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Van kwetsbare naar veerkrachtige stad.
Gezonde stadslucht, geen utopie.
Autonoom waterbeheer.
Stadslandbouw.
Autonome energieproductie in de stad.
De autonome woonstad.

ACTUA
1..'De week van de stad' contra de Vlaamse Bouwmeester.
2.. Duitsland versnelt de afbouw van kernenergie en kolencentrales.
3.. Autonoom dorp met groene energie.
4.. Londen kiest voor gezonde stadslucht.
5.. De kostprijs van groene stroom.

1.. VAN KWETSBARE NAAR VEERKRACHTIGE STAD
Zonder de basisbehoeften zoals gezonde lucht, water, voeding en energie is het leven
niet mogelijk. Het produceren van deze basisbehoeften zijn in de huidige stad
onvoldoende aanwezig en dat maakt de stad zeer kwetsbaar.
Als men wil dat de mensen massaal in de stad gaan wonen dan zal er op dat vlak toch
een en ander moeten veranderen. Vooral de luchtkwaliteit is van groot belang.
1.. LUCHTKWALITEIT
Nu moet de stad gezonde lucht importeren uit de groene
gordel of verder.
Dit is vooral een probleem bij windstil weer, dan wordt de
lucht in de stad snel heel ongezond.
Uit onderzoek weten we dat er in de voorsteden meer
zwaarlijvigheid is (eenzaamheid doet eten) en dat er in de
steden vooral problemen zijn met hart en vaatziekten en
longproblemen vanwege de luchtvervuiling (fijn stof).
Het belang van gezonde lucht:
Gezonde lucht is o.a. bloedzuiverend, bevordert het optimisme, het ondersteunt de
immuniteit en is goed voor de vitaliteit.
Een van de redenen waarom men de stad wil ruilen voor de voorstad (als men het kan
betalen) is de ongezonde lucht in de steden.
DE OPLOSSING
Ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit in de stad even goed is als op het platteland is goed
mogelijk via het elimineren van de verbrandingsmotor uit het verkeer en het beperken
van de fossiele verbranding voor de verwarming.
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Maar de gebouwen zijn nu ook grote luchtvervuilers en hebben vooral een grote C02
emissie vanwege de menselijke activiteiten in de gebouwen. De luchtkwaliteit
binnenshuis is daarom dikwijls veel slechter dan buitenshuis.
Een gebouw kan nochtans een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit via
groendaken en een interne luchtzuivering met planten.
2.. WATERVOORZIENING EN -BEHEER
Regenwaterbeheer
Het hemelwater wordt nu te veel naar de riolering geleid en
naar de zee afgevoerd. Dit geeft aanleiding tot grote
onbeheersbare watermassa's bij zware regenval met
wateroverlast tot gevolg. Vooral de steden zijn grotendeels
verhard.
DE OPLOSSING
Waterdoorlatende verhardingen, groene daken, regenwater
herbruik en decentrale waterbuffering zijn nodig.
Afvalwaterzuivering
De afvalwaterzuivering gebeurt nu grootschalig met zeer dure en
grootschalige watercollectoren. Nochthans zijn kleine buizen meer
geschikt indien men het afvalwater scheidt van het regenwater. Als
men de waterzuivering decentraal doet zijn kleine en goedkope buizen
mogelijk. Men kan bvb. 2.000 IE (inwonerequivalenten) collecteren
met een buis van 16 cm diameter.
Daarnaast is de afwaterzuivering met gemengde riolering niet
efficiënt, bij zware regenval kunnen de riolen het debiet niet slikken en
wordt alles overgestort in de waterlopen. Hierdoor is het leven terug
dood en is de zuivering een maat voor niets geweest.
DE OPLOSSING:
Men zal pas zuivere waterlopen bekomen als men het afvalwater aan
de bron scheidt van het regenwater en decentraal zuivert.
Drinkwatervoorziening
De drinkwaterreserves worden nu te veel benut waardoor de ondergrondse
watervoorraden uitgeput geraken.
Dit is geen duurzaam systeem.
Voor de drinkwatervoorziening is de stad volledig afhankelijk van het buitengebied.
Het komt er op aan om deze voorziening maximum uit recyclage te putten met o.a.
gezuiverd afvalwater en opgevangen regenwater.
3.. VOEDSELVOORZIENING
Vooral de voedselvoorziening is zeer kwetsbaar.
Het voedsel komt steeds van verder en wordt meer en meer 'aangevlogen'.
Vroeger was de voedingsproductie kort bij de stad.
De namen van de marktpleinen tonen ons waar de boeren vroeger hun waren konden
verkopen in de stad:
de hooimarkt,
de vlasmarkt,
de vismarkt,
de groentemarkt,
de graanmarkt,
de kaasmarkt,
enz.
Vandaag de dag wordt de markt terug populair omdat men de kwaliteit van de producten
terug naar waarde leert inschatten.
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DE OPLOSSING
Stadslandbouw in combinatie met plaatselijke
productie in de groene gordel met boerenmarkten
als distributiesysteem. Dit is een ecologisch en ook
een economisch voordelig systeem. Hierdoor krijgen
de boeren een betere prijs en de consument een
betere kwaliteit.
4.. ENERGIEAFHANKELIJKHEID
De energievoorziening is nu afhankelijk van
grootschalige producenten die met verouderde
technieken werken. De transportkosten voor elektriciteit zijn zeer duur: in Vlaanderen
bedraagt deze kostprijs 57 % van de elektriciteitsfactuur. Deze kosten kan je grotendeels
voorkomen met een lokaal netwerk en plaatselijke productie met opslag.
Kan een stad autonoom en/of energieneutraal zijn?
Europa vraagt tegen 2020 dat we BEN (Bijna Energie Neutraal)-gebouwen realiseren. Dat
is een mooie doelstelling, maar is dat wel realiseerbaar in de stad?
De meeste BEN woningen die we vandaag zien verschijnen zijn praktisch allemaal in het
buitengebied gelegen, het zijn woningen met een groot dakoppervlak vol met
zonnepanelen en een warmtepomp die in de winter draait met energie van de
kerncentrales en 'klassieke' centrales.
Met zonnepanelen zal het niet lukken, men heeft minstens 25 m² panelen nodig per
woning en dat is in de stad met verschillende woonlagen niet mogelijk, er is gewoon te
weinig dakoppervlakte beschikbaar per woning.
Met windmolens zal het ook niet lukken, er zijn te weinig mogelijkheden om voldoende
windmolens te plaatsen.
DE OPLOSSING
Autonome energieproduct is rendabel en
winstgevend indien men dit organiseert in groepen
van woningen en gebouwen. Zie e-boek : " Het
autonome huis".
In de stad zijn een WKK en geothermische energie
aangewezen in combinatie met een warmtenetwerk.
In de groene gordel:
biomassa, wind en zonneparken.
5.. DE PENDELSTAD: vervoersafhankelijkheid
De huidige steden worden gekenmerkt door gecentraliseerde kantorenbouw die als
kankergezwellen het wonen verdringt en massatransport veroorzaakt.
DE OPLOSSING: walk to work.
Door deze kantoren te decentraliseren en goed in het woonweefsel te verweven in een
plaatselijke dienstenkern, kan men een levendig woonweefsel combineren met deze
kantoren en alles op loopafstand organiseren.
Wonen in een gezonde stad waarin men geen auto meer nodig heeft
Stap voor stap naar een autovrije stad:
1. de verbrandingsmotor vervangen door KLEINE elektrische wagens in 2025 - terug de
goede luchtkwaliteit in de stad
2. dan de kleine elektrische wagen beperken in 2030 - nog meer ruimte voor de
voetganger en de fietser
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SAMENGEVAT: een relatieconflict
Stad en de groene gordel rond de stad zijn zoals man en vrouw: ze zijn tegengesteld
maar ook aanvullend.
Maar nu is er een relatieconflict:
de stad legt beslag het platteland met massale versnipperde individuele woningbouw,
de groene gordel werd een slaapstad en maakt de stad onleefbaar met de autopendel
Hoe het zou moeten:
de stad wordt terug een autonome woonstad;
het platteland wordt terug de voedselleverancier en de energieleverancier van de stad.
Het idee dat een stad zelf voor haar eigen voedsel en energie moet kunnen instaan is
een quasi onhaalbaar gegeven en ook niet echt nodig.
Uit de praktijk blijkt dat men al zeer tevreden mag zijn als de stad 20 % van haar
energieproductie en voedselproductie kan realiseren.
De grote gordel zorgt dan voor de resterende 80 %.

