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INLEIDING
Waarom verdichten in de steden?
Vanwege het autoverkeer zijn de steden vooral gegroeid ten koste van de groene gordel.
Dank zij een hogere woondichtheid in de steden kan men de bevolkingsgroei opvangen in
de steden zelf.
“Towards an Urban Renaissance “ de hergeboorte van de woonstad.
Bron: Final report of the urban task force chaired by Lord Rogers of Riveside, Soan Press,
1999.
'Naar een Urban Renaissance' was een studie geschreven door ‘Urban Task Force’ van
het Verenigd Koninkrijk onder leiding van (Lord) Richard Rogers en gepubliceerd op 29
juni 1999. Men onderzocht de vraag hoe de 4 miljoen nieuwe woningen de volgende 25
jaar kunnen gebouwd worden in de steden zonder verdere aantasting van de groene
gordel.
Een uitdaging: van pendelstad naar woonstad. We moeten de mensen overtuigen om in
onze steden te komen wonen.
Deze studie geeft een visie op duurzame vernieuwing van onze steden van pendelstad
naar woonstad: compact, multi-centered, geïntegreerd wonen en werken, sociaal
gemengd, met een goed ontworpen woonweefsel en ecologisch verantwoord. Men focust
op de noodzaak om het bestaande stedelijk weefsel te upgraden en om de verwaarloosde
en vervallen industrieterreinen in de steden te gebruiken om zodoende het platteland te
vrijwaren.
De juiste redenen om te verdichten zijn:
1. VRIJWAREN VAN DE GROENE GORDEL rond de steden
2. DE SOCIALE REDENEN voor meer
verbondenheid.
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.

Bejaarden en kinderen houden van verdichting omdat dit de contacten bevordert.
Voor de bejaarden
Dank zij hogere woondichtheden kan men de primaire voorzieningen op een korte
loopafstand organiseren. (100 m)
Voor de kinderen
Hogere dichtheden resulteren in meer speelkameraadjes in de buurt en een korte
loopafstand naar de school. (max. 400 m)
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I.

PROBLEEMSTELLING

1. DE WOONKWALITEIT VAN ONZE
HUIDIGE STEDEN IS ONDERMAATS
De stad is nu nog niet aantrekkelijk
genoeg.
Waarom trekt men weg uit de steden?
Waarom is er geen concurrentie met de villa in
het groen?
Het antwoord vinden we in het boek:
“DE GEEST VAN SUBURBIA”
(Pascal DE Decker en Bruno Meeus)
1. Kindonvriendelijk: geen speelruimte kort bij de woning en onveilige looproutes naar
de school.
2. Leefmilieuproblemen: vervuiling, verkeer, veel te weinig groenvoorziening.
3. Subjectief onveiligheidsgevoel.
4. Te veel ‘vreemdelingen’.
5. Geen thuisgevoel, geen verbondenheid met de woonbuurt
Waarom ouders met 2 kinderen wegtrekken uit de stad
Bron: 'Brusselse dichtheden en woonvormen'.
(Bernard Decleve, Risvcilla Ananian, Maurice Anaya, Anne Leslieux)
1.. De weg naar school is onveilig ofwel te ver.
2.. Te weinig speelruimte voor de kinderen.
van 0-6 jaar:
het ontbreken van een groot terras of tuin in de onmiddellijke nabijheid van de
woning.
van 6 tot 12 jaar:
geen gemeenschappelijke speelruimte die vanuit de woning te controleren is.
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DE HOOFDOORZAAK VAN DE STADSVLUCHT: DE KINDEREN
De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, zit met zijn handen in zijn haar.
GEZOCHT: JONGE GEZINNEN MET KINDEREN V0OR DE STAD.
Stad zoekt dertigers
Bron: De Standaard 22/02/2014
Meer mensen naar de stad krijgen. Het is een must als we willen beletten dat Vlaanderen
helemaal volgebouwd raakt. De dertigers met kinderen zijn de moeilijkste doelgroep.
“Huisvesten we de bevolkingsaangroei volgens de oude verspreide patronen dan raakt
het gehele gebied tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven – de Vlaamse Ruit –
helemaal dichtgemetseld. ‘Dat wordt een suburbane brij zonder leefkwaliteit, met niet te
overziene problemen inzake mobiliteit en milieu”, voorspelt Mechels burgemeester Bart
Somers. Ook hij is daarom een grote pleitbezorger van het idee om mensen naar de stad
te lokken en er te houden.
“We moeten de mensen weer verliefd laten worden op de stad. De stedelijkheid
terug in hun hoofd krijgen.”
Foto’s: Marco Mertens - Het Clarenhof in
Mechelen: bedoeld om jonge gezinnen aan te
trekken, maar vooral bevolkt door
vijftigplussers.
MAAR, vraagt Bart Somers: 'Hoe doe je
dat?'
Uit onderzoek blijkt dat de top drie van de
redenen waarom gezinnen wegvluchten uit de
stad zijn: een gebrek aan groen, de
verkeersdrukte en het tekort aan betaalbare
gezinswoningen met een tuin.
Men kan het tij keren o.a. door de aanleg van
parkjes, collectieve tuintjes, voorzieningen
voor voetgangers en fietsers, autoluwe straten.
De meeste steden hebben daar de jongste jaren in geïnvesteerd en uit de cijfers blijkt
dat de stadsvlucht gedeeltelijk gestopt is.
Bart Somers: ‘We slagen er wel in de twintigers te lokken, maar als die twee kinderen
krijgen vertrekken ze weer, als dertigers, naar de rand. Het zijn die tweeverdieners uit
de middenklasse die een stad nodig heeft.’
Om hen binnen de stad te houden zal men meer woon- en leefkwaliteit moeten bieden.
‘Het woningaanbod is niet geschikt voor hen. De oude, historische panden zijn
peperduur.'
Pogingen om een aanbod te creëren op hun lijf geschreven sorteren niet altijd het
gewenste effect, ervaarde Somers. Zo was er het project Clarenhof in het centrum. Mooie
appartementen met een binnentuin. ‘Wie kwam er vooral op af? Vijftigplussers die hun
villa in Keerbergen verkocht hebben omdat de kinderen het huis uit zijn. Ze zijn welkom
hoor, maar het zijn niet de jonge gezinnen die we zo nodig hebben. Die jonge gezinnen
zagen we dan weer wel de oude huizen in de buurt opkopen en opknappen.’
De hamvraag van Bart Somers: "Waarom is 'Clarenhof' niet kindvriendelijk?”
Het is toch architectuur van een hoge kwaliteit?"
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WAAR KUNNEN DE KINDEREN HIER SPELEN?
Project Clarenhof te Mechelen; bedoeld voor gezinnen met kinderen maar…. bewoond
door 50- plussers.

