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1.. DE POWERWALL VAN TESLA

Autobouwer lanceert ‘goedkope’ batterij om zonne-energie thuis op te
slaan

Tesla, de Californische fabrikant van elektrische wagens, lanceert op grote schaal een
betaalbare batterij die zonne- en windenergie kan opslaan voor later gebruik. En dat
zowel om huizen als bedrijven van elektriciteit te voorzien. Ze willen de manier
fundamenteel wijzigen waarop de wereld energie verbruikt.
Ook is het mogelijk om de batterij automatisch op een slimme manier via het net op te
laden, namelijk alleen op momenten dat de stroomprijs laag is.
De batterij, is van hetzelfde type als Tesla gebruikt voor zijn auto’s: het is een grote
lithium-ion-batterij, die bijvoorbeeld in de garage aan de muur kan gehangen worden.
Eind deze zomer komen er twee versies op de markt: een van 7 kWh en een van 10
KWh, ongeveer het dagelijkse energiegebruik van een doorsneegezin.
De thuisbatterijen zullen respectievelijk 2.700 en 3.100 euro kosten. Prijzen die volgens
sommige energierapporten net voldoende laag zouden moeten zijn om een doorbraak te
forceren. Elke batterij wordt geleverd met 10 jaar garantie.
Behalve de batterijen voor huishoudens zal Tesla ook met grotere versies komen voor
zakelijk gebruik: Powerpacks, die beschikbaar zijn in blokken van 100 kWh. Voor
industriële toepassingen is het mogelijk meerdere van die batterijen te combineren tot
een capaciteit van meer dan 10 megawattuur.
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De voordelen
1. Het vermijden van de hoge energieprijzen tijdens de piekuren
Men kan stroom van het net halen op nachttarief.
2. Energiezekerheid
De Powerwall schakelt automatisch over naar de batterij in geval van stroompanne.
3. Veilig, compact en functioneel ontwerp
De Powerwall vergt geen onderhoud en is eenvoudig te installeren.
Capaciteit
Weekscyclus-model: 10 kWh
Dagcyclus-model: 7 kWh
De batterijen kunnen gecombineerd worden,
maximaal tot 9 x 10 kWh.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie: muur-montage, oplaadbare
lithium ion batterij met thermische
controle.
Garantie: 10 jaar
Efficiency: 92% round-trip DC efficiency
Power: 2.0 kW continu, 3.3 kW piek
Voltage: 350 – 450 volt
Stroom: 5.8 amp nominaal, 8.6 amp piek output
Compatibiliteit: enkel- en driefases zijn mogelijk
Werktemperatuur: 20°C to 43°C
Installatie: vergt een geschoolde arbeider
DC-AC inverter is niet inbegrepen.
Gewicht: 100 kg
Afmetingen: 1300 mm x 860 mm x 180 mm

Nog niet in Europa
De Powerwall is vanaf eind juli bij mensen thuis te installeren in de USA. De rest van de
wereld zal nog even moeten wachten. Europese beschikbaarheid en exacte prijzen zijn
nog niet bekend.
MEER OVER LITHIUM ION
De lithium-ion batterijtechnologie wordt nu reeds gebruikt in de elektrische auto's en
hybride auto's. Lithium-ion batterijen zijn lichter dan de vorige batterijtechnologie en ze
houden hun lading ook veel langer vast.
Waar komt lithium vandaan?
De meeste van de lithium op aarde is in Zuid-Amerika, met name in het Andesgebergte:
Chili, Argentinië en Bolivia. Ook zijn er afzettingen in China en de VS, waarvan sommige
traditioneel gewonnen uit de rots.
Maar meestal wordt lithium gevonden in zilte ondergrondse vijvers. De vloeistof wordt
weggepompt om te drogen in de zon. Het verkregen materiaal wordt tot lithiumcarbonaat
en vervolgens tot lithium verwerkt.
De koper en aluminium gebruikt in de batterij doen eigenlijk meer schade.
Duurzaamheid en herbruik
Zelfs na jaren van dienst in een elektrisch voertuig, kunnen lithium-ion batterijen nog
dienst doen. Als 80 % van het opslagvermogen nog werkt, kan men deze batterijen nog
gebruiken voor energieopslag voor woningen of voor windparken of zonneparken.
Recyclage is mogelijk dank zij het scheiden der componenten.
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GIGANTISCHE AMBITIES
De ambities van Elon Musk, de oprichter en bezieler van Tesla zijn gigantisch. ‘Ons doel
is om het wereldwijde energiegebruik te veranderen, op extreme schaal’, benadrukte de
topman van Tesla, die in zijn presentatie ook meermaals verwees naar de mogelijke
effecten op de klimaatverandering.
Om voldoende batterijen te kunnen leveren is Tesla bezig met de bouw van een
megabatterijenfabriek in Nevada, die 5 miljard dollar zal kosten. In die fabriek zou Tesla
volgens The Wall Street Journal een kwart van de productiecapaciteit aanwenden voor de
productie van batterijen voor thuisgebruik. Verwacht wordt dat Tesla, gezien de
gigantische productiecapaciteit van zijn nieuwe fabriek, de prijzen van de batterijen in de
toekomst nog significant zal kunnen laten zakken.
Gigantisch succes, de thuisbatterij is al uitverkocht tot midden 2016
Tesla-topman Elon Musk heeft laten weten dat het bedrijf al 38.000 reserveringen heeft
ontvangen voor zijn thuisbatterij Powerwall.
Nieuwe klanten (in de VS) krijgen dan ook te maken met een lange wachttijd: nu al tot
midden 2016.

