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ACTUA
1.. EUROLAND, EEN STADSRAMP IN HARTJE BRUSSEL
31 oktober 2015 | Gareth Harding
There ís such thing as bad publicity, en het is
de Europese wijk op en rond het Schumanplein
in Brussel, vindt Gareth Harding.
Wie? Docent journalistiek en mediatrainer. Hij
woont en werkt al meer dan twintig jaar in
Brussel.
Bron: De Standaard - 31 okt 2015
Welkom in Euroland, een stedelijk stukje
rampgebied, dat een schande is voor Brussel
en België. Het is de slechtst mogelijke reclame
voor alles waar de Europese Unie voor beweert te staan.
Welkom in Euroland, de wereldhoofdstad van de wetgeving, die je net zo makkelijk de
wereldhoofdstad van wetsovertreding zou kunnen noemen. Trottoirs doen er dienst als
parkeergarages, snelheidsbeperkingen zijn er niet bindend en gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften worden er ongestraft met voeten getreden.
Welkom in Euroland, het wereldwijde hoofdkantoor van hypocrisie, waar symposia
over duurzame steden worden gehouden in gebouwen met parkeergarages van 1.000
plaatsen en waar ’s werelds strengste luchtvervuilingswetten worden goedgekeurd in de
filehoofdstad van de wereld.
Veel mensen stellen Brussel namelijk gelijk met de Europese Unie. Als ze een negatief
beeld van Brussel hebben, zijn ze meer geneigd ook een negatief beeld van de EU te
hebben, en omgekeerd.
Wat kunnen we dus doen om de Europese wijk op te krikken en leefbaarder te maken
voor de lokale bevolking, meer uitnodigend voor bezoekers en draaglijker voor hen die er
werken?
1 Om te beginnen is een betere coördinatie nodig tussen de lokale, regionale,
nationale en Europese autoriteiten om een wijk op te poetsen waar niemand
verantwoordelijkheid voor wil nemen.
2 De Europese wijk heeft dringend nood aan een open ruimte die de
schoonheid, de diversiteit en de complexiteit van Europa weerspiegelt met
dansvoorstellingen, concerten, fototentoonstellingen en proeverijen van gerechten, bier
en wijn. Gewoon een ruimte voor reflectie en conversatie en zo nu en dan voor inspiratie.
3 Niet-Belgische inwoners van Brussel, die een groot deel uitmaken van de
bevolking, moeten stemrecht krijgen voor de verkiezingen van het Brussels
Parlement. Het zou hun betrokkenheid bij hun geadopteerde stad verhogen. In ruil
daarvoor moeten de EU-ambtenaren wel Belgische belasting betalen, wat ze nu niet
doen. Geen belastingheffing zonder vertegenwoordiging.
4 De EU-ambtenaren moeten zelf maar eens het goede voorbeeld geven.
Parkeerplaatsen weghalen onder kantoren in een gebied dat goed bereikbaar is met het
openbaar vervoer en ijveren voor nieuwe gebouwen die openheid en menselijkheid
uitstralen in plaats van lelijke bunkers neer te zetten als het Justus Lipsius-gebouw van
de Europese Raad.
Inderdaad: Euopa geeft het slechte voorbeeld. Hilde Geens van BRAL schreef er een
boek over: hoe de bewoners van Brussel telkens veel werd beloofd maar in de praktijk
ging de buurt steeds meer achteruit.
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2.. 'LEVENSECHT, DE PERFORMANTIE VAN DE MODERNE
STAD'
in De Singel, Antwerpen, nog tot 10 januari
TENTOONSTELLING SLAAT DE BAL VOLLEDIG MIS