Barbican centre te Londen

Mooie buitenruimte: een groen plateau boven een garage is ontworpen als kijkgroen, niet
echt bruikbaar voor gezinnen met kinderen.
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ANDERE OORZAKEN VAN STADSVLUCHT
Leefmilieu, luchtkwaliteit en autoverkeer.
Vele stadsbewoners verlaten de stad omwille van het ongunstige woon-en leefmilieu. De
mensen verleiden om terug in de stad te gaan wonen zal maar mogelijk zijn als men
deze problemen grondig aanpakt. Het verbieden van auto’s met verbrandingsmotor zal
een belangrijk middel zijn om dit geschikte leefmilieu te realiseren.
Gebrek aan groen op loopafstand, vooral voor kinderen en bejaarden.
Naast scholen en kinderopvang is de veilige kinderspeelruimte in een lokale groene oase
van cruciaal belang.
De normen die we in de boeken lezen worden bijna nooit gehaald.
- Per woninggroep (30-50 woningen): klein speelpleintje:100 à 200 m².
- Per woonbuurt (1.200 inwoners): speelruimte met verhard gedeelte: 1.000 m² op max.
300 à 400 m. loopafstand .
- Per woonwijk (3.000 inwoners): sportvelden en gemeenschappelijke lokalen: 6.600 m2
op max. 600 à 800 m. loopafstand.
Nieuwe parken zijn niet altijd een
oplossing: (bijvoorbeeld aan de
Ninoofse Poort te Brussel) De
bewoners kregen hun park en de
promotors hun torens. Maar met een
toren in het park heb je nog geen
leefbare stad. Vooral het directe en
veilige contact vanuit de woningen
met de groene ruimte is belangrijk.
Wat we missen zijn vooral
kleinschalige groene ruimten die
verweven zijn het woonweefsel.
Subjectief onveiligheidsgevoel
Bon: OOG VOOR ELKAAR - Perceptie van veiligheid en sociale controle in de grote stad. Door Talja Blokland.

Menselijke aanwezigheid in de straat, dag en nacht, is nodig. (sociale controle)
Maar dat is niet genoeg!
We hebben ook een lokaal en sociaal netwerk nodig, en het opbouwen van dit netwerk
vereist veel tijd. Wanneer mensen in korte tijd veel verhuizen, dan kent men zijn buren
niet meer. Indien mensen elkaar kennen, weet iedereen wie ze kunnen vertrouwen, dit
geeft een gevoel van veiligheid.
We hebben buurten nodig waar mensen gedurende lange tijd wonen. Wanneer we veel
immigratie en emigratie uit de buurt zien dan geeft dit een gevoel van onveiligheid.
Maar als er voldoende mogelijkheden zijn voor informeel contact (bijvoorbeeld een
supermarkt op de hoek), kan de integratie van de nieuwkomer sneller zijn. Wanneer
deze faciliteiten voor informeel contact niet aanwezig zijn (in woonwijken met torenflats)
zijn sterke migraties een probleem.
De conclusie is heel duidelijk:
We moeten steden met een hoge woonkwaliteit organiseren, zodat gezinnen hun hele
leven in dezelfde buurt kunnen blijven. Dit betekent dat het creëren van kindvriendelijke
steden een positief effect heeft op de samenhang van de wijken en het subjectieve
gevoel van veiligheid.
Conclusie:
Een stad die goed is voor kinderen is ook goed voor iedereen.

8
2. FOUTE VERDICHTINGEN
OVERCONCENTRATIE EN MASSATRANSPORT MET CITYVORMING EN
SATELIETSTEDEN
NADELEN VAN
OVERCONCENTRATIE
1. Overvolle (metro) treinen in de
piekuren en lege (metro)
treinen in de daluren
resulteren in een dure
infrastructuur die inefficiënt
werkt.
2. Onleefbaar en onbewoonbaar
centrum zijn het gevolg van
deze overconcentratie.
3. De woonfunctie wordt
weggedrukt uit de
kantoorzones en de bewoners
verhuizen naar de groene
gordel.

GROENE TORENS EN
ELEKTRISCHE WAGENS WORDEN
DIKWIJLS ALS OPLOSSINGEN
GEZIEN
MAAR DAT ZIJN ZE NIET.

DE
1.
2.
3.

DECENTRALE WOONSTAD MET VOORZIENINGEN OP LO0PAFSTAND IS DAT WEL
Planning van onder uit.
Fijnmazig netwerk van openbaar vervoer.
Kwaliteitsarchitectuur: maak de stad mooi.
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HET MASSA-TRANSPORTSYSTEEM IS DE MOTOR VOOR SPREIDING EN FOUTE
VERDICHTING
Voorbeeld: GEN-NETWERK rond Brussel

Woningnood en stadsvlucht, gecombineerd met massa transport resulteert
onvermijdelijk in SATELIETDORPEN EN- STEDEN.
DE FILES WORDEN ER NIET MEE OPGELOST,
immers: de auto’s komen vooral uit de villagebieden rondom de stad (suburbaan gebied)
en deze liggen te ver van de stations.
De bevolkingsgroei opvangen in een compacte en decentrale stad is de beste
oplossing.
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TORENPLANS
We hebben geen torenplans nodig maar wel
verdichtingsplans rondom de diensten centra.
Bijvoorbeeld het Torenplan voor
Brussel.
Deze torens zijn los gekoppeld
van de buurtcentra en zijn
gesitueerd langs de grote lanen
voor autoverkeer.
De echte voetgangersstad
vereist dat de essentiële
voorzieningen op loopafstand
gelegen zijn, zoals
voedingswinkels, post, lagere
school, enz.
Dus moeten we verdichten op
die plaatsen waar de
voorzieningen zich bevinden.
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VERSCHRALING VAN HET RUIMTELIJK EN SOCIAAL WEEFSEL
DOOR MONOTONE EN GROOTSCHALIGE WOONCOMPLEXEN
Monofunctionele kazernewoningen: fantasieloos

Portiekwoningen
Deze woonvorm wordt het meest toegepast bij
appartementsbouw, bij grootschalige realisaties zijn
er echter een aantal nadelen:
donkere gangen, de eigen voordeur is niet
herkenbaar van op de straat en er zijn gedwongen
contacten met de buren.
Het is 'anoniem' wonen.

Galerijwoningen
Galerijwoningen worden vooral in sociale
woningbouw in Nederland toegepast, het is een
goedkoper concept. (minder trappenhuizen en liften
nodig).
De traditionele galerijwoningen zijn niet zo geliefd
omdat ze een aantal uitgesproken nadelen hebben.
De privacy is het grootste probleem: meestal blijven
de gordijnen dicht omdat men wil voorkomen dat de
voorbijganger binnen kijkt.
De lange, smalle en monotone looproutes geven
aanleiding tot gedwongen contacten.
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WOONTORENS EN HOOGBOUW
Woontorens zijn uitzonderlijk toepasbaar voor alleenstaanden en jonge koppels in
transitiewoningen. (tijdelijk verblijf) Ze hebben echter heel wat nadelen.
1.. Enorm energieverbruik
Het gemiddelde primaire energieverbruik is boven de
500 kwh/m²/jaar
Ter vergelijking: een lage energie woning verbruikt 30
à 60 kwh/m²/jaar.
2.. De hoge kostprijs
Bouwen boven 100 meter is 1,5 keer duurder dan
bouwen tot 30 meter.
Er zijn ook de torenhoge exploitatiekosten.
3.. Horizonvervuiling
Te veel hoogbouw beschadigt het karakter van de stad.
4.. Privacyverstoring
De privétuinen verliezen hun privé karakter.
5.. Grote vervoersstromen
Grote concentraties veroorzaken grote
vervoersstromen.
6.. Geen contact met de begane grond
7.. Gescheiden van buur en natuur
Hinder van de buren en gedwongen contacten.
Weinig sociaal contact, men woont apart in het appartement.
8.. Verstoring micro klimaat: windhinder en slagschaduw
Klachten van omliggende bewoners op woontorens
o grote vervoersstromen, parkeeroverlast,
o verstoring microklimaat , windhinder,
o verstoring privacy, inkijk in de privé tuinen,
o verstoring van de rust in de buurt,
o hinder van slagschaduw,
o horizon vervuiling.
Klachten van hoogbouw-bewoners
o onleefbaar voor kinderen,
o burenhinder,
o weinig sociaal contact,
o geen identiteit en herkenbaarheid,
o apartheidsarchitectuur: geen contact met begane grond.
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KINDVRIENDELIJKE HOOGBOUW BESTAAT NIET
KINDEREN VAN 0 TOT 6 JAAR
De actieradius is beperkt tot 100 m rond het huis (toezicht is nodig).
Daarom spelen kinderen van 0-6 jaar vaak op de galerij in hoogbouw.
Bij meer dan 4 bouwlagen is er geen contact met begane grond.
KINDEREN VAN 6-12 JAAR
Ze moeten zelfstandig kunnen spelen met vriendjes uit de buurt.
Voor de eerste 4 bouwlagen is dat mogelijk: indien men de kinderen kan zien spelen
vanuit de flat, dan kan men ze vanaf 6 jaar buitenshuis laten spelen, met een maximum
afstand van 300 m rond de woning.
Maar dat gaat niet boven de 4 verdiepingen, de ouders zijn bang, pas vanaf 9 à 10 jaar
durven ze hun kinderen buitenshuis te laten spelen zonder begeleiding.

