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I.

VERDICHTEN? JA, MAAR…ZONDER ‘STADSDORPEN’!
1.. VERDICHTEN IS NOODZAKELIJK, MAAR NIET TEN KOSTE VAN DE DORPEN

Dat we in de toekomst anders moeten gaan wonen, daar raken we als bewuste burgers steeds meer
van overtuigd. Over de manier waarop blijven onze meningen echter erg verdeeld. De film ‘Plannen
voor plaats’ van Nic Balthasar laat ons op een inspirerende manier kennismaken met hoe het anders
kan. Hij toont een waaier aan warme initiatieven en geeft stem aan een aantal creatieve en
inspirerende mensen. En toch… De visie van de bouwmeester op de woontorens in de dorpskernen
blijft zorgelijk en onderbelicht. Tijd om hier meer licht op te werpen.
Als het van de bouwmeester Leo van Broeck afhangt dan verhuizen we best zo snel mogelijk naar de
stad. De duurzame, bewuste Vlaming kan en vooral mag zichzelf geen lap grond met gazon en
garagepoort meer toe-eigenen. Daarvoor is de grond te schaars geworden, het milieu te ongezond,
de plaats te beperkt. De Vlaming met een hart voor natuur, milieu en sociale verbondenheid moet
inzien dat de villa buiten de dorpskern een al te egoïstische benadering is van geluk. De
lintbebouwing veroorzaakt files, overlast en asociaal gedrag. Dus ligt de oplossing voor de hand.
Verkoop de villa, breek de villa af en geef de plaats terug aan de natuur zodat er weer groen leven
komt. Verkas vervolgens naar de stad, nestel jezelf best in een woontoren en geniet van de parken,
de pleinen en de sociale contacten buitenshuis.
De visie van de bouwmeester t.a.v. het dorp is bedenkelijk: dorpskernen, zoals we ze nu kennen, zijn
in zijn ogen verleden tijd. Het idyllische karakter van het dorp willens nillens trachten te behouden is
passé. Vlaanderen is toe, althans naar zijn mening, aan een andere ruimtelijke ordening. Gedaan met
huisje-tuintje-boompje. In zijn ogen zijn woontorens beter dan lintbebouwing. Het is niet erg dat er
binnenkort naast de kerktoren een gigantische woontoren opduikt. Het is een modern antwoord op
het plaatsgebrek en een invulling van verdichting. De mens dicht bij de voorzieningen, dicht bij het
dorpsgebeuren en dicht bij elkaar. Lekker gezellig, toch? Of schuilt hier een heel giftig addertje onder
het gras?
Het klopt…we zijn het gependel beu, we hebben het contact met onze buur wat verloren, ons
milieubewust hart bloeit open en we voelen dat onze ecologische voetafdruk te groot is. Kortom: we
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zijn met z’n allen op zoek naar anders en beter. Maar een woontoren te midden van het dorp als
antwoord hierop is toch echt een brug te ver. Niet omdat we willen blijven vasthouden aan het oude,
niet omdat we niet kunnen loslaten en anders kunnen nadenken. Wel omdat we voelen en weten dat
het niet klopt.
Woontorens mogen van de bouwmeester verrijzen langs de kerktoren, liefst zo dicht mogelijk in de
dorpskern. Bouwpromotoren lachen de tanden bloot. De bouwgrond is op en binnenkort is er een
betonstop. Hoe nog geld te verdienen? De woontorens verzekeren hen alvast van inkomsten. Er is
nochtans een andere manier om op een sociale en duurzame manier samen te wonen. Denk maar
aan de co-housing, waarbij gezinnen in verschillende wooneenheden bij elkaar en met elkaar wonen.
Maar denk ook maar aan het ontdubbelen van rijwoningen in de dorpskern. Jammer genoeg vallen
daar geen zakken mee te vullen. Nochtans is het bewezen dat alle tekort aan woningen kan
opgevangen worden door ontdubbeling van rijwoningen. Er moet dan niet ingegrepen worden in het
uitzicht van het dorp. Er moet dan niet massaal puin geruimd worden. Zoals dikwijls valt er weinig te
verdienen aan de echt groene antwoorden op de problemen. En dus krijgen de woontorens vrij spel.
Met alle gevolgen vandien.
Er komen nu al overal actiecomités tot stand die
de verstedelijking van het dorp aanvechten. Ze
kaarten onder meer aan dat de
verdichtingsplannen van bovenuit worden
opgedrongen en de promotoren onaantastbaar
zijn. Ze klagen van hoge appartementsblokken die
zonnelicht wegnemen, die inkijk bieden in de
dorpstuinen en de privacy oneer aandoen, die
parkeeroverlast veroorzaken en grote
vervoersstromen ’s morgens en ’s avonds op gang
brengen. Hoogbouwbewoners zijn ook niet altijd zo opgezet met hun nieuwe manier van wonen. Er is
vaak burenhinder en weinig sociaal contact. Voor de kinderen is de leefruimte toch beperkt en is het
moeilijk om onbewaakt buitenshuis te spelen. Staat dit niet allemaal haaks op de harmonieuze,
groene visie die we voor ogen hebben?
Nee, blokkendozen bieden geen antwoord. We
moeten verdichten en meer mensen op een
kleine ruimte krijgen, maar er zijn andere
mogelijkheden. Niet alleen architectuur heeft
daar een belangrijke rol in te spelen. Wijzelf ook.
Als bewoners willen we zelf beslissen hoe we in
de toekomst willen wonen. En vooral, we willen
daarin gehoord en ernstig genomen worden.
Onze dorpen moeten groener, leefbaarder, maar
het hoeven geen nieuwe steden te worden.
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2.. DE WARE REDENEN OM TE VERDICHTEN
zijn NIET zozeer de klimaatproblemen en de energiekost, de files, de kostprijs van
rioleringen en de biodiversiteit. Deze problemen kunnen opgelost worden, zelfs met de
huidige versnippering.
IMMERS
1. De klimaatproblemen en de energiekost kunnen we oplossen met een goede bioecologische architectuur.
2. De files kunnen we fundamenteel oplossen met een aangepast voortransport naar
het openbaar vervoer met kleine elektrische voertuigen.
3. De dure rioleringen kunnen we oplossen met plaatselijke zuivering van het
afvalwater en infiltratie van het hemelwater, er zijn dus geen dure rioleringen nodig
in het buitengebied. Het is ook drie maal goedkoper.
4. De biodiversiteit kunnen we oplossen met groene architectuur : meer biomassa na
de bouw. Architectuur als drager van de natuur.
De juiste redenen om te verdichten zijn:
DE LANDSCHAPPELIJKE WAARDE: de identiteit en
authenticiteit, de specifieke skyline van de dorpen
met de kerktoren als waardevol kenmerk van het
Vlaamse dorp.
VRIJWAREN VAN DE GROENE GORDEL rond de
steden voor biologische landbouw. (De agroindustrie is de grootste bedreiging voor de
biodiversiteit)
DE SOCIALE REDENEN voor meer verbondenheid
contra vervreemding. Bij hoogbouw en
appartementsbouw is de remedie erger dan de
kwaal: nog meer apartheidsarchitectuur.
Te hoge dichtheid en te lage dichtheid zijn allebei
te verwerpen.
3.. HOE ?
OFWEL VERDICHTEN MET 'UITDOVINGSBELEID' (volgens Leo Van Broeck)
= De mensen op een hoop duwen en de villas afbreken.
Nochtans: MASSALE AFBRAAK is een ecologische misdaad
OFWEL VALORISEREN VAN DE BESTAANDE BEBOUWING NAAR ZERO IMPACT.
Herstel van de identiteit van de lokale woongemeenschappen, zonder afbraak, maar met
renovatie en groene architectuur die de biodiversiteit bevordert.
DE FOCUS EN JUISTE STRATEGIE tegen de versnippering is de WOONSTAD die ons
terug verliefd doet worden op de stad. De mensen en vooral de gezinnen met kinderen
zullen dan vanzelf naar de stad trekken zonder dwang.
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4.. KWALITATIEF: APPARTEMENTISERING IS PROBLEMATISCH IN HET
BUITENGEBIED
Het behoud van het landelijk karakter is een hoofdbezorgdheid bij de vele
actiecomités.
Het landelijk karakter heeft vooral te maken met de plaatselijke architectuur, de charme
en gezelligheid. De buurt en de straat hebben hun eigen identiteit met daaraan
verbonden de sociale contacten, dit geeft het een gevoel van ‘thuis komen’
De verkeersaantrekking van te hoge woondichtheden krijgt te weinig aandacht.
Men voorziet doorgaans de norm van 1,5 autobergplaatsen per appartement. Dit geeft
een groot ruimtebeslag en tevens grote verkeersaantrekking.
Dit probleem wordt niet ten gronde aangepakt in de meeste verdichtingsplans.
De architectuur wordt dikwijls als storend ervaren in het straatbeeld vanwege
de schaal en de verschralende architectuur.
Appartementen worden ervaren als a-sociaal.
Men kent de buren niet en er zijn te veel ‘gedwongen contacten’: in de lift en de donkere
en veelal te nauwe gangen. Men wil contact met buur en natuur op een spontane manier.
Appartementen zijn niet geliefd bij de meeste bewoners, een huis met een tuintje heeft
bijna altijd de voorkeur zeker voor gezinnen met kinderen.
De reden is duidelijk: men wil een eigen herkenbaar huis, met een veilige buitenruimte
voor de kinderen en niet vereenzamen in de anonimiteit van een appartement.
Zie vergelijkende tabel hieronder.
Verbindende architectuur met
(ontdubbelde) rijwoningen
1. Combinatie van gemeenschappelijke
tuin + daktuin + privè tuin.
2. Traphal als ruime ontmoetingruimte.
3. Ruim terras en voldoende privacy.
4. Contact met de natuur en de begane
grond.
5. Contact met de buur op de
gemeenschappelijke buitenruimten.
6. De eigen woning is goed herkenbaar.
7. Creatieve invulling is mogelijk door de
bewoners zelf: eigen voordeur, veranda,
overdekt terras, hobbyruimte op het
gelijkvloers, e.d...