DE MEGA 'OFF-GRID' - FABRIEK
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2.. HET GROTE BELANG VAN ENERGIEOPSLAG
Studies hebben uitgewezen dat "stockage op het net" onstabiliteit op het net veroorzaakt
vanaf het moment dat de decentrale productie uitgroeit tot meer dan 10 % van het
totale opgewekte vermogen.
Er zijn twee mogelijkheden om dit op te lossen:
ofwel grootschalige gascentrales bouwen die flexibel inspringen als er te weinig wind of
zon is, dit is een dure en inefficiënte aanpak.
ofwel kleinschalige stockage per producent zodat de pieken vermeden worden.
Waar knelt het schoentje?
1. Bij doorgedreven uitbouw van
de PV-cellen zal er een
overaanbod komen in de
zomer. Naarmate men meer
groene stroom zal produceren,
komen de energieleveranciers
in de problemen: kerncentrales
kan je niet afzetten bij
overaanbod , gascentrales wel
, maar ze zijn een dure
investering als ze alleen maar
kunnen draaien als er weinig
zon of geen wind is.
2. Het is vooral de wijze waarop
nu deze panelen worden benut die zeer te bekritiseren is: men gooit zomaar stroom
op het net zonder erover te waken dat de stroompieken worden afgevlakt. Tijdens de
echte winterdagen is het rendement zo goed als nul. ‘s Morgens en ‘s avonds is het
verbruik het grootst en dan is er eveneens nul opbrengst! Op de “dalmomenten” van
de PV-cellen moeten de grootproducenten op volle capaciteit produceren.
Niettegenstaande de vele zonnepanelen her en der blijft dus de noodzaak bestaan
voor de 100 % piekproductie in de winter en deze piekcapaciteit is nu vooral in
handen van de grootproducenten. (fossiele centrales en kernenergie)
Peakshaving
“Peak shaving”: wanneer de
energievraag via het net hoog is kan
de omvormer in het huis een
gedeelte bijleveren vanuit batterijen.
In de rustige periodes waarbij de
vraag naar energie laag is, worden
de batterijen bijgeladen, eventueel
via PV, dan wel via het net.
Zodoende blijft de energievraag op
het net op een gemiddeld niveau, en
worden de piekwaardes van
ochtend, middag en avond
uitgevlakt.
Resultaat is dat we kleinere
energiecentrales kunnen voorzien,
die continu aan optimale vollast
kunnen werken.
Alternatieven hierop zijn het gebruik van de batterijen van elektrische voertuigen om
terug naar het net te bufferen, al blijven er dan risico’s bestaan dat het voertuig ’s
morgens niet 100% geladen is.
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3.. HET GEWENSTE VERMOGEN
Een gemiddeld gezin gebruikt per jaar ongeveer 3.500 kWh. ( 0,27 x 3.500 = 945 €/jaar). Met 27 m²
fotovoltaïsche zonnepanelen kan men in principe een gemiddelde woning voorzien van voldoende
elektriciteit: 27 x 132 kWh/m² = 3.564 kWh/jaar.
Dit zijn gemiddelde cijfers die echter niet bruikbaar zijn voor een onafhankelijk autonoom huis.
Het gemiddeld geïnstalleerd vermogen van een netgekoppeld PV-systeem op woningen is vandaag
ongeveer 2,5 kWp, wat overeenkomt met 25 m² per woning. Zo’n systeem produceert in ons klimaat
ongeveer 2000 kWh per jaar – ongeveer de helft van wat een gemiddeld huishouden verbruikt.
In principe moet een PV-systeem gemiddeld 3.500 à 4.000 kWh per jaar produceren.
De belangrijkste vraag in verband met autonomie en het off grid-systeem:
Kan je genoeg vermogen opwekken met PV-cellen in de winter? We hebben hier in de winter maar
1,4 uur zon per dag en met een zeer lage zonnestand.
De sneeuw: deze blijft liggen op panelen onder de 45° en de opbrengst is dan 0,0 kWh…
Opbrengst in Wattpiek (Wp)
Om een heldere uitspraak te kunnen doen over het vermogen van een zonnepaneel wordt gerekend
met het piekvermogen van een paneel. Dit is het maximale elektrische vermogen dat een
zonnepaneel bij een bepaalde zoninstraling, onder vastgestelde condities kan leveren. Het wordt
uitgedrukt in Wattpiek (Wp).
In België levert een netgekoppeld zonnestroomsysteem van 1000 Wp ongeveer 850 kWh per jaar bij
een ideale opstelling.
De rendementen verbeteren jaarlijks
Met de nieuwste PV-cellen bekomen we reeds een gemiddelde opbrengst van ongeveer 132
kWh/m². 1(Voor Belgie en Midden-Europa)
Dit geeft 0,18 kWh/m²/dag in de winterperiode
en
0,49 kWh/m²/dag in de zomerperiode.
In de winter heb je nodig : 12 kWh el/dag / 0,18 kWh/m²/dag = 66 m² PV- cellen per woning.
In de zomer heb je nodig: 10 kWh el/dag / 0,49 kWh/m²/dag = 20 m² PV cellen per woning, dat is
gangbaar en rendabel.
Op een jaar is de zonnestraling in Midden-Europa gemiddeld ongeveer 1000 kWh/m².
De zonnepanelen produceren gemiddeld 132 kWh/m² per jaar = 13,2 % rendement
Wintermaanden: 15 okt-15 april: 250 kWh – gemiddelde opbrengst: 33 kWh/m² (vuistregel)
Zomermaanden: 15 april -15 okt: 750 kWh – gemiddelde opbrengst: 99 kWh/m² (vuistegel)
Om de donkere winterdagen te kunnen overbruggen heb je het dubbel aantal zonnepanelen nodig in
vergelijking met de gemiddelde jaaropbrengst.
Het heeft geen zin om zonnepanelen met een vermogen van meer dan 10 kW te installeren,
aangezien particulieren niet meer dan 10 000 kWh per jaar mogen produceren (anders krijgt u het
statuut van “producent”, wat talloze verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich meebrengt).
Voor een bedrijf kan dat statuut eventueel wel interessant zijn.