STANDPUNT ARCHITECT LEO VAN BROECK:
"DE ECHTE OORZAAK VAN DE PROBLEMEN MET HOOGBOUW LAG NIET BIJ DE HOOGTE
VAN DE GEBOUWEN, MAAR BIJ
1. de monofunctionele stedenbouw, wooncomplexen zonder voorzieningen,
2. de traumatiserende kaalslag met afbraak van de vertrouwde woonbuurt, en
3..de geconcentreerde kansarmoede, woonkazernes voor de “armen"
NOCHTANS
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. Maar: 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 beweren dat de
arme mensen de oorzaak zijn van die mislukkingen, dat klopt niet.
Luxe torens zijn er ook, men leeft er in isolement = apartheidsarchitectuur.
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DE SLAGSCHADUW VAN EEN WOONTOREN
WOONTORENS STAAN IN PRINCIPE IN HET WOONGEBIED WAARDOOR DE SLAGSCHADUW NIET TE
VERANTWOORDEN IS - OOK DE PRIVACY WORDT GESCHONDEN.

Een woontoren van 60 m hoogte, met 70 appartementen, heeft grote impact kort bij de
toren.
bij 150 m afstand: 1 uur slagschaduw
bij 75 m afstand: 2 uur slagschaduw
bij 32 m afstand: 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 nog geen leefbare stad.
Spontane ontmoetingen zijn er niet mogelijk, vervreemding leidt naar eenzaamheid,
subjectieve onveiligheid en verzuring ontstaan omdat iedereen vreemdeling wordt.
Dit is apartheidsarchitectuur.

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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WEGWAAI - BUITENRUIMTEN
Veel modernistische
architectuur
negeert de
kwaliteiten van een
aaneengesloten
woonweefsel met
de typische
gezelligheid en
herbergzaamheid.

VERSCHRALENDE ARCHITECTUUR
Verschraling is
een rechtsreeks
gevolg van de
modernistische
filosofie die
versiering en
ornament
verwerpt.

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 KWALITATIEF 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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II..VERBETEREN LEEFBAARHEID DANKZIJ VERDICHTEN
1.. SLIM VERDICHTEN: HERGEBOORTE VAN DE WOONSTAD
Hoe verdichten? - drie mogelijkheden
1. Het stedelijk weefsel versterken met ontdubbelde rijwoningen tot 50 woningen / ha.
2. De bestaande handelskernen versterken met hogere dichtheid tot 100 woningen / ha.
3. Inbreidings-architectuur: opvulling van de open ruimten met woonprojecten van hoge
kwaliteit. Dichtheid: meer dan 100 woningen per ha.
Vijf aandachtspunten voor de woonstad.

De hergeboorte van de woonstad
uit"urban rennaissance", citaat Lord Richard Rogers:
"Zorg voor een periode van vijf jaar opleiding, om ervoor te zorgen dat de
architecten, de ruimtelijke planners, en de projectmanagers kunnen
profiteren van de beste expertise“.
DE 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.
Dit is de uitdaging van de architect van de 21° eeuw.
(= Visie Bart Somers, burgemeester van Mechelen)
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GOEDE VERDICHTING VERGT GEPASTE ARCHITECTUUR
Hoge dichtheden zijn van alle tijden, de kwaliteit van de architectuur is zeer
bepalend.
Parijs: Boulevard Haussman

Brussel: Coudenberg

Brussel: Brouckerelein

Portugal: Ribeira Porto
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2.. VERDICHTEN OP MENSELIJKE SCHAAL
DE MENSELIJKE SCHAAL IS DE
SCHAAL VAN DE VOETGANGER
De woonstad van de toekomst is te
zien in het verleden.
De historische stad is organisch
gegroeid met winkels en diensten op
400 m loopafstand en
pleinen voor de boerenmarkten.

Foto: Katelijnestraat te Brugge:
het is een typisch buurtcentrum op
loopafstand.

DE MENSELIJKE SCHAAL HEEFT ALS
VOORNAAMSTE REGEL :
Maximum loopafstand: 400 m.
De nieuwe vervoermiddelen kunnen daarmee
verweven worden in de juiste volgorde van
belangrijkheid:
gemiddelde fietsafstand: 3 – 6 km,
elektrische fietsen: meer dan 6 km,
het openbaar vervoer
individueel kleinschalig elektrisch vervoer.
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WELKE VOORZIENINGEN OP LOOPAFSTAND REALISEREN?
De voornaamste voorzieningen zijn de voedingswinkels en de scholen, dit zijn dagelijkse
wandelingen van max. 400 m.
Binnen een cirkel van 400 m staal bekomen we een oppervlakte van 50 ha.
Met RIJWONINGEN (25 woningen/ha) geeft dat 1.250 woningen ofwel 2.875 inwoners.
(2,3 inwoners per woning)
Met TWEE WOONLAGEN (50 woningen/ha) geeft dat 2.500 woningen ofwel 5.750
inwoners. (2,3 inwoners per woning)
Met 4 WOONLAGEN (100 woningen/ha) geeft dat 5.000 woningen ofwel 11.500 inwoners.
(2,3 inwoners per woning)
Met dergelijke woondichtheden is het heel goed
mogelijk om alle noodzakelijke voorzieningen op
loopafstand te organiseren.
o Kindercrèche en lagere school.
o Primaire winkels, diensten en bedrijven op het
gelijkvloers.
o Kantoren boven de woningen.
o Groenvoorziening en kinderspeelruimte.
o Vervoer: openbaar vervoer op eigen bedding
met halte in het centrum van de loopcirkel.
FOCUS
LAGERE SCHOOL OP 400 M MAX
BEJAARDENWONINGEN MET VOORZIENINGEN OP
MAX 100 M