De huidige toestand:
stad en platteland parasiteren op elkaar

herstel van de woonstad en bouwstop in de groene gordel

volgende stap:
herstel van de voedsel- en energieproductie in de groene gordel

De groene gordel is de tuin van de stad
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2.. GEZONDE STADSLUCHT, GEEN UTOPIE
Luchtkwaliteit in de stad even goed als op het platteland.
Een goede luchtkwaliteit is goed mogelijk via het elimineren van de verbrandingsmotor
uit het verkeer, het beperken van de zware elektrische wagens en het beperken van de
fossiele verbranding voor de verwarming.
Maar de gebouwen zijn ook grote luchtvervuilers en hebben vooral een grote C02
emissie vanwege de menselijke activiteiten in de gebouwen. De luchtkwaliteit
binnenshuis is daarom dikwijls veel slechter dan buitenshuis.
Men kan dit omdraaien zodat de binnenlucht veel beter is dan de buitenlucht.
Een gebouw kan zelfs een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit van de steden
via groendaken en een interne luchtzuivering met planten.
C2C principe:
De gebouwen in de stad met 'zero impact' produceren evenveel zuurstof als ze
verbruiken en absorberen evenveel C02 als ze produceren.
Zo is het ook met het verkeer: als je de batterijen van de (kleine) elektrische voertuigen
oplaad met zonnestroom, dan is het verkeer met 'zero impact'.
Maar zo ver zijn we nog lang niet.
Gezondheid
Met voldoende planten kan je in een afgesloten “stolp” wonen en gezonde lucht
inademen.
De planten hebben tevens een vochtregulerende werking en zullen vooral in de winter
zorgen voor een optimaal gezond luchtvochtigheidsgehalte van 50 %.
LUCHTZUIVERING MET PLANTEN
WERKINGSPRINCIPE

Luchtzuivering met een zelfzuiverende filter is mogelijk met
planten.
NASA-onderzoekers kwamen tot het besluit dat een groot
bladoppervlakte weliswaar belangrijk is, maar de eigenlijke
zuivering gebeurt in de grond- wortelzone van de plant.
De combinatie van potgrond en plantwortels zorgt voor een rijk
bacteriënleven. De NASA trof gemiddeld vijf tot zes
verschillende soorten bacteriën in de grond aan. Naarmate de
planten langer in de grond staan groeit hun aantal: de wortelgroei activeert dus hun werking.
De micro-organismen breken de chemische stoffen af door ze te gebruiken als voedsel. Daarmee is
de ecologische kringloop rond. Wanneer de planten een week of zes in de vervuilde lucht hebben
gestaan, hebben de bacteriën zich genetisch aangepast om de toxische stoffen als voedselbron te
gebruiken.
Gezien het vooral de bacteriën zijn aan de wortels van de planten die de lucht zuiveren, kan men de
lucht doorheen een ‘biologische’ luchtfilter ventileren. Deze filter is opgebouwd met diverse
materialen zoals turf, argex, lava en actieve kool.
De zuiverende werking van de planten wordt verhoogd met factor 3 wanneer men de plant
combineert met een actieve koolfilter, die voorzien is van een ventilator. Deze filter absorbeert de
luchtvervuilende stoffen en slaat ze op zodat de plantenwortels en de micro-organismen ze als
voedingsbron kunnen gebruiken. Hierbij wordt de koolstof geregenereerd.

De spinoff firma die het NASA-onderzoek van Dr Wolverton commercialiseert op vlak van
luchtzuivering: http://www.phytofilter.com/index.htm
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Het regelmatig schoon maken van de bladeren en het water geven lijken het meest tijdrovende
onderhoud te zijn.
Gezien deze planten op hydrocultuur groeien kunnen ze eventueel automatisch gevoed worden.
WAAROM PLANTEN?

Het is de meest milieuvriendelijke en de meest gezonde techniek.
Gewone groene kamerplanten blijken zelfstandig in staat te zijn om verontreinigde lucht te
zuiveren van toxische stoffen. Uit het NASA-rapport halen we enkele voorbeelden aan.
−
Klimopplantjes halen 89,8% van het aanwezige benzeen uit de lucht,
−
een Scindapsus zuivert 73,2% van het aanwezige benzeen weg,
−
een Dracaena en een Spathiphyllum breken op 24 uur 27 microgram trichloorethyleen in de lucht
af,
−
een Philodendron zuivert op 24 uur tijd bijna 10 microgram formaldehydegas weg,
−
een Sansevieria 31 microgram,
−
een dwergpalm 76 microgram.
Naarmate de plant langer wordt blootgesteld aan “normale” dosissen vervuilende stoffen, wordt
haar zuiverende werking groter. Na 6 weken lijkt ze op “kruissnelheid’ te zijn. Voorbeeld: een
Aglanonema verwijderde in het begin van de proef 47,6% van het benzeen uit de lucht, na 6 weken
85,8%! De plant schijnt zich dus aan te passen aan de vervuilde lucht.
WELKE PLANTEN

Het spreekt vanzelf dat het NASA-onderzoek een nieuw licht werpt op het nut van “simpele”
kamerplanten. Het bewijst meteen dat goede oplossingen niet altijd duur hoeven te zijn.
Kamerplanten zijn inderdaad een praktisch, eenvoudig en doeltreffend middel om de lucht in
moderne woningen en kantoren gezond te houden. Ze liggen in het bereik van iedereen en ze zijn
nog decoratief ook.
De drie voornaamste planten zijn
Areca palm: goed voor leefruimtes
verwijdert CO2 en zet deze om in zuurstof
Nodig per persoon : vier schouderhoge planten zijn nodig

Sansevaria: vrouwetongen
goed voor slaapruimtes
zet s’nachts CO2 om in zuurstof
Nodig per persoon: 7 heuphoge planten

Epipremum auraeum : money plant
verwijdert formaldehyde en andere vluchtige chemicaliën.
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1.. PLAATSELIJKE LICHTZUIVERING PER RUIMTE
HET SYSTEEM: gestuurde ventilatie, systeem E
Men kan de ventilatie laten aanslaan gestuurd door een
voeler die de luchtzuiverheid meet.
Aandachtspunt:
Men dient onderscheid te maken tussen de
luchtzuivering van giftige stoffen en de noodzakelijke
zuurstofbevoorrading!
Voor het zuiveren van de lucht kan per ruimte één
plantenbak (70 x 70 cm met minstens 3 planten) voorzien
met een ventilator van 100 m³/uur en actief koolfilter.
Voor de omzetting van CO2 naar zuurstof zijn meerdere
grote planten per persoon nodig.
Het enige onderhoud is af en toe het waterpeil
controleren. Dit waterpeil kan echter ook volautomatisch
bijgevuld worden met water plus voedsel voor de
planten.
Dit noemt men “hydrocultuur”.

Nadelen
Vocht van de badkamer en de keuken en de geuren van de WC vergen een aparte ventilatie.

Toepassingen
Vooral toe te passen in kantoren met een specifieke
luchtvervuiling.
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2.. DE LUCHTZUIVERING, ZUURSTOFPRODUCTIE EN C02 ABSORBTIE IN EEN
DAKSERRE
SYSTEEM F: autonome luchtzuivering.
Men kan woningen volledig luchtdicht afsluiten en de
binnenlucht zuiveren met planten. Zo kunnen de
balansventilatie en ook de andere mechanische
ventilatiesystemen vervangen worden. Op deze manier
blijft de lucht in het huis circuleren en zal er geen
warmteverlies zijn.
Zijn nodig:
vier grote planten op schouderhoogte per persoon of 3
planten op schouderhoogte per 10 m².
Voor 100 m² betekent dat minstens 7 m2 planten op een
substraatfilter van 30 cm dikte. (7 % van de oppervlakte)
Nodige ruimte voor vier woonlagen 4 x 80 m² = 320 m².
Dit maakt 7 % = 22 m² planten tot schouderhoogte
Dit is heel wat ruimte en men moet van in het begin van
het ontwerp rekening houden met deze impact.
Voordelen
Het gebouw produceert meer zuurstof dan het verbruikt.
Energiezuinig.
Men beschikt over een 'gemeenschappelijke veranda.'
Serre met doorschijnende PV-cellen en automatische klimaatregelende
zonnewering.
Toepassingen
alle grote gebouwen
zoals appartementen
en kantoren in de
stad.
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De zolder wordt een stedelijke veranda, het stadslandschap transformeert naar een
dakenspel met led-verlichte serres.
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3.. DE LUCHTZUIVERING VAN EEN BALANSVENTILATIE
(VENTILATIESYSTEEM D).
De binnenkomende lucht zuiveren met een
geoptimaliseerde botanische luchtfilter:
Het substraat bestaat uit 50% actieve kool,
(granulaire actieve kool met min. diameter van 1
mm)
Het substraatvolume:
voor debieten onder 520 m3/h is een
substraatvolume nodig van 0,138 m³ per woning =
0,3 x 0,7 x 0,7 m per woning.
De planten kan men kiezen in functie van zuivering
en onderhoudsgemak, bvb.: Hedera Helix (klimop)
vergt een andere omgeving dan een Sanseveria
(vrouwentongen)
De kostprijs
Balansventilatiesystemen waarborgen 15 jaar een
goede werking.
Om de klassieke balansventilatie met mechanische
filter financieel te vergelijken met een botanische
filter wordt gerekend met een afschrijfperiode van
over 15 jaar.
Mechanische filters : minstens 150 euro per jaar, afhankelijk van de vervuiling van de
buitenlucht.
Bij de balansventilatie met botanische filter is een schatting gemaakt dat het substraat
en de planten minimum 5 jaar goed zullen filteren.
De afschrijving op een periode van 15 jaar op het botanische filtersysteem is goedkoper
dan deze op de mechanische filters.
Hierbij komt de meerwaarde die de botanische filter biedt ten opzichte van de gewone
filters: minder onderhoud voor de gebruiker, minder risico op vervuilde ventilatiekanalen
en betere filtering van schadelijke stoffen.
Voordelen
Minder ruimte nodig.
De zelfzuiverende filter hoeft niet regelmatig vervangen te worden.
Op termijn komt de zelfzuiverende plantenfilter goedkoper uit.
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4.. GROENE KANTOREN
Wat zijn groene kantoren?
Met groene kantoren wordt bedoeld dat men werkt met
- interne luchtzuivering ,
- autonome energie productie en een
- goed intern leefklimaat met gezonde en natuurlijke bouwmaterialen, zonder schadelijke
emissies.