1

Bron: correctie op het boek 'Het autonome huis'; het rendement is ondertussen gestegen van 111 kWh/m² naar
132 kWh/m² en het stijgt nog steeds.
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IN WELKE STREKEN KUNNEN PV-CELLEN EEN AUTONOME
ELEKTRICITEITSVOORZIENING WAARBORGEN?

PV-cellen zijn zeer rendabel en kunnen een volledige autonomie waarborgen in Zuid Europa, waar de
zonne-instraling meer dan 2.000 kWh/m² beslaat.
Met 1.000 kWh/m² kunnen we 50 % dekking bekomen; met 2.000 kWh/m² kunnen we volledige
autonomie waarmaken.
Vuistregel : om de donkerste dagen te kunnen overbruggen moet je de capaciteit verdubbelen.
Met extra grote zonnepanelen kunnen we reeds vanaf 1.500 kWh volledige dekking bekomen.
Zie overzichtskaart van de Europese Commissie hieronder.
Bij een ideale oriëntatie in Midden-Europa
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KUNNEN WE AUTONOMIE MET PV-CELLEN REALISEREN DANK ZIJ EEN
ZUINIGER VERBRUIK?

Volgens “Het grote energieboek voor duurzaam wonen“ is heel wat mogelijk mits energiezuinige
apparatuur en zonder het aanpassen van de leefwijze.
Auteur“ Drs. ing. Teus Van Eck”.
De mogelijke besparingen per jaar in kWh per gemiddelde woning
∼ De verlichting: besparing van 450 kWh , dank zij led-verlichting.
∼ De CV-pomp: besparing mogelijk van 350 kWh mits zuinige pomp (A++label)
∼ Wasmachine en vaatwas kunnen vervangen worden door het hotfill-systeem, besparing : 250
kWh x 2 = 500 kWh
∼ De koelkast en diepvriezer : 100 kWh besparing met zuinig toestel (A++ label)
Totale besparing mogelijk: 1.400 kWh per jaar.
Zodoende komt het gemiddelde verbruik op 3.500 – 1.400 = 2.100 kWh per jaar.
(De wasdroger, de ventilatie, audio, video, computer en koken zijn zeer individu gebonden en zijn
apart te bekijken.)
Autonomie met uitsluitend PV-cellen:
Nodig per dag = 2.100 kWh / 365 = 5,75 kWh per dag
Voor de winter hebben we (nog) nodig: 5, 75 kWh/dag / 0,18 kWh/m² / dag = 32 m² PV cellen.
Indien men over een dergelijke groot dak beschikt met de ideale zuidoriëntatie met 45 ° helling, is
een volledige autonomie mogelijk voor de elektriciteitsvoorziening. (soms realiseerbaar met
nieuwbouw)
Opgelet:
In dit geval moet voor de verwarming en voor het sanitaire warm water nog een oplossing gezocht
worden.
Een pelletkachel met warmtewisselaar lijkt in dit geval een mogelijke optie.

8

4..WINTER-ZOMER OPSLAG
BATTERIJEN WORDEN STEEDS BETER EN MILIEUVRIENDELIJKER.
In het kader van de promotie van de elektrische auto zal de Amerikaanse overheid
investeren in onderzoek dat de kostprijs van de elektrische batterijen de volgende drie
tot vier jaar met 50 procent kan doen dalen. Bovendien zou over een periode van zes
jaar de energiedensiteit van de batterijen moeten verdubbelen of verdrievoudigen.
MIT (Massachusetts Institute of Technology) heeft men nu een gelachtige substantie
ontwikkeld dat men “Cambridge Crude” noemt. Deze gel kan elektrisch worden geladen
en tot 10 keer meer elektriciteit opslaan dan de gelaccu’s die tot nu toe werden
ontwikkeld. Bovendien zou een dergelijke gelaccu de helft goedkoper zijn dan de accu’s
die we nu kennen..
OPSLAG MET WATERSTOF
Waterstof kan geproduceerd worden door elektrolyse van water. Dit proces is goed
combineerbaar met fotovoltaïsche energieomzetting omdat slechts een lage elektrische
spanning vereist is. Waterstof kan ofwel in een hogedruktank ofwel in metaalhydraten
worden opgeslagen. De reactie van waterstof met zuurstof in zogenaamde
brandstofcellen produceert elektriciteit, met waterdamp als uitlaatgas.