Traditionele appartementen
(apartheidsarchitectuur)
1. Geen tuin.
2. Donkere gesloten traphall: gedwongen
contacten.
3. Geen terras ofwel veel te klein.
4. Geen contact met de begane grond en
de natuur.
5. Geen contact met de buur, geen interne
ontmoetingsruimten.
6. De eigen woning is niet herkenbaar.
7. Eventueel klein terras, maar geen eigen
invulling.

De volgende kwaliteitsregels zijn van belang.
Zorg voor de privacy van de privé tuinen en terrassen, geen inkijk van de gestapelde
woningen rondom.
De voorzijde van de woning is herkenbaar met eigen voordeur op de straat.
De achterzijde van de woning heeft een gemeenschappelijke tuin.
De tussenruimten tussen privé en openbaar ontwikkelen als ontmoetingsruimten.
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Appartementisering in het landelijke Merchtem met ‘portiekwoningen’, 5 woonlagen met
donkere liftkokers, de eigen woning is niet meer herkenbaar. Het landelijke dorp met
een woonweefsel van rijwoningen verdwijnt.

Is appartementisering het goede antwoord op de fermette ?
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5.. KWANTITATIEF: DE REËLE NOOD AAN NIEUWE WONINGEN TEGEN 2050 IS
ONVOLDOENDE GEKEND
De meeste gemeenten hebben geen lange termijn project, de huidige
structuurplanning gaat meestal niet verder dan 2020.
We zien nu een sneeuwbaleffect in de woningbouw:
er is een grote bevolkingsaangroei gecombineerd met de gezinsverdunning. Met
gezinsverdunning bedoelen we dat de gezinnen steeds kleiner worden.
Het aantal inwoners neemt vooral toe in de steden.
Uitgangspunt
Rekening houden met de maximale prognose omwille van de veiligheidsmarge voor
goed bestuur.
BEWONING IN VLAANDEREN (‘STATISTICS BELGIUM 2017’)
Aantal inwoners: 6.444.100.
Totaal aantal woningen: 2.734.982.
Totaal aantal rijwoningen: 650.000 (+ 25 %)
Prognose 2040: 7 miljoen inwoners. (Bron: ‘VRIND’)
De toename met 650.000 inwoners geeft ongeveer 330.000 gezinnen extra.
Prognose 2050: men kan er van uitgaan dat er een (maximale) toename is van de
bevolking tegen 2050 van 1 miljoen inwoners = maximum 16 % groei.
Dit geeft een vraag naar maximum 500.000 nieuwe woningen tegen 2050 (dit is een
worst case met een woningbezetting van slechts 2 inwoners /woning).
Woningbezetting: gemiddeld aantal inwoners per woning
In de steden: 2,1 (waarvan 45 % alleenstaanden).
In het buitengebied: 2,5 (waarvan 25 % alleenstaanden).
Gemiddeld: 2,3 inwoners per woning.
Mogelijke prognose: de woonbezetting evolueert naar 2,1 inwoners per woning.
Vergrijzing
Huidig aantal 60-plussers: 1,4 miljoen.
Prognose 2030: stijging van 1,4 naar 2 miljoen =stijging met 600.000!
In 2030 is zowat 1/3 van de bevolking 60+!
Gevolg: minstens 1/3 van de woningen zal dus merkelijk kleiner moeten zijn dan de
huidige standaard.
Gemiddelde woninggrootte
De bestaande appartementen: 70 m².
De gemiddelde nieuwe woningen: 96 m². (105 m² in het buitengebied)
Prognose in verband met de vergrijzing.
Gezien we ten minste 1/3 van de woningen moeten voorzien voor alleenstaanden, kan de
oppervlakte hiervoor beperkt worden tot 65 m² à 55 m². We kunnen ook het systeem
van micro-housing toepassen met opklapbare meubels: 37 m²/woning. Dit systeem past
perfect in het concept van cohousing.
Woonvraag in de centrumsteden
De bewonersgroei in de centrumsteden is het grootst vanwege
o grote (kansarme) gezinnen met kinderen, (nood aan sociale woningen)
o groeiend aantal alleenstaanden vanwege de vergrijzing. (nood aan
kangoeroewoningen)
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Woonvraag op het platteland
o De aanwezigheid van veel te grote huizen voor alleenstaanden staat in contrast met
de grote vraag naar kleinere woningen vanwege de gezinsverdunning.
o Probleem: er ontstaat een mobiliteitsproletariaat bij de bejaarden die te ver van de
voorzieningen wonen.
De invloed van Brussel op het wonen in Vlaanderen
Bij al deze cijfers over het wonen in Vlaanderen is geen rekening gehouden met de
stadsvlucht uit Brussel. Indien de groeiende woningnood in Brussel niet dringend wordt
opgelost zal dit een belangrijke invloed hebben op Vlaanderen, dan zal Brussel
'overlopen' naar de Vlaamse rand, mede dank zij de massale investeringen in het
Gewestelijk ExpressNet. (GEN)
Appartementisering rukt vooral op rondom de stations van het GEN, elk kwartier een
sneltrein naar Brussel is zowat het equivalent van een metro die wordt doorgetrokken
naar de plattelandsdorpen.
Brussel breidt verder uit met stadsdorpen en satellietsteden.
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6.. DE WONINGNOOD BEREKENEN PER GEMEENTE EN DEELGEMEENTE IS OOK
EEN POLITIEKE KEUZE
WIL MEN DE GEMEENTE OPENSTELLEN VOOR IMMIGRATIE UIT DE STEDEN?
Hoofddoelstelling zou moeten zijn:
de plaatselijke groei opvangen, inclusief de gezinsverdunning en rekening houden met de
vergrijzing.
Bijkomende doelstelling:
het dienstenniveau handhaven op loopafstand, vooral voor de primaire functies zoals
bvb. voedingswinkels en lagere school.
VOORBEELD ROTSELAAR
berekening woonbehoefte van een dorpskern in het buitengebied.
Bestaande toestand te Rotselaar:
o aantal inwoners: 16.395
o aantal woningen/gezinnen: 6.305
o aantal rijwoningen:25 % = 1.576
o gezinsgrootte: 2,6
o gemiddelde gezinsgrootte in Vlaanderen: 2,3
Bron: structuurplan en cijfers gemeente.
Prognose bevolkingsgroei tegen 2050
De nood aan woningen in de toekomst is een politieke beslissing:
1. Wil men meer woningen in functie van de plaatselijke bevolkingsgroei?
2. Wil men meer woningen om ook de immigratie en stadsvlucht uit de steden op te
vangen?
Prognose op basis van de huidige aangroei, incl. immigratie
De huidige gemiddelde aangroei voor de ganse gemeente is 200 inwoners per jaar.
Als men deze tendens zou doortrekken en men aanvaardt kritiekloos de huidige
suburbane ontwikkelingen en de stadsvlucht uit Leuven, dan bekomt men een aangroei
van de bevolking tegen 2050 van 200 x 33= 6.600 inwoners. Dit betekent een
aangroei van 40 % !!!
Prognose op basis van de natuurlijke aangroei, excl. migraties
Steunend op de cijfers van VRIND zou de bevolkingsgroei in Vlaanderen maximum 16 %
bedragen tegen 2050. Dit betekent voor Rotselaar een aangroei van 2.623 inwoners.
De behoefte aan nieuwe woningen op basis van deze prognoses met een
gezinsgrootte van gemiddeld 2,3
Incl inwijking: behoefte aan 6.600/2,3 = 2.869 nieuwe woningen tegen 2050.
Excl inwijking: behoefte aan 2.623/2,3 = 1.140 nieuwe woningen tegen 2050.
HET AANBOD:
1.576 rijwoningen die kunnen ontdubbeld worden.
De onbebouwde goedgekeurde kavels: 1.166 (bron:
structuurplan)
Het totale aanbod is dus 2.742 nieuwe woningen.
Dit komt ongeveer overeen met de vraag waarbij men de
stadsvlucht uit Leuven mee rekent.
Vaststelling: inbreiding op loopafstand van de voorzieningen is
mogelijk.
Rijwoningen bevinden zich in de dorpskern en zijn dus
automatisch gelegen op een gunstige afstand van de primaire
voorzieningen.
De onbebouwd kavels kan men ruilen met beter gelegen kavels in de dorpskernen.
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7.. PROBLEMATISCHE VERDICHTINGSMOGELIJKHEDEN
Appartementisering in de landelijke gemeenten
is dikwijls het eenzijdige antwoord op de
verdichtingsnoodzaak.
De basis : het toegelaten gabarit volgens het
gewestplan Halle Vilvoorde.
Twee woonlagen met het gelijkvloers op max. 17 m
diepte en de verdieping op 12 m diepte maximum.
Verdichtingsvoorstel voor Londerzeel dorp
Appartementisering: drie woonlagen op 17 diepte in
het bestaande gabarith.
1,5 autobergplaatsen per appartement.

Verdichtingsplan te Rotselaar
Appartementisering: vier woonlagen op 17 diepte in
het bestaande gabarith.
1,5 autobergplaatsen per appartement.

Verdichtingsvoorstel te Merchtem- RUP St
Janstraat.
Appartementisering: vier woonlagen op 17 diepte in
het bestaande gabarith.
Kroonlijsthoogte: 7 m.
1,5 autobergplaatsen per appartement.

Probleem van de bouwdiepte van 17 m.
De bouwdiepte van 17 m veroorzaakt ruimten zonder
natuurlijk licht gezien het natuurlijk licht niet verder
draagt dan 4,5 m van het venster.
Probleem prive garages: de huidige norm: 1,5 auto’s per woning
In het centrumgebied van een dorp is er geen plaats voor zo veel autobergplaatsen
Deze norm vergroot ook de verkeersaantrekking in het centrum waardoor het niet echt
verkeersluw kan gemaakt worden.
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II.

VISIE EN UITGANGSPUNTEN

1. VERDICHTING VOLGENS DE INBREIDINGSPRINCIPES
o

Verdichten in functie van de natuurlijke bevolkingsaangroei en gezinsverdunning
tegen 2050.
Op basis van plaatselijke woonbehoeften, zonder inwijking uit de steden.
Inwijking uit de steden betekent stadsvlucht en dit probleem dient in de steden zelf
opgelost te worden, vooral het kindvriendelijk karakter van de woonstad is een
hoofdprioriteit.

o

Maximaal behoud van het bestaande karakter en de identiteit van het dorp
Dit is een grote uitdaging, vooral voor de architecten, die hun architectuur meer
zullen moeten afstemmen het de plaatselijke landelijke woonkarakter.

o

Verdichten op mensenmaat: voorzieningen op loopafstand, binnen de cirkel met een
straal van 400 m.

o

Na te streven woondichtheid: 50 woningen/ha netto binnen de loopafstand van 400
m. naar de voorzieningen.

2. VERBINDENDE ARCHITECTUUR, GEEN APPARTEMENTEN
o

Woonconcept in functie van maximaal contact met buur en natuur.

o

Architectuur met maximale integratie van het bestaande woonweefsel.

3. VERDICHTEN VAN DE WOONFUNCTIE MET VERBETERING VAN DE
VERKEERSLEEFBAARHEID
o

Leefbaar en kindvriendelijk dorspcentrum dankzij autoluwe aanleg.

o

Oplossingen zoeken om het doorgaand verkeer te beperken.

o

Autoparkeerplaatsen beperken tot één auto per perceel, dank zij autodelen.