De kostprijs:
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 op een drietal jaren terug betaald dank zij de behoefte aan
minder personeel en een gezonde werksfeer.
Daarnaast is er natuurlijk ook het zuinige energieverbruik
Voordelen:
o Aangenaam en gezond werkklimaat,
o betere werksfeer,
o gezondere omgeving, minder werkverlet,
o hoger rendement van de bedienden,
o groene kantoren produceren meer zuurstof dan ze verbruiken
o en verbeteren de luchtkwaliteit van de omgeving.
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ALTERNATIEF ONTWERP VOOR DE EUROPESE COMMISSIE IN DE WETSTRAAT TE
BRUSSEL

Het huidige plan van de Wetstraat te Brussel voorziet een concentratie van kantoren in
drie super hoge torens. Zo wil men de versnipperde kantoren van de Europese
Commissie bundelen.
Het kan ook anders.
Terrasbouw veroorzaakt geen storende wind- en/of tochthinder
en ook geen storende slagschaduw.
Het integreert zich gemakkelijk in het woonweefsel.
Er is ook geen extra verkeersaantrekking indien men het 'walk to work'-principe toepast:
de woningen zijn op voetgangersafstand van het kantoor.
Conclusie:
De Europese Commissie kan een
voorbeeld zijn van een architectuur die
zich inpast in de stad met een
iconische aanwezigheid. (zonder 'de
hoogste toren' te willen zijn).
© Hugo Vanderstadt
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3.. AUTONOOM WATERBEHEER.
Regenwater
Hoe minder riolen hoe beter: regenwater wordt beter
ter plaatse in de grond geïnfiltreerd. Zo kunnen de
grondwaterlagen zich herstellen.
Uiteraard is er in de stad minder ruimte voor
bovengrondse infitratiesystemen zoals wadi's enz.
Daarom zijn geperforeerde riolen en ondergrondse
infiltratie systemen de geschikte technieken in de stad.
Foto: ondergrondse infiltratie van hemelwater in de
stad.
Afvalwater
Met een riolering van slechts 16 cm diameter kan je 2000
mensen voorzien van een dergelijke afvoer van afvalwater.
Een kleinschalige zuivering met een biorotor en planten
nazuivering is mogelijk in de steden met een minimum aan
kosten.
Waarom men tot op vandaag in de stad het afvalwater niet
scheidt van het regenwater.
- Uit gewoonte.
- Omdat de achterkant van de gebouwen niet
gemakkelijk kan verbonden worden met een aparte
riolering naar de straat.
Vanwege de goedkopere gescheiden riolering kan men
afvalwaterzuivering DRIE maal goedkoper realiseren, bron:
'Duurzaam waterbeheer in het buitengebied'
Nieuwe technieken maken het scheiden van de waterstromen nu wel mogelijk, dank zij
de sleufloze riolering. In vele gevallen is
een gestuurde boring zelfs goedkoper dan
een open sleuf.
Men kan onder de stoep een
afvalwateriolering aanleggen zonder de
stoep te moeten openbreken.

Drinkwater
Drinkwater kan gewonnen worden via diepe waterputten, regenwaterrecuperatie en
recyclage van afvalwater. In de praktijk moet men steeds dieper boren om nog een
goede kwaliteit drinkwater te bekomen. Dit heeft te maken met de vervuiling van de
bodem door de landbouw en wegkwijnende watertafel.
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4.. STADSLANDBOUW.
Volkstuintjes
Volkstuintjes zijn de meeste interessante manier om
aan stadslandbouw te doen omdat het vooral een
zeer sociale gebeurtenis is. Met groene architectuur
kan men kleine volkstuintjes ook op de daken
voorzien, kort bij de woningen.
Privé tuinen en daktuinen
Privé tuinen, hoe klein ze ook zijn, kunnen een rol
spelen in de bevoorrading van de stad.

Dakserres
Serres op grote platte daken zijn zeer efficiënt voor
stadslandbouw op iets grotere schaal. Deze serres
hebben heel wat positieve kanten:
- het gebruik van het gebouw voor het verwarmen,
- ze krijgen wat extra CO2 voor de fotosynthese,
- goed voor het isoleren van het gebouw,
- regenwater recuperatie voor de planten,
- gebruik maken van verspilde ruimte (een dak).
- Aquacultuur is een zeer intensieve teelt die een
grote opbrengst op een klein oppervlak mogelijk
maakt. Tevens kan de voeding van de planten
volledig geautomatiseerd worden.
- De voeding kan in de onmiddelijke nabijheid van
de mensen geproduceerd worden.

Aquaponics
Met het aquaponics- systeem bekomen we een
gesloten watercyclus waarbij het water van de
vissen gezuiverd wordt door de wortels van de
groenten. Het is dus een ideaal systeem om in de
stad toe te passen.
Gezien men een temperatuur nodig heeft van 16 tot
25 °C , kan men in ons klimaat niet zonder een
klimaatgeregelde serre.
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5.. AUTONOME ENERGIEPRODUCTIE IN DE STAD.
1.. ELEKTRISCHE WARMTEPOMPEN
Anders dan een klassieke verwarmingsketel halen de elektrische warmtepompen die we
nu kennen hun energie uit de aardbodem, grondwater of de lucht. Een samengeperste
koelvloeistof onttrekt de warmte via een sonde, waarna die in een condensor
condenseert en de calorieën vervolgens afgeeft aan je woning en/of sanitair water.
Traditionele elektrische warmtepompen wekken drie tot vier keer zoveel warmte-energie
op als de elektriciteit die ze nodig hebben om te kunnen werken.
Wanneer de elektriciteit voor de warmtepomp geproduceerd wordt door pv-panelen,
geniet je van 100% groene energie.
Soorten warmtepompen
1. Lucht/lucht-warmtepompen winnen hun energie uit de buitenlucht en geven die af
aan de Iucht die binnenshuis circuleert.
2. Lucht/water-warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht, verhogen die tot de
gewenste temperatuur, en brengen de warmte over naar vloer- of wandverwarming,
radiatoren en sanitair warm water.
Aandachtspunt:
De buitenunits maken lawaai. Dat kan aanleiding geven tot klachten van de
buren.
3. bodem/water warmtepompen halen hun energie uit een of meer
aardwarmtesondes of een horizontaal buizensysteem waardoor water wordt gepompt.
In de stad is er dikwijls te weinig ruimte voor een voldoende groot horizontaal
captatienet.
Minpunten
o Beperkte mogelijkheden bij renovatie.
De bestaande radiatoren zijn vaak niet geschikt. Ze moeten namelijk sterk
overgedimensioneerd zijn om met de lage temperaturen van een warmtepomp
optimaal te kunnen werken.
o Een elektrische aandrijving is niet energievriendelijk. Bijna twee derde van de
primaire energie die in een elektriciteitscentrale wordt gestopt, gaat verloren als
hitte.
o Tijdens de winter verdubbelt het elektriciteitsverbruik.
2.. WARMTEPOMPEN MET AARDGAS
(gasabsorptiewarmtepomp)
Als koudemiddel om warmte aan de lucht, bodem of
water te onttrekken, gebruikt een
gasabsorptiewarmtepomp in water opgeloste ammoniak.
Dit is een natuurlijk koudemiddel dat geen schade
toebrengt aan het milieu.
In vergelijking met traditionele elektrische
warmtepompen behouden gaswarmtepompen
veel beter hun rendement, ook bij lagere
buitentemperaturen. Bovendien is aardgas
per kWh 3 tot 4 keer goedkoper dan elektriciteit.
Minpunt
Een gasabsorptiewarmtepomp is een groot toestel, alleen
geschikt voor grote gebouwen.
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3.. PV ZONNEPANELEN voor stedelijk gebruik
De nieuwe generatie: hoger rendement
Zonnecellen die zeventig procent van het invallende zonlicht omzetten in elektriciteit.
Niets minder dan dat, en nog binnen afzienbare tijd ook, voorzien wetenschappers uit
Nederland en de VS.
Deze opbrengst is revolutionair groter dan bij de gangbare zonnepanelen, die hooguit
een rendement van zestien procent halen. Men verwacht dat de cellen binnen enkele
jaren te koop zijn.
Met de gangbare oppervlakte van 25 m² per woning kan men met de nieuwe generatie
PV cellen
én de woning volledig autonoom laten functioneren in de winter!
én een mini-elektrische auto opladen!
Lichtdoorlatende panelen
Goed voor serres op het dak: combinatie
van stadslandbouw en energieproductie.
Rendement huidige panelen: 7 à 10 %.