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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5.. PRAKTISCHE TOEPASSINGEN
NETKOPPELING

Bij een netgekoppeld fotovoltaïsch systeem wordt de gelijkspanning van de fotovoltaïsche modules
omgevormd tot wisselspanning (230V, 50 Hz) die rechtstreeks aan het elektriciteitsnet kan geleverd
worden. Dat gebeurt met een omvormer of invertor die “normale” wisselspanning aan het net levert
met een omzettingsrendement van boven 90 %.
Zodoende wordt de energie die niet wordt gebruikt doorgegeven aan het energiebedrijf. In dat geval
loopt de elektriciteitsmeter terug zolang in huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan het
zonnepaneel levert. Systemen die aan het elektriciteitsnet gekoppeld worden noemt men
“netgekoppelde decentrale opwekkers”.
Netgekoppelde systemen hebben geen batterijopslag nodig: het openbare elektriciteitsnet is de
(virtuele) opslag, waaraan de niet direct gebruikte overproductie geleverd wordt en waaruit tekorten
worden aangevuld in periodes van lagere zonnestroomproductie.
Op zonnige zomerdagen levert het fotovoltaïsche systeem meer vermogen dan nodig en stroomt het
overschot aan elektriciteit naar het net. Op bewolkte dagen, ’s nachts en in de winter levert het PVsysteem onvoldoende of geen vermogen en vult het elektriciteitsnet de tekorten aan.
Schakelschema met opslag
Omdat de sterkte van de zonnestralen verandert naar gelang hun plaats, het uur van de dag en de
seizoenen is het noodzakelijk om een systeem te voorzien om de geproduceerde energie op te slaan.
Tussen de PV-panelen en de accu’s hoort een laadregelaar. De accu's moeten natuurlijk wel
voldoende capaciteit hebben om een paar donkere dagen te overbruggen.
De capaciteit van de accu’s is bij dit systeem erg belangrijk, want als de capaciteit te laag is, kan het
systeem na enkele dagen zonder zon al plat liggen.
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OFF-GRID: HET EILANDSYSTEEM

Bij een eilandsysteem gaat men volledig “off-grid”, d.w.z. zonder aankoppeling aan het net.
Dit systeem wordt toegepast op boten, op afgelegen plaatsen en in “Earthships”.
Off-grid uitgangspunten
o de productie van stroom per woning moet meer bedragen dan de behoefte,
o energie-stockage is onmisbaar om de weersinvloeden te kunnen bufferen.
Op het eerste gezicht zijn er heel wat nadelen aan om off-grid te gaan met uitsluitend zonnepanelen.
Immers, als men in de hoogzomer te veel elektriciteit produceert (wat op termijn onvermijdelijk is)
dan kan men deze gratis energie hoe langer hoe minder valoriseren op het net en dat geeft zowel
ecologisch als economisch verlies.
Een eilandoplossing heeft geen nadelen voor het net, maar…
De gemiddelde opbrengst bij netkoppeling is tweemaal hoger dan bij een eilandsysteem!
Dit wil zeggen dat een eilandsysteem dubbel zo veel panelen nodig heeft voor dezelfde opbrengst.
Vanwaar komt dat verschil?
Het verschil in opbrengst tussen de twee verschillende zonnestroomsystemen komt door het gebruik
van accu’s bij een autonoom systeem. Wanneer de accu vol is, worden de zonnepanelen
uitgeschakeld zodat er geen zonlicht meer omgezet wordt in elektriciteit.
Conclusie:
Voor kleine verbruikers en bewoners van Zuid Europa is een off grid systeem werkbaar en
rendabel, maar het “semi-eiland” in een local grid is toch nog altijd de beste optie
Met 'local grid' bedoelen we een plaatselijk netwerk zoals een woonbuurt, een dorp, een stad.
Men kan bij een semi-eiland systeem altijd de extra stroom op het net (best een local grid) injecteren
als de batterijen vol zijn. Dit is economisch veel interessanter dan een “zuiver off-grid-eiland”!
Bij plaatselijke panne of onderhoud valt men niet zonder stroom.
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6.. DE KOSTPRIJS
KOSTPRIJS VAN ZONNEPANELEN
De investeringskostprijs
vlg testaankoop:
Een PV installatie kost gemiddeld 1600 euro per kWp
Het jaarlijks gemiddeld verbruik per gezin 3500 kWh/jaar hebben we ongeveer 4 kWp
nodig:
1.600 euro x 4 = 6.400 euro investeringskost. Ofwel 1,828 euro per kWh.
Kostprijs /m² = 6.400 / 40 = 160 euro per m² (dit is een derde van vier jaar geleden.)
De terugverdientijd voor fotovoltaïsche zonnepanelen
ligt anno 2015 op 5 à 10 jaar al naargelang je de netvergoeding meerekent of niet
Gemiddelde kostprijs electriciteit van het net: 0,25 euro/kWh dagtarief en 0,15 kWh
nachttarief.
DE KOSTPRIJS VAN DE POWERWALL
Neem de Tesla batterij van 10 kWh: 3100 euro
Op een afschrijfperiode van 10 jaar geeft dat:
310 euro per jaar voor 3500 kWh = 0,08 euro ofwel 8 cent/kWh.
Gezien je met nachttarief kan werken daalt deze prijs tot 5 cent/kWh of zelfs tot 0.
(3 tot 10 cent verschil tussen dag en nachttarief.)
Gezien de prijzen van de thuisbatterijen nog zullen dalen kan men stellen dat in de
toekomst de meeste gebouwen zullen voorzien worden van een energie opslag.
Tesla heeft de juiste visie zag een gat in de markt.