4. STRATEGIE VOOR EEN KWALITATIEVE VERDICHTING
o

Een draagvlak creëren voor het verdichtingsplan met maximale participatie van de
bewoners.

o

De visievorming dient vertaald te worden in concrete architectuur (3D visualisaties).

o

Het Ruimtelijk Uivoerings PLan (RUP) is pas nodig in de eindfase om de verdichting
wettelijk mogelijk te maken in concrete projecten.
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III.. EEN DUURZAME OPLOSSING VOOR DE BEVOLKINGSGROEI =
INBREIDING OP DRIE NIVEAUS
1.. Pandgebonden verbouwing van bestaande rijwoningen naar kangoeroewoningen.
2.. Invulling van de onbebouwde ruimte in de woongebieden.
3.. Kleinere woningen in cohousing woongemeenschappen.
1.. VERDUBBELING VAN DE BESTAANDE WONINGEN IN DE KERNEN
Zowat 25 % van het bestaande woningbestand van Vlaanderen bestaat uit rijwoningen,
in het totaal 650.000.
Het ontdubbelen van deze rijwoningen in kangoeroewoningen geeft dus een potentie van
650.000 nieuwe woningen.
Men kan rijwoningen ontdubbelen of zelfs in drie woningen ombouwen, eventueel zelfs
zonder merkbare volumevergroting aan de straatzijde.
De woonvraag voor Vlaanderen:
maximum 500.000 nieuwe woningen nodig tegen 2050. (zonder de overloop van
Brussel)

Pandgebonden renovatie van rijwoningen is een ideale tool voor de opvang van de
bevolkingsgroei in de wooncentra en zou best gecombineerd worden met een
ecologische sanering naar lage energiewoningen.
AFBREKEN IS IN PRINCIPE EEN ECOLOGISCHE MISDAAD
De rijwoning opsplitsen naar kangoeroewoning
en bio-sanering naar lage energie : 30 kwh/m²/jaar
is betaalbaar en technisch uitvoerbaar.
Een dubbele sanering is aangewezen: ontdubbelen + grondig isoleren.
De tekening toont een
dubbele sanering:
grondig isoleren met
een nieuw dak met 30
cm isolatie, driedubbel
glas, balansventilatie en
een goede isolatie van
wanden en vloeren. Dit
maakt van een
bestaande rijwoning
een lage energiewoning
met een max. verbruik
van 30 kWh/m²/jaar.
Op het gelijkvloers is
een kleine (bejaarden)woning toegevoegd,
die uitgeeft op een
gemeenschappelijke
tuin.
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DE RIJWONING ALS BASISPRINCIPE VOOR VERDICHTING TOT 50 WON./HA
Verdichten met twee woonlagen is de beste oplossing voor de landelijke dorpen.
GROTE VOORDELEN VAN DE ONTDUBBELDE RIJWONING
1. Het behoud van de identiteit en karakter van het plaatselijke woonweefsel in de
dorpen en steden.
2. Verbouwen geeft een maximale tewerkstelling, meer dan bij nieuwbouw
3. Geen extra infrastructuurkosten voor de overheid, geen nieuwe wegenis.
4. Maximaal contact met buur en natuur.
5. Ecologisch: minder afbraak en maximale herbruik van het bestaande, afbreken is
ecologische misdaad.
6. Met tweewoonsten is een woondichtheid van 50 woningen per ha mogelijk.
7. De impact op de privacy van de omwonenden is minimaal.
8. Het is een efficiënt antwoord aan de vergrijzing en men komt tegemoet aan de
toenemende eenzaamheid, vooral bij de bejaarden.
9. De impact op het verkeer is minimaal.
De bejaardenwoningen op het gelijkvloers hebben in principe geen autobergplaats.
Een individuele auto is ook niet nodig omdat de voorzieningen op loopafstand zijn
gelegen.
RIJWONINGEN: het beste woonconcept
Appartementen hebben minder woonkwaliteiten dan de rijwoningen en ze zijn ook niet
geliefd bij gezinnen met kinderen.
De kwaliteiten van de rijwoning zijn gekend:
1. Herkenbaarheid en uitdrukking van de identiteit
dankzij de eigen voorgevel.
2. Aanpasbaarheid dankzij aanbouwmogelijkheden aan
de achterzijde.
3. Privaatheid dankzij de privé tuin.
4. Gevarieerd uitzicht dankzij voor- en achterkant.
5. Woondifferentiatie gezien elke woning anders is.
6. Herbergzaamheid dank zij de straatwanden
samengesteld door harmonieuze voorgevels.
7. Multifunctionaliteit dank zij de mogelijkheden van de
achterkant.
8. Hoge woondichtheid dank zij de smalle
perceelsbreedte.
9. Voordelige kostprijs dankzij de compacte bouwwijze.

Appartementen verhinderen het goede contact met buur
en natuur.
Het alternatief hiervoor is 'connectieve architectuur': de
verbindende architectuur.
De ideale tool hierbij is de verhoogde straat: hierdoor
kan men zijn eigen woning zichtbaar en herkenbaar
vanuit de openbare ruimte.
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2.. INVULBOUW - INBREIDING IN DE WOONGEBIEDEN
Zowat 31.900 ha nog onbebouwd in Vlaanderen
Inbreiding en bebouwing van slechts de helft van deze open
ruimten geeft
31.900 ha /2 x 25 woningen/ha = 400.000 nieuwe
woningen.
Deze verdichting is bij voorkeur te realiseren in dorps- en
stadscentra met de nodige basisvoorzieningen in de nabijheid.
Vooral de lagere school op veilige loopafstand van de woningen
is van belang.
Uitzondering:
waardevolle vierkantshoeves in de zones voor landelijk wonen
kunnen eventueel via cohousing gevaloriseerd worden.
3..CO-HOUSING, BEJAARDENWONINGEN EN 'MICROHOUSING': GOED VOOR 1/3
VAN DE NIEUWE WONINGEN
Met een bejaardenwoning bedoelen we ofwel een flat met één slaapkamer (65 m²) ofwel
een studio van 55 m². Men kan de oppervlakte nog meer beperken met het systeem van
micro-housing.
Wat is micro-housing?
Een micro-unit bedraagt slechts 25 m² voor een
alleenstaande en ongeveer 37 m² voor twee
personen zonder kinderen.
Microhousing heeft een intelligente binneninrichting,
heel wat ruimte wordt bespaard via openklapbare
meubels zoals de uittrekbare keukentafel, opklapbare
stoelen worden aan de muur gehangen, de
woonkamer wordt slaapkamer via een uitklapbaar
bed.
Hieronder een plan van een dergelijke micro-unit
met binnenafmetingen:
breedte: 3,5 m, lengte: 9,0 m
Overdag.
s'nachts