Hybride panelen
Fotovoltaische panelen zetten zonlicht om in elektriciteit, terwijl zonnecollectoren de
energie van de zon gebruiken om daarmee het water in een buffervat op te warmen. Een
hybride paneel is een combinatie van de twee: het is een zonnecollector en ·zonnepaneel
in een. Een hybride paneel produceert dus zowel sanitair warm water als elektriciteit.
In Oostenrijk en Zwitserland zijn hybride panelen heel populair. In België zijn ze amper
bekend.
Rendement
In de zomerperiode wordt tot 20% meer
rendement gehaald, dan door een
vergelijkbare PV-installatie.
Het hoogste rendement is haalbaar bij een
oriëntatie op het zuiden en onder een hoek
van 35 à 36 graden. Bij plaatsing tussen
zuidoost en zuidwest en een hoek tussen de
25 en 50 graden daalt de opbrengst heel
beperkt. Daarbuiten neemt de opbrengst snel
af. PVT-panelen zijn nog erg nieuw. Verdere verbetering van deze panelen is dus te
verwachten.
De totale investering is 25 % lager dan voor beide afzonderlijke panelen samen.

17
Zonneboilers met buisvormige zonnecollectoren
De Eco-Nok is een zonnecollector en zonneboiler in één.
Deze compacte zonneboiler met geïntegreerd opslagvat
ligt als een soort warmteleiding op de nok van het dak en
vervangt daar de traditionele nokconstructie.
De Eco-Nok® bestaat uit een transparante kap met
daaronder een koperen mantel met een zwarte spectrale
laag, die de feitelijke roestvrijstalen boiler omhult. In de
vacuüm gezogen ruimte tussen mantel en boiler bevindt
zich gedemineraliseerd water. Bij verwarming van de
buitenste buis door de zon, verdampt dit water aan de
buitenbuis om op de binnenbuis te condenseren.
Interessant om toe te passen in de steden: door plaatsing in de nok van het dak is de
Eco-Nok niet alleen onafhankelijk van de oriëntatierichting, maar ook vrijwel onzichtbaar
en daarmee esthetisch zeer fraai weggewerkt.
De Inventum Eco-Nok is verkrijgbaar in modules met een waterinhoud van 26 liter. Een
gebruikelijk aantal van 3, 4 of 5 modules heeft daarmee een volume van 78, 104 resp.
130 liter.
Vacuümbuis zonnecollectoren
De vacuümbuis zonnecollectoren warmen op veel
kortere tijd op en bieden een veel hoger rendement
bij grote temperatuurverschillen met de buitenlucht
dan vlakke zonnecollectoren.
Dus ook als het in de winter vriest, wordt er
voldoende warmte opgenomen als er een beetje
zonlicht is.
Daarnaast functioneren deze zonnecollectoren ook
goed op diffuus licht, dat wil zeggen als de zon door
wolken heen schijnt.
Samengevat:
hoger rendement en minder gevoelig voor ongunstige oriëntatie van het dak.
4.. WKK
Warmtekrachtkoppeling (micro-WKK) werkt
meestal via een ingebouwde motor die op
aardgas of plantenolie kan draaien, maar er zijn
ook micro-WKK-installaties die gebruik maken
van brandstofcellen.
De WKK is een zuinige technologie, zeker in
vergelijking met elektriciteitsproductie in een
centrale, waarbij veel warmte en energie
verloren gaan.
De opgewekte elektriciteit is rendabel als men
de investering kan spreiden over verschillende
woningen en men de warmte kan benutten (ook
tijdens de zomer).
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WKK met verbrandingsmotor of met stirlingmotor
De WKK met verbrandingsmotor en met een stirlingmotor hebben relatief een grote
warmteproductie in verhouding tot de stroomproductie.
Verbrandingsmotor: 1/3 elektriciteit en 2/3 warmte.
Stirlingmotor: 1/5 elektriciteit en 4/5 warmte.
Hierdoor kan dit systeem best afgeschakeld worden tijdens de zomer. PV cellen samen
met een zonneboiler zijn de beste oplossing in de zomerperiode. Maar dat is nu net het
probleem in de steden. Voor zonneboilers en PV cellen zijn er te weinig daken ter
beschikking. Vooral met passiefhuizenbouw is de warmteproductie van degelijke WKK te
groot, zelfs in de winter
Meer info over WKK's , zie handboek 'Het autonome huis'. Nu gratis te downloaden
vanuit de website www.hetautonomehuis.be.

19
Ideaal voor onze steden: WKK met brandstofcellen

Deze technologie heeft potentieel aangezien er geen schadelijke rookgassen worden
geproduceerd. Het enige wat wordt uitgestoten zijn waterdamp en C02.
Nieuw op de markt: de BlueGen.
Gas wordt stroom
Deze MICRO - WKK wordt aangesloten op het
gasnet en zet bij een vermogen van 1,5 kW,
aardgas of groengas om in 13.000 kWh stroom per
jaar. Naast de stroom produceert BlueGen tot 5.000
kWh warmte. Dit is voldoende om 2 à 3 gezinnen
van warm tapwater te voorzien. De WKK kan naast
de bestaande CV-ketel of boiler worden gemonteerd
en via de boiler met de centrale verwarming
worden verbonden.
Deze WKK onderscheidt zich van de klassieke
aardgas micro-WKK's wegens de hogere productie aan stroom in vergelijking met
warmte.
Output: 2/3 elektriciteit en 1/3 warmte.
Dit maakt het uitermate geschikt in de steden voor lage energie woningen en
passiefhuizen.
Zie boek "Het Autonome Huis" pagina 150: een voorbeeld met brandstofcel.
Geen geluidsoverlast
De brandstofcel zelf heeft geen bewegende onderdelen en wekt elektriciteit op door
middel van een geruisloze elektrochemische reactie.
Welk onderhoud is nodig?
Tot de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden behoren de vervanging van het water- en
luchtfilter en gasontzwaveling. Onderhoudswerkzaamheden op langere termijn omvatten
de vervanging van de brandstofcelstapel.
Technische fiche
Afmetingen:101 x 66 x 60 cm.
Gewicht:185 kg.
Verbruik gas 1 kWh gas wordt 0,6 kWh stroom en 0,3 kWh warmte.
Voor 1 kWh elektrisch heeft men 1,66 kWh gas nodig.
Vermogen elektrisch: 1,5 kW.
Vermogen thermisch: 0,6 kW.
Het systeem werkt constant door, dag en nacht.
5.. BETONKERNACTIVERING
Betonkernactivering is een technologie waarbij het verwarmen en koelen van een ruimte
gebeurt door gebruik te maken van de thermische massa van een betonconstructie. In
de kern een vloer, wand of plafond worden leidingen geplaatst waardoor een vloeistof
stroomt.
Beton beschikt over het vermogen om warmte en koude op te nemen, vast te houden en
op een later moment terug af te geven. Koeling en verwarming worden bereikt door
straling i.p.v. convectie, wat voor een gebruiker aangenamer is.
Nadelen
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1. De reactietijd van het systeem is traag. Grote temperatuurwisselingen door
wisselende zonnewarmte kunnen hierdoor niet onmiddellijk opgevangen worden.
2. Verlaagde of akoestische plafonds en zwevende vloeren mogen max. 30% van de
plafondoppervlakte innemen. Dit is problematisch.
3. Koude val bij ramen is niet te vermijden. Het is wenselijk om een
verwarmingselement onder de ramen te voorzien.
4. Het systeem is zeer complex omdat in de uitvoering ruwbouw en afwerking met
mekaar verweven zit, wat heel wat extra werforganisatie vergt.
5. Het is een duur systeem als je maar zeer weinig moet verwarmen met een
passiefconstructie .
6. Betere oplossing bij passiefbouw: lucht-lucht warmtepomp dat aan de ventilatie is
gekoppeld.
6.. WARMTEOPSLAG met parafine technologie
De paraffinetechnologie geeft een oplossing bij beperkte ruimte.
Afhankelijk van het toegepaste systeem kan een paraffinebuffer tot
de 4-voudige warmtecapaciteit bufferen in vergelijking met de
waterberging.
Dit geeft een aantal voordelen
∼ Het volume warmteopslag kan zeer beperkt worden:
vermindering van de benodigde ruimte tot maximum 1 / 4, voor
dezelfde warmtecapaciteit.
∼ Minder afkoelingsverliezen.
∼ De boiler is corrosie-en onderhoudsvrij, volledig recycleerbaar
∼ Het parafinesysteem is een modulaire warmte celtechnologie, en
is uitbreidbaar in functie aan de behoeften.
∼ Eenvoudig te transporteren, de warmtecel kan door elke
kelderdeur .
∼ Smeltwarmte cellen zijn aangepast aan de
standaardtoepassingen, bijv. 60/62 °C.
Aandachtspunt: boven de 70°C kan water meer warmte opslaan
dan paraffine!!!
Tussen 70 en 90°C kan je beter water als opslagmedium gebruiken,
dit is efficiënter en goedkoper.
7..OPSLAG VAN ELEKTRICITEIT
Onderscheid tussen dag/nacht en winter/zomer opslag