Volgens de bevolkingspiramide kunnen we besluiten dat 7 à 10 % van de bevolking
kinderen zijn tussen 6 en 12 jaar = lager schoolkind.
Volgens de studie van Philippe Panerai (2008) is 50 % van de ruimte in de grootstad
(Parijs) benut door andere functies dan de woonfunctie. (hotels, musea, kantoren, enz.)
Binnen een cirkel
met een straal van
van 400 m (50 ha)
De rijwoning
Twee bouwlagen
Vier bouwlagen

Theoretisch
woningen/ha

Theoretisch
inwonersaantal

Praktisch
inwonersaantal

Aantal lager
schoolkinderen

25
50
100

2.875
5.750
11.500

2.875
- 25 % = 4.312
- 50 % = 5.750

287
431
575

Conclusie:
Vanaf 25 woningen/ha is het mogelijk om binnen loopafstand een leefbare lagere school
te voorzien.
Minimum aantal leerlingen: 6 klassen van 20 leerlingen: 120 leerlingen.
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3.. MET BESTAANDE RIJWONINGEN DE DICHTHEID VERDUBBELEN
AFBREKEN IS EEN ECOLOGISCHE MISDAAD
FOCUS: MAXIMAAL GEBRUIK VAN DE BESTAANDE GEBOUWEN
Zowat 25 % van het bestaande woningbestand in 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.
De woonvraag voor Vlaanderen:
maximum 500.000 nieuwe woningen tegen 2050.
(zonder de overloop van Brussel)
BIO-SANERING NAAR LAGE ENERGIE : 30 KWH/M²/JAAR
EN
OPSPLITSEN NAAR KAGOEROEWONINGEN
IS BETAALBAAR EN TECHNISCH UITVOERBAAR.
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. Autodelen is een oplosing voor sporadisch autogebruik.
ADVIES AAN DE MINISTER
SCHAF ALLE BESTAANDE SUBSIDIES AF EN GEEF EEN TOELAGE VAN 30 % AAN DE
DUBBELE SANERING VAN RIJWONINGEN :
HET OPSPLITSEN + ISOLEREN TOT LAGE ENERGIEWONING.
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Hoge woonkwaliteit is mogelijk met de gestapelde rijwoning.
Verbindende architectuur met
gestapelde rijwoningen
1. Combinatie van gemeenschappelijke
tuin + daktuin + privè tuin
2. Traphal als ruime ontmoetingruimte
3. Ruim terras op het zuiden en voldoende
privacy
4. Contact met de natuur en de begane
grond
5. Contact met de buur op de
gemeenschappelijke binnenkoer en in de
commonhouse
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
1. Geen tuin
2. Donkere gesloten traphall
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:
o
o
o
o

zorg voor de privacy van de privé tuinen en terrassen, geen inkijk,
voorzijde: eigen herkenbare woning met eigen voordeur,
achterzijde: gemeenschappelijke buurttuin,
tussenruimten tussen privé en openbaar ontwikkelen als ontmoetingsruimten.

De herkenbaarheid is een van de grootste voordelen van een rijwoning.
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DICHTHEID VERDUBBELEN MET BESTAANDE RIJWONINGEN
o
BIO-SANERING NAAR LAGE ENERGIE : 30 KWH/M²/JAAR
o
OPSPLITSEN NAAR KANGOEROEWONINGEN: 50 WONINGEN/HA
Het opsplitsen met een kleine bejaardenwoning op het gelijkvloers heeft veel voordelen:
De gemeenschappelijke tuin zorgt voor sociaal contact en voorkomt vereenzaming.

In geval van een stadscentrum kan men op het gelijkvloers diensten voorzien met op de
verdiepng een kleine bejaardenwoning of een studio voor een alleenstaande. Het groene
plateau zorgt voor een rustige en groene omgeving.
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4.. DE DECENTRALE WOONSTAD
DE HANDELSKERNEN ZIJN OOK DE VERDICHTINGSKERNEN
De voetgangersstad - loopafstand: 400 m
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.
Met een woondichtheid van 100 woningen/ha op 50 ha. bekom je 5.000 inwoners.
De dienstencentra zijn verbonden met
een fijnmazig openbaar
vervoersnetwerk.
Walk to work: hoe minder transport
hoe beter
Gaan we mensen die steeds verder van hun
werk wonen belonen of bestraffen ? Dat is
de vraag.
In Nederland is er nu een belasting op de
afstand wonen-werken.
Te 'Vauban' (Fribourg) heeft slechts één op
de tien inwoners nog een auto omdat ze
hem niet meer nodig hebben dank zij de
goede ruimtelijke ordening met efficiënt
openbaar vervoer.
BASISPRINCIPES

1.. Hoe minder verkeer hoe beter: de transportvraag verminderen met de ruimtelijke
ordening als basis.
2.. Eerst het alternatief uitwerken: het openbaar vervoer verbeteren.
3.. Binnenstedelijk verkeer met fijnmazig netwerk.
4.. Voorstedelijk verkeer: langparkeren (zo ver mogelijk) buiten de stad.
5.. Doorgaand verkeer verhinderen.
6.. Bereikbaarheid verzekeren.
BIJVOORBEELD BRUSSEL: DE VERDICHTINGSSZONES
Primaire winkels en diensten op loopafstand zou de basis regel moeten zijn.
De bestaande kernen tonen ons de locatie voor de betere verdichting.
Brouckereplein te Brussel : voorbeeld van
verdichting in een dienstencentrum.
(Ontwerp: Hugo Vanderstadt)
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NIEUWE TECHNIEKEN VOOR AUTOLOOS WONEN
De elektrische fiets en bakfiets:
Fietsbereik: onbeperkt, gezien de trapkracht.
De elektrische trikke:
- Opvouwbaar en meeneembaar op het openbaar vervoer,
- verbruik: 0,014 kWh/km.
De elektrische scooter
- Autonomie: 45 /70 km,
- verbruik: 0,04 kWh/km.
De elektrische velomobiel: de autonomie is onbeperkt gezien
de trapkracht
- Verbruik: slechts 0,007 kWh/km,
- in vergelijking met alle andere elektrische vervoerswijzen
scoort de velomobiel het beste qua verbruik.
De lichte elektrische auto (150 à 450 kg)
- Verbruik: minder dan 0,10 kWh / km,
- actieradius: minder dan 100 km.
Gratis opladen met de zon is mogelijk
Dit type auto is o.m. ideaal als stadsauto en als voortransport naar
het openbaar vervoer op het platteland. Aan het station kan deze
wagen gedurende de dag opladen terwijl je op kantoor bent. Op
deze wijze kan je de dure benzinekosten vergeten en de
zonnepanelen afschrijven op een 5 à 8-tal jaren.
De solar carport, de solar parking:
ideaal bij haltes van openbaar vervoer.
Solar parkings kunnen de mini-cars opladen tijdens de
kantooruren. Vooral de haltes aan de sneltrams en de treinstations
zijn interessant als solar parkings.
RUIMTEBEHOEFTE VAN HET TRANSPORT

1. Voetganger
2. Tram
3. Metro
4. Bus
5. Fietser
6. Moto
7. Auto

m²/persoon
0,7
1,5
2,5
4,5
8
17
40

De organisatie van de stad op maat van de voetganger en de
tram is een absolute prioriteit.
Het ruimtegebruik van het transport zou het hoofdcriterium
moeten zijn voor de grote steden.

