbouwkundige omkadering nodig.
Architectuur en stedenbouw ZIJN IN PRINCIPE EEN EN ONAFSCHEIDELIJK,
alleen de schaal is verschillend.
Met ARCHITECTUUR
kan je verbondenheid creëren
kan je een geschikte biotoop creëren voor de
mens

met STEDENBOUW
kan je eenheid creëren
kan je het leefmilieu vormgeven

FUNCTIEVERWEVING zorgt voor een gevarieerde en comfortabele woonomgeving met
voorzieningen op loopafstand
INPASSING IN DE CONTEXT
Een gebouw staat niet alleen, vele individuele voorgevels vormen het interieur van de
stad en de buurt. In het vroegere Brussel had men dat begrepen: hoge woondichtheid en
hoge woonkwaliteit werd gerealiseerd met een paar eenvoudige voorschriften.
o
o
o
o

huizenblokken moeten gesloten of half gesloten zijn
straatgevels zijn max. 5 à 7 m breedte
max. 4 bouwlagen
50 % moet open ruimte zijn voor hoven en koeren

De individuele gevels
maken het interieur
van de stad.
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BELEVINGSWAARDE CONTRA VERSCHRALING

Het gebouw als stimulans voor de menselijke ontplooiing.
De “belevingsarchitectuur” overstijgt het esthetische:
het gebouw als verlengde van onszelf.
EMOTIONELE BELEVING
van zakelijk
van koud

naar
naar

vriendelijk en persoonlijk
warm en emotioneel

van monotoon en verschraald

naar

plezant en gevarieerd

SOCIALE BELEVING
van afstandelijkheid
van asociaal
van autoritair

naar
naar
naar

eenheid en verbondenheid
sociaal
democratisch

ARCHITECTURALE BELEVING
van façadearchitectuur
van massa productie
van doods en rechtlijnig

naar
naar
naar

eerlijke expressie
authentiek
levendig en organisch

De trendbreuk: terug naar het
ornament?
Muurschilderingen en grafitti ontstaan
vooral in die gebieden waar de
architectuur faalt.
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3. GROENE ARCHITECTUUR = DRAGER VAN DE NATUUR

HOGERE WOONDICHTHEID EN TOCH MEER GROEN IN DE STAD!
Groene architectuur is een toekomstconcept om deze aarde leefbaar te houden
en wonen in de stad terug aantrekkelijk en gezond te maken. Voor de nieuwe
generatie architecten is het een grote nieuwe uitdaging.
EEN NIEUW HUWELIJK VAN ARCHITECTUUR EN NATUUR
Architectuur als drager van de
natuur: i pl v natuur als drager
van de architectuur
Van Villa Savoye naar...
Hunderdwasser.

Groenvoorzieningen kleinschalig
geïntegreerd in het
woonweefsel
Van de 'lichttoren' naar ...
'urban garden village'.

Klimaatneutrale architectuur
Van het super slecht geïsoleerde
administratief centrum te Brussel
naar...bio klimatische
passiefarchitectuur.

Verbondenheid met buur en
natuur
Van woontorens naar...
geïntegreerd (groen) woonweefsel.
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Groen in de stad is veel effectiever dan gedacht
Bomen, struiken en ander groen in de stad kunnen de lucht acht maal zo goed zuiveren
als tot nog toe werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in het tijdschrift
Wetenschappers van de Lancaster University onderzochten specifiek welk effect het
stadsgroen had op stikstofdioxide en fijn stof, twee vervuilers die schadelijk zijn voor de
mens en in veel steden de veilige drempels overschrijden.
http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2012/07/17-Jul-12-Significant-reduction-inpollution-achieved-by-creating-green-walls.aspx
Klimplanten
Eerder onderzoek schatte de impact van stadsgroen op zo'n 5 procent. Maar de
wetenschappers concentreerden zich op het effect van groen in "stedelijke kloven":
smalle straten tussen hoogbouw waar de lucht blijft hangen.

Bron: Environmental science en technology

Doordat de lucht langer in deze straten blijft hangen is er een verhoogde opname door
de aanwezige planten.
Hun metingen geven een merkwaardig resultaat: de doordachte plaatsing van gras,
klimplanten of bomen in dergelijke kloven vermindert de concentratie van stikstofdioxide
met 40 procent en fijn stof met 60 procent, veel meer dus dan wat tot nog toe gedacht
werd.
De auteurs zien vooral een groot potentieel voor klimplanten, omdat die grote
oppervlakken kunnen bedekken zonder extra plaats in te nemen. Ook bomen kunnen
effectief zijn, maar enkel als ervoor gezorgd wordt dat ze geen vervuilde lucht
vasthouden onder hun bladerdek. (IPS/INM)