WINTER/ZOMER
PV cellen produceren tijdens de zomer drie maal meer stroom dan tijdens de
wintermaanden (0,44 kWh/m²dag), slechts 23 m² zonnepanelen per woning volstaan.
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Gemiddeld hebben we echter 0,3 kWh/m²/dag x 365 = 109,5 kWh/m²/jaar nodig. Voor
een verbruik van 3.500 kWh geeft dat de gemiddelde behoefte aan 32 m² PV-panelen
per woning. (naar het zuiden gericht op 45 °)
Indien men de zonnestroom tijdens de zomer kan stockeren voor de winter kan men
volledig onafhankelijk zijn eigen stroom voorzien winter en zomer.
DAG/NACHT
Het verbruikspieken 's morgens en 's avonds komen niet overeen met de zonnestroom
die vooral tijdens de middag het hoogst is.
Met batterijen kan men deze pieken opvangen en kan men de stroom gebruiken wanneer
men dat wil.
BATTERIJEN
In plaats van de extra zonnestroom tegen betaling op het net te zetten, kan deze
stroomproductie worden opgeslagen in een batterij ter grootte van een Amerikaanse
frigo. (voor een gemiddelde woning) Het back-upsysteem - dat de batterij eigenlijk is maakt het mogelijk om de opgeslagen elektriciteit nadien aan te wenden.
Met batterijen die 3 kWh kunnen opslaan en een fotovoltaische installatie van 5 kWp kan
een gemiddeld gezin zo'n 200 dagen op 365 'netautonoom' overleven.
Zwaktes
Een winter overbruggen met batterijen is tot nu toe niet mogelijk
De prijs: ca. 25.000 euro voor een gemiddelde woning.
OPSLAG MET WATERSTOF

Nieuwe veilige opslag van waterstof is nu mogelijk in de vorm van pellets.
Cella technologie is gebaseerd op de inkapseling en nano-structurering chemische
hydriden in plastic. Dit betekent dat de waterstof snel en schoon vrijgegeven kan worden
na verwarming tot 100 °C. Men maakt deze inkapseling in de vorm van pellets: de
verwarming van één gram "Cella-pellets" produceert een liter waterstof bij normale druk
en temperatuur.
Deze opslag van waterstof is veilig, eenvoudig te gebruiken en goedkoop omdat het veilig
kan worden opgeslagen bij normale omgevingstemperatuur en druk. Hetgeen betekent
dat de waterstof kan gestockeerd worden in een normale brandstoftank. Ze vereisen
geen grote, zware cilinders die ontworpen zijn voor hoge druk.
Men kan dus de zonnestroom van de zomer opslaan naar de winter toe in de
vorm van waterstof.
Rendement
Tijdens de zomer:waterstofproductie via elektrolyse met zonnestroom van de PV cellen:
rendement 82 %
tijdens de winter: omzetting waterstof naar elektriciteit met een brandstofcel: rendement
45 %
Passage doorheen de omzetting van waterstof geeft een totaal rendement van 37 %
Bedenking
Het rendement van een ACCU is echter beter.
laadcyclus en ontlaadcyclus van een accu is telkens 75%.
Het totaal rendement van een passage door een accu: 56 %.
Welk van de twee systemen het zal halen hangt af van nieuwe technische ontwikkelingen
die bepalend zullen zijn voor de kostprijs.
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GEOTHERMISCHE ENERGIE

Aardwarmte gebruiken is interessant in de steden
omdat men er dank zij de hoge woondichtheid zeer
efficiënt kan werken met warmtenetten. Welke
methode er toegepast gaat worden hangt af van de
lokale situatie en van de temperatuur die hiervoor
nodig is. Er moet bij de winning van geothermische
energie altijd rekening worden gehouden met de
onttrokken energie die door de aarde weer wordt
aangevuld. Het wordt langzaam aangevuld met
energie uit de kern van de aarde.
Hoe dieper men in de aardkorst boort, hoe meer de
temperatuur stijgt. Over het algemeen bereikt men
per kilometer diepte een temperatuurstijging van
35°C tot 40°C (geothermische dieptemaat). De
geothermische dieptemaat is echter regionaal zeer
verschillend.
De onderste grens voor rechtstreekse toepassingen van aardwarmte is ongeveer 25°C.
Hiervoor moeten we in België zo’n 500 meter diep boren. Op deze diepte komen er enkel
watervoerende lagen met een goede doorlatendheid voor in de Kempen. In het uiterste
zuiden van West-Vlaanderen komt ook een goed waterdoorlatende laag voor, maar
helaas dikwijls op een (te) beperkte diepte.
Voor temperaturen van 40°C en meer komen er enkel geschikte grondwaterlagen voor in
het bekken van de Kempen, in het uiterste noorden en noordoosten van Antwerpen en
Limburg alsook onder het steenkoolbekken van Henegouwen.
DE GROENE GORDEL: ZONNEPARKEN OF BIOMASSA?

RUIMTEGERUIK
Zonneparken met zonnepanelen:
op 1 ha kan je plaatsen: 3500 m² x 32,7 kWh/m² = 114.450
kWh/ha opbrengst op een stookseizoen tijdens de
winterperiode van 6 maanden. Hiermee kan men 114.450
kWh/ 2100 kWh/6 maanden = 54,5 woningen van stroom
voorzien tijdens de winter. Tijdens de zomer is dat 3 x meer.
Men kan dus tijdens de zomermaanden 2/3 in het net
injecteren.
Ter vergelijking:
Oppervlaktegebruik bij biomassa:
Koolzaad :
30.000 kWh th / ha.
Houtpellets : 74.250 kWh th/ ha.
Oppervlaktegebruik bij zonneparken: 114.450 kWhel/ha
Conclusie: zonneparken zijn, qua bodemgebruik, meer
renderend dan biomassa, zeker voor de productie van
stroom.
LANDSCHAPSBELEVING en BIODIVERSITEIT
Het is duidelijk dat op vlak van landschapsbeleving
en biodiversiteit de koolzaadvelden vele hoger
scoren.
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TECHNIEKEN VOOR DE NIEUWE STAD
ELECTRIITEIT
DE STAD ZORGT VOOR HAAR EIGEN ELECTRICITEITSPRODUCTIE IN SAMENWERKING
MET DE GROENE GORDEL.
Een local grid met decentrale stockage van elektriciteit is de basis van een autonoom
energiesysteem.
OPWEKKING VIA
o WKK met plantenolie, biogas, waterstof of methanol.
o Windmolens en zonneparken in de groene gordel.
WARMTE
DE STAD KAN ZICH VERWARMEN MET DE BIOGAS uit DE GROENE GORDEL
EN AARDEWARMTE.
Warmtenetten per woonblok zijn het aangewezen systeem om een lokale en duurzame
warmte voorziening te kunnen verzekeren.
Aardgas is een overgangswarmtebron dat later door biogas kan vervangen worden.
OPWEKKING VIA
o aardewarmte
o warmtepompen
o aardgas en biogas
o waterstof uit de overtollige zomerstroom.
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6.. DE AUTONOME WOONSTAD
Van pendelstad naar woonstad.

Wonen in een gezonde stad waarin men geen auto nodig heeft.

Prioriteiten in volgorde van het ruimtegebruik
1. voetganger:
0,7 m² per persoon
2. stille tram:
1,5 m² per persoon
3. bus:
4,5 m² per persoon
4. fietsen:
8 m² per persoon
5. elektrische eenmansvoertuigen:
8 à 16 m² per persoon
6. auto :
40 m² per persoon
Stap voor stap naar een autovrije stad:
o de verbrandingsmotor vervangen door elektrisch rijden in de stad in 2020 - terug de
goede luchtkwaliteit in de stad,
o dan de zware elektrische wagen vervangen door kleine elektrische voertuigen in 2025
- terug wat meer ruimte voor de voetganger en de fietser,
o dan de kleine elektrische wagen beperken in 2030 - nog meer ruimte voor de
voetganger en de fietser.
De bevoorrading
gebeurt met kleine elektrische voertuigen.