Men kan zelfs twee mico-units voorzien op het gelijkvloers van een rijwoning van 9 m
breedte. Zodoende heeft men een verdriedubbeling van de wooncapaciteit en wordt de
gezinsverdunning opgevangen zonder extra ruimtebeslag!
Cohousing, bejaardenwoningen en microhousing zijn zeker een heel goede
combinatie
Het beperkt de bouwprijs en men kan op een kleiner oppervlakte wonen.
De sociale mix is automatisch aanwezig omdat gezinnen met kinderen en alleenstaanden
samen wonen in cohousingverband.
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CONCLUSIE 2050:
WE KUNNEN DE BEVOLKINGSGROEI OPLOSSEN IN DE BESTAANDE KERNEN,
ZONDER APPARTEMENTEN !
We hebben een potentie van minimum 650.000 + 400.000 =1.050.000 extra
woningen in de woonkernen.
Dit is mogelijk zonder appartementisering, zonder het aanspreken van de reserve
aan woonuitbreidingsgebieden, zonder het afbreken ons waardevol patrimonium en met
behoud van het kleinschalig woonweefsel.
Voorwaarde:
veel woningen moeten binnen een korte tijd voorzien worden en daar knelt het
schoentje.
1..Versnelde inbreiding: de steden en gemeenten zullen een tandje moeten
bijsteken.
Inbreiding en stadsvernieuwing gaan nu erg traag om de snelle groei van de
woonbehoeften te kunnen opvangen. De 'Vlaamse Confederatie Bouw' stelt terecht dat
de projecten voor stadsvernieuwing tergend traag duren: zowat 10 jaar om een project
van de grond te krijgen.
De gemeenten hebben in principe te weinig personeel om inbreidingsprojecten grondig te
ondersteunen en te begeleiden: het vormen van een draagvlak vergt veel tijd en inzet.
Inbreiding heeft nochtans een maatschappelijke meerwaarde en zou 'het statuut van
maatschappelijk nut' moeten kunnen krijgen. Dan kan men eventueel onteigenen om de
versnipperde percelen in de binnengebieden te kunnen samenvoegen.
Ook voor de gemeente is er een meerwaarde aan inbreiding: de gronden worden meer
waard dank zij inbreiding. Men kan dus extra personeel inzetten, het zal lonen.
2.. Versnelde sanering van de individuele rijwoningen
De individuele eigenaar moet de nodige stimulansen krijgen.
Krachtige subsidies (min. 30 %) kunnen deze dubbele sanering stimuleren.
De drie voorwaarden voor dergelijke subsidie:
Ten eerste: het moet een rijwoning zijn in een woonkern,
Ten tweede:het toevoegen van een kleine wooneenheid,
Ten derde: het sanering naar lage energiewoning: 30 kWh/m²/jaar.
De nodige financiële middelen kunnen vrij gemaakt worden dank zij het afschaffen van
alle andere subsidies voor verspreide woningen in de 'nevelstad'.
3.. Kleine woningen, bejaardenwoninen en micro-housing, dienen meer
bekendheid te krijgen en ingeburgerd te geraken, vooral in het kader van cohousing.
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IV.. DE CONCRETE OPTIES VAN EEN DORPS-INBREIDINGSPLAN
1. BESTAAND WOONWEEFSEL ALS BASIS VOOR VERDICHTING
De bestaande architectuur en het karakter van het dorp zijn bepalend voor de wijze van
verdichting.
Gezien 50 woningen per ha mogelijk is met ontdubbelde rijwoningen is het behoud van
het straatbeeld geen enkel probleem.
2. DE 400 M CIRKEL IS DE BASIS = INBREIDINGSGEBIED
Verdichten in de cirkel dankzij ontdubbeling van de bestaande rijwoningen.
Verdichten van de centrumstraat tot 3 bouwlagen (twee woonlagen met diensten op het
gelijkvloers.
Invullen (=inbreiding) van de onbebouwde percelen en/of brownfields binnen de cirkel,
eventueel via een belasting op de onbebouwde percelen.
De nieuwe woningen in het inbreidingsgebied zijn ingeplant rond autovrije
binnenkoeren waar de kinderen veilig kunnen spelen in een aangenaam micro-klimaat.
Walk to work:
Een ambachtelijke zone is van belang om te vermijden dat het dorp een 'slaapdorp'
wordt. Tevens kan men te voet en per fiets naar het werk.
Voorzieningen op loopafstand
Binnen de cirkel van 400 m straal heeft men een oppervlakte van 50 ha.
Dit geeft een potentieel van 50 ha x 50 woningen/ha = 2.500 woningen = 5.750
inwoners (2,3 inwoners/woning).
Met dergelijke woondichtheden is het heel goed mogelijk om alle noodzakelijke
voorzieningen op loopafstand te organiseren:
winkels, diensten en bedrijven op het gelijkvloers, kantoren boven de woningen,
groenvoorziening met kinderspeelruimte en het openbaar vervoer: tram/bus op eigen
bedding met halte in het centrum van de loopcirkel.
3. VERKEERSLUW
Binnen de cirkel: verkeersluwe aanleg van
de straten met voorrang voor voetgangers
en de fietsers.
Het voorzien van parkings met 1,5 auto’s
per woning is nefast: dit geeft 3 auto’s per
ontdubbelde rijwoning.
Dit is ook overbodig gezien we rekening
moeten houden met de vergrijzing en de
mogelijkheid van auto-loos wonen en
autodelen in het centrum.
Daarom is de norm van één
autostandplaats per ontdubbelde rijwoning
een betere norm. Tevens zal men moeten
vermijden dat er garageporten worden
voorzien in elke rijwoning.
De oplossing moet gevonden worden in de
binnengebieden met gemeenschappelijke
stalplaatsen.
Een ontsluiting met een parallelweg is aan
te raden, zo kan men de centrumstraat
verkeersluw maken zodat de kinderen
veiliger naar de school kunnen.
Open ruimten in deze cirkel maximaliseren voor wonen, groen en
woongebonden functies
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V.. VERDICHTINGS-BELEID OP NIVEAU VAN DE GEMEENTE
EERSTE STAP: VISIEVORMING
Opstellen van een richtplan voor
kernversterking.

TWEEDE STAP: CONCREET PLAN
Opstellen van een concreet
verdichtingsplan.

DERDE STAP: UITVOERINGSPROJECTEN
Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): dit is de
laatste fase.

De verdichtingsprocedure vereist een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Deze procedure duurt ongeveer 2 jaar maar in de praktijk loopt dat gewoonlijk uit tot 3
jaar.
Naast dit tijdsaspect zijn er nog andere nadelen.
Onvoldoende kwalitatief gericht.
Een RUP vormt een noodzakelijk wettelijk kader, maar is moeilijk in staat om kwaliteiten
af te dwingen.
Weinig flexibel.
Een RUP heeft een vastgesteld kader dat bij veranderende omstandigheden moeilijk kan
aangepast worden.
Daarom is het beter dat een RUP in de laatste fase van een uitvoeringsproject wordt
toegepast zodat een RUP-op-maat kan gemaakt worden na grondige inspraak en een
duidelijke visie op het project met 3D voorstellingen.
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VI.. VOORBEELDSTUDIES
1.

