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HET AUTONOME HUIS 

VOOR MEER ZELFVOORZIENING 

 NIEUWSBRIEF  NR 13 - JAN.- jaargang 2014 

 

NIEUWSBRIEF  NR 12  --   NOV jaargang 2013 

 

De inhoud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt worden voor publicaties en 
onderricht, mits bronvermelding en de vermelding van de auteur. 
Auteur: Hugo Vanderstadt - eco-architect en stedenbouwkundig ontwerper  
 

VISIE 2050: WONEN IN VLAANDEREN 
 

1.. Nevelstad Vlaanderen. 

2.. De bevolkingsaangroei, cijfers en prognoses. 
3.. Een duurzame oplossing voor de bevolkingsgroei = inbreiding op drie niveaus 

4.. Wat doen we met het versnipperde woongebied buiten de kernen? 
5.. Laagbouw met hoge dichtheid en hoge woonkwaliteit. 
6.. Achterliggende stedenbouwkundige visie. 

7.. De oplossing van het woonprobleem volgens de 'Vlaamse Confederatie Bouw' 
8.. De geest van suburbia. 

ACTUA 
1.. Een groene promotor. 
2.. De meest rendabele verwarming. 

3.. Eco-housingsproject: 'De Koningsmolen'. 

 

Waarom dit onderwerp? 

De 'Vlaamse Confederatie Bouw' (VCB)  heeft een studie gepubliceerd in een boek van 

191 pagina's met als titel: 'Tijd, geld & ruimte' - hoe versneld duurzame, compacte, 

leefbare en betaalbare projecten realiseren? 

Ze hebben een 'roadmap' uitgewerkt om 500.000 huizen te bouwen in Vlaanderen tegen 

2030. In deze nieuwsbrief lees je over ons tegenvoorstel. 

Het mag gezegd worden: Vlaanderen is (bijna) uitverkocht qua bouwgronden, de 

cohousing gemeenschappen zijn wanhopig op zoek naar gronden, ze vinden ze 

moeizaam. 

De oorzaak is uiteraard dat grond op een bepaald ogenblik volgebouwd geraakt en wat 

dan?  

Iedereen is er van overtuigd dat we dichter op mekaar moeten gaan wonen, maar de 

wijze waarop dit moet gebeuren, daar zijn heel wat verschillende meningen over. 

In elk geval lees je in deze nieuwsbrief hoe je 'Duurzame, compacte, leefbare  woningen 

kan bouwen in een tijdspanne die overeenkomt met de bevolkingsaangroei. Toch wel een 

heel andere visie dan van de VCB. 

Het ruimte die de stad Brussel inneemt of zal innemen in Vlaanderen is hier niet 

uitgewerkt, dat is voor een volgende nieuwsbrief. 

 

1.. NEVELSTAD VLAANDEREN 

 

Vlaanderen heeft een zeer verspreide 

bebouwing: volgens het 'NIH' woont slechts 

40 % in stedelijk gebied met gesloten 

bebouwing. Zowat 30 % woont in de 

voorsteden met half open tot open 

bebouwing en 30 %  in landelijke gebieden 

met veel lintbebouwing. 
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Deze ruimteversnippering heeft heel wat nadelen; zowel economisch, ecologisch als 

sociaal. 

ECONOMISCH 

De infrastructuur wordt onbetaalbaar, gemeenten met veel versnipperde bebouwing 

hebben de grootste financiële problemen.  

Riolen 

De riolering is de duurste uitgavenpost. Bij straten met weinig woningen wordt de 

kostprijs per woning voor de riolering zeer hoog.  

De gemiddelde kostprijs van het gangbare grootschalige rioleringsysteem in het 

buitengebied van Vlaanderen kost 25.000 euro per woning. (een individuele 

zuiveringsinstallatie kost max. 7.500 euro/woning)  

Wegenis 

Kostprijs van een gemiddelde rijweg van 6 m breedte: 1.250 euro per lm. 

De gemiddelde straatlengte per woning bij lintbebouwing bedraagt 20 lm.  

Dit resulteert op een prijs van 25.000 euro per woning. 

Wateroverlast 

De grote oppervlakten aan verhardingen vangen zeer veel regenwater op tijdens 

stortbuien, daardoor neemt de wateroverlast toe naarmate men de oppervlakten steeds 

meer verhard. De overstromingskosten stijgen jaarlijks. 

Files 

De verspreide bebouwing laat niet toe om een efficiënt openbaar vervoerssysteem te 

exploiteren, daarom kan men niet anders dan de auto te nemen voor bijna alle 

verplaatsingen. 

Kostprijs files:  

Op de snelwegen gaan op een doorsnee werkdag 37.392 uren verloren, wat de filekost 

op 684.931 euro/dag brengt. Bron: Verkeerscentrum Vlaanderen. 

 

ECOLOGISCH 

De versnippering van de natuurgebieden en de daaruit volgende verschraling van de 

biodiversiteit is gekend. 

 

SOCIAAL 

De versnipperde bebouwing veroorzaakt vereenzaming; men kent zijn buur niet meer. 

Zonder auto is men niet in staat om de gangbare sociale activiteiten uit te oefenen zoals 

winkelen, enz... Hieruit ontstaat een 'mobiliteitsproletariaat'. 
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ER IS THANS SPRAKE VAN EEN SNEEUWBALEFFECT IN DE WONINGBOUW 

o Het aantal inwoners neemt toe, vooral in de steden. 

o De gezinnen worden steeds kleiner men noemt dit 'gezinsverdunning'. 

o De woningen worden steeds groter. 