Het Citydepot Hasselt is het eerste stadsdistributiecentrum
in Vlaanderen. Het concept is simpel. Aan de rand van de
stad wordt een magazijn gebouwd waar de leveranciers
met hun goederen terecht kunnen. Vanuit het stadsdepot
vertrekt er vervolgens tweemaal per dag een vrachtwagen,
die een ronde doet langs de handelszaken. Hierdoor
worden goederen gebundeld waardoor het aantal
vrachtritten van en naar het stadscentrum wordt beperkt.
De stille tram
Toulouse heeft een stille tram; zo stil dat men
het gevaarlijk vindt.
Clermont Ferrand heeft een stille tram op
luchtbanden.
De tegenstanders van tramlijnen zijn bij deze
hun voornaamste argument kwijt; een tram
hoeft geen krijsende geluiden te maken.
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Voordelen van de voetgangersstad
1.. ECOLOGISCH
o meer groen: meer CO2 absorptie en gezondere lucht,
o stedelijk wonen zonder auto: het energieverbruik van een auto: 5 liter benzine/100
km x 15.500 km/jaar = 775 l./jaar x 9,7 kWh/liter = 7.517,5 kWh per jaar,
o hoge dichtheid= minder energieverlies.
Ter vergelijking: passiefbouw: 70 kWh/m² x 100 m² = 7.000 kWh besparing per jaar.
CONCLUSIE
Autoloos wonen in de stad levert meer energiebesparing op dan een villa in passiefbouw.
2.. GEZONDHEID
Betere gezondheid, minder consumptiedrang, minder stress, dank zij 'walk to
work.'
Todman, stedenbouwkundige, is de belangrijkste onderzoeker achter een nieuw rapport
van een 'Mental Health Impact Assesment'. Hij concludeert:
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)
3.. KOSTPRIJS
Autoloos wonen
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.
CONCLUSIE
Dankzij autoloos wonen in de stad is het mogelijk om meer te investeren in woningen
van een hoge woonkwaliteit.
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ACTUA
1.. 'DE WEEK VAN DE STAD' CONTRA DE VLAAMSE
BOUWMEESTER
Tijdens de week van 27 oktober 2014 organiseerde Canvas de week van de stad

In de loop van de week werden vier aangrijpende documentaires getoond die duidelijk de problemen
illustreren waar de steden mee te kampen hebben.
DAG1.. Wie bepaalt hoe de stad eruitziet?
FILM: Cities on Speed: Bogota Change. Deze documentaire vertelt het
verhaal van twee onconventionele burgemeesters die de hoofdstad van
Colombia ingrijpend hebben veranderd.
Boodschap: het politieke beleid kan het verschil maken.

DAG 2.. Waar zullen we in de toekomst wonen?

FILM: Radiant City, een documentaire die een bijzonder beeld geeft van het
leven in de Noord-Amerikaanse suburbs.
Boodschap: de suburbs zijn de anti stad, waar de mensen introvert en
geïsoleerd van mekaar wonen.

DAG 3..Hoe moet de ideale stad er uit zien?

FILM: The human scale, een documentaire over de Deense stadsarchitect
Jan Gehl en zijn visie op hoe je een stad bouwt op mensenmaat.
Boodschap: De mens past niet in de modernistische kille steden die
gebouwd zijn na de tweede wereldoorlog. Maak de ruimte op maat van de
voetganger en stad begint terug te leven en het sociale netwerk kan zich
herstellen via spontane contacten.

DAG 4 ..Hoe maken we de stad van iedereen?

FILM: The Pruit-Igoe Myth. Deze documentaire vertelt het pijnlijke
mislukking van een sociaal woningcomplex in de Amerikaanse stad SaintLouis.
Boodschap:
Stoppen met grootschalige monotone hoogbouw wooncomplexen zonder
een gezonde sociale mix.
DAG 3 - 'The human scale' was een gedenkwaardige uitzending omdat het conflict
tussen de bewoners hun wensen en de architectenvisie nog nooit zo duidelijk in beeld
werd gebracht.

De reactie van Vlaams Bouwmeester tijdens het panelgesprek sprak boekdelen.

Het panel bestond uit:
o Peter Swinnen - Vlaams bouwmeester
o Joost Vandecasteele - schrijver
o Lowie Vermeersch - ontwerper
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o

Ans Persoons - schepen te Brussel

Deze film bestaat uit 5 DELEN:
deel 1: Eerst vormen we onze steden dan vormen de steden ons
Na de tweede wereldoorlog werden er geen echte steden meer gebouwd, de stad werd gereduceerd
tot een machine. China maakt nu dezelfde fouten als het Westen in het verleden.
deel 2: Je meet waar je om geeft
Na de maat van de auto leren we nu pas de maat van de mens kennen en de invloed van de ruimte
op het gedrag van de mens. Meer wegen trekken meer auto's aan, maar meer voetgangersruimten
trekken meer mensen aan en het openbare leven met de spontane ontmoeting neemt toe.
deel 3: Hoe doe je meer met minder?
Voor de ideale stad ging Jan Gehl naar Italie, in de stedelijke ruimte op mensenmaat beweegt men
aan 6 km/uur, terwijl in de suburbs men beweegt aan 60 km /uur. De stedelijke ontmoetingsruimte
kan dikwijls met weinig ingrepen grondig getransformeerd worden.
deel 4: Naar een chaos die je zelf creëerde
Dhaka in Bangladesh is de snelst groeiende stad op aarde. Het copieren van het Westerse model
creëert chaos en verstikt de ziel van de stad.
deel 5: Het is erg goedkoop om aardig tegen mensen te zijn
In de heropbouw willen de mensen van Christchurch te Nieuw Zeeland laagbouw en een zachte
aanpak , maar het zijn de politiekers die vooral luisteren naar de hoogbouwpromotors. Voor wie
werken de architecten, voor de 99 % of de 1 %?
Sterke uitspraken van architect Jan Gehl.
o 'Modernisme doodde onze steden.'
o 'We weten meer over de geschikte habitat van een gorilla dan van de
gewenste habitat voor de mens'
o 'Een stad maken op maat van de mens is vele malen goedkoper dan
een stad op maat van de auto.'
o 'Hoe meer wegen je aanlegt, hoe meer auto's je aantrekt, maar als
de mens meer ruimte krijgt zal het openbaar leven toenemen. Het is
niet mijn ruimte of uw ruimte maar onze ruimte.'
DE VLAAMSE BOUWMEESTER PETER SWINNEN TOONT ZIJN WARE GELAAT TIJDENS HET
PANELGESPREK
Hij verkondigt het omgekeerde van wat Jan Gehl verdedigt en verbaast hiermee alle panelleden die
niet meer weten hoe ze moeten reageren.
Volgens Swinnen is er zo veel meer dan de zachte buttom up planning van onder uit en is de
benadering van Jan Gehl slechts 1 % van wat zou moeten.
We missen volgens Swinnen een vogelperspectief waar we naar toe willen.
Een harde aanpak (van boven uit) is ook nodig en de architecten zullen het wel oplossen als je hen
laat doen, dat was de teneur.
Vragen aan Peter Swinnen:
'Wat is volgens u een goed voorbeeld voor de stad van de toekomst?'
Zijn antwoord: 'Een goed voorbeeld is het 'Barbican Center' te London, top bottom-planning
geïnspireerd op de moderniteit van Le Corbusier met "fantastische, genereuze buitenruimten en
waterpartijen".
Reactie van de moderator: 'maar.... zo veel beton!?'
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Foute keuze:
Het 'Barbican Center' is echter een elitaire kindonvriendelijke woonwijk met 'kijkgroen' en
waterpartijen voor 'het mooie beeld', maar met een duidelijk gebrek aan menselijke maat.
Deze wijk is goed voor rijke eenzaten die vanuit hun anonimiteit uitzicht hebben op wat kijkgroen.
Voor kinderen onder de 6 jaar met speelruimte in de visuele nabijheid van de woningen is er geen
sprake.
En wat is een goed voorbeeld in ons land?
Zijn antwoord:
'Sint Maartensdal te Leuven, hoogbouw van architect Braem, moet kunnen, ook in de stad.'