ALTERNATIEF VERDICHTINGSPLAN VOOR ROTSELAAR

Het bestuur van Rotselaar wil verdichting tot 4 woonlagen realiseren met een
stedenbouwkundige verordening!
MAAR…ondervindt heel wat weerstand bij de bevolking.
Met een verordening alleen kan je geen kwaliteiten maken, daarvoor heb je een
inbreidingsplan nodig met kwalitatieve architectuur en ook een draagvlak bij de
bewoners.
De verhoging naar drie à vier woonlagen kan je niet zo maar op een landelijke gemeente
toepassen, men dient er rekening mee te houden dat er mensen wonen met bepaalde
rechten en dat deze rechten moeten beschermd worden.
Zo dient de privacy gerespecteerd te worden. (zie foto hieronder)
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Woonbehoefte tegen 2050, berekening: zie pagina 8
De behoefte aan nieuwe woningen is berekend op basis van prognoses met een
gezinsgrootte van gemiddeld 2,3, de inwijking is meegrekend.
Tegen 2050 is er een behoefte aan 2.869 nieuwe woningen.
Het woningaanbod van het bestaande verdichtingsplan 'Wonen in meervoud':
Type 1 met drie extra woonlagen: 1464 appartementen.
Type 2 met twee extra woonlagen: 1914 appartementen.
Totaal: 3.378 extra woningen zijn mogelijk dankzij het verhogen van het aantal
woonlagen tot 3 à 4.
= ZEER GROOT OVERAANBOD
De voornaamste kritiek is het verstedelijken van de landelijke gemeente via een
gigantisch overaanbod aan bouwmogelijkheden. Het 'suburbaan aanzuigeffect' is niet te
onderschatten omdat wonen in Rotselaar nu eenmaal aantrekkelijker zal zijn dan in de
stad. De aanschaf van een auto zal men er wel bij nemen.
De andere nadelen van dit plan:
o Protest van de bewoners vanwege het vernietigen van het landelijk karakter en het
verlies aan individuele woonkwaliteit (zoals de privacy).
o De belangen van de bestaande bewoners worden geschaad vanwege de inkijk vanuit
de hogere verdiepingen.
o Door het overaanbod aan woongelegenheid wordt de immigratie aangemoedigd en de
pendel versterkt.
o Door de toename van de pendel verhoogt de verkeersdrukte.
o Vastgoed neveneffecten: speculatie ten koste van het algemeen belang.
De waarde van de bestaande woningen daalt vanwege de privacyproblemen en de
waarde van de bouwgrond stijgt vanwege de vier bouwlagen. De oorspronkelijke
bewoners en gebouwen worden hierdoor weggedrongen met de typische
verstedelijking en identiteitsverlies tot gevolg.
ALTERNATIEF PLAN – DORPSKERNHERWAARDERING ZONDER APPARTEMENTISERING
Een bloeiende middenstand is van belang om de minimale dienstverlening op loopafstand
te kunnen garanderen. Dit is mogelijk via kernversterking.
De openbare ruimte moet autoluw aangelegd worden en rond de kerktoren moet men
een goed uitgekiend verdichtingsplan uitdenken, samen met de bewoners.
De basis: de loopafstand: 400 m
De straal van 400 m rond het centrum verdient bijzondere aandacht omdat dit een
aanvaardbare loopafstand is naar de voorzieningen.
De basisvoorzieningen zoals de lagere school en de primaire winkels op loopafstand moet
steeds het basisprincipe zijn. Een cirkel met een straal van 400 m bevat een oppervlakte
van 50 ha. Een dichtheid van 50 woningen per ha is te realiseren met de ontdubbelde
rijwoning.
Op 50 ha binnen de cirkel van 400 meter straal bekomen we: 50 X 50 ha = 2.500
woningen.
Conclusie en advies:
beperk de verdichting in landelijke kernen tot de cirkel van 800 m. diameter.
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DE CONCRETE OPTIES VAN HET INBREIDINGSPLAN
1.. Gedeeltelijk aansnijden van het woonuitbreidingsgebied voor sociale woningen, cohousing en een ambachtelijke zone. Dit uitbreidingsgebied is volledig ingesloten en ligt
vlak tegen het dorpscentrum. verplaatsen van het zonevreemde bos.
De ambachtelijke zone is van belang om te vermijden dat Rotselaar een 'slaapdorp'
wordt van Leuven. Tevens kan men te voet en per fiets naar het werk.
2.. Een ontsluiting met een parallelweg is aan te raden om deze nieuwe woonuitbreiding
en de ambachtelijk zone te ontsluiten, tevens kan men de centrumstraat verkeersluw
maken zodat de kinderen veiliger naar de school (vrije basisschool De Klinker) kunnen.
Deze school is net aan de rand van het dorp gelegen.
3..Invullen van de onbebouwde percelen binnen de cirkel, eventueel via een belasting op
de onbebouwde percelen.
4.. Verdichten in de cirkel met ontdubbeling van de bestaande woningen.
5.. Verdichten van de centrumstraat tot 3 bouwlagen (twee woonlagen met diensten op
het gelijkvloers. (rode kleur)
6.. Binnen de cirkel: verkeersluwe aanleg van de straten met voorrang voor voetgangers
en de fietsers.
7.. De nieuwe woningen in het inbreidingsgebied zijn ingeplant rond autovrije
binnenkoeren waar de kinderen veilig kunnen spelen in een aangenaam micro-klimaat.
8.. Inbreiding van een deel landbouwgebied is belangrijk om maximaal woningen op
loopafstand te kunnen realiseren t.o.v. de voorzieningen.
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2. ALTERNATIEF INBREIDINGSPLAN VOOR STEENHUFFEL
Brownfieldsanering (5 ha) ‘onder de kerktoren’.
Uitgangspunten en ontwerpprincipes.
1. Aanvaardbare loopafstanden naar het dorpscentrum:
maximum 300 m naar groene ruimte, speelplein, lagere school, postkantoor,
voedingswinkels, café, apotheek, e. d...
2. Voor bejaarden: 100 m loopafstand is mogelijk vanuit het centrale deel.
3. Voor de kinderen: minder dan 400 loopafstand naar de lagere school en een veilige,
verkeersvrije route is mogelijk.
4. Walk to work: lokale tewerkstelling is mogelijk dankzij de brouwerij en kleine
ambachtelijke bedrijven.
5. Lokale bevolkingsgroei is op te vangen met een minimum aan ruimte beslag.
De woonbehoeften
Gezien het ontbreken van een efficiënt
openbaar vervoer is deze kern geen
‘groeikern’.
Daarom zijn de woonbehoeften te beperken
tot de plaatselijke bevolkingsaangroei en de
gezinsverdunning (vergrijzing).
Huidig aantal inwoners: 2827 bewoners en
aantal gezinnen: 1104.
Huidige woningbezetting: 2,56 inwoners per
woning.
Prognose woonvraag 2050, op basis van
de bevolkingsaangroei van 16 %

2.827 + 16 % = 2.827 + 452 = 3.279 inwoners.
Prognose woonvraag op basis van de
gezinsverdunning
Prognose: de woonbezetting evolueert naar 2,56 tot 2,3 inwoners per woning.
Dit geeft een woonbehoefte van: 1.425 woningen.
Bestaande aantal woningen: 1.104.
Totaal: 1.425-1.104 = 322 nieuwe woningen te voorzien.
Op domein Sarens is er plaats voor 200 à 300 woningen en de overige kunnen opgelost
worden in het verdubbelen van de bestaande rijwoningen en het opvullen van de
bestaande kavels.
Het inbreidingsplan
De vier verkeersvrije clusters kunnen 7
cohousing gemeenschappen huisvesten
van elk 20 à 30 woningen.
Dichtheid: 44 à 60 woningen/ha met
twee à drie woonlagen rond
gemeenschappelijke binnenkoeren.
Indien we elke cluster vervangen
door een woontoren en we streven
naar dezelfde dichtheid, dan
bekomen we 18 verdiepingen per
toren.
De architectuur: de gestapelde villa en
de gestapelde rijwoning.
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De clusters zijn autovrij en vormen
een aangenaam en veilig
microklimaat voor spelende
kinderen.
De kwaliteiten van de rijwoning en
van de villa zijn behouden in dit
verdichtingsconcept.
De privétuin, de veranda, het
overdekt terras, de serre, zijn
allemaal mogelijk.

De woningen (geen
appartementen) zijn herkenbaar
van op de (verhoogde) straat.
Er is veel ontmoetingsruimte
voorzien met mogelijkheden tot
spontaan contact.

22

ACTUA
KANTTEKENINGEN BIJ DE VISIE VAN DE BOUWMEESTER OP
VERDICHTING
BRON: de powerpointpresentaties van de bouwmeester.
ARGUMENTEN OM TE VERDICHTEN
Bouwmeester Leo Van Broeck streeft naar een
omkering van een 'anti-stedelijke houding' en
stelt ons hele gedrag in vraag. 'We zijn
sprinkhanen die de aarde opvreten'.
Deze anti-stedelijke houding is een normaal
verschijnsel gezien deze veroorzaakt is door
de onleefbaarheid en de kindonvriendelijkheid
van de steden. Vooral het autoverkeer is de
grote boosdoener.
Mensen zijn geen sprinkhanen die de
natuur opvreten.
De ware oorzaak van de versnippering zijn de
gewestplans uit de jaren '60, in combinatie
van de verloedering van de steden. Er zijn gigantische hoeveelheden bouwgronden
gecreëerd en de steden werden ontvolkt door de schuld van de onleefbaarheid voor
gezinnen met kinderen.
De bewoners treffen geen schuld: als je een beer bij de honingpot zet is de beer niet
schuldig maar wel diegene die de honingpot er heeft gezet.
Wereldwijd is de landvlucht en de verstedelijking een gigantisch ecologisch en sociaal
probleem.
De grote fout uit de jaren ’60:
Met zones voor ‘landelijk wonen’ verdwenen de landschappen.
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DE JUISTE OPLOSSING VOOR DE FILES
Vaststelling: de meeste auto's komen uit
de villagebieden en niet uit de kernen met
een treinstation - de rode kleur zijn auto
en de groene kleur openbaar vervoer.
(vlg.'De Lijn')

De NMBS-GEN-stations zullen de files niet
oplossen omdat ze het autogebied niet
aandoen. Het Gen-project zal de pendel
aanmoedigen en satelietsteden doen
ontstaan.