Groene buurt maakt mensen gelukkiger
Uit een vergelijkend onderzoek van twee Gentse stadsbuurten blijkt dat mensen uit een
groenere buurt zichzelf een stuk beter voelen dan mensen die in een minder groene
buurt wonen. Dat laat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) weten.
Het feit dat de mensen in de groenere buurt zich gelukkiger voelen, uitte zich volgens de
onderzoekers in hoe ze zelf hun gezondheid, hun lichamelijk functioneren en hun
gelukkig zijn evalueerden.
Bovendien is volgens de auteurs de dagelijkse waarneming van groen, letterlijk door het
raam van de woonkamer, van doorslaggevend belang. ‘Dit geeft aan dat bij het plannen
van parken en groenelementen niet alleen gekeken moet worden naar de nabijheid tot de
huizen, maar ook naar onmiddellijke zichtbaarheid van het groen.'
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URBAN HEAT ISLAND EFFECT
Steden beïnvloeden de temperaturen duizenden kilometers ver.
Zwarte roofing en asfalt in onze steden, in
samenhang met het ontbreken van groen, maakt
dat onze steden warmer zijn dan het platteland.
Men noemt dit het zogenaamde "urban heat
island effect". Daarom wil men nu de kleur van
de daken en de verhardingen zo reflecterend
mogelijk maken of nog beter: de verhardingen
vergroenen.
Nieuw onderzoek toont aan dat de warmte die
door de dagelijkse activiteiten in stedelijke
gebieden het karakter van de straalstroom en
andere belangrijke atmosferische systemen
verandert. Dit heeft invloed op gebieden
duizenden kilometers ver, die aanzienlijk
opwarmen ofwel afkoelen.
De warmte gegenereerd door gebouwen, auto's, en andere bronnen in de grote steden
veroorzaakt winter-opwarming in grote delen van Noord-Amerika en Noord-Azië.
Temperaturen in sommige afgelegen gebieden verhogen zo tot zelfs 1 graad Celsius
CONCLUSIE:
We moeten vooral de steden aanpakken om de klimaatcrisis op te lossen.
Dit wil zeggen: de gebouwen beter isoleren en minder autoverkeer, naast het vergroenen
van de verharde oppervlakten.
6 goede redenen om meer vertikaal groen en meer dakgroen te voorzien in de
steden:
1. HOGE WOONDICHTHEID MET HOGE WOONKWALITEIT WORDT MOGELIJK
De leefbaarheid van de steden zal verbeteren zelfs bij hogere woondichtheden.
Bewoners zijn al lang vragende partij voor meer groen in de stad.
2. EFFICIENT MIDDEL TEGEN DE OPWARMING VAN DE AARDE
De steden zijn gemiddeld 5,5 °C warmer dan het platteland en dragen daardoor bij
tot de opwarming van de aarde. De vergroening van de stad en het vergroten van de
biomassa hebben een afkoelend effect.
3. BETERE GEZONDHEID
Meer gezuiverde lucht, binding van fijn stof en reductie van geluidsoverlast.
4. GOED VOOR DE NATUUR
Meer biomassa en biodiversiteit.
5. MINDER WATERLOVERLAST
Regenwater buffering: de piek debieten van de regenbuien worden afgevlakt
waardoor er minder wateroverlast optreedt.
6. ENERGIEZUINIG
Het koelend effect in de zomer, dit geeft besparing in airconditioning.
Thermische buffer: de muren en/of daken zijn beschermd tegen de koude wind
waardoor het afkoelend effect in de winter verminderd. Dus meer efficiënte isolatie.
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Groene gevels, tegeltuinen en verticale tuinen op draagstructuren

Daktuinen-bomen op het dak

Architectuur als drager van de natuur

Snede dakterras technisch
Substraat
Struiken zijn mogelijk vanaf + 25 cm dikte
Vanaf + 50 cm substraat kan men bomen laten groeien.
Gewicht
Een dakterras kan met relatief weinig gewicht gerealiseerd worden dank zij
geëxpandeerde kleikorrels in het substraat.

We onderscheiden 5 lagen van boven naar beneden:
1. Substraat, 2. filterdoek, 3. drainagelaag, 4. beschermlaag en 5. waterdichtingslaag.
Daaronder komt de drukvaste isolatie en de draagstructuur.
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DE KOSTPRIJS VAN GROENE ARCHITECTUUR
1.. Wonen in een stad waarin men geen auto meer nodig heeft
Een auto kost gemiddeld 500 euro per maand x 12 = 6.000 euro per jaar = 90.000 euro
op 15 jaar.
MEN KAN DUS 90.000 EUR MEER LENEN DANK ZIJ WONEN IN DE AUTOLOZE STAD.
Hiermee kan men de extra uitgaven betalen voor kwaliteiten zoals
o dakterrassen,
o passiefhuis constructie,
o ontdubbelen van de gevels voor de terrassen en uitsteeksels,
o de extra erelonen van de architect,
o e. a.
2.. De autonome energieproductie
Autonome energieproduct is rendabel en winstgevend indien men dit organiseert in
groepen van woningen en gebouwen. Zie e-boek : " Het autonome huis".
3.. Groene kantoren
Met groene kantoren wordt bedoeld dat
men werkt met interne lichtzuivering ,
autonome energie productie en een goed
intern leefklimaat met gezonde en
natuurlijke bouwmaterialen, zonder
schadelijke emissies.
Uit ervaring met het 'Sick
buildingsyndrome" hebben we geleerd dat
bio - saneringen het rendement met 30 %
doet stijgen. (+10 % dank zij natuurlijk
licht, +10 % dank zij de gezonde lucht en
+10 % dank zij de gunstige werksfeer.
De meerinvestering wordt dus snel terug
betaald dank zij de behoefte aan minder
personeel en een gezonde werksfeer.
4.. Minder consumptiedrang, minder stress, dank zij walk to work.
Todman, stedenbouwkundige, is de belangrijkste onderzoeker achter een nieuw rapport
van een 'Mental Health Impact Assessment'.
Veel depressies en stress lijken afkomstig te zijn van dagelijks vele uren pendelen naar
de stad. Hieruit komt een onbevredigd gevoel dat leidt naar bevrediging via een
intensiever koopgedrag (tot extra 40 %) als compensatie.
Conclusie:
dagelijks te voet naar het werk werkt ontspannend en men is daardoor gelukkiger met
minder. (genieten zonder te betalen)
CONCLUSIE
De meerkosten van groene architectuur zijn er zeker: de daktuinen, de autonome
energievoorziening, enz. zijn een meerprijs.
Maar tegenover die meerprijs staat ook een minprijs:
minder transportkosten,
minder energiekosten,
minder ziektekosten,
minder consumptie-uitgaven,
enz.
We kunnen besluiten dat de meerinvestering in groene architectuur zichzelf terugbetaalt
en een veel hogere leefkwaliteit tot gevolg heeft.
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2.. ACHITECTUURKWALITEITEN BEOORDELEN
IVOREN TOREN
Er is steeds meer vervreemding op te merken tussen de architectuurelite en de mensen,
een soort 'academische kloof'.
Het vakjargon van ontwerpers, experts en deskundigen, resulteert niet direct in een
goede communicatie met de gebruiker.
De presentatie met kunstzinnige abstracte maquettes geeft ook al niet de juiste
communicatie.
Sociaal gezien kan men zich de vraag stellen:
"Werken de architecten voor de 1% of voor de 99 %?"
De beoordeling van de 'gepaste architectuur' wordt gewoonlijk door een architectuurelite
gedaan, liefst een internationale jury, dat geeft nog wat meer status.
Van een 'volksjury' moet men doorgaans niet weten want 'die hebben er niet voor
gestudeerd'.
Gezond verstand ?
In principe is het toch de klant/gebruiker die weet wat hij wilt?

MET ICONISCHE ARCHITECTUUR EN SPEKTAKEL BEKOM JE NOG GEEN LEEFBARE
STAD
We merken dat elite architecten voortdurend in conflict komen met de bewoners van de
stad.
EERSTE VOORBEELD
De hoogbouw aan de Pachecolaan te Brussel van
architect 'Arne Quinze'
werd verworpen omdat het storend was voor de
omgevende bewoners.