Bron: architectura.16/10/2015
Mobiliteitsexpert Kris Peeters is niet mals voor de tentoonstelling 'Levensecht, de
performantie van de moderne stad' in De Singel. De “voorbeeldige steden” die in de
expositie getoond worden, zijn dat volgens hem helemaal niet omdat ze niet
beantwoorden aan nieuwe visies op mobiliteit en nog steeds redeneren vanuit de
monopoliepositie van de auto.
Hieronder zijn harde, maar terechte kritieken.
Volgens de organisatoren wil de expositie "het vermogen van moderne architectuur
illustreren om verandering te omhelzen zonder daarbij haar oorspronkelijke kwaliteiten te
verliezen". Die omschrijving verraadt natuurlijk al enige vooringenomenheid, maar eerlijk
gezegd was die mij in eerste instantie ontgaan.
Curator Tom Van Avermaete, hoogleraar aan de TU Delft, koos als case onder meer twee
steden die vanuit het niets werden vormgegeven, het Indiase Chandigargh en het
Braziliaanse Brasilia uit mijn godsdienstles, en modernistische stadsuitbreidingen in
Casablanca. Hij vertrok vanuit de interessante onderzoeksvraag of deze projecten hun
beloftes konden waarmaken.
Op dit punt verwachtte ik nog altijd een kritische doorlichting van wat Le Corbusier,
Oscar Niemeyer en collega’s ter plaatse aanrichtten. Kennelijk naïef ging ik ervan uit dat
ook de kringen van hedendaagse stedenbouwkundigen en architectuurtheoretici niet
zouden kunnen ontkennen dat de ideeën van de CIAM-beweging over functiescheiding en
de daarbij horende auto-infrastructuren de tand des tijds niet hebben doorstaan. Maar
dat viel dus tegen.
Niet dat er helemaal geen kritische kanttekeningen zijn, maar dat de curator het in het
introductiefilmpje over "voorbeeldige" steden heeft, blijkt geen lapsus.
Eerst de 'cité verticale' in Casablanca. Behalve maquettes, plans en foto's krijgen we
een film te zien die volledig opgenomen is vanuit een rijdende auto. Weliswaar niet
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vanuit een voorruitperspectief, wel vanuit een zijruitperspectief. Blijkt dat wat als
horizontale stad werd gedacht intussen 'verticaal' is geworden. De oorspronkelijke
bebouwing werd door de bewoners vooral verdicht door als patio bedoelde ruimten dicht
te bouwen en verdiepingen toe te voegen, onder meer als compensatie voor de
functiewijziging van het gelijkvloers: van 'wonen' naar winkels en werkplaatsen. Exit het
fundamentele principe van de functiescheiding dus, maar Tom Van Avermaete en de
zijnen zien er vooral het bewijs in van een geweldig aanpassingsvermogen van het
ontwerp. Het adaptieve vermogen van de theorie blijkt nog groter dan dat van haar
voorwerp. Die vat het samen als "de generositeit van het generische."
Idem dito wat Chandigarh betreft. Gebouwd als een raster, dus als een stad zonder
centrum, blijft er van het oorspronkelijke ontwerp nog bitter weinig over. Ramen werden
dichtgebouwd, muren werden van ramen voorzien, balkons en erkers werden
toegevoegd. Het enige wat nog herkenbaar is, dankzij 'esthetische controles' (sic) is het
betonnen raamwerk. Ook Chandigarh blijkt voor de tentoonstellingbouwers met glans
geslaagd. Het is "een architecturaal canvas waarop het bruisende leven van alledag zich
afspeelt". Zelf zou ik eerder denken dat dit leven bruisend is ondanks en niet dankzij de
oorspronkelijke plannen. Niet elke mens kan kiezen op welk canvas hij zijn leven
schildert. Maar ik gun de modernisten graag het voordeel van de twijfel. Generisch zijn is
geen vereiste om genereus te kunnen zijn.
Brasilia dan, ooit het paradepaard van deze visionairen, gebouwd in het midden van
nergens, in de Braziliaanse brousse. Het stadsplan heeft de vorm van een vliegtuig
(volgens de enen) of van een adelaar met uitgestrekte vleugels (volgens de anderen).
Dat oogt natuurlijk geweldig, op papier. Als bewoner met twee voeten op de grond heb je
aan zo'n gimmick niks natuurlijk. Behalve dan het nadeel dat alles ver van elkaar ligt.
Jan Gehl, letterlijk en figuurlijk de architect van het succes van het Kopenhagen van
vandaag, heeft het plastisch over ‘bird-shit architecture’ (en het impliceert dat het wel
degelijk een adelaar was).
Ten tijde van het ontwerp leek dat geen probleem: in de moderne wereld zouden
moderne mensen zich op een moderne manier verplaatsen. En dus werd de stad er geen
van moderne mensen, maar van moderne auto's. De expositiebouwers zijn zo eerlijk
criticus Robert Hughes een plaatsje te geven met een naargeestige filmische impressie
van een lege stad begin jaren '80: "a platonic nowhere infested with Volkswagens".
Maar Avermaete en de zijnen blijven er niet bij stilstaan. In weerwil van de getuigenissen
van iedereen die er was, blinkt Brasilia volgens hen uit in levendigheid. Hun ultieme
'bewijs' zegt meer dan ze zelf bevroeden: "Op zondag, als er weinig verkeer is, trekken
ze (de bewoners; kp) naar de representatieve publieke noord-zuid-as om er te fietsen, te
schaatsen (rolschaatsen, neem ik aan; kp) of te skaten." Ergo: verkeer is autoverkeer,
fietsen is iets wat je doet op zondag, op een plek die toevallig 'vrij' is.
Als de auto's weg zijn, komen de mensen uit hun schuilplaatsen tevoorschijn.
Net toen ik me afvroeg hoe iemand die het meest elementaire falen van de
modernistische stedenbouw niet erkent en begrijpt toch hoogleraar kan zijn, viel mijn
oog op een stelling in een hoek van de expositieruimte. Ik wreef mijn ogen uit. Wat ik
zag was inderdaad een platform van waarop de bezoekers letterlijk kunnen neerkijken op
de "monumentale maquettes". Ze kunnen er met andere woorden de fout van de
modernistische helikoptervisie onbewust herhalen.
In een flits begreep ik:
daarom, natuurlijk, heet een hoogleraar een hoog-leraar.
Jammer dat in het bijzonder in de architectuur en de stedenbouw vanuit de hoogte kijken
geen garantie is om op de hoogte te zijn."
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3.. MODERNE ARCHITECTUUR TE MECHELEN NEGEERT
HISTORISCHE CONTEXT
MET EEN SCHOON PAPIERKE ERROND PRESENTEERT HET BETER.
De verbouwing van 'De Maan' in de Minderbroedersgang
te Mechelen is bijna klaar.
De stad Mechelen investeert zo'n 3,5 miljoen euro in de
nieuwe accommodatie. "Voor dat geld krijgt De Maan niet
alleen twee nieuwe zalen, maar hebben wij er in Mechelen
ook een landmark bij, de Maanlander", stelt
cultuurschepen Frank Nobels
Inderdaad, een totale breuk met de stad en met het gezond verstand. Op de
maan zou dit gebouw wel passen, inderdaad, maar onder de Sint
Romboutstoren?
Men deed een volkraadpleging over de wijzers van de klok
in deze toren maar wat errond gebeurt blijkt
ondergeschikt?
Volgens Architect en stedenbouwkundige Lieven Soete is
er het volgende aan de hand:

'De energie-arme of passiefnormen worden een soort dogma. Ze
brengen dergelijke architectuur voort. De buitenkant is louter
bekleding, de dragende structuur wordt helemaal ingepakt en
verdwijnt, de ramen worden zo klein mogelijk gehouden. Dus ziet
de architect de kans schoon om helemaal haar/zijn ding te doen en
eigen stempels achter te laten. Een golf van formalisme en
navelstaarderij is het gevolg dus.
Als ze echt ‘duurzaam’ zouden zijn gebouwd moeten ze ook
makkelijk om te bouwen zijn. Dus even wachten. Misschien komt
het wel weer goed.'
Er is spijtig genoeg meer aan de hand dat alleen de isolatiedrang.
Het harmoniemodel is verdwenen en is niet meer in de mode.
In de architectuurscholen wordt architectuur als kunst aanzien en de hedendaagse kunst
is vooral opvallen, het anders doen, gecombineerd met een goed verhaal. (pot mosselen
of strontmachine met een goede uitleg) Dus iets ongewoons combineren met een goed
verhaal en je krijgt veel punten, ook al is het legoblokken-architectuur.
Het gezond verstand is ver weg en de (jonge) gebrainwashte architecten zijn nu een
echte bedreiging voor ons leefmilieu want elke gevel is een deel van onze leefwereld. De
beeldvorming van onze historische steden, die toch uniek is en wereldwijd bewondering
verwekt, wordt op deze wijze steeds meer aangetast en verschraald.
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4.. TOUR EN TAXIS, ONTWERPWEDSTRIJD VAN DE GEMISTE
KANSEN?
Masterplan tour & taxis - zone M