Het grote probleem is het voortransport en daarom is de auto onmisbaar.
MAAR...
Dat voortransport kunnen we
oplossen met een 'boerentram'
(tram met vele haltes) en
paternosterparkings. Deze
kleine parkings zijn kort bij de
woningen gelegen en zijn
vooral ingericht voor
elektrische
eenpersoonsvoertuigen.
Deze voertuigen kunnen met
zonnepanelen worden
opgeladen terwijl men op
kantoor zit.
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HOE VERDICHTEN ?
OFWEL 'UITDOVINGSBELEID' (volgens Leo Van Broeck) = MASSALE AFBRAAK
1. Reduceren van de bebouwde oppervlakte van 32 % naar 20 % (dit uitdovingsbeleid
betekent afbreken van zowat de helft van de huizen in het buitengebied).
2. De introductie van een legaal ondersteunde methode voor het ruilen van
grondrechten om te kunnen verdichten op de juiste plaatsen.
M.a.w. : het afbreken van bestaande villa’s, de grond teruggeven aan de natuur en
dan een meerwaarde geven in de kern via grondruil dankzij hoogbouw.
3. Het 'herscholen' van de verdunningsmentaliteit aan de stedenbouwkundige loketten:
''Je krijgt pas je vergunning als je er een paar bouwlagen bij doet."
4. Realiseren van minstens 25 % beschermd natuurgebied.
OFWEL GEEN AFBRAAK = ARCHITECTUUR ALS DRAGER VAN DE NATUUR
Valoriseren van de bestaande bebouwing naar zero impact.
Herstel identiteit van de lokale woongemeenschappen.
Geen afbraak.
Groene architectuur bevordert de biodiversiteit.
1..VAN 32 NAAR 20 % BEBOUWDE OPPERVLAKTE?
De bouwgronden van de lintbebouwing zijn bijna allemaal volgebouwd, op een paar
percelen na (iets wat men actueel beschouwd als zeer goede belegging).
Slecht gelegen woongebieden inkrimpen:
dit geldt alleen maar voor de woonuitbreidingsgebieden en dit moet passen in een
verdichtingsplan.
De helft van de woningen in het buitengebied afbreken is onhaalbaar.
Men dient de Vlaamse Wooncultuur als uitgangspunt te nemen en vanuit die typische
woonkwaliteiten een 'lokaal verankerde' verdichting realiseren. Dit kan alleen via een
degelijk draagvlak bij de bewoners.
2.. HET UITDOVINGSBELEID IS EEN AFBRAAKBELEID, MAAR…
AFBREKEN IS EEN ECOLOGISCHE MISDAAD behalve als het niet anders kan vanwege
extreme bouwvalligheid.
Versleten gebouwen?
Een uitdrukking die de bouwmeester veel gebruikt is ‘Versleten gebouwen’, welnu, deze
bestaan niet echt. Immers, indien dat zo zou zijn, dan kunnen we onze historische
steden zoals Brugge en Gent afbreken. Renovatie wil zeggen: oude gebouwen aanpassen
aan de nieuwe normen.
Het afbreken van bestaande villa’s en dan via grondruil een meerwaarde geven aan de
beter gelegen gronden is slechts mogelijk via hoogbouw, dit is gelijk aan de vernietiging
van de identiteit van onze dorpen.
Goed voor de grote studiebureaus en de grote aannemers , ‘Confederatie Bouw’ is
vragende partij...
Deze afbraak is totaal onrealistisch omdat de mensen een lagere woonkwaliteit niet
zullen aanvaarden.
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DE
1.
2.
3.

VOORDELEN VAN DE (ECO-)VILLA’S: veerkracht
Meer mogelijkheden voor groene energie.
Mogelijkheid van een eigen moestuin.
De vergroting van de biodiversiteit dankzij de tuinen, dit in tegenstelling met de
agro-industrie die alles kaal scheert.

DE FOCUS EN JUISTE STRATEGIE tegen de versnippering is de WOONSTAD die ons
terug verliefd doet worden op de stad. De mensen en vooral de gezinnen met kinderen
zullen dan vanzelf naar de stad trekken zonder dwang.

3.. MOETEN WE DE AMBTENAREN HERSCHOLEN?
Niet de ambtenaren maar wel de architecten/ontwerpers dienen herschoold te
worden.
Immers, de ambtenaren passen de regels toe die meestal de ontwerpers hebben
voorgeschreven.
Het aantal bouwlagen moet afhangen van een goed bestudeerd verdichtingsplan dat
grondig besproken wordt met de betrokken bewoners.
Zie "URBAN RENNAISSANCE", citaat van Lord Richard Rogers: "Zorg voor een periode
van vijf jaar opleiding, om ervoor te zorgen dat de architecten, de ruimtelijke planners,
de projectmanagers en de stedenbouwkundige ontwerpers kunnen profiteren van de
beste expertise".
4.. HET REALISEREN VAN 25 %
NATUURGEBIED?
Het is een mooie doelstelling, maar voor de
biodiversteit zijn er andere en meer efficiënte
maatregelen nodig. De agro-industrie spuit nu
alle biologisch leven kapot en dit is het meest
dringende probleem.
Een betere oplossing is de transitie van de
agro-industrie naar een biologische landbouw
met herstel van de haagkanten en de
bodemkwaliteit.
Uittreksel uit 'Gezond Bouwen en Wonen':
haagkanten zijn onmisbaar voor de
biodiversiteit in het landschap en de
ecologische landbouw.
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CONTROVERSIELE MAATREGELEN, PRAKTISCHE DISCUSSIEPUNTEN
1. De kroonlijsthoogte volgens Leo Van Broeck.
"We moeten vertrekken vanuit een minimale kroonlijsthoogte, niet een maximale.
Stoppen met het uitlijnen van kroonlijsthoogtes. Indien men verdichting combineert
met uitgelijnde kroonlijsthoogtes eindigen we met een nefast model dat lijkt op de
Belgische zeedijk. Vrijere kroonlijsthoogtes en een meer gearticuleerd straatprofiel
zijn onvermijdelijk als we verdichting willen combineren met een goede
daglichttoetreding. "
Buenos Aires als een inspirerend voorbeeld?
"In deze stad is nooit een maximale bouwhoogte vastgelegd. Wel is een totale massa
per bouwblok vastgelegd, gekoppeld aan een systeem van verdeling van de massa
over de verschillende percelen en de bezonning. De torens die in de bouwblokken zijn
ontstaan, zijn nu beschermd erfgoed."
JA, MAAR...
ER MOET ZOWEL EEN MINIMALE ALS EEN MAXIMALE HOOGTE VASTGESTELD WORDEN
IN FUNCTIE VAN DE OMGEVINGSKWALITEIT.