TWEEDE VOORBEELD
De drie hoge kantoortorens van architect Portzamparc
in de Wetstraat werd eveneens verworpen door de
bewoners en actiecomités.

Hoe een architectuur realiseren die beantwoord aan de wensen van de bewoners?
Hoe architectuur en stedenbouw als een onafscheidelijk geheel benaderen?

13
DE hamvraag: wat zijn de beoordelingscriteria?
Drie belangrijke evaluatiecriteria in volgorde van belangrijkheid
1.. STEDELIJKE KWALITEIT
Weefselarchitectuur
2.. WOONKWALITEIT
Upgraden van de kwaliteiten van de rijwoning en het gesloten bouwblok in hogere
woondichtheden
3.. ARCHITECTUURKWALITEIT
Architectuur beoordelen is meer dan een stijlbeoordeling
1.. STEDELIJKE KWALITEIT
o
o
o

Is er een schaalbreuk met het woonweefsel?
Respecteert de architectuur de plaatselijke sfeer en het ruimtelijk karakter?
Is de architectuur functioneel weefselondersteunend?

'Passend in de omgeving' is een heel rekbaar begrip, hoe kan je dat enigszins
objectiveren?
Voorbeeld: een eigentijds inbreidingsproject in de
Langestraat te Brugge.
Het gebouw op zich is misschien goed, maar wat
als we dergelijke architectuur doortrekken voor de
ganse straat?
Is het dan nog OK?
Hoe ver moeten we gaan in het behoud van die
bestaande straatsfeer?
In welke mate op de bestaande architectuur
inspireren zonder kneuterig over te komen?
Kunnen we de onvermijdelijke verandering in de tijd opvangen zonder
verschraling?
Vuistregel:
toon 5 gevels invularchitectuur naast mekaar, heb
je dan nog de authentieke sfeer van de straat en
de stad?

De individuele gevels maken het interieur van de stad
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Tweede voorbeeld
Nieuw parlement in de Lombardstraat te Brussel.

In dit geval is het overduidelijk dat de sfeer van de straat fundamenteel anders zal zijn
als je deze architectuur repeteert.
Derde voorbeeld

Passieve sportzaal te Brussel/Schaarbeek.
Wil men Brussel zo transformeren naar een 'passieve stad'?
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2.. WOONKWALITEIT
Toetsing woonkwaliteit op stedelijk niveau
De kwaliteiten van de rijwoning
1. Herkenbaarheid van de voordeur vanop de
straat.
2. Aanpasbaarheid aan de veranderende
woongewoonten.
3. Privacy.
4. Uitzicht en oriëntatie.
5. Woondifferentiatie, verweving van diverse
woontypes.
6. Herbergzame publieke buitenruimten, pleinen
en straten.
7. Multifunctionaliteit: mogelijkheid voor andere
activiteiten dan het wonen.
8. Hoge woondichtheid.
9. Voordelige kostprijs.
Opwaardering van de kwaliteiten van de rijwoning naar hogere
woondichtheden:
DE VERBETERDE GALERIJWONINGEN, met verhoogde straat.
Toetsing aan kindvriendelijkheid
1. Veilige speelruimte: het gesloten bouwblok
Het gesloten bouwblok heeft het grote voordeel dat men veilige binnenkoeren bekomt
waarin toezicht vanuit de woning goed mogelijk is.
2. Veilige looproute naar school
De loopafstand van max. 400 m. naar de school mag geen autoverkeer kruisen.
3. Voldoende dichtheid zonder hoogbouw
Stadsrand: minimum 50 woningen/ha (2 woonlagen).
In het stadscentrum: maximum 120 woningen/ha (4 woonlagen).
4. De buitenruimten
De buitenruimten waar kinderen zonder begeleiding kunnen lopen en spelen zijn
autovrij.
5. De schaal van het kind
Er is de schaal van auto met grootschalige horizontale volumes en die van de
voetganger met kleinschalige verticale volumes (rijwoningen).
Voor kinderen geldt de regel dat die schaal nog verder kan opgedeeld worden door bij
voorbeeld verticale raamverdelingen.
6. De verbeterde galerijwoningen
De verhoogde straat geeft ook op de verdiepingen de nodige veilige speelruimte kort
bij de woning - nodig voor kinderen onder de 6 jaar.
7. Identiteit
Herkenbaarheid van de eigen woning is van belang voor het kunnen toe-eigenen van
zijn leefomgeving.
8. Creativiteit
Levendigheid, fantasie en kleurenrijkdom in de architectuur zijn stimulerend voor de
creatieve ontwikkeling van het kind.
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Toetsing voorzieningen op loopafstand
De werkplaats, winkels , scholen, diensten, scholen, lokalen voor de jeugd, winkels,
sportclubs, bibliotheek, vergaderlokalen, cafés, lokalen voor eredienst, postkantoor,
kindercrèche, enz...

BIJVOORBEELD
De 'Balk van Beel' contra 'De Bosspiraal'
Als we deze twee tegengestelde architectuurstijlen willen beoordelen op woonkwaliteit
kunnen we ons de volgende vragen stellen:

Is de architectuur ondersteunend voor het woonweefsel?
Is er schaalbreuk?
Is de privacy voor de bewoners voldoende ?
Is de woning herkenbaar van op de straat?
Is het project kindvriendelijk - kunnen kinderen onder de 6 jaar spelen met toezicht
vanuit de woning?
Is er voldoende contact met de buur en de natuur?
Is het micro-klimaat van de buitenruimten voldoende bestudeerd om een herbergzaam
woonklimaat te creëren?
enz..
Het antwoord op deze vragen geeft gewoonlijk een negatieve uitkomst voor het
neo-modernisme.
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3.. ARCHITECTURALE KWALITEIT
Architectuur is meer dan een bouwstijl
Toetsing architectuur kwaliteit:
1. Functioneel: bescherming tegen de weersinvloeden en een goede bioklimatische
constructie.
Geeft het gebouw een ontspannen gevoel, ook bij extreme weersomstandigheden?
Ervaar je de regen, de zon, de wind en de natuurlijke invloeden?
Maak je er ook gebruik van?
2. Zintuiglijk: creatief, origineel en authentiek
Is het gebouw herkenbaar?
Kan je je eigen leefruimte en/of werkplek aanwijzen langs de buitenzijde?
3. Emotioneel: de architectuur kan ontroering en verwondering opwekken
Geeft het gebouw een goed gevoel en zelfs blijdschap?
Is het een warme plek?
4. Esthetisch/intellectueel: eerlijke en warme expressie op maat - binnenkant =
buitenkant, architectuur op maat van de bewoner.
Is het gebouw op maat van de bewoner of gebruiker ontworpen?
Is langs de buitenkant te zien wat er aan de binnenkant gebeurt?
Kijk je er graag naar?
5. Sociaal: betaalbaarheid, communicatief en openheid
Zorgt het gebouw voor spontane contactmogelijkheden van de bewoner met de buren
en de natuur?
Is de architectuur betaalbaar voor de doorsnee burger?
Past de architectuur in de natuur, het plein, de straat en de buurt?
6.