DE AANSLUITING AAN HET NET: de transportkosten worden steeds duurder
Nu is er ook sprake van het extra 'Prosumententarief' voor de bezitters van
zonnepanelen, kostprijs: 265 en 352 euro/jaar.
Dit nettarief is de voorbije jaren uitgegroeid tot de zwaarste kostenpost van de jaarlijkse
energiefactuur van gezinnen en kmo’s.
Het niet alleen dient om het onderhoud van de netten, maar ook om allerlei
beleidsbeslissingen te financieren. Gaande van de grote stroom tot de
groenestroomsubsidies, en binnenkort dus ook van de vennootschapsbelasting voor
intercommunales.
Als men dit prosumententarief doorvoert is dat een sterke stimulans om off grid
te gaan
Men zou o.i. beter subsidies geven aan de thuisbatterijen om zodoende de
transportkosten te beperken.
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7. DE DOODSTEEK VOOR DE KERNENERGIE?
Volgens een artikel van Jeff McMahon.
Volledig te lezen op:
http://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2015/05/01/did-tesla-just-kill-nuclear-power/
Gundersen is een voormalige en leidinggevende nucleaire ingenieur die na het melden
van de veiligheidsschendingen aan zijn werkgever zijn baan verloor in 1990. Hij getuigt
in campagnes tegen kernenergie voor Fairewinds Energy Education, een non-profit
organisatie opgericht door zijn vrouw, Maggie Gundersen, ook een ex-werknemer
nucleaire industrie.
"De opslagkosten zijn nu gereduceerd tot ongeveer 2 ¢ per kilowattuur.
Dit is de laatste nagel in de doodskist van kernenergie."
Gundersen :
"We weten allemaal dat de wind wisselvallig is en de zon niet elke dag schijnt," zei hij,
"maar de nucleaire industrie willen je doen geloven dat de mensheid slim genoeg is om
technieken te ontwikkelen om kernafval op te slaan voor een kwart van een miljoen jaar,
maar tegelijkertijd zou de menselijke soort te stom om te achterhalen hoe we zonneelektriciteit 's nachts op te slaan."
Tesla zal de thuisbatterij, verkopen voor $ 3500, een fractie van de $ 13.000 prijs
waarnemers hadden verwacht, en misschien nog belangrijker, een fractie van de kosten
van het $ 10.000 accu eerder deze week aangekondigd door Europese concurrenten
Sungevity en Sonnenbatterie.
KERNENERGIE WORDT VEEL TE DUUR
Volgens de De Britse regering is de prijs voor een moderne kernreactor zowat 16
cent/kWh.
Zonne-energie kost zes tot zeven cent, en
de wind kost vier of vijf cent.
Voeg erbij de 2 ¢ voor de kosten van een Tesla powerwall, en hernieuwbare energie met
een betrouwbare opslag zijn nog steeds de helft van de prijs van nieuwe kerncentrales.
Deze prijs benaderd ook de prijs van bestaande kernenergie.
In Illinois zal Exelon EXC waarschijnlijk vijf kerncentrales sluiten, omdat ze niet meer
kunnen concurreren met de wind."
De kostprijsdaling van groene stroom zal zich doorzetten en de stijging van de
nucleaire stroom evenzeer.
Volgens de Amerikaanse Ministerie van Energie is de kost van windenergie nu al : 2,5
cent per kilowattuur.
De Energy Information Agency VN schat zonne-energie op 4 cent per kilowattuur in de
komende decennia.
Volgens Gundersen is het nucleaire aanbod te duur en te traag, nieuwe reactoren
kunnen niet online vóór 2023 en de nucleaire bijdrage met batterijen en opslag is vem
sneller en goedkoper te realiseren.
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8.. CONCLUSIE: ENERGIEREVOLUTIE?
De dag-nacht opslag en piekshaving
Een energieopslag is noodzakelijk, niet alleen om de nacht te overbruggen maar ook om de zonloze
dagen te overbruggen, in onze streken is dat minimum 2 à 3 dagen.
Het opvangen van het piekverbruik is van groot belang voor de stabiliteit van het net. Niet zozeer het
individueel nut maar wel het maatschappelijk nut is hier doorslaggevend.
Niet zozeer de zonnepanelen maar eerder de opslag zou gesubsidieerd moeten worden. Het zou de
kosten van het net heel wat goedkoper maken. Men zal niet meer genoodzaakt zijn om gascentrales
open te houden om de pieken op te vangen op een paar dagen per jaar.
De winter zomer opslag: voorlopig nog niet commercieel
Met batterijen kan men de overvloed aan zonnestroom tijdens de zomer niet opslagen, want dat zou
een inefficiënte en te dure investering zijn. Voor de opslag met waterstof is het nog even wachten;
maar deze komt er zeker aan.
Volledige autonomie met zonne-energie is mogelijk in Zuid Europa en Noord Afrika.
Voor Noord Europa is de thuisbatterij zeer zinvol in een stabiel local grid.
Wait and see
Binnen een paar maanden komt de batterij op de markt en kan ze in de praktijk getest worden.
Vooral het rendement op langere termijn is van belang , zal men de garantie van 10 jaar kunnen waar
maken of niet?
Te vermijden: BEN-gebouwen met WARMTEPOMPEN en zonnepanelen
Bijna Energieneutrale gebouwen zijn verplicht vanaf 2020.
Warmtepompen zijn geen kleinverbruikers, ze verdubbelen het stroomverbruik tijdens de winter.
Zonnepanelen met hun overproductie in de zomer verhogen de productiepieken.
Het zijn nu net die pieken die we tijdens de winter en de zomer willen vermijden met opslag.
We bekomen met de combinatie zonnepanelen en warmtepompen dus het omgekeerde effect van
wat we nodig hebben: een destabilisering van het elektriciteitsnet in plaats van een stabilisering!
Conclusie voor het beleid:
Geen subsidies meer voor warmtepompen maar wel voor de thuisbatterij, eventueel op voorwaarde
dat ze gekoppeld zijn aan zonnepanelen.
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ACTUA
1.. ZES TIPS VOOR EEN AUTOLUWE BINNENSTAD
bron: Verkeersnet 23maart 2015