De harmonieregel geeft een boeiend dakenspel.
Gelijkgeschaafde kroonlijsthoogten geven monotonie.
Buenos Aires: disharmonie in plaats van harmonie.
Men kan best een boeiend dakenspel realiseren dank zij een genuanceerd masterplan.
2. De harmonieregel volgens Leo Van Broeck
"De regel van harmonie als basis van goede ruimtelijke ordening dient te worden
afgevoerd."
ER IS NIETS FOUT MET DE HARMONIEREGEL, INTEGENDEEL
de harmoniergel moet meer dan ooit gespecificeerd worden,
zie Vitruvius: dit principe is meer dan 2300 jaar oud en gaat zelfs terug naar de Griekse
tijd. Het is een fundament van onze stedelijke beschaving.
Het modernisme is de enige stijl bij
geen enkele andere past. Vandaar het
voorstel om de harmonieregel af te
schaffen.
Vitruvius: "Maak de stad mooi en
vandalisme verdwijnt".
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OVER HOOGBOUW
STANDPUNT LEO VAN BROECK
"DE ECHTE OORZAAK VAN DE PROBLEMEN MET HOOGBOUW LAG NIET BIJ DE HOOGTE
VAN DE GEBOUWEN, MAAR WEL BIJ
1. de monofunctionele stedenbouw: wooncomplexen zonder voorzieningen,
2. de traumatiserende kaalslag: massale afbraak van het vertrouwde woonweefsel,
3..de geconcentreerde kansarmoede: woonkazernes voor de armen.
NOCHTHANS
DE HOOGTE IS WEL DEGELIJK HET PROBLEEM VOOR GEZINNEN MET KINDEREN
MENSEN ONTMOETEN ELKAAR HORIZONTAAL EN NIET VERTIKAAL.
1. Multifunctionaliteit is alleen maar mogelijk op het gelijkvloers. Met een sokkel maak
je nog geen leefbaar plein of straat of een aangenaam micro-klimaat.
2. Traumatiserende kaalslag is quasi onvermijdelijk bij hoogbouw.
3. Mensen met geld willen niet in die troosteloze blokken wonen; dus zeggen dat de
arme mensen de oorzaak zijn van die mislukkingen is er ver over.
Luxe torens zijn er ook, men leeft er in isolement = apartheidsarchitectuur.
Na het vernietigen van de open ruimte nu ook de vernietiging van de
dorpskernen?
Twee woontorens aan elke kerktoren? (tekening volgens Leo Van Broeck)

Architect Jan Gehl: “Het modernisme is de echte oorzaak van de crisis in de
steden”: stadsvlucht door monocultuur en verschraling.
Biodiversiteit: ook een probleem in de architectuur.

DE BASISPRINCIPES VAN HET MODERNISME STAAN REGELRECHT IN CONTRAST MET DE
BASISPRINCIPES VAN HET BIO-ECOLOGISCH BOUWEN EN WONEN.
CITAAT Hundertwasser, Oostenrijk.
"Monotonie is de ergste vervuiling: het is gif voor de ziel, deze bouwstijl is
gevoel- en emotieloos, dictatoriaal, harteloos, agressief, glad, steriel, zonder ornament,
koud, onpoëtisch, onromantisch, anoniem …een gapende leegte.“
CITAAT Architect SIMON VELEZ, Columbia.
“Architectuur is een culturele expressie. De moderne architectuur faalt in het weergeven
van de inheemse wooncultuur. Deze extreme vorm van globalisatie maakt me boos.”
CITAAT Architect TOYO ITO, Japan.
“De architect zou zich beter bezig houden met de mensen dan met zichzelf.”
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Klachten van omliggende bewoners op woontorens
o grote vervoersstromen en parkeeroverlast,
o verstoring microklimaat en windhinder,
o verstoring privacy, zoals inkijk in de privé tuinen,
o verstoring van de rust in de buurt,
o hinder van de slagschaduw van de woontoren,
o horizon vervuiling: verstoring van de skyline.
Klachten van hoogbouw-bewoners
o onleefbaar voor kinderen,
o burenhinder, vooral akoestische hinder,
o veel weinig sociaal contact, men kent zijn buren niet,
o geen identiteit en herkenbaarheid van de eigen woning,
o
geen contact met begane grond.

KINDVRIENDELIJKE HOOGBOUW BESTAAT NIET.
Zie nieuwsbrief nr 16: De kindvriendelijke stad.
http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrief_HAH_2014_nr16_DE_KINDVRIENDELIJKE_
STAD.pdf
De
1.
2.
3.

voornaamste ontwerpprincipes van de kindvriendelijke stad :
Kinderen tot 6 jaar: speelruimte onmiddellijk bij de woning.
Kinderen van 6 tot 12 jaar: veilige speelruimte met toezicht vanuit de woning.
De schoolroute: veilige schoolroute op loopafstand zonder kruisen van autoverkeer,
de 400 m. regel.
Vooral de tweede regel is een probleem bij hoogbouw: vanaf de 4 de verdieping is er
geen contact meer met de begane grond.
Woontorens zijn uitzonderlijk mogelijk voor alleenstaanden en jonge koppels in
transitiewoningen. (tijdelijk verblijf)
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DE SLAGSCHADUW VAN EEN WOONTOREN (60 M HOOGTE, 70 APPARTEMENTEN)
BIJ 150 M : 1 UUR SLAGSCHADUW
BIJ 75 M : 2 UUR SLAGSCHADUW
BIJ 32 M : 3 UUR SLAGSCHADUW
DE VLAREM WETGEVING BEPAALT EEN
PLAFOND VAN
MAXIMUM EEN HALF UUR SLAGSCHADUW
PER DAG.
De bezonningsstudie leert ons dat de
schaduwkegel te veel hinder geeft in een
straal die gelijk is aan de hoogte van de
woontoren.
Als we die afstand toepassen kan men geen woningen voorzien binnen die cirkel.
Met torens in een park heb je geen dorp of stad.
Spontane ontmoetingen zijn er niet mogelijk, vervreemding leidt naar eenzaamheid,
subjectieve onveiligheid en verzuring ontstaan omdat iedereen vreemdeling wordt.
Dit is apartheidsarchitectuur.
WOONTORENS STAAN IN PRINCIPE IN HET WOONGEBIED WAARDOOR DE SLAGSCHADUW NIET TE
VERANTWOORDEN IS - OOK DE PRIVACY WORDT GESCHONDEN.

Indien men met de slagschaduw rekening
houdt, dan moet men een cirkel vrijhouden
die gelijk is aan een straal die gelijk is aan de
hoogte. In dit geval geeft dat een diameter
van 120 m dat is één ha oppervlakte.

Op één ha kan men laagbouw met drie
woonlagen voorzien, dat geeft 70
woningen. Dit geeft een leefbare
verdichting zonder de nadelen van
woontorens.

Conclusie: woontorens zijn nergens voor nodig en hebben alleen maar nadelen.
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Website: www.hetautonomehuis.be
Gratis te downloaden E-BOEKEN
o
o

Het e-boek “Het Autonome Huis”.
Het e-boek “Het Nieuwe Wonen”.

Te downloaden bij ALTERNATIEVE ONTWERPEN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Advies tramtraject te Londerzeel.
Opiniestuk verkeer Brussel
Alternatief voor het Brouckereplein te Brussel.
Alternatief voor de Wetstraat - Brussel
Bruggebouw over kanaal - Brussel
Het nieuwe Broeckereplein - Brussel
Alternatieve tramroute voor Londerzeel
Inbreidingsplan voor Steenhuffel
Inbreidingsplan voor Rotselaar
Papenvest Brussel: alternatief voor hoogbouw
Alternatief voor het Saincteletteplein - Brussel

De nieuwsbrieven van 2015
Nr 25: De watermotor
Nr 24: 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.
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.
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.
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
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 nieuwsbrieven.
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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
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