Ideologisch: passend in de omgeving en tijdsloos contact met verleden en
toekomst, het harmoniemodel: gebouw - omgeving - ecologie
Geeft het gebouw een bijdrage voor de gezondheid van de bewoners?
Vormt het gebouw een zero impact op de natuur?
Geeft het gebouw een bijdrage aan de biodiversiteit?
Is het gebouw duurzaam?
Is het gebouw eenvoudig aanpasbaar voor de toekomstige gebruikers?

7. Het hoogste doel: stimuleert de verbondenheid, eenheid, geluk en harmonie.
Zorgt het gebouw voor een vredig gevoel en verbondenheid met alles wat het gebouw
omringt?
Zorgt het gebouw voor een verbetering van de leefkwaliteit van de omgeving?
Stimuleert het gebouw de verbondenheid met de natuur en buur?
Indien men een positief antwoord krijgt op al deze vragen heb je te doen met
een meesterwerk!
Deze evaluatie zou men met punten kunnen doen, maar het blijft voor een deel
subjectief en dat moet ook zo zijn.
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3.. HUIDIG ARCHITECTUURONDERWIJS: EEN TIKKENDE
TIJDBOM VOOR ONZE STEDEN?
Het architectuuronderwijs krijgt steeds meer kritiek: het is onvoldoende gericht naar de
praktische uitvoering van het beroep, men leert mooie designbeelden maken die niet
altijd overeenkomen met wat de mensen nodig hebben. De kloof tussen de elite
architectuur en de bewoners is nog nooit zo groot geweest en de scholen hebben daar
een grote rol in gespeeld. Vooral de maatschappelijke impact van de architectuur is
onvoldoende geweten. Let wel: dit is een internationaal probleem, de meeste
architectuurscholen hebben mee te kampen.
1.. Het neo-modernisme is verplichte architectuurstijl in het huidig
architectuuronderwijs
De architectuurstijl wordt opgelegd en als men er vanaf afwijkt is er zo goed als geen
kans om het diploma te behalen.
Er is geen vrije expressie mogelijk en vernieuwing van de architectuur is dus geblokkeerd
in de scholen.
Men kan gerust spreken van een "stijldictatuur".
Ook spektakelarchitectuur wordt gepromoot, als het maar opvalt.
De presentatie, de verpakking is het allerbelangrijkste. Als men het goed kan uitleggen
heeft men grote kans voor een goede beoordeling. Een goed ontwerp is niet altijd een
garantie voor succes, tenzij men het goed kan uitleggen en een goed verhaal kan
brengen.
Op de evaluatieformulieren ziet men vooral dat de student als persoon wordt beoordeeld
en niet zozeer het ontwerp.
Scherper gesteld: de marktkramer die het goed kan verkopen krijgt een positieve
beoordeling, ongeacht wat hij verkoopt.
2.. De presentaties: de verpakking komt
veelal op de eerste plaats.
De kracht van het verhaal staat los van de
inhoud van het project.
Een tweetal voorbeelden vanuit het vierde jaar
architectuur tonen dit aan. (St. Lucas Brussel
2013)
De opdracht: doe iets aan levensloosheid in de
omgeving van de Pachecolaan te Brussel.
Ontwerp van een stadsmuur
De student wil kantoren concentreren in een kille 'stadsmuur' van 10 verdiepingen die
doorheen de binnenstad over de N-Z verbinding loopt . Op deze wijze wil men de rest
van de stad beveiligen tegen de kantoorkanker.
Ontwerp van een museum
Met een (met koper bekleed) museum kan je
geen stad genezen zegt de studente, ze twijfelt
er ook aan of (neo-modernistische) architectuur
de stad gezond kan maken.
Beide projecten zijn volgens de jury geslaagd
niettegenstaande de studenten zelf niet
overtuigd waren dat ze de omgeving van de
Pachecolaan met hun voorstellen terug leefbaar
konden maken!!!
Ze hadden wel een goed verhaal!