Op basis van een masterplan werd een wedstrijd uitgeschreven voor de ontwikkeling van
een groot braakliggend gebied van 4,6 ha.
Het is een gigantisch project van zowat 900 woningen en het is logisch dat je hiervoor
grote studiebureaus nodig hebt.
Daarom werd de gevraagd om met een drietal architectenbureaus samen een
studievoorstel te doen.
De gezamenlijke omzet moest minimum 3 miljoen euro per jaar zijn.
Gezien er niet zo veel grote studiebureaus zijn in ons land, zijn er onmiddellijk coalities
aangegaan met bevriende bureaus en vielen er heel wat kleinere architectenbureaus uit
de boot; ze vonden niemand om tot dergelijke hoge omzet te kunnen komen.
Heel wat goede ideeën zijn daardoor niet tot bij de bouwmeester geraakt.
Onze suggestie voor volgende oproepen:
scheiding van de conceptfase en uitvoeringsfase.
De conceptfase
De conceptfase hoeft niet gehonoreerd te worden en de inzender heeft alle vrijheid
hoeveel werk hij er aan verricht. Hieruit kan je de motivatie afleiden en dat is het
allerbelangrijkste.
in de conceptfase zouden alle geïnteresseerde architecten moeten kunnen mededingen.
Het zal de creatieve input enorm verhogen.
De uitvoeringsfase
Het kan toch geen probleem zijn dat de winnaar verplicht wordt te zoeken naar de
gepaste logistiek en uitvoeringsbekwaamheid?
Men kan in deze fase de eis stellen van omzet en ervaring met grote projecten. Deze
criteria kunnen reeds van in de beginfase duidelijk gemaakt worden zodat iedereen op
voorhand weet wat er te doen staat in geval men deze wedstrijd wint.
Voordelen van dit systeem:
1. een grotere creatieve input;
2. geen uitsluiting op basis van omzet of ervaring;
3. veel grotere vrijheid in het kiezen van de geschikte uitvoeringspartner: men kan
kiezen uit meer grote studiebureaus.
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Slecht masterplan: geen leefbare buitenruimten
Gelukkig heeft de Brusselse Bouwmeester deze kwestie opengetrokken en waren er heel
wat verbeteringen mogelijk. We zullen zien wat er uiteindelijk uit de bus komt.
Hieronder een vergelijking tussen twee modellen:
het open bouwblok zoals voorzien in het masterplan en het gesloten bouwblok met het
groen plateau.

OPEN BOUWBLOK
1. Woondichtheid:
93.000 m² bebouwde opp.,waarvan 90.000
residentieel.
Gemiddeld 100 m²/woning: 900 woningen.
Oppervlakte terrein: 4,6 ha.
Woondichtheid: 195 won./ha.
Inwonersaantal: 900 x 2,1 = 1.890.
2 Schaduw en belichting
Hinder van slagschaduwen
3. De buitenruimten en microklimaat
Tochtige doorwaairuimten.
De groene ruimten zijn versnipperd.

4. Prive buitenruimten
Elk huis heeft een eigen terras, maar elk
terras heeft niet altijd voldoende zon en er
is schaduw hinder.

5. Kindvriendelijkheid
Geen gegarandeerd oogcontact tussen het
spelende kind en de woning.
6. Integratie in woonweefsel
Sluit onvoldoende aan aan het

GESLOTEN BOUWBLOK OP PLATEAU
Gelijkgronds: 27.311 m².
Woonverdiepingen: 99.311 m².
Totaal : 126.413 m².
Gemiddeld 100 m²/woning: 993
woningen.
Oppervlakte terrein: 4,6 ha.
Woondichtheid: 215 won./ha.
Inwonersaantal: 993 x 2,1 = 2.085.
Minder hinder van slagschaduwen
Beschut microklimaat.
Samenhangende groene ruimten met
semi- publieke woonsfeer.
Veilige looproutes voor kinderen van de
ene binnenruimte naar de andere met
loopbruggen over de straten. Op deze
wijze ontstaat een vlotte
voetgangersrelatie met het
achterliggende park.
Ongeveer de helft van de woningen
hebben een privé tuin en de andere helft
een terras.
Deze privé tuin situeert zich enerzijds in
de binnenruimten op het groene plateau
en anderzijds op de dakterrassen.
Gegarandeerd oogcontact tussen het
spelende kind en de woning.
Het gesloten bouwblok is perfect te
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woonweefsel van de stad en nodigt niet uit
voor een architectuur die aansluit aan het
ritme en schaal van de omgevende
rijwoningen.
7. Autobergplaatsen
Een ondergrondse garage kost ongeveer
25.000 euro per m². Dit verhoogt de
kostprijs van de woonbuurt.