Foute keuze:
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'Sint Maartensdal' te Leuven is een problematische hoogbouw met onherbergzame doorwaairuimten
die 'leefbaar' wordt gehouden dank zij heel wat buurtwerking, kinderspeelpleinwerking, enz.
Architect Braem was een typisch voorbeeld van eigenwijze autoritaire architect die het allemaal veel
beter wist.
Een van zijn ontwerpen was bvb. een ontmoetingslokaal voor bejaarden in het park van een
woontoren.
De bejaarde bewoners ontmoetten mekaar in de wandelgangen van de woontoren en niet in het
lokaal omdat dit veel te ver verwijderd was van de woningen.
De reactie van Bream was typisch: "Ze hebben me niet begrepen".
Het was eigenlijk het omgekeerde: de architect had de bejaarden niet begrepen.
Dat een bouwmeester anno 2014 nog dergelijke projecten de hemel in prijst is onvoorstelbaar.
Wat we nodig hebben zijn goede voorbeelden van stedelijke woonwijken met hoge dichtheid waar
men een woonkwaliteit heeft die minstens gelijk is aan die van de villawijken in het groen. Dan pas
zullen de mensen (gezinnen met kinderen!) massaal kiezen voor het wonen in de stad. Dit is de
uitdaging voor de architecten en niets minder.
Wordt u goed ondersteund door de politiek?
Volgens Swinnen zou de politiek de architecten meer ruimte moeten geven om aan stadsvernieuwing
te doen. 'Er is nog te weinig cultuur aanwezig bij de politiekers.'
'Wij (architecten) zijn met een aantal experts die iets durven voorstellen en dat geeft conflicten die
nodig zijn. Wij maken de samenleving via de architectuur en de stedenbouw'
Een bouwmeester met het hart op de verkeerde plaats?
1. Inspraak is slechts 1 % van het probleem, er is geen vogelperspectief.
Dit klopt niet.
De visie van de mensen/gebruikers en hoe ze wensen te wonen is van het grootste belang en moet
de basis zijn van de ruimtelijke en stedelijke planning. De eenzijdige, autoritaire visie van de
ontwerper, zonder inspraak, heeft ons al genoeg catastrofes bezorgd.
2.. Top-button planning ten dienste van de mensen is mogelijk
Dit klopt niet.
Realisaties van dergelijke planning van bovenuit zijn allemaal mislukt!
Elite architecten kennen blijkbaar geen schaamte.
Onze vraag:
Hebben ze dan hun lessen nog altijd niet geleerd? Kijk maar naar bijvoorbeeld Brussel: wie heeft
deze mooie stad kapot gemaakt?
Niet de politiekers 'met te weinig cultuur' ,
niet de promotors,
maar wel de eigenzinnige modernistische architecten en planners hebben dit bedacht, kijk maar naar
de Noord wijk, de Pachecolaan met de Financietoren, de twee etterbuilen aan het Boeckereplein en
de Wetstraat te Brussel, het zijn afstotelijke kantoorwoestijnen van staal en beton.
3.. Het is allemaal niet zo simpel, de 'gewone' mensen kunnen de complexiteit niet snappen
Men moet de experts de vrijheid laten, ze kunnen met hun ontwerpen de samenleving opbouwen
Dit klopt niet.
De complexiteit van de stad kan een architect nooit snappen of ontwerpen, dat kan alleen tot stand
komen als men de mensen de mogelijkheid geeft om vrij en creatief mee te werken aan de
vormgeving van de stad.
De architect moet volgens architect Gehl vooral leren luisteren en goed observeren.
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4..Politiekers hebben te weinig cultuur, ze snappen niet altijd wat kwaliteit is in de architectuur.
Dit klopt niet.
Politiekers en bewoners dromen van een warme en gezellige stad, een warme stad die ze niet krijgen
van de kille neo-modernisten. Het zijn de elitaire modernistische architecten die het nog altijd niet
snappen.
Gezelligheid en herbergzaamheid worden weggelachen als kneuterig, romantisch en/of
geitenwollensokken.
Met CULTUUR bedoelen ze: DICTATUUR van de kille architectuur.
Advies voor Swinnen:
ga eens ten rade bij 'Elemental' architecten te Peru, dan zal je zien dat actieve
participatie leidt naar een stedenbouw met een menselijk gelaat. De architect geeft een
aanzet en de mensen vullen het in. Na een paar jaar krijgt de woonbuurt een eigen
karakter met allemaal individuele huizen, betaalbare verscheidenheid en toch
samenhang.
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2.. DUITSLAND VERSNELT DE AFBOUW VAN STEENKOOL- EN
KERNENERGIE
Bron: Giles Parkinson op 5 november 2014
Duitsland wil bereiken wat volgens Australië (en ook België) niet mogelijk zou zijn: het
afkicken van kolencentrales en kernenergie.
Duitsland stelt een discussienota voor betreffende beperkingen op kolengestookte
centrales, groene energie zal goed zijn voor ongeveer twee derde van het aanbod binnen
de 20 jaar.
Deze discussienota is ingegeven door de noodzaak om te gaan met enorme
overcapaciteit in het energiesysteem, gezien Duitsland zich verplicht tot geleidelijke
afschaffing van zijn nucleaire generatoren in 2022 en zal binnen de tien jaar bijna de
helft van de elektriciteitsvoorziening uit hernieuwbare energiebronnen betrekken waterkracht, biomassa , wind- en zonne-energie.
Duitsland krijgt op dit moment ongeveer 45 procent van zijn elektriciteit uit kolen en 11
procent uit aardgas. Nog eens 15 procent komt van kernreactoren en ongeveer 25
procent is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie.
Uit studies blijkt dat meer dan een derde van kolengestookte centrales overbodig zijn
vanwege de dalende vraag en de impact van meer energie-efficiënte apparaten en de
enorme groei van de zonne-energie op het dak.
De Duitse overheid ziet in dat het niet mogelijk is om plotseling te stoppen met zowel
steenkool en kernenergie tegelijk. "Het is echter duidelijk dat de conventionele
energiecentrales het moeilijk zullen hebben om de eisen van de Energiewende te
voldoen".
HET EI VAN COLUMBUS:
OPSLAG
De enorme omvang van de
hernieuwbare capaciteit die zal
worden toegevoegd aan het
netwerk in de komende decennia,
maakt het moeilijker voor de
conventionele
elektriciteitsopwekking om te
opereren in de markt (ze worden
niet graag uitgeschakeld). Nieuwe
technologieën suggereren dat ze
misschien niet die nodig zijn in de
toekomst voor hun andere
kritische functie, het verstrekken
van stroom op momenten dat er geen zon en geen wind is.
Younicos, een in Berlijn gevestigde accu producent, heeft net het eerste 10MW
opslagsysteem gebouwd en beweert dat een van de laatste grote obstakels voor 100
procent hernieuwbare energie kan verwijderd worden.
De 10MW- batterij parken kunnen het net sneller, goedkoper en nauwkeuriger
stabiliseren dan de conventionele opwekking. En, voor een totaalbedrag van slechts € 3
miljard zou kunnen ze de conventionele opwekking van het 80 GW gridnetwerk in
Duitsland grotendeels overbodig maken - althans voor stabiliteitsdoeleinden!
Met andere woorden, de gascentrales die men wou bouwen om de periodes van gebrek
aan zon en wind op te vangen zijn overbodig bij dit goedkopere stockage alternatief.
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Gascentrales zijn niet rendabel als ze alleen in de winter moeten draaien, naast de grote
investering moet men ook de dure exploitatiekosten rekenen die voor een groot gedeelte
door de belastingsbetaler moeten betaald worden.
Een kleinschalig netwerk met decentrale opslag geeft de grootste veiligheid qua
energievoorziening en is onafhankelijk van de meganetwerken. Als er bijvoorbeeld een
blikseminslag is op een onderdeel dan kan de rest blijven verder functioneren en is de
decentrale opslag steeds een goede back up voor noodgevallen.

CONCLUSIE
De tegenstelling met het beleid in België kan niet groter zijn.
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3 .. AUTONOOM DORP MET
GROENE ENERGIE
Mensen van alle hoeken van de wereld bezoeken Feldheim sedert het
energiezelfvoorzienend is geworden. (Foto Energiequelle)

Feldheim is een agrarisch dorpje van 145
zielen. Het bevindt zich 60 kilometer van
Berlijn en is wereldvermaard geworden
doordat het geen energie van buitenaf
nodig heeft.
Windturbines en biogasinstallatie
Het begon halverwege de jaren ´90. Toen
is in Feldheim de eerste windturbine
geplaatst. Later kwamen er meer. Intussen pronken in dat voormalig Oost-Duitse
landschap 43 windturbines. Zij leveren het leeuwendeel van de elektriciteit.
De turbines zijn er gekomen op initiatief van projectontwikkelaar Energiequelle. Die firma
zorgde ook voor de biogasinstallatie van het dorp. Daarin dumpen de boeren mest van
runderen en varkens. En biomassa van maïs en andere granen, die lokaal zijn geteeld.
Wat na vergisting overblijft, het digestaat, strooien de boeren over hun landerijen.
WKK met warmtenet
Het biogas wordt verstookt in een WKK- (warmtekrachtkoppelings-)installatie. Zo
ontstaan elektriciteit én warmte.
De warmte levert stoom dat stroomt door de buizen van een warmtenet. Dat geeft de
woningen de warmte die ze nodig hebben. Een ander deel van de stoom gaat naar
boerderijen. Dan is er nog een deel dat gaat naar een KMO. En tenslotte gaat nog wat
warmte naar enkele gebouwen die eigendom zijn van de gemeente.
Er zijn momenten dat de WKK de vraag naar warmte niet aankan. Om dat op te vangen,
zorgde Energiequelle voor een geavanceerde brander met twee warmwatertanks. Die
werkt op houtschilfers. Ze zijn een bijproduct van een in de buurt opererende
bosbouwcoöperatieve.
Smart grid
Op een gegeven moment besefte Feldheim dat het de buitenwereld niet meer nodig had
voor zijn energie. Het vroeg de netbeheerder of het van hem het plaatselijke
elektriciteitsnet mocht kopen of leasen. De beheerder weigerde. Energiequelle en
Feldheim sloegen daarop de handen in mekaar, en legden zélf een eigen, lokaal net aan.
Het is zelfs een slim net ('smart grid').
Batterijcomplex
De jongste krachttoer van Energiequelle is dat het in Feldheim een reusachtig, innovatief
lithium-ion batterijcomplex zal plaatsen. Het eerste deel ervan wordt aangesloten eind
2014, het tweede in 2015.
Het elektriciteitsaanbod verandert in Feldheim namelijk constant. Bovendien schommelt
ook de vraag ernaar fors. Maar de batterijen kunnen deze schommelingen opvangen. Ze
zorgen ervoor zodat de frequentie op het net 50 Hertz blijft. De bewoners van Feldheim
betalen 30 à 40% minder voor hun elektriciteit dan voorheen. Voor hun warmte tellen ze
10 à 20 % minder neer dan wanneer ze fossiele brandstoffen zouden gebruiken.
Lokale voordelen
Het geld dat wordt betaald voor de warmte en de elektriciteit, gaat nu namelijk naar de
eigen streek. Ook de tewerkstelling blijft in het gebied in plaats van naar andere landen
te gaan: tientallen inwoners van Feldheim hebben werk gevonden in het project.
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4.. LONDEN KIEST VOOR GEZONDE STADSLUCHT
Londen combineert congestieheffing met ‘ultra-milieuzone’
Bron: Verkeersnet 18/11/2014
•