19

Vragen
Waarom legt men niet uit dat een gezond stadsweefsel in de eerste plaats een
woonweefsel is en dat de regeneratie van dat woonweefsel vooral wordt gestimuleerd
dankzij gezinnen met kinderen? Als kinderen van hun stad houden en er graag
vertoeven, dan zullen ze er blijven wonen en niet verhuizen naar de suburbs!
(Meer informatie over dit thema, zie nieuwsbrief nr 16.)
Waarom geen visie op lange termijn formuleren die dan stapsgewijs wordt uitgevoerd in
een procesplanning met participatie van de gebruikers?
3.. Wedstrijden en presentaties zijn gericht naar experts en niet naar de
gebruikers
De studenten worden opgeleid om goed te scoren bij wedstrijden, dat is op zich een
goede zaak. Maar de presentatie wordt gedaan in functie van een architectuurelite die
hun eigen normen gebruiken die niet altijd dezelfde zijn als deze van de burgers en
gebruikers.
4.. Onvoldoende aandacht voor het herstel van het aaneensluitend woonweefsel
Met iconische prestigegebouwen kan men geen leefbaar stedelijk weefsel uitbouwen. De
aandacht ligt nu te veel op dit soort architectuur en niet op het maatschappelijke.
Nochtans is de verantwoordelijkheid van de architecten heel groot, ze zijn
verantwoordelijk voor het leefmilieu en de leefbaarheid in de stad.
De laatste decennia hebben ze gefaald en het wordt dringend tijd dat ze dit inzien en dat
vooral de scholen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
WAT WE VOORAL MISSEN: DE MAATSCHAPPELIjKE RELEVANTIE
1. Inzicht in de grote maatschappelijke impact van de architectuur.
Architectuur als leefmilieu.
2. Inzicht in de gezonde stad met het woonweefsel als basis.
3. Inzicht in de stedenbouwkundige samenhang en de continuïteit in ruimte en tijd.
4. Bottum up planning, de relatie met de gebruiker is zoek.
WAT EEN JURY ZOU MOETEN EVALUEREN
1. Studie omgeving: zijn de problemen op vlak van bewegingspatronen, ruimtegebruik
en functies goed in kaart gebracht?
2. Is er een duidelijke synthese van de interviews met bevoorrechte getuigen?
3. Zijn de wensen van de bewoners/gebruikers voldoende duidelijk vertaald naar een
gepast bouwprogramma?
4. Wat is de meerwaarde van het project voor het leefmilieu?
5. Is het woonweefsel versterkt?
6. Is de biomassa vermeerderd?
7. Is er harmonie met de omgeving?
8. Weerspiegeld het ontwerp de sfeer van de stad?
9. Is er verbeterd contact met buur en natuur?
10. Is het gebouw autonoom qua energieproductie en waterbeheer?
11. Zijn er voldoende woonvoorzieningen op loopafstanden?
12. Is het project kindvriendelijk?
13. Kan men in dit project zonder auto leven?
14. Zijn de problemen ten gronde opgelost die de bewoners/gebruikers hebben
aangereikt?
TOETSING AAN DE WENSEN VAN DE BEWONERS/GEBRUIKERS
Laat ook de bewoners punten geven op de ontwerpen zodat de studenten contact krijgen
met wat er leeft in de samenleving.
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4.. HARDE REGELS VOOR EEN ZACHTE ARCHITECTUUR
PRINCIPES EN REGELS

o
o

1..ECOLOGIE
Zero impact, groene energie.
Autonoom voor voeding en
energievoorziening, waterbeheer en
waterzuivering.

TOOLS

o
o

2..WEEFSEL VERBONDENHEID
o
o

o
o

o

o
o

o
o
o

o
o
o

C2C
Behoud biomassa.
Energievoorziening en waterbeheer op
wijkniveau.
ALOMTEGENWOORDIGHEID VAN HET
WOONWEEFSEL
Gesloten bouwblok
Menselijke schaal

Contact met buur en natuur.
Architectuur en stedenbouw zijn in
principe een en onafscheidelijk.

o
o

3.. DIVERSITEIT
Mogelijkheden voor individuele
expressie.
Herkenbaarheid: de buitenkant vertelt
wat er binnen gebeurd.

o
o

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
Herkenbare woning van op de straat.
Vele individuele voorgevels vormen het
interieur van de stad.

o

GROENE ARCHITECTUUR
Daktuinen, dakterrassen en verticale
tuinen.

4.. GROENVOORZIENING
Naar een kleinschalige verweving van
natuur en architectuur.
5..STEDELIJKE KWALITEIT IN HOGE
DICHTHEID
Inbouw van een rustige woonsfeer
Kindvriendelijkheid als basisconcept.

6.. INPASSING
Een gebouw staat niet alleen
functioneel, sociaal en ruimtelijk.
Regionale verankering: plaatselijke
cultuur en -natuur als basis.
Contextgebondenheid.
7.. GEZONDHEID
De gezonde stad: luchtzuiverend
Gebouwen met natuurlijk licht
Gezonde kantoren: 30 % hoger
rendement.

IDENTITEIT EN HERKENBAARHEID
o
o
o
o

o
o

o
o
o

70 à 100 WONINGEN/HA
Verticalisme.
De verhoogde straat.
Het gesloten woonblok.
OMGEVING BEPAALD FUNCTIE EN VORM
Het erfgoed als inspiratiebron.
Het karakter en de schaal van de
voetgangersstad.

Bio-ecologisch bouwen
Bio based bouwmaterialen: natuurlijk,
mineraal en plantaardig.
Bodembezetting met min. 20 % groene
ruimte.
Luchtzuivering met serres op het dak.
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DE NIEUWE STAD MET GROENE ARCHTECTUUR ZIET ER BIJVOORBEELD ZO UIT
Met groene architectuur kan je een groene oase creëren in het centrum van de stad met
een hoge woondichtheid van min. 100 woningen/ha en alle stedelijke voorzieningen op
loopafstand, zoals werkplaats, scholen, winkels, kantoren, enz...
De stedelijke omgeving aan de Pachecolaan te Brussel centrum is het ideale oefenterrein
om de typische problemen van deze kantoorwoestijn van staal en beton om te lossen.

Het herstel van het woonweefsel is de eerst prioriteit voor een gezonde stad, stapsgewijs uit te voeren met
voldoende participatie van de buurt en de nieuwe bewoners/gebruikers.

© Maquette: voorstel voor de Pachecolaan te Brussel op basis van een ontwerp van Elias Vanderstadt,
architecturaal herwerkt door Hugo Vanderstadt tot autonome woonwijk.
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Verbinding hoogstad - laagstad, via het Congresplein

Veilig binnengebied, rustige woonsfeer is mogelijk, ook in het stadscentrum.
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Verbindingsgebouw: verbinding tussen de kantoortoren, het stadsleven en het station.

De school (op de voorgrond) is een van de belangrijkste functies in het woonweefsel: de
veilige looproutes vanuit de woningen zijn cruciaal voor de kindvriendelijke stad.
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ACTUA
1.. NIEUW EENPERSOONSVOERTUIG : DE E-ONE
Komt op de markt in 2015
Nu is het echt mogelijk om dit rijden volledig op
zonne-energie te gaan doen.
Het verbruik en de opladingstijd zijn klein.
Oplaadtijd batterijen
Bij 48V 10ah: 2 uur.

