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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. 
 
 
 

http://vnet.verkeersnet1.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/03/gcab.jpg
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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 Minimaal voortransport: transitparking zo kort mogelijk bij de woning. 
o Comfortabel netwerk: grote frequentie, snelle verbinding en geen overstappen.  
o 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. 
 
 Capaciteit in personen per uur 

bij gelijke frequentie 
Kostprijs per km 

tram 2.120 10 miljoen euro 
metro  6.165 160 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 volgende documenten zijn te downloaden onder 'actua':  
o De beleidsnota met de standpunten en concrete actiepunten. 
o Het beleidsadvies certificaten. 
o Thesis: Een grotere mobiliteit - een bedreiging voor stad en platteland. 
o Advies tramtraject te Londerzeel 
o 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 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.   
 
 

http://www.hetautonomehuis.be/
mailto:info@hetautonomehuis.be
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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 DE GEREEDSCHAPSKIST 
1. Woonvoorzieningen op loopafstand 

van pendelstad naar woonstad 
walk to work 
verkeersveilige  looproutes  
hoe minder vervoer hoe beter 

de 400 m regel 
Werk en woonvoorzieningen op loopafstand: 
basisschool en crèche, winkels, openbaar 
vervoer, diensten... 

2. Het alomtegenwoordige woonweefsel 
woning als herkenbare basiskorrel 
functieverweving 
de sociale controle  

De herkenbare woning 
Aanwijsbaarheid, de regel van 5  
kwaliteiten van de rijwoning meenemen naar 
hogere dichtdeden  

3. Hoge woondichtheid zonder 
woontorens  
terrassen 
aangenaam microklimaat: geen wind, geen 
schaduw van woontorens, beschermende 
volumes, contact met de grond 

Van 3 tot 5 woonniveaus  
hangende tuinen 
evenwicht tussen privé en gemeenschappelijk 
groene binnengebieden  
de verhoogde straat 
de gestapelde villa 

4. Intieme woonsfeer  
de veiligheidsgevoel vooral voor kinderen 
veilige schoolroutes en speelruimten 

Het gesloten bouwblok 
groen plateau in het binnengebied 
speelruimte met toezicht vanuit de woning 
minimum 20 m² groene ruimte / woning. 

5. Kwaliteit van de buitenruimte 
herbergzaamheid  
microklimaat 
de menselijke maat: walkabel city 

Beschuttend microklimaat 
verticalisme 
meer natuur in de stad 
correcte zon-oriëntatie voor publieke ruimten 

 
 