Voordelen van de tram t.o.v. de bus
o Minder overstappen,
o snellere verbindingen , efficiënter,
o 1 m smaller dan de bus,
o duurzamer,
o meer comfort: minder schokken en lagere instap,
o meer herkenbaar in het straatbeeld,
o hogere capaciteit,
o minder stank en geluid,
o minder gevoelig voor sneeuw en ijzel,
o compenseert de huidige oververzadiging op sommige metrolijnen.
o Regionale rechtstreekse verbinding mogelijk met het stadscentrum!!! Zonder
overstappen.
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MEER RUIMTE ZONDER
AUTO'S
LOS ANGELES: 1 / 3 VAN DE
RUIMTE IS VOOR DE AUTO

Zwarte kleur: ruimte ingenomen
door rijdend en stilstaand verkeer.

AUTOVRIJ FRILIGIANA IN SPANJE: 755 inwoners /ha

HET IS GEEN EN/EN VERHAAL
MEN MOET KEUZES MAKEN WIE DE STEDELIJKE RUIMTE INNEEMT
In Vauban (Straatsburg) beschikt slechts 1 op de 10 gezinnen over een auto.
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5.. INBREIDING: DE GEWENSTE WOONDICHTHEID
Met ‘inbreiding’ bedoelen we de invulling van resterende open
ruimten in de steden zoals brownfields, open binnen gebieden
enz.
De woondichtheid van open bebouwing
is catastrofaal laag: 10 woningen/ha.
De bruto woondichtheid in bestaande steden
De bruto woondichtheid (incl. voorzieningen) van:
o Brussel: 65 inwoners/ha - 31 woningen/ha - 2,1 inw./ woning .
o Brugge binnenstad: 75 inwoners/ha - 33 woningen/ha - 2,3 inw./woning.
o Antwerpen binnenstad: 100 inwoners/ha - 47 woningen/ha - 2,1 inw./ woning.
o Parijs: 202 inwoners/ha = 100 woningen/ha (4 à 5 verdiepingen) – 2,2 inw./woning.
DE WOONDICHTHEID VAN LAAGBOUW MET GESLOTEN BEBOUWING
Met laagbouw kan je nog altijd 60 % van de oppervlakte benutten voor
groenvoorziening.
Met minimum 20 m² groen per inwoner.
De woondichtheid met percelen van 8 m
breedte
Een bouwlaag: 24 woningen / ha.
Twee woonlagen: 48 woningen / ha.
Drie woonlagen: 72 woningen / ha.
Vier woonlagen: 96 woningen / ha.
Conclusie : met gestapelde rijwoningen kan
men gemakkelijk de stedelijke woondichtheid
van 100 woningen per ha realiseren.
Dit komt overeen met de bruto woondichtheid van
Parijs.
De kwaliteiten van de rijwoningen kunnen meegenomen
worden in hogere woondichtheden dank zij de
verhoogde straat.
Wanneer we rekening houden met de lichtinval
dan is de ruimtewinst van hoger bouwen
minimaal.
Hoger dan vier verdiepingen heeft alleen maar nadelen:
o geen contact met de grond,
o onleefbare windering buitenruimten,
o de menselijke schaal is weg.
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Voorbeeld: 100 woningen/ha
OPEN BOUWBLOK MET WOONTOREN VAN 25
VERDIEPINGEN
Dit geeft een breuk in het woonweefsel.
De open ruimte is een wegwaairuimte met
slecht microklimaat.

GESLOTEN BOUWBLOK MET 4 WOONLAGEN
Maakt een integraal deel uit van het
woonweefsel met gemeenschappelijke
binnentuin.
Deze groene binnenruimte geeft een perfect
microklimaat voor spelende kinderen
en een goed contact met buur en natuur.

Voordelen van het gesloten bouwblok:
1..De publieke ruimte met straten en pleinen kan aansluiten bij het traditionele
straatpatroon, dit resulteert in een meer herbergzame en gezellige woonstad.
2..Met 4 woonlagen kan men gemakkelijk 100 woningen per ha realiseren, Dit komt
overeen met een woontoren van 25 verdiepingen; maar... met torens in een park kan
men geen echte stad maken.
3..Tot 4 woonlagen is auditief en visuele contact met de begane grond mogelijk.
4..Semi publieke ruimten in het binnengebied zijn ideale, rustige en groene ruimten voor
het buurtleven en veilige speelruimten voor de kinderen met uitzicht vanuit de woningen
naar de spelende kinderen.
5..Complexe functieverweving is mogelijk: veel woningtypes en diverse stedelijke
functies op het gelijkvloers in contact met de straat.
6..De straatwand kan in dialoog met het verticalisme van de rijwoningen, waardoor de
menselijke schaal mogelijk is, niettegenstaande de eventuele grote schaal van het
project.
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6.. KINDVRIENDELIJKE STAD: GOED VOOR LEVENSLANG WONEN
DE KINDVRIENDELIJKE WOONBUURT …. DRIE KEIHARDE REGELS
1. De schoolroute: veilige schoolroute op loopafstand (de 400 m. regel) zonder kruisen
van autoverkeer.
2. Kinderen onder de 6 jaar spelen in de directe nabijheid van de woning. Dit is
mogelijk dank zij bvb: een ‘verhoogde straat’ van 3 m breedte.
3. Kinderen vanaf 6 tot 12 jaar moeten vanuit de woning kunnen gezien worden
tijdens het spelen. Dit is een probleem bij hoogbouw: vanaf de 4° verdieping is er
geen contact meer met de begane grond.

DE BESTE REMEDIE TEGEN HET SUBJECTIEF ONVELIGHEIDSGEVOEL:
een woonbuurt waar men zijn buren kent.
Dit is mogelijk op voorwaarde
o
dat men er lang genoeg woont,
o
dat er niet te veel verhuisbewegingen zijn.
Dit vereist een zeer hoge woonkwaliteit!
Hierdoor bekomt men honkvaste bewoners als baken tegen het onveiligheidsgevoel.
Bewoners met kinderen in de stad houden is een eerste stap.
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VOORBEELD STREATHAM LONDEN
De scholen waren ingeplant op loopafstand van 400 m.
Dit kan uitgebouwd worden tot een volwaardig buurtcentrum.
Nieuwe ingrepen:
o Veilige verkeersvrije
looproutes naar de
school.
o De schoolomgeving
wordt aangevuld
met voorzieningen
voor bejaarden
o Verdichting in het
centrum.

Binnen de straal van 100 m loopafstand zijn de primaire voorzieningen aanwezig.
Ontwerp:
Elias
Vanderstadt

Voor bejaarden is een maximum loopafstand van 100 m. aangewezen.
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7.. INVULBOUW MET VERBINDENDE ARCHITECTUUR, GEEN APPARTEMENTEN
TOOLS VOOR VERBINDENDE ARCHITECTUUR.
1..Het gesloten bouwblok : beter micro-klimaat
Sociale controle is goed mogelijk met het gesloten bouwblok, zowel in
de straat als in het binnengebied.
2.. Groen plateau: oase in de stad
De gekende achtergebouwen kunnen verzameld worden zodat erboven
openbaar groen kan gerealiseerd worden.
3.. Meer natuur met daktuinen
Terrassen en tuinen op de daken.
4.. Speelruimte met toezicht vanuit de woning
Veilige ruimte in een gesloten blok systeem is een goede omgeving
voor het realiseren van veilige en verkeersvrije speelruimtes .
5.. Verhoogde straat: spontane ontmoeting
Intieme speelruimte kan gecombineerd worden met een druk stadscentrum.
Ontwerp:Papenvest, Brussel

Cohousing project in Ouches (Zwitserland)

Spontane ontmoeting en speelruimte voor kleine kinderen kort bij de woning is mogelijk
dank zij de verhoogde straat van 3 m breedte.
Contact met de grond is mogelijk tot vier bouwlagen, waardoor er toezicht mogelijk is op
de grotere kinderen.