Met het autoluw maken van binnensteden willen gemeenten meer bezoekers trekken. De invoering
van zo’n maatregelen gaat niet altijd geruisloos. Zes tips voor een soepele invoering.
De tips zijn afkomstig van CROW KpVV. Op basis van een studie naar het autoluw maken van Den
haag en ’s-Hertogenbosch komt men tot de volgende tips:
1. Waarborg bereikbaarheid
’s-Hertogenbosch waarborgt de bereikbaarheid door bezoekers de mogelijkheid te bieden op
transferia in de buurt van het winkel gebied te parkeren.
2. Betrek partijen bij besluitvorming
In ‘s-Hertogenbosch en Den Haag is geleerd dat je op deze manier draagvlak creëert en zo min
mogelijk nieuwe problemen veroorzaakt.
3. Maak vrijkomende ruimte aantrekkelijker.
Op Haagse pleinen heeft de auto bijvoorbeeld plaatsgemaakt voor terrassen.
4. Differentieer autobereikbaarheid naar locatie in de binnenstad.
Differentieer naar locatie in de binnenstad, omdat aanloopstraten afhankelijker zijn van een goede
autobereikbaarheid.
5. Informeer bezoekers.
Zorg daarom voor parkeerverwijssystemen voor bezoekers die met de auto komen. Ook is er goede
informatie over alternatief vervoer nodig.
6. Communiceer de maatregel richting de buitenwereld
Potentiële bezoekers moeten niet het idee krijgen dat de binnenstad moeilijk te bereiken is. Promoot
dus de autoluwe binnenstad.
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2.. TRANSITPARKINGS TE BRUSSEL: NIET ZO EFFICIENT
Uitgebreide achtergrondinformatie, zie nota op onze website:

Wereldrecord files, pendelverkeer in en uit:
Dagelijks komen 350.000 mensen in Brussel werken, waarvan 280.000 met de auto
komen en 70.000 met het openbaar vervoer.
Niettegenstaande de vele treinverbindingen, gebruiken de pendelaars toch massaal de
auto omdat de meeste mensen te ver van het station wonen.
Zullen massale transitparkings aan de stadsrand dit problemen oplossen?

Gewest plant 10.000 parkeerplaatsen aan de stadsrand
Op korte termijn: 1.590 plaatsen.
Op iets langere termijn 8.000 nieuwe parkeerplaatsen.
Pendelparkings moeten automobilisten aanzetten om over te stappen op het openbaar
vervoer.
Aan de noorderring ter hoogte van de Heyzel voorziet men een transitparking onder het
geplande voetbalstadion (op Parking C). Het zou gaan om 3.000 tot 4.000 plaatsen.
Daarvoor is wel een verlenging van de metro nodig op Vlaams grondgebied.
De Stad en Gewest zullen mee de parking onder het geplande stadion op Parking C
financieren.
GROOTSCHALIGE TRANSITPARKINGS AAN DE STADSRAND WERKEN NIET
EN LEVEREN MEER NADELEN DAN VOORDELEN
De oude studie door Groep Planning uit 1979: nog steeds actueel.
Conclusies van deze studie:
de voorwaarden voor een efficiënt transitparkingsysteem
o
o
o

Minimaal voortransport: transitparking zo kort mogelijk bij de woning.
Comfortabel netwerk: grote frequentie, snelle verbinding en geen overstappen.
Minimaal natransport: rechtstreekse verbinding met de bestemming.

De nadelen van de grootschalige systemen aan de stadsrand.
1.. Onefficient
o veel tijdsverlies bij overstappen.
o ze hebben niet het beoogde effect.
Uit de ervaringen in het buitenland blijkt dat veel
grootschalige transitparkings (voor een groot gedeelte)
leeg staan, waarom?
o de parkings zijn te kort tegen de stad gelegen, men rijdt
door omwille van de tijdswinst.
o Ze zijn te grootschalig: te grote loopafstand van de auto
naar de halte geeft te veel tijdsverlies en ook een te laag
comfortniveau.
o Uit literatuurstudie blijkt dat het subjectief
onveiligheidsgevoel (vooral bij ondergrondse parkings) een
doorslaggevende rol speelt in het al dan niet gebruiken van de transitparking . Hoe
groter de parking hoe groter het onveiligheidsgevoel. Tevens is het van belang om de
sociale controle te maximaliseren, dit is mogelijk met kleinschalige parkings in de
woongebieden.
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2.. De files verdwijnen niet
o Geen antwoord op de files: het autoverkeer tot aan de ring blijft bestaan
o Plaatselijk ontstaan er files omdat een concentratie van bijvoorbeeld 4000 wagens
per uur veel te veel is.
o Er wordt soms meer autoverkeer gecreëerd dan er was voor de realisatie van de
transitparking. (zie bijvoorbeeld de studie in bijlage van Adelaide) Het autoverkeer
verplaatst zich naar andere concentraties. Dit geeft milieuaantasting van de groene
rand.
Een kwalitatieve woonomgeving en een leefbare “verdichting” zijn pas mogelijk als de
auto voor een groot deel (3/4) verdwijnt uit Brussel. Dit is alleen mogelijk als men woont
waar men werkt, in een aangenaam woonmilieu (geen woontorens) en met een
kwalitatief fijnmazig transportnet zoals de sneltram.
MEER SPECIFIEK DE TRANSITPARKING AAN DE HEYZEL: 3000 à 4000 PLAATSEN
De nadelen:
1.. Te veel verkeersaantrekking:
verstoring na de omgeving en het ontstaan
van sluikroutes.
Files tijdens de piekuren:
4000 wagens per uur vergt een immense
infrastructuur: bij een snelheid van 30 km per
uur (inkomsnelheid ondergrondse parking) kan
een rijstrook max 600 wagens per uur
verwerken. (10 per minuut) Er zijn dus 10
inrittenen 10 uitritten nodig.
Verkeersoverlast is te verwachten op de
aanvoerroutes, zeker tijdens de grote evenementen zoals het autosalon, of andere
activiteiten in de Eeuwfeestpaleizen, het nieuw congrescentrum, enz.
2.. Te lange loopafstanden naar de openbaar vervoershalte
3.. Subjectief onveiligheidsgevoel
4.. Gebrek aan oriëntatie, een ondergronds wespennest waar je je weg verliest
5..De kostprijs
De huidige capaciteit van de parking voor de grote evenementen zoals de beurzen:
10.000 wagens.
Wil men deze capaciteit behouden en daar nog eens 4000 wagens aan toe voegen dan
zal men een unieke weteldpromeur uit moeten realiseren via een megaparking onder een
mega voetbalstadion.
Technisch kan alles maar het zal zeker een een heel dure aangelegenheid worden
Ondergrondse parkeergarages kosten minimum 25.000 euro per wagen.
Voor 4.000 wagens is dat minimum 25.000 x 4.000 = 100 miljoen euro,
De kostprijs voor de verlenging van de metro tot aan de parking:
160 miljoen per km X 1,5 km = 240 miljoen euro
Totaal voor belastingbetaler 240 miljoen euro, dat is evenveel als het stadion zelf.
(Het stadion zelf wordt geschat op 250 miljoen euro.)
Wat is het alternatief?
Breng de transitparking korter bij de woongebieden.
Maak ze kleiner, zeker niet meer dan 600 wagens.
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Drie tramlijnen in een fijnmazig decentraal netwerk geven een hoger comfort en
zijn samen veel goedkoper dan één metrolijn in een grofmazig netwerk.