Belangrijk:
volgens de huidige normen dit is geen auto maar eerder
gelijkwaardig aan een fiets en mag men hiermee op het
fietspad rijden!
Er zijn ook modellen voorzien met meer laadruimte (cargomodel)
De gemeenten zullen onze fietspaden dus grondig moeten herzien in de toekomst.
Technische Specificaties
Aandrijving:
100% elektrisch
Zitplaatsen:
1
Vermogen:
1000 Watt
Snelheid:
max. 25 km/h
Accu:
48 V 10 Ah p/st
Actieradius:
40/120 km
Elektrische:
Lader 220/240V 3 amp.
Gewicht leeg:
77 kg
Max totaal gewicht: 200 kg
Lengte:
1999 mm
Breedte:
740 mm
Hoogte:
1200 mm
Accu type:
LiFePo
Aantal accu s:
1/2/3
Voertuig type:
Bijzondere bromfiets
Wielen:
2x 20" , voor 1x 12"
Bagageruimte:
50 Liter
Geen trapondersteuning voorzien.
Meer informatie:
Wassenaarseweg 75 1e Mientlaan,
2223 LA Katwijk zh,
info@electric1.nl,
www.e-one.nl.
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2.. DUURZAME ECONOMIE KOST MINDER DAN GEDACHT
Bron: ARGUS - 24 September 2014

Een strijd tegen de klimaatverandering of een strijd tegen armoede kunnen prima
samengaan, want een duurzame economie kost veel minder dan gedacht. Tot deze
conclusie komt de Wereldwijde Commissie voor Economie en Klimaat, in één van de
meest optimistische VN-rapporten over de klimaatverandering in jaren.
"We kunnen de economie verbeteren en tegelijkertijd de klimaatverandering bestrijden",
zei de Mexicaanse president Felipe Calderón bij de presentatie van het rapport The New
Climate Economy (NCE) bij de Wereldwijde Commissie over Economie en Klimaat van de
Verenigde Naties in New York. Calderón is voorzitter van de commissie. "Toekomstige
economische groei hoeft niet via het CO2-pad te gaan dat we tot nu toe bewandeld
hebben", voegde hij eraan toe.
Om het leven van armen te verbeteren en de CO2-uitstoot op een veilig niveau te
houden, zal een grote transitie nodig zijn. Het verrassende is echter dat die veel minder
kost dan verwacht.
In een business-as-usual-scenario moet de wereld ongeveer 89 biljoen dollar investeren
in stedelijke, agrarische en energie-infrastructuur in de komende vijftien jaar, voorspelt
het rapport. Een CO2-arme economie zou 94 biljoen dollar vragen in de komende vijftien
jaar. Dat verschil wordt ruimschoots gecompenseerd doordat de schaarste aan
grondstoffen afneemt en de leefbaarheid verbetert.
Steden
"Als het gaat om steden, ligt onze focus op hogere productiviteit door betere
transportsystemen", zei Oppenheim. Economische winst kan behaald worden door ruimte
in steden efficiënter te benutten en tegelijk de leefbaarheid te verhogen.
Slechte stedelijke planning is een gevaar als het gaat om milieuvriendelijk stadsontwerp.
Zo tellen (het stedelijk gebied van) Barcelona en Atlanta bijvoorbeeld allebei 5 miljoen
inwoners. Barcelona beslaat echter 162 vierkante kilometer, terwijl Atlanta is uitgestrekt
over 4.280 vierkante kilometer. Het gevolg is dat Atlanta meer dan tien keer zoveel CO2uitstoot per persoon dan Barcelona.
Efficiënte steden presteren meestal beter op het gebied van economie en milieu.
Lageinkomenslanden moeten "vanaf het begin aan hun infrastructuur werken, zodat ze
verstedelijken op een hoogproductieve manier", zei Oppenheim.
Landgebruik
"Herstel van 12 procent van de gedegradeerde landbouwgrond kan 200 miljoen mensen
voeden in 2030. Daarbij wordt tegelijk klimaatveerkracht bevorderd en de emissie
verminderd." Het verminderen van ontbossing heeft verder voordelen voor zowel het
economisch systeem, de landbouwproductiviteit als het klimaat. Het rapport beveelt aan
om de ontbossing te stoppen voor 2030 en minstens 500 miljoen hectare bossen en
landbouwgrond te herstellen.
Energie
Het derde terrein waarop hervormd moet worden, is energie. De wereld moet af van het
wijdverbreide gebruik van kolen. Die zijn economisch niet zo efficiënt als ooit werd
gedacht, vooral doordat ze als gevolg van vervuiling gezondheidsproblemen met zich
meebrengen. Die problemen drukken op het nationale inkomen: dat zou daardoor 4
procent lager liggen dan nodig.
De auteurs pleiten voor een onmiddellijk verbod op de bouw van kolencentrales in rijke
landen. Middeninkomenlanden zouden na 2025 geen kolencentrales meer moeten
bouwen. In de overgang naar milieuvriendelijker vormen van energie kan gebruik
gemaakt worden van aardgas.
Zonne-energie
"De kosten van zonne-energie zijn met 90 procent gedaald in de afgelopen zes jaar."
Als die daling doorzet, is zonne-energie binnenkort goedkoper dan fossiele brandstoffen.
Momenteel wordt de energiemarkt verstoord door overheidssubsidies. Fossiele
brandstoffen zijn wereldwijd goed voor 600 miljard dollar aan subsidies. Schone energie
kan slechts rekenen op 100 miljard.
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3.. ZERO EMISSIE WIJK TE LEEDS
LILAC: UK's First Strawbale Co-Housing Project Opens in Leeds
by Tafline Laylin, 05/24/13
The Low Impact Living Affordable Community (LILAC)
Deze 'Betaalbare Low Impact
Woongemeenschap' (LILA) heeft
onlangs haar deuren geopend voor
een gemeenschap van aardevriendelijke Leeds-bewoners. Elk
van de 20 woningen werd gebouwd
met behulp van strobalen bouw en
hout en markeert de eerste echt
groene co-housing project in het
land. 'LILAC' is bedacht door Paul
Chatterton en is een fysieke
manifestatie van het verlangen van
de groep om hun ecologische
voetafdruk te verminderen met
aarde-vriendelijke bouwmaterialen, levensonderhoud tuinieren en gemeenschappelijk
wonen op basis van het co-housing model.
ModCell bouwde de LILAC woningen in een "vliegende fabriek" dicht bij de plek van de
voormalige Whyther Park Primary School in Bramley. Met behulp van geprefabriceerde
constructies met hout en lokaal geproduceerde strobalen als isolatie, heeft men een
aanzienlijk verminderde 'carbon footprint'. Op de kleine volkstuinen kan elke familie zijn
eigen voedsel verbouwen.
Dankzij een uniek en betaalbaar lease-programma is het project betaalbaar voor lagere
inkomens zodat de huizen slechts 35 procent kosten van de netto-inkomsten van elke
familie. Het project is community-oriented, maar men is zich ook bewust van de
behoefte aan de nodige privacy, dit co-housing project zorgt voor beide. Avondmaaltijden
worden twee keer per een week voorzien, er is een wasserette en er is voldoende groene
en autovrije ruimte die het mogelijk maakt om de kinderen veilig te laten spelen.
"Het nabuurschap is ongelooflijk geweest", vertelde Chatterton. "Het is zelfs niet op een
niveau dat je kunt vergelijken met iets anders. De kinderen bloeien hier open.
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4..BEWONERS WILLEN MEER GROEN IN DE STAD
Uit: 'Brussel Deze Week' 17/09/2014
De Marollenmoestuin, de
gevangenis van Haren, de ULBcampus. De vele acties om groen
te behouden worden soms
afgedaan als opwellingen van
wereldvreemde
alternatievelingen. Nochtans, 'het
zijn mensen van alle rangen en
standen die niet langer willen dat
er groen verdwijnt', schrijft
'Danny Vileyn' in Brussel Deze
Week.
Foto: buurtmoestuin in de Marollen (© Bart Dewaele)
Een vrederechter besliste dat de bezetters van een ‘illegale’ moestuin in de Marollen
moesten opkrassen. De actievoerders wilden het kappen van bomen en het optrekken
van een handvol sociale flats verhinderen. In Haren kamperen ondertussen twee
jongemannen en een Japanse dame op het terrein van de toekomstige gevangenis. De
Japanse onderhoudt er een moestuin.
Buurtbewoners willen niet alleen meer groen, ze willen dat het bestaande groen niet
verdwijnt, oude bomen maken deel uit van de identiteit van een buurt. Dat was ook de
boodschap van Gustavo Gomez van de ULB twee weken geleden in deze krant. Gomez
verzet zich tegen het volbouwen van de ULB-campus: enerzijds wordt waardevol groen
gekapt, anderzijds wordt een parking vertimmerd tot park. Tenzij er zeer goede redenen
voor zijn, nemen buurtbewoners dergelijke onzin niet langer. En dat is zeer terecht.
De jongste jaren werd de demografische boom tot religie verheven. We leven steeds
dichter op elkaar. En dat zorgt voor spanningen.
Een hogere bevolkingsdichtheid betekent dat er meer nood is aan groene
ruimten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in heel Brussel mensen opstaan die
hun groen willen behouden.
Toch lijkt de kentering ingezet. Op dezelfde dag dat de vrederechter de illegale moestuin
in de Marollen veroordeelde, liet de gemeente Sint-Jans-Molenbeek weten dat ze niet
langer sociale woningen en een klein park wil aan de Ninoofsepoort. Net als de
buurtbewoners wil Molenbeek een groot park en geen sociale woningen.