6.. Leefstraat: autovrij
De meest eenvoudige en goedkoopste
oplossing is nog altijd het verkeersvrij maken
van de straten en pleinen.
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GEEN GEDWONGEN CONTACTEN EN DE EIGEN WONING HERKENBAAR
DE VERBETERDE GALERIJWONINGEN MET GESTAPELDE RIJWONINGEN
en de verhoogde straat: hersteld contact met buur en natuur.

Voor de telbaarheid en herkenbaarheid: max. 5 dezelfde eenheden.

DE VERBETERDE POTIEKWONINGEN: DE VOORDEUR HERKENBAAR VANOP DE STR6AAT

DE VERHOOGDE STRAAT
Cohousing project in Ouches
(Zwitserland)
Contact met de grond is
mogelijk tot vier bouwlagen,
waardoor er toezicht mogelijk is
op de grotere kinderen.
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Wonen met grote dichtheid op een groen plateau in Berlijn (project Tempelhof)

Bejaardenwoningen rond een gemeenschappelijke binnentuin te Purmerend (Nederland)

Grote gebouwen hebben een plein nodig dat is goed voor de herkenbaarheid van dat
plein. (ontwerp: Hugo Vanderstadt)
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HET GROENE PLATEAU

Ontwerp Papenvest te Brussel met groen plateau. (architect Hugo Vandestadt)
De binnengebieden in de stad worden gekenmerkt door veel
aanbouwen waardoor deze tuinzone dichtslibt. Dit gebrek aan
groen is nefast voor de binnenstad. Dit kan verholpen
worden met een groen plateau.
De overdekte ruimte kan verlicht worden door solar-tubes die
weinig ruimte innemen en in de groenaanleg kunnen
geïntegreerd worden.
Voordelen van een groen plateau
1. De ruimte eronder is multifunctioneel
autobergplaats
fietsen berging
knutselruimte
ambachtelijke ruimten
stapelruimten
enz...
2. Zeer goede toegankelijkheid
De ruimte is zeer goed toegankelijk vanuit de omliggende woningen en vooral vanuit de
woningen op het gelijkvloers, deze kunnen worden getransformeerd in andere functies in
direct contact met de overdekte ruimte onder het plateau.
3. Volwaardige buurttuin
Het verhoogd plateau kan een volwaardige buurttuin dragen, met slechts 50 cm
substraat kan men er volwaardige bomen laten groeien.
4. Veilige ontmoetingsruimte
Het verhoogde plateau geeft een semi-publieke ruimte die afgescheiden is van de
openbare weg, waardoor het een intieme buurtfunctie krijgt. Dit geeft aanleiding tot
intens buurtleven en een veilige ruimte voor de kinderen, buiten het drukke stadsleven.
5. Aangenaam micro klimaat
Het aangenaam micro klimaat met veel zonnige hoeken, zal de semi publieke
ontmoetingsruimte bruikbaarder en gezelliger maken.
6. Kindvriendelijk
Visueel en auditief contact vanuit de woning met de speelruimte is mogelijk.
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GROENE ARCHITECTUUR
IN DE NATUUR HEBBEN BOMEN MET 50 CM AARDE GENOEG OM TE GROEIEN
Bomen op het dak zijn mogelijk op
voorwaarde dat men er op let dat ze goed
verankerd zijn in de bodem en ze geen
gevaar worden met vallende takken voor de
omgeving.
“Groene torens” zijn in die zin uit den boze.

ARCHITECTUUR ALS DRAGER VAN DE NATUUR

Architect Hunderdwasser was een pionier in groene architectuur.
Zijn meest bekende gebouw staat in het centrum van Wenen:
het “Hundertwasser Haus.”
Dit soort ontwerpen geeft een heel andere visie op de V/T index.
Wanneer men een V/T index verplicht van 1/1 wil dit zeggen dat de bebouwde
oppervlakte niet meer mag zijn dan de resterende groene ruimte op het gelijkvloers.
Wanneer men echter die groene ruimte op het gebouw zelf voorziet kan men het terrein
geheel volbouwen en toch nog een equivalent van een V/T van 1/1 behouden.
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VERTIKALE TUINEN

DAKTUINEN IN HET CENTRUM
VAN WENEN, HET
‘HUNDERDWASSERHUIS’

DAKTUINEN IN IVRY SUR SEINE
(FRANKRIJK)
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DAKTUINEN ALS OPLOSSING VOOR MEER GROEN BIJ HOGE WOONDICHTEDEN
Iedereen wil meer groen in de stad,
maar we moeten ook verdichten.
Woontorens kunnen dit probleem niet
oplossen omdat die groene restruimte
niet beantwoordt aan de woonwensen
van gezinnen met kinderen.
Daktuinen kunnen de vraag naar de
privé tuin oplossen, ook en vooral bij
hoge woondichtheden.
Tuinen op de verdieping kunnen
individuele tuinen zijn of
gemeenschappelijke tuinen.
De ecologische voordelen zijn zeer
groot:
we kunnen de biomassa vergroten,
Ontwerp: Hugo Vanderstadt
niettegenstaande de hoge woondichtheden.
Urban farming wordt mogelijk met privé ofwel gemeenschappelijke moestuinen op de
daken.
Duurzaam waterbeheer: het hemelwater wordt ter plaatse gebruikt.

Daktuinen zijn duur, maar ook
betaalbaar
Deze techniek kan ook de sociale mix
bevorderen; sociale woningen, middle
class woningen en de gestapelde villas
kunnen in één gebouw gemengd
worden.
Om te voorkomen dat men te dikke
vloerdiktes moet toepassen bij
terraswoningen kan men
getrapte vloerdikten toepassen.
Zie tekening
substraat voor struikgewas: 30 cm
dikte.
substraat voor kleine bomen: 50 cm
dikte.
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III - VERDICHTINGSPLAN VOOR BRUSSEL

DE EXPLOSIEVE BEVOLKINGSAANGROEI
Bron: Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060, FPB-ADSEI
Meer informatie: Nieuwsbrief nr 14
http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrief_HAH_2014_nr14_VISIE_2050_BRUSSEL_VAN_BETONWOESTIJN_
NAAR_GROENE_HOOFDSTAD.pdf

Er zijn in Brussel zowat 16.000 nieuwe woningen per jaar nodig en dat staat in schril
contrast met de huidige productie van 4.000 nieuwe woningen per jaar.
Hierdoor doet zich een overloop voor naar de rand. Gezien de bouwpercelen uitgeput
raken en gezien de toenemende files, zien we meer en meer verstedelijkte dorpen en
satellietsteden ontstaan langsheen de harde vervoerslijnen. (treinen)
De totale woonvraag aan nieuwe woningen tegen 2050 bedraagt ongeveer 16.000 x 33 =
528.000 woningen, dit is een verdubbeling van het huidige aantal woningen in Brussel.
De bestaande woningvoorraad bedraagt: 509.433 woningen.
DE WOONCRISIS OPLOSSEN BINNEN DE GRENZEN VAN GEWEST BRUSSEL
Hieronder een denkoefening naar de verdichtingspotenties.