tram
metro

Capaciteit in personen per uur
bij gelijke frequentie
2.120
6.165

Kostprijs per km
10 miljoen euro
160 Miljoen euro

OPVANG VOORSTEDELIJK AUTOVERKEER MET PARC AND RIDE.
Ideaal is de lage vloertram op eigen bedding: ze bieden een maximaal comfort en
kunnen met grote snelheid de bewoners in de stad brengen.
Het komt er op aan om het voortransport zo kort mogelijk te maken. Zodoende kan men
met kleine elektrische wagens of elektrische fietsen naar de halte. Aan de halte kan men
PV panelen aanbrengen zodat de vervoermiddelen met de zon kunnen opgeladen worden
terwijl men op kantoor zit: weg met de dure benzine en goed voor het milieu.
Belangrijk:
De parkings zijn kleinschalig, vlot toegankelijk en gratis voor de gebruiker.
Het voorstedelijk net loopt door tot in het centrum van de stad.

ZELFREGULEREND NETWERK: beheersing van de pendel, de stadsvlucht en de
cityvorming.
Een zelfregulerend openbaar
vervoerssysteem dat de woon-werk
afstand vermindert is mogelijk:
naarmate men verder van de stad woont is
de prijs duurder en de frequentie lager. In
de stad is er een zeer hoge frequentie en is
de prijs bijna gratis.
Zodoende bekomt men een stimulans om
korter bij het werk en de stad te gaan
wonen.
Belangrijk is het voortransport!!!
Niet de snelheid of capaciteit zijn
doorslaggevend voor de comfort
wel het voortransport en het natransport en
zo weinig mogelijk overstappen.
De juiste tracé
Zones aansnijden met veel autogebruik.
Rechtstreekse verbinding met de tewerkstelling, de winkels en de diensten van de
binnenstad.
(Vroeger ging men vanuit de boerenbuiten winkelen in Brussel met de boerentram , nu
niet meer omdat het stadscentrum minder goed bereikbaar is.)
Eenheid in het netwerk = MINIMAAL OVERSTAPPEN
Om de mensen op het openbaar vervoer te krijgen dien je een hoger comfort aan te
bieden dan de auto en dat is zeer goed mogelijk.
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Kostprijs en frequentie
De structuur is een boomstructuur: automatisch bekom je hierdoor en hogere frequentie
als je de stad nadert.
1.. Perferie: lage frequentie (30 minuten)
Dure tarieven.
Gratis transitparking.
2.. Middengebeid en stadsrand: hogere frequentie (max. 15 minuten)
Matige tarieven.
Gratis transitparking.
3.. In de stad: hoogste frequentie (max. 5 minuten)
Super goedkope tarieven.
Geen langparkeren toegestaan.

HET VOORSTADS TRAMNETWERK
Met 'paternosterparkings' om de 1 à 2 km, is dat mogelijk. Dit zijn kleinschalige
parkings aan elke halte.
Kleine elektrische voertuigen kunnen er opladen terwijl men overdag op kantoor zit.
EERSTE FASE = zo spoedig mogelijk uit te voeren.
Een 12-tal lijnen doortrekken binnen een cirkel van 15 km rond Brussel.
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ALTERNATIEF VOOR PARKING C
Overkapping Noorderring aan de Heyzel
De overkapping is een kwestie van puur gezond verstand omdat de ring er veel lager ligt.
Dit is vele malen goedkoper dan een ondergrondse parking onder een voetbalstadion.
De meerwaarde is vooral de groene aanleg bovenop deze parking.