Molenbeek wil veel groter park aan Ninoofsepoort

Uit: 'Brusselnieuws.be' - 16/09/2014
De gemeente Molenbeek wil een park van vier hectare aan de Ninoofsepoort, veel groter
dan het eerder geplande park. De plannen van de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij (BGHM) om er ook
woningen te bouwen, moeten van tafel, vindt
schepen van Openbare Werken Jan Gypers
(Open VLD). “Dit is wat de bewoners willen.”
Plannen BGHM en Besix
Gypers en zijn collega schepen Olivier Mahy
(MR) stellen een plan voor dat samen met
bewoners en architecten is opgesteld. Voor hen
moeten de plannen van de BGHM om er een
woonproject te beginnen, van tafel. Molenbeek
wil een park van 4 hectare, terwijl in de
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plannen van de Huisvestingsmaatschappij ruimte was voor nog iets meer dan een
hectare.
“Het park mag geen kleine weggestopte groene ruimte worden”, zegt Gypers aan
brusselnieuws.be. “Je moet zicht hebben op park en kanaal tegelijk. Errond kan dan
gebouwd worden, maar niet erin.”
Dat de gronden nu eigendom zijn van de
BGHM en dat er al plannen zijn voor
woningen, is voor Gypers niet
onoverkomelijk. “Het gaat uiteindelijk
allemaal om gemeenschapsgeld dat voor de
beste oplossing moet zorgen voor de
Brusselaars. En de bewoners zijn eensgezind:
ze willen een park, een plek om met de
kinderen naartoe te gaan, een plek die zorgt
dat je in de buurt wilt wonen en er je leven
wil opbouwen. Naar het voorbeeld van andere
grote steden.”
Gypers wil de Huisvestingsmaatschappij
enkele panden ter beschikking stellen aan de
andere kant van het kanaal (roze op het
simulatiebeeld), waar er dan sociale woningen kunnen ontwikkeld worden. "Maar ook
andere plekken zijn een optie."
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5.. WERELDRECORD: NERGENS ZOVEEL SUBSIDIES VOOR
BEDRIJFSAUTO’S ALS BIJ ONS
Bron: OESO
o
o
o

geen enkel land subsidieert bedrijfswagens meer dan belgië
per bedrijfswagen krijgt men maandelijks een fiscaal cadeau van 230 euro
subsidie van bedrijfswagens zorgt voor meer vervuiling en meer fileleed