GROEPSWONINGBOUW
1.. Bebouwen van onbebouwde percelen: 3440 ha x 50 w./ha
RENOVATIE EN VERDICHTING WOONWEEFSEL
2.. Rijwoningen ontdubbelen
3.. Verdichten in de decentrale wijkcentra tot 100 w./ha
4.. Leegstand
5.. Woningen boven winkels
INBREIDING MET GROOTSCHALIGE PROJECTEN (min. 100 w./ha)
6.. Inbreiding in binnengebieden
7.. Reconversie industriegebieden en brownfields
8.. Diverse ingrepen zoals het overkappen van de ring en de
spoorweginfrastructuur
RECONVERSIE
9.. Reconversie van de leegstaande kantoren: 1,2 miljoen m²
10.. Reconversie van monofunctionele kantoorzones
TOTAAL NIEUWE WONINGEN

Aantal woningen
172.000
129.272
245.000

30.000
5.000
50.000
47.000
20.000

20.000
15.000
733.272

Ontdubbelen van de rijwoningen tot 50 woningen / ha
Aantal bestaande rijwoningen (bron NIS) 129.272
Potentie:129.272 nieuwe woningen, voornamelijk in de 19°-eeuwse woongordel.
Verdichten in de decentrale wijkcentra (= lokale dienstencentra) tot 100
woningen/ha
Aantal kernen in Brussel: 70-tal met een gemiddeld oppervlak van 50 ha. (cirkel van 400
m. straal)
De bestaande dichtheid: gemiddeld 30 woningen / ha.
Nieuwe dichtheid: ongeveer 100 woningen / ha.
Dus een verhoging met 70 woningen / ha geeft 70 X 50 = 3.500 woningen per kern.
Voor 70 kernen geeft dat 245.000 extra woningen.
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DOELSTELLING: DE WOONSTAD, VERDICHTEN MET HOGE WOONKWALITEIT
Zonder grootschalige afbraak,
zonder woontorens,
zonder het massale aansnijden van de groene gordel,
met behoud van het kleinschalig woonweefsel en de sociale netwerken.
EEN AANTREKKELIJKE EN GEZELLIGE STAD IS MOGELIJK
Maak Brussel zo aantrekkelijk zodat het kan concurreren met het wonen in het
buitengebied. Aandachtspunt is de aantrekkelijkheid voor gezinnen met kinderen, dus
meer groenvoorziening, meer rust, veiligheid en minder auto's in de steden; alsook:
1. decentrale tewerkstelling en doorgedreven functieverweving - geen monofunctionele
zones, geen grootschalige concentraties.
2. fijnschalig OV-net op loopafstand,
3. walk to work: sociale voorzieningen en werken op loopafstand,
4. woonvoorzieningen op het gelijkvloers,
5. woningen boven de voorzieningen met max 4 woonlagen zodat er contact met de
straat en sociale controle mogelijk is.
GEWENST SCENARIO: verdichten van lokale wijkcentra tot 100 woningen/ha;
Zo bekomt men een decentrale stad met een fijnmazig tramnetwerk op loopafstand.
Zo wordt de kolonisatie van de groene gordel voorkomen.

NAAR EEN TRANSPORTSYSTEEM DAT DE BEWONERS NAAR DE STAD ZUIGT
Een transportsysteem dat de bewoner in de stad beloont en de stadsvluchter ontmoedigd
is een systeem dat meer comfort biedt aan de stedelingen dan aan de pendelaars.
De basis is een zelfregulerend fijnmazig tramnetwerk en verdichte woonkernen.
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.
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HET FIJNMAZIG TRAMPLAN
EEN DECENTRAAL MODEL MET VERDICHTING IN DE DIENSTENCENTRA
Alle dienstencentra worden verbonden met een bovengronds eenvormig tramnetwerk
met een maximale loopafstand van 400 m.

Vertrammen v.d.buslijnen:
Voordelen:
o minder overstappen,
o snellere verbindingen , efficiënter ,
o 1 m smaller dan de bus,
o Duurzamer,
o meer comfort: minder schokken en lagere instap,
o meer herkenbaar in het straatbeeld,
o hogere capaciteit,
o minder stank en geluid,
o minder gevoelig voor sneeuw en ijzel,
o compenseert de huidige oververzadiging op sommige metrolijnen,
o regionale rechtstreekse verbinding mogelijk met het stadscentrum!!! Zonder
overstappen.
De kostprijs is realistisch
Een overlappend fijnmazig tramnetwerk zou de buslijnen in de stad moeten vervangen.
450 km buslijnen vervangen door 300 km. nieuwe tramlijnen kost: 300 x 10 miljoen per
km. = 3 miljard euro.
De investering in massatransport is duurder en minder efficiënt.
GEN: 3,6 à 5,2 miljard
METRO UITBREIDING: 1,9 miljard
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EEN OPLOSSING VOOR DE FILES
DE SUBURBANE VILLAGEBIEDEN ONTSLUITEN MET HET OPENBAAR VERVOER IS
MOGELIJK MET HET JUISTE VOORTRANSPORT.

De boerentram op vrije bedding en met veel haltes is de oplossing
samen met kleine paternosterparkings.
Aandachtspunten voor transitparkings.
De noodzakelijke voorwaarden om te kunnen functioneren.
1. De ligging moet zo kort mogelijk bij de woning en zo ver mogelijk van de stadsgrens.
2. De parkings moeten voorzien zijn van zonnepanelen om de kleine elektrische
voertuigen op te laden tijdens de kantooruren.
3. Het tramnetwerk moet rechtstreeks zijn: naar het stadscentrum zonder overstappen.
4. De parkings moeten kleinschalig zijn en gratis.
5. De langerkeerplaatsen in de stad moeten zeer duur zijn.
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HET BROUCKEREPLEIN, verdichting in een dienstencentrum
Storende volumes in het stedelijk weefsel worden vervangen door kantoren met console
van woonwinkels.
Herstel van de tram bovengronds.

Herstel van het microklimaat en eliminering van storende valwinden.

Het Muntplein is nu een wegwaaiplein vanwege de valwinden.
Groene architectuur met daktuinen en woonwinkels kunnen een oplossing bieden.
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EEN ALTERNATIEF VOOR DE TORENS VAN DE WETSTRAAT
De Wetstraat:
overconcentratie aan kantoren,
verzadiging van de
metrocapaciteit tijdens de
piekuren,
files tijdens de piekuren.
Het huidige "verdichtingsplan"
voorziet het openbreken van
de bouwblokken met torens.
De Europese Commissie
voorziet drie megatorens in de
Wetstraat.

Het alternatief is een 'walk to
work' project met groene
architectuur:
geen storende slagschaduwen,
geen storende valwinden,
verweving van wonen+
voorzieningen+ werken.
Bovengrondse tram is nodig
voor de gewone stedelijke
verkeer.
De metro: voor het
pendelverkeer.