Voordelen
Een parking boven de ring kan een grote groene ruimte creëren en aan de andere kant
kunnen hotels, restaurants, woningen en andere functies een stedelijk plein vormen rond
het nieuwe voetbalstadion. Op deze wijze wordt huidige troosteloze mega-parking
getransformeerd in een meer aaneengesloten stedelijk weefsel met uitkijk op een rustig
parkgebied.
De verlenging van de metro vervangen door een tram op eigen bedding.
Gezien een tram op eigen bedding een capaciteit heeft van minimum 2.120 personen per
uur kan men de transitparking goed bedienen met beperkte kosten. In de men ook de
stadion per metro wil bereiken is het een ander verhaal.
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BIJLAGE
STUDIE PARC AND RIDE TE ADELAIDE
De volledige studie kan je lezen op:
Http://www.indaily.com.au/?iid=73821&sr=0#folio

De park-and-ride te Adelaide is geopend in 2010
en biedt 700 parkeerplaatsen naast een
tramhalte.
De hele dag parkeren kost er $ 2 - en dat is
aanzienlijk minder dan in de stad - en de tram is
gratis. Het systeem is ontworpen om mensen te
stimuleren om autoritten te vervangen door het
openbaar vervoer.
Deze park-and-ride in Adelaide is uitvoering bestudeerd door de universiteit van Adelaide
en ze kwamen tot de eigenaardige vaststellingen.
Het totale aantal mensen met het openbaar vervoer gebruikte was verminderd en
toename van het aantal auto's op de weg was toegenomen!
Meer dan de helft van de mensen die de parc and ride reden voordoen naar de stad met
het openbaar vervoer zonder de auto te gebruiken.
Die mensen rijden nu naar het park-and-ride en nemen daar de tram - dus in totaal zijn
er nu meer auto's op de weg.
62,7 procent van de gebruikers van het park-and-ride hadden hun reis vanaf hun woning
naar de stad vervangen door een autoreis naar het park-and-ride.
Een Adelaide Case Study, door een team van de Universiteit van Adelaide gepubliceerd,
roept vragen op over toegenomen investeringen in park-and-ride faciliteiten. De
gegevens in deze studie werden verzameld in de maanden nadat de parking was werd
geopend.
Deze resultaten tonen een verontrustende toename van het gebruik van de auto aan, ten
koste van het openbaar vervoer, alsook werden er meer afstanden afgelegd per auto.
Er zijn twee redenen gevonden voor dit gedrag
Ten eerste:
In de prijs van het parking ticket was ook een reis voorzien met de tram
Parkeren plus tramrit kost $ 2, dat is zowat de helft van een single busrit.
Ten tweede:
Locatie is ook voorgesteld als een factor. De parking is te kort bij de stad , alle andere
park-and-rides zijn in de buitenwijken.
.
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3.. NIEUWE TORENS ROND HET ZUIDSTATION
Bron: KH © brusselnieuws.be

De wijk rond het Zuidstation krijgt er in totaal circa 2.000 woningen bij. Het massieve
kantoorproject Victor aan het Zuidstation wordt een gemengd project, met 37.000
vierkante meter woningen. De Victor-toren zal nog steeds 140 meter mogen reiken. En
ook aan de zijde van de Fonsnylaan komt er hoogbouw.
De Brusselse regering heeft donderdagochtend het richtplan goedgekeurd voor de
omgeving van het Zuidstation. Het plan biedt een kader voor de toekomstige
ontwikkelingen in de wijk. Dat is nodig, want de inrichting van de stationsomgeving is
allesbehalve geslaagd.
Het richtplan wil van de stationswijk, die vandaag vooral door kantoren wordt
gedomineerd, een gemengde wijk maken, waar ook plaats is voor 2.000 nieuwe
woningen, winkels en andere voorzieningen.
Er komen 60.000 vierkante meter
kantoorruimte, 37.000 vierkante meter
woningen en nog eens 3.000 vierkante
meter winkels.
“De huidige skyline is erg heterogeen en
dat gaan we niet helemaal omgooien door
alles op één niveau te brengen”, aldus
Djamel Klouche. die het stedenbouwkundig
team leidt die het masterplan opstelde.
Het Victorproject (van promotor Atenor)
blijft wel op hoogbouw inzetten. Het project
wordt nog steeds opgevat als drie torens
van respectievelijk 89, en 105 en 140
meter. De hoogste toren blijft zo maar 10
meter onder de Zuidertoren, vandaag nog
steeds het hoogste gebouw van België.
De achterliggende stedenbouwkundige
filosofie:
“De Zuidertoren staat daar nu zo maar wat
vereenzaamd”, zegt Klouche, een beetje
gezelschap zal de toren deugd doen.”

Bedenking
Men denkt dat de stad er beter zal van
worden met een aantal bomen en wat
voorzieningen op het gelijkvloers. Alsof je
met een aantal torens en wat bomen een
'betere' stad kan maken. De verschraling die
na de tweede wereldoorlog is ingezet gaat
dus verder (zie foto's) en het contact met
buur en natuur is verder weg dan ooit. Zal
men het dan nooit leren na de zware lessen
van de Noordwijk en andere mislukkingen?
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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 2015
Nr 22: Alternatieven voor woon-en kantoortorens - DEEL II, in voorbereiding.
Nr 21: Testla batterij - een energierevolutie?
Nr 20: Alternatieven voor woon-en kantoortorens - DEEL I.

o

De nieuwsbrieven van 2014
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

o

19:
18:
17:
16:
15:
14:

De autonome stad.
Nieuwe architectuur voor een nieuwe stad - DEEL II.
Nieuwe architectuur voor een nieuwe stad - DEEL I.
De kindvriendelijke stad.
Visie 2050 - Brussel autovrij.
Visie 2050 - Brussel explodeert, van betonwoestijn naar groene hoofdstad.

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
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

6:
5:
4:
3:
2:
1:

De autovrije stad.
Bio-klimatische architectuur: de architectuur van de natuur.
Groene hoogbouw – volksbedrog?
Urban farming.
Het nieuwe rijden: autonoom, gratis en groen.
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

