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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



25 
 

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. 
 
 
  