Groene kantoren produceren
meer zuurstof dan ze verbruiken
en het rendement is er 30 %
hoger vanwege het gezonde
werkklimaat.
Uit ervaring met het 'Sick
buildingsyndrome" hebben we
geleerd dat bio - saneringen het
rendement met 30 % doet
stijgen. (+10 % dank zij
natuurlijk licht, +10 % dank zij
de gezonde lucht en +10 % dank
zij de gunstige werksfeer.
De meerinvestering wordt dus
snel terug betaald dank zij de
behoefte aan minder personeel
en een gezonde werksfeer.
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SAINCTELETTEPLEIN TE BRUSSEL
HET SAINCTELETEPLEIN TE BRUSSEL IS NU GEEN
GOEDE WOONPLAATS,
zeker niet voor gezinnen met kinderen, vanwege veel
te veel verkeersdrukte.

GROENE ARCHITECTUUR GEEFT
EEN OPLOSSING
Daktuinen en een groen plateau
boven het kanaal.
De woningen oriënteren naar het
zuiden, weg van de drukte van
het kruispunt.
Windschermen en
geluidsschermen naar het
noorden toe.
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PAPENVEST TE BRUSSEL
DE VIJF BESTAANDE BLOKKEN VAN 9 VERDIEPINGEN ZULLEN WORDEN AFGEBROKEN
EN VERVANGEN.
Bestaand:
314 appartementen op 1,13
ha = 275 woningen/ha
Groene ruimte: 7.124 m²
Alternatief voorstel
10 cohousing clusters voor
levenslang wonen met
opsplitsbare woningen.
Zonder opsplitsing: 229
woningen per ha.
Na opsplitsing: 325 woningen
per ha.
Meer groene oppervlakte
dankzij daktuinen: 9.119 M²
Geintegreerde zonnepanelen
en windmolen.
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HET GROENE PLATEAU
o Aan de straatzijde: kleine woningen ofwel andere functies,
o aan de binnenzijde: een garage met fietsenberging, technische ruimten, sporthall en
ambachtelijke ruimten met berging,
o verlichting van de garage met solartubes,
o windmolen van het ‘Savonius type’,
o de oost west - oriëntatie van de zonnedaken op 45° geeft een optimaal rendement .

VEILIGE SPEELRUIMTE EN GOED MICROKLIMAAT IN HET BINNENGEBIED
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WONEN OP HET GROENE PLATEAU

SCHOOL

10 cohousing clusters.
10 volkstuintjes.
Elke cluster is duidelijk herkenbaar van
op de straat.
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Het Papenvestplein
kan een ruimtelijk
accent goed
gebruiken:
deze kleine
woontoren met
windturbine en
transitiewoningen
zal dit plein een
eigen herkenbaar
karakter geven.

De O.L.V de
Vaakstraat en de
Papenvest behouden
hun menselijke
schaal met een
rustig woonkarakter.
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ACTUA
DE BEWONERS ROEREN ZICH
We zien diverse actiegroepen ontstaan die zich verzetten tegen verdichtingsplans van de
gemeenten. Bij nader toezien gaat het echter niet over een verzet tegen verdichting en
gaat het niet over het NIMBY SYNDROOM. (not in my backyard)
De essentie van het verzet is vooral gericht tegen de wijze waarop men wil verdichten.
In Sint Niklaas zien we een type voorbeeld van verzet dat we even in de aandacht willen
brengen.

‘RED KLOOSTERLAND’ TE SINT NIKLAAS
EEN MASTERPLAN MET GOEDE BEDOELINGEN
Aan het station van Sint Niklaas wil
men verdichten, dat is immers de
ideale locatie om zoiets te doen.
Men wil er scholen kort bij het
station en ook veel woningen; dat is
een goed uitgangspunt.
DE ZONE IS HEEL GOED GELEGEN:
pal achter het station.
Bouwprogramma volgens het
masterplan:

-

Een nieuwe school van het GO!
(gemeenschapsonderwijs)

-

Hogeschool Odisee

-

Nieuwe woningen

-

Groenvoorzieningen

1.. WAT LIEP ER FOUT?.
Het Jan Breydelplein, het laatste
groene eiland in dit stadsgedeelte en
één van de weinige grotere
openbare speel-, sport en
ontmoetingspleinen, wordt
opgeofferd.
De groene ruimten in het
masterplan zijn onbruikbare
restruimten.
De bouwblokken staan in mekaars
schaduw.
De bouwsites mogen maximaal
volgebouwd worden, 600 woningen,
tot 6 of 8 hoog, en dit recht
tegenover gewone huizen. Op een
oppervlakte van 3,1 ha betekent dat
193 woningen/ha.
Het effect op het autoverkeer werd
onvoldoende belicht. Immers: 600 woningen vergen 1,5 x 600 autobergplaatsen= 900
extra parkings.
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Er was geen burgerinspraak ten gronde.
Daarom vechten de bewoners voor het behoud van het Jan Breydelspeelplein en willen ze
een voorstel met meer groene ruimte.
Meer info www.facebook.com/redkloosterland
Het huidig bouwconcept: een console met torens en onvoldoende groenvoorziening.
De gekende klachten van omliggende bewoners op woontorens en hoogbouw komen
telkens terug.
o
o
o
o
o
o

grote vervoersstromen, parkeeroverlast,
verstoring microklimaat , windhinder,
verstoring privacy, inkijk in de privé tuinen,
verstoring van de rust in de buurt,
hinder van slagschaduw,
horizon vervuiling.

2.. WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN?

Voorbeeld van groene architectuur van ‘Lucien Kroll’

In principe kan een gesloten bouwblok van 4
verdiepingen voldoende dichtheid garanderen,
zonder de genoemde nadelen.
Het project Papenvest te Brussel is een toepasselijk
voorbeeld omdat het een gelijkaardige schaal
betreft.
De densiteit kan beperkt worden tot 100
woningen/ha met maximum 4 woonlagen. (Twee
rijwoningen boven mekaar)
De twee scholen kunnen met groene architectuur
beter geïntegreerd worden in het woonweefsel.
De parkings zijn gesitueerd onder een groen plateau.
Mogelijk alternatief masterplan

3.. VERDERE ACTIES: naar een nieuw
masterplan
De stad maakt nu een nieuw masterplan dat meer
beantwoord aan hun verzuchtingen.
De vraag stelt zich hoe de bewoners te betrekken
zodat ze wel degelijk op de besluitvorming kunnen
wegen, zodat ze niet het gevoel hebben van in een
mallemolen gedraaid te worden, waarin ze alleen
maar details kunnen aanpassen.
De bewoners willen een duidelijke afsprakennota vooraleer ze in een
participatieproces instappen. Ze stellen een aantal voorafgaande voorwaarden.
1. Men wil een bodembezetting waarbij de groene ruimte even groot is als de bebouwde
ruimte.
2. Men wil een bovengrens qua woondichtheid.
3. Men wil voorafgaand duidelijkheid over de geplande scholen.
4. Men wil voldoende tijd om een degelijk participatieproces te kunnen organiseren zodat
men niet te snel voor voldongen feiten wordt geplaatst.
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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 2017
Nr 26: Verdichten in het buitengebied
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
Auteur: Hugo Vanderstadt - architect en stedenbouwkundig ontwerper.
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.
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