In geen enkel ander land is de subsidie voor bedrijfswagens zo hoog als in
België. een Belgische bedrijfswagen levert de eigenaar een bruto-voordeel op van 653
euro per maand. maar op slechts veertig procent daarvan moet de bestuurder
belastingen betalen. Zo geeft de overheid elke maand een fiscaal cadeau van 230 euro
per bedrijfswagen, of 2.763 euro per jaar. De maatschappelijke kosten liggen nog vier
keer hoger.
Milde fiscale behandeling
In Belgie rijden 1.100.000 bedrijfswagens rond: (bron: FEBIAC). dat is 20 % van het
wagenpark. Door de milde fiscale behandeling van bedrijfsauto’s, ziet de belgische fiscus
2 miljard aan belastingen aan zijn neus voorbijgaan.
Maar de begrotingskost is eigenlijk slechts klein bier in vergelijking met de
maatschappelijke kosten van de extra bedrijfswagens.
Veel meer kilometers en meer vervuiling
De subsidiëring verleidt ook mensen om verder van hun werk te gaan wonen en
bedrijven kunnen zich ver van openbaar vervoer vestigen.
Wie een bedrijfswagen heeft, gebruikt immers vaker de auto. In België rijdt een
bedrijfswagen bijna 33.000 kilometer per jaar. Met een privé-wagen is dat 18.000 km.
Doordat werknemers vaak ook de brandstof niet hoeven te betalen, is de kostprijs om
een extra kilometer te rijden bijna nul euro. Daardoor wint de auto het vaak van het
openbaar vervoer, maar ook van wandelen en fietsen.
Dat de auto voor de job dient, klopt niet, want gemiddeld wordt een bedrijfswagen meer
privé dan zakelijk gebruikt en omdat de brandstof gratis is, rijdt een bedrijfswagen
dubbel zoveel kilometers als een privéwagen.
Omdat bedrijfswagens zoveel kilometers rijden, zijn het diesels. die vervuilen de lucht
veel meer en stoten meer co2 uit:
o omdat die vele bedrijfswagens files vormen,
o omdat bedrijfswagens de aankoop van een tweede auto stimuleren,
o omdat bedrijfswagens doorgaans zwaardere modellen zijn dan privéwagens.
Resultaat: lange rijtijden, veel stress, veel ongevallen, de meeste files en de vuilste lucht
van Europa en geen enkele kans om het anders te doen, want intussen raken veel
werknemers niet anders op het werk dan met de auto.
De OESO schat de milieu- en sociale kosten van de belastingverminderingen voor
bedrijfsauto’s, ruim vier keer meer dan wat de overheid aan belastingsinkomsten laat
liggen. Deze torenhoge kosten worden verklaard door de bijkomende
klimaatverandering, luchtvervuiling, gezondheidsproblemen, fileleed en
verkeersongelukken die de extra bedrijfswagens veroorzaken.
Stop de politiek van gratis auto’s
Nergens anders is de belastingdruk op werknemers hoger, vooral op werknemers met
een beter loon. De bedrijfsauto is en truuk om die druk te verminderen.
Zo subsidieert de overheid een gigantisch wagenpark, een ondraaglijke last voor het
milieu, en grote sociale schade.
Een tax shift ligt voor de hand. belasten wat het milieu vervuilt, consumptie belasten,
en in ruil inkomen uit arbeid minder belasten.

31

6.. URBAN FARMING IN DE PRAKTIJK
Bron: discussie in 'Linked In' opgestart door 'Mathieu Bouville'.
Het verminderen van de afstand tussen de voedselproductie en -consumptie heeft twee
voordelen:
Het verminderen van hoeveel CO2
de groenten zijn verser en smaken beter
De grootschalige productie geeft ook een groot verlies omdat 40 % niet verkocht
geraakt.
We onderscheiden verschillende systemen van stadslandbouw:
o gewone privé moestuintjes
o volkstuintjes
o moestuinen en boomgaarden (eetbaar bos) op het openbare domein
o serres op het dak
o verticale landbouw
o aquaponics
Met gewone privé moestuintjes en volkstuinen is er genoeg ervaring en is op zich niets
nieuws.
Stadslandbouw op het openbare domein is echter niet zo evident.
Het blijkt uit de ervaring in de VS dat dit tot heel wat frustraties leidt: ofwel worden de
tuinen niet goed onderhouden en is er geen opbrengst
ofwel wordt het goed onderhouden door een vrijwilliger en dan is er het gevaar dat de
opbrengst door anderen wordt gebruikt.
Serres op het dak worden steeds meer toegepast.
Hierbij is het van belang om de
bereikbaarheid goed te
bestuderen, het blijkt dat
aquacultuur ( planten kweken
zonder compostgrond) het meest
is aangewezen, vooral met
aandacht voor een gesloten
watercyclus.
Biologische landbouw in dakserres
is mogelijk.

Canada's Lufa boerderijen ontwikkelde rooftop greenhouses, de voordelen:
o het gebruik van het gebouw voor het verwarmen,
o ze krijgen wat extra CO2 voor de fotosynthese,
o het isoleren van het gebouw,
o regenwater recuperatie voor de planten,
o gebruik te maken van verspilde ruimte (een dak).
Vergelijkbare dakserres werden gebouwd in New York en Zwitserland.
Vertikale landbouw
Grote problemen stellen zich met de verticale landbouw, zowel op duurzaamheidsvlak als
op vlak van het financiële rendement.
Omwille van de ruimteproblemen in de stad heeft men gedacht dat het stapelen van de
productie in verschillende niveaus een oplossing zou zijn.
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"Verticale boerderijen" hebben verschillende verdiepingen en er
kunnen op alle niveaus groenten gekweekt worden.

Op deze wijze bekomt men op het eerste gezicht heel wat
ruimtebesparing maar...

Met tien niveaus kan men 100 m² groenten kweken in een
kamer van 10 m2. Maar men heeft dan onvoldoende zonlicht.
Elk schap heeft aparte artificiële verlichting nodig.
Uiteraard moet die stroom groene stroom zijn, want anders
heeft het uitsparen van ruimte en transport geen enkele
ecologische meerwaarde.
Men heeft 5-6 ha zonnepanelen nodig om het licht te laten
schijnen op een hectare van de verticale landbouw (uitgaande
van 100% rendement voor de lampen).
De ruimtewinst van de verticale landbouw wordt dus vijf keer te
niet gedaan door de extra energieproductie. Je kan dus beter
werken met gratis licht in de groengordel van de stad, waar de
grond vele malen goedkoper is.
Aquaponics
Behalve de verticale landbouw heeft de stadslandbouw wel
heel wat andere weinig ruimtebehoevende toepassingen zoals
bijvoorbeeld aquaponics, het systeem dat vissen en groenten
kweekt in één gesloten watercyclus.
Deze techniek lijkt de meest geconcentreerde en duurzame voedselproductie te zijn voor
onze steden.
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Website: www.hetautonomehuis.be
Te raadplegen: het e-boek “Het Autonome Huis”.
De
o
o
o
o
o

volgende documenten zijn te downloaden onder 'actua':
De beleidsnota met de standpunten en concrete actiepunten.
Het beleidsadvies certificaten.
Thesis: Een grotere mobiliteit - een bedreiging voor stad en platteland.
Advies tramtraject te Londerzeel
Mobiliteitsprobleem Brussel van kwaad naar erger

o

De nieuwsbrieven van 2014
Nr 19: De autonome stad (in voorbereiding)
Nr 18: Nieuwe architectuur voor een nieuwe stad - DEEL II
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.

o

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.