8. Het straatbeeld
Het gevaar bestaat dat deze aanleg
aanleiding geeft tot een het straatbeeld
met een monotoon uitzicht.
9. Sociale mix
De rijkere klasse stelt niet alleen eisen qua
woninggrootte maar ook de privé tuin is
een belangrijke betrachting. Dit is in het
open bouwblok concept niet mogelijk.

integreren in de stad op voorwaarde dat
de architectuurexpressie de schaal en
het verticalisme respecteert van de
omgevende woonbuurten.
De garages zijn voorzien op het
gelijkvloers. Dit is veel goedkoper en
beter te verluchten.
Tevens sluit deze ruimte aan bij de
bergruimte die vanuit de omliggend
woningen kan gebruikt worden, o a voor
ambachtelijke activiteiten, winkels en
diensten.
De dakterrassen geven een zeer
gevarieerd uitzicht en een identiteit aan
elke straat gezien elke bewoner en eigen
accent kan leggen via de tuinaanleg.
De daktuinen zijn een duurdere
oplossing en zorgen er voor dat een
goede mix zich automatisch realiseert
tussen sociale woningen, de middle-class
en hogere klasse woningen.
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5.. BAMBOESTAD IN CHINA
Bron: Kim Megson | 29 oct 2015
Een bamboestad is gepland in China’s Anji County – de
grootste export regio voor bamboe in de wereld.
Penda
'Penda' is een in Beijing en Wenen gevestigde
architectenbureau die een stad willen bouwen voor
20.000 mensen geheel gemaakt van bamboe.
Penda heeft een nieuw structureel systeem ontwikkeld
dat stukken van bamboe, gebonden met touw,
gebruikt om hotels, huizen, bruggen en drijvende
constructies te bouwen.
De verbonden bamboerietstengels zorgen voor een
stevige structuur deze grote gewichten kan dragen
zonder dat een enkel stuk staal of beton.
Hun inspiratie en motivatie achter dit concept:
"Bamboe is een fantastische bouwmateriaal dat
momenteel heel erg onderschat is in de architectonische proces van de bouw."
De huidige stand van onverantwoordelijke
stadsplanning, luchtvervuiling en de economische
crisis vraagt een fundamenteel herdenken van de
architectuur.
Met behulp van natuurlijke materialen zoals bamboe en
deze aan te sluiten op een slim, modulair systeem, geeft
de structuur van de vrijheid om in elke richting te
groeien.
Een bamboebos dat grenst aan de stad is een constante
bron van bouwmateriaal.
Volgens Penda is een stuk bamboe is tot drie keer sterker dan een stalen balk van
vergelijkbaar gewicht en kan een
hoogte van 40 meter bereiken, het
produceert 35 procent meer zuurstof
dan andere soortgelijke planten en
hoeft nooit te worden herplant.