Londen heeft plannen gelanceerd om vanaf 2020 alleen nog maar auto’s, vrachtauto’s en
bussen toe te laten in het centrum die aan zeer strenge milieu-eisen voldoen. Wie daar
niet aan voldoet, betaalt bovenop de congestieheffing een forse toeslag.
De nieuwe regeling verplicht fabrikanten alleen nog voertuigen te leveren die aan
bepaalde Euronormen voldoen. In 2020 worden oudere voertuigen die niet aan de norm
voldoen uit de stad geweerd.
Nieuwe dieselauto’s en moeten bijvoorbeeld vanaf 1 september 2015 voldoen aan de
zogenaamde Euro 6 norm. Na 2020 mogen dieselauto’s ouder dan 5 jaar niet meer het
centrum in. Voor benzineauto's gelden soortgelijke eisen, gebaseerd op de Euro 4 norm.
Voor bussen, taxi’s en huurauto’s gelden extra eisen. Zo komen er voor taxi’s, huurauto’s
en enkeldeksbussen – met een overgangstermijn – zero-emissie-eisen. Deze voertuigen
zorgen voor ongeveer de helft van de NOx emissies in het centrum.
Voertuigen die niet aan de eisen voldoen in 2020 mogen wel het centrum in, maar
betalen daar fors voor. Voor een personenauto betaalt men 12,5 pond bovenop de
congestieheffing. De toeslag voor een bus bedraagt 100 pond. De regeling moet
gecontroleerd worden via het kentekenherkenningssysteem dat al wordt gebruikt voor de
congestieheffing.
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5.. DE KOSTEN VAN GROENE STROOM
De stroomfactuur voor huishoudelijke
gebruikers zal de komende jaren 30%
hoger uitvallen door de oversubsidiëring
van zonnestroom in het verleden. Maar
klopt dat wel? En zijn de lasten eerlijk
verdeeld?
Het klopt dat de SERV voorspelt dat de stroomprijs tussen 2013 en 2016 met bijna 30%
zal stijgen voor huishoudelijke klanten. Maar bij nader toezien is slechts 11% terug te
voeren op de certificaatsteun voor zonnepanelen door de netbeheerder. Bond Beter
Leefmilieu signaleert dat vooral gezinnen geviseerd worden om groenestroomcertificaten
te betalen, terwijl bedrijven profiteren van de lagere tarieven op de groothandelsmarkt,
met dank aan hernieuwbare energie.
Lasten en lusten
Een andere vaststelling is dat gezinnen de lasten van de overschakeling op hernieuwbare
energie dragen, terwijl de lusten voor de industrie zijn. BBL: “De cijfers van de CREG zijn
sprekend. Tussen 2007 en 2013 steeg de stroomprijs voor particulieren met 43%.
Professionele gebruikers op middenspanning kenden in dezelfde periode een stijging van
de prijs per kW van 0,6%. Dat is te verklaren doordat de grote afnemers kunnen
profiteren van de actuele marktprijzen op de groothandelsmarkt. Als de zon overvloedig
stijgt of de wind hard waait, betalen zij bijzonder weinig voor stroom. De huishoudens
kunnen van die dalen veel minder profiteren. Daarbij komt dat grootverbruikers
nauwelijks meebetalen aan de groenestroomcertificaten en de gezinnen
Is het bijvoorbeeld verantwoord om subsidies te geven voor grootschalige
stroomproductie uit biomassa – denk aan de miljoenen euro's die naar Electrabel gaan
voor het verbranden van houtpellets in de Max Green-centrale in Gent, een allesbehalve
efficiënte of milieuvriendelijke manier van stroom opwekken.”
De vergeten staatssteun
Bron: Studiebureau 3E.
Studiebureau 3E berekende (in opdracht van Eneco en WWF) dat België van 1950 tot
2014 maar liefst 50 miljard euro subsidies gaf aan steenkool en nucleair. Het zal volgens
3E ongeveer even veel kosten om hernieuwbare energie tegen 2030 48 TWh elektriciteit
te laten produceren (gelijk aan de nucleaire capaciteit van ons land). Daar staat
tegenover dat de transitie naar hernieuwbaar bij wijze van maatschappelijke bonus zorgt
voor jobcreatie (32.500 jobs tegen 2030), grote gezondheidsbaten (in vergelijking met
fossiele brandstoffen) en een veel lager maatschappelijk risico (in vergelijking met
nucleair).
Niet alleen de subsidiekosten van de conventionele energieopwekking, ook de
maatschappelijke kosten die eraan verbonden zijn blijven nog te vaak in het verborgene.
BBL: “De Europese unie raamt de totale externe kost veroorzaakt door de milieu-impact
van het huidig energiesysteem op 200 miljard euro per jaar. Het gaat daarbij onder
andere over de bijdrage tot klimaatverandering, fijnstof en schade aan de menselijke
gezondheid, de landbouw en ecosystemen. Door te kiezen voor een hernieuwbaar
energiesysteem vallen die externe kosten bijna volledig weg.”
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Website: www.hetautonomehuis.be
Gratis te downloaden: 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 20: Alternatieven voor woon-en kantoortorens - in voorbereiding.
Nr 19: De autonome stad
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.

o

De nieuwsbrieven van 2012
Nr 6: De autovrije stad.
Nr 5: Bio-klimatische architectuur: de architectuur van de natuur.
Nr 4: Groene hoogbouw – volksbedrog?
Nr 3: Urban farming.
Nr 2: Het nieuwe rijden: autonoom, gratis en groen.
Nr 1: Zonneparken = de toekomst?

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.
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PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS:
1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster.
2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie,
waarbij zo veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt.
3. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up
4. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal netwerk.
5. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk.
6. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel
mogelijk gebruik makend van het bestaande patrimonium.
7. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken.
8. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar
9. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur
een maximaal energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.
10. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de
elektriciteit- en de warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te
kunnen opvangen.
11. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze
dozensysteem waarbij een uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft
vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat in onze steden en dorpen het geval is:
de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm.
12. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:
ten eerste: beperk de energievraag
ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie
ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op.
13. Het principe van de “Trias transportica“: de volgorde van belangrijkheid
ten eerste: beperkt de transportvraag, walk to work.
ten tweede: gebruik duurzame en C02 neutrale verplaatsingsmiddelen
ten derde: maak een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte
14. Het behoud van biomassa en biodiversiteit: na het oprichten van het gebouw dient de
oppervlakte aan humusgrond vermeerderd te zijn en de biodiversiteit verbeterd.
15. ENERGIENEUTRAAL
E PEIL: E 30 - K PEIL: K 25
U waarde buitenschil: 0,15 W/m² - U waarde ramen Uw: 0,9 W/m²K
Energiebehoefte: max. 30 kWh/jaar/m²
Luchtdichtheid: n50 van 1 à 1,5 h-1

PRINCIPES VAN DE AUTONOME STAD EN URBAN RENNAISANCE
DE REGELS EN PRINCIPES
1. Woonvoorzieningen op loopafstand
van pendelstad naar woonstad
walk to work
verkeersveilige looproutes
hoe minder vervoer hoe beter
2. Het alomtegenwoordige woonweefsel
woning als herkenbare basiskorrel
functieverweving
de sociale controle
3. Hoge woondichtheid zonder
woontorens
terrassen
aangenaam microklimaat: geen wind, geen
schaduw van woontorens, beschermende
volumes, contact met de grond
4. Intieme woonsfeer
de veiligheidsgevoel vooral voor kinderen
veilige schoolroutes en speelruimten
5. Kwaliteit van de buitenruimte
herbergzaamheid
microklimaat
de menselijke maat: walkabel city

DE GEREEDSCHAPSKIST
de 400 m regel
Werk en woonvoorzieningen op loopafstand:
basisschool en crèche, winkels, openbaar
vervoer, diensten...
De herkenbare woning
Aanwijsbaarheid, de regel van 5
kwaliteiten van de rijwoning meenemen naar
hogere dichtdeden
Van 3 tot 5 woonniveaus
hangende tuinen
evenwicht tussen privé en gemeenschappelijk
groene binnengebieden
de verhoogde straat
de gestapelde villa
Het gesloten bouwblok
groen plateau in het binnengebied
speelruimte met toezicht vanuit de woning
minimum 20 m² groene ruimte / woning.
Beschuttend microklimaat
verticalisme
meer natuur in de stad
correcte zon-oriëntatie voor publieke ruimten