De architecten presenteerden hun visie
met een klein paviljoen genaamd
'Rising Canes' op de recente Beijing
Design Week. Daar, schetsten ze de
plannen voor een bamboe stad in
China Anji County.
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6.. JASPER VAN EEGHEM: “MICRO-WKK IN VLAANDEREN:
TOEKOMSTMUZIEK OF HEEL DICHTBIJ?”
Bron: Architectura
Jasper van Eeghem schreef onder begeleiding van Prof. Peter D'hulster (KULeuven) en
met COGEN Vlaanderen als co-promotor, een thesis getiteld:
"Analyse van de wereldwijde markt van micro-WKK's voor residentieel gebruik en hun
toepasbaarheid op een reëel Vlaams verbruikersprofiel".
De belangrijkste bevinding is dat de techn ologieën voor de residentiële markt moeilijk
ingeburgerd raken.
Een microwarmtekrachtinstallatie vervangt in eerste instantie een klassieke
verwarmingsketel. De installatie is in staat om de nodige warmte te leveren maar
bijkomend wekt ze ook elektriciteit op voor het huishouden. Dit zorgt ervoor dat de
gebruikte brandstof efficiënter benut wordt dan in de situatie met een stookketel waarbij
de elektriciteit in een centrale wordt opgewekt. Op deze manier wordt er een primaireenergiebesparing gerealiseerd.
Er bestaan diverse types die beschikbaar zijn op de markt. Ze zijn op te delen in 5 grote
categorieën. Zo heb je installaties die draaien op klassieke (inwendige)
verbrandingsmotoren maar ook uitwendige verbrandingsmotoren worden gebruikt, de
zogenaamde stirlingmotoren. Daarnaast zijn er toestellen waarvan de motor werkt op
stoom (de rankine-cyclus) of op een chemische vloeistof (de organische rankine-cyclus).
Als laatste en meest innovatieve heb je de brandstofcellen.
Elk type heeft zijn eigen specificaties die ervoor zorgen dat er meer elektriciteit of net
meer warmte kan geleverd worden uitgaande van dezelfde hoeveelheid brandstof. Voor
een huishouden met een grote warmtebehoefte zal dan ook een ander type micro-WKK
geschikt zijn dan in het geval waar men een lage energiewoning ontwerpt.
De verhouding tussen de elektriciteit en warmte die een micro-WKK kan leveren, wordt
uitgedrukt in één enkel getal, namelijk de power-to-heat-ratio (PHR). Voor de
stirlingtechnologie ligt dit getal tussen de 0,15 en 0,2. Brandstofcellen gaan daarentegen
tot een PHR van ongeveer 1 of zelfs groter. Voor 1 kW warmte levert een brandstofcel
dus veel meer elektriciteit dan bijvoorbeeld een stirlingmotor. Uit een onderzoek van het
VITO blijkt dat een gemiddelde Vlaamse woning een elektriciteitsvraag heeft van 3500
kWh en een warmtevraag van 18500 kWh. Vertaald naar de vraag vanuit het huidige
(verouderde) woningpark levert dit een gemiddelde PHR van 0,19 op. De
stirlingtechnologie is dus voor renovatiewoningen de technologie die het hier het best op
aansluit. Lage energiewoningen die veel minder warmte nodig hebben, zijn dan ook beter
gediend met een installatie waar de PHR hoger ligt zoals bij de brandstofcellen. Op die
manier kan perfect de warmtevraag geleverd worden en tegelijkertijd voldoende
elektriciteit opgewekt worden.
Van elke technologie zijn er wereldwijd modellen verkrijgbaar bij verschillende
fabrikanten. De bestaande markt in de Benelux richt zich voorlopig echter iets meer op
de stirlingtechnologie gezien het verouderde woningpark. Brandstofcellen daarentegen
zijn dan weer op de Aziatische markt wijdverspreid. Deze technologie is evenwel zo
interessant dat ook de grote Europese fabrikanten gelijkaardige modellen hebben
ontwikkeld die ofwel al te koop zijn ofwel binnenkort op de markt zullen komen. Dit
brengt een brede range aan mogelijkheden teweeg die ervoor zorgt dat de implementatie
van micro-WKK zowel in een nieuwbouw als in een renovatieproject een aanzienlijke
energiebesparing kan teweeg brengen.
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Website: www.hetautonomehuis.be
Gratis te downloaden: het e-boek “Het Autonome Huis”.
De
o
o
o
o

volgende documenten zijn te downloaden onder 'actua':
Advies tramtraject te Londerzeel.
Mobiliteitsprobleem Brussel: van kwaad naar erger.
Alternatief voor het Brouckereplein te Brussel.
Alternatief plan voor het Schumanplein en de Wetraat.

o

De nieuwsbrieven van 2015
Nr 25: Het boek 'Het Nieuwe Wonen'.
Nr 23: Alternatieven voor woon-en kantoortorens - DEEL II.
Nr 22: BERICHT: vanaf nu is het boek "Het Autonome Huis" gratis te downloaden.
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
Auteur: Hugo Vanderstadt - architect en stedenbouwkundig ontwerper.
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.
Auteursrechten zijn geldig voor alle architectuurontwerpen in deze nieuwsbrief.
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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 RENAISSANCE
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