Volgens prof. 'Rudy Uytenhaak' zal men anno 2040 in Nederland een verdubbeling van 

de ruimtevraag moeten oplossen. Er zit dus niets anders op dan verdichten. 

In Vlaanderen heeft men hetzelfde probleem: 

o enorme toename van de bewoners in de steden, 

o gezinsverdunning op het platteland, vanwege de veroudering. 

  

Er zijn in Vlaanderen 330.000 nieuwe woningen nodig tegen 2030, incl. 65.000 sociale 

woningen + bijhorende ruimte voor tewerkstelling en voorzieningen. (bron: VRIND 2013) 

 

WAAROM VERDICHTEN? 

De voorsteden met versnipperde bewoning zijn in de westerse wereld meestal ontstaan 

op basis het autogebruik. De huidige ruimteverspilling in 'nevelstad Vlaanderen' is een 

samenloop van een historisch landelijk nederzettingspatroon dat verder opgevuld werd 

met lintbebouwing. Dit was mogelijk omdat men met de auto deze verafgelegen 

woonplaatsen kon ontsluiten. In deze versnipperde woongebieden is een auto onmisbaar 

geworden voor het woon-werkverkeer en dit veroorzaakt gigantische files tijdens de 

piekuren. 

De ruimtelijke (wan-) ordening is in Vlaanderen dus de hoofdoorzaak van de files, 

daarom wordt bijvoorbeeld de auto in Vlaanderen veel meer gebruikt dan in Nederland. 

 

Tussen 1985 en 2010 nam de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen toe met 35%. Sinds 

2001 ging er 236 km² open ruimte verloren: meer dan de grootte van de stad Antwerpen 

(204 km²) of het equivalent van 33.000 voetbalvelden. Als we tegen dit tempo verder 

gaan zal, volgens een doctoraats-onderzoek van Lien Poelmans (KULeuven), in 2050 

42% van de beschikbare ruimte volgebouwd zijn. Nu is dat al 26,4 %. 

 

Slim verdichten zal noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de open ruimte 

helemaal dichtslibt  en de files nog meer onoplosbaar worden. 

 

Plan: actueel bodemgebruik in Vlaanderen. De verharding van de bodem neemt in snel 

tempo toe. 

 

 

 



4 
 

WOONDICHTHEDEN 

 

Algemeen - cijfergegevens 

o Open bebouwing, perceelsbreedte: 20 m, dichtheid = 10 woningen per ha 

o Half open bebouwing, perceelsbreedte: 13 m, dichtheid = 16 woningen per ha 

o Rijwoningen, perceelsbreedte 8 m, dichtheid = 25 woningen per ha 

o Kangoeroewoningen ofwel twee woningen boven mekaar = 40 woningen per ha 

 (De overheid vraagt in Vlaanderen een minimale dichtheid van 25 woningen per ha in 

het buitengebied).  

Let op: dit zijn netto dichtheden zonder het meerekenen van de gemeenschappelijke  

voorzieningen. 

Gemiddelde bruto woondichtheid (incl. voorzieningen) op dorpsniveau bedraagt 15 

woningen/ha. = 34 inwoners/ha. 

 

Ter vergelijking,  

de bruto woondichtheid (incl. voorzieningen) van: 

o Brussel: 65 inwoners / ha - 31 woningen/ ha - woningbezetting: 2,1 inw./ woning 

o Brugge binnenstad: 75 inw./ha - 33 woningen/ha - 2,3 inw./woning 

o Antwerpen binnenstad: 100 inw./ha - 47 woningen/ha - 2,1 inw./ woning 

o Parijs: 202 inwoners/ha = 100 woningen/ha  (4 verdiepingen) 

o Gemiddeld appartement in Brussel = 75 m² 

 

 

2. DE BEVOLKINGSAANGROEI, CIJFERS EN PROGNOSES 

 

DE BEBOUWDE OPPERVLAKTE VAN VLAANDEREN 

Bron: het planbureau en VRIND 2013 (Vlaamse Regionale Indicatoren) 

Totale oppervlakte in ha 

 

3.052.792,0 

Wonen 16,5% 503.710,7 

Industrie 4,0% 122.111,7 

Infrastructuur 3,4% 4.151,8 

Recreatie 1,3% 39.686,3 

Voorzieningen 1,2% 36.633,5 

Totaal bebouwd 26,4% 805.937,1 

Open ruimte 73,6% 2.246.854,9 
 

Prognose 2050: 42 % bebouwd. (Lien Moerman KU Leuven) 
 

Onbebouwde percelen (VRIND 2013) 

De woongebieden en de woonuitbeidingsgebieden bevatten volgens het gewestplan in het  

totaal 311.700 percelen. 

Oppervlakte woongebieden: 31.900 ha. 

Oppervlakte woonuitbreidingsgebieden: 11.100 ha.  

Totaal onbebouwd: 43.000 ha = 1,4 % van de ruimte die in de toekomst voorzien wordt 

om de extra behoefte aan woningen op te vangen. Zo komt de versteende oppervlakte in 

Vlaanderen op 26,4 + 1,4 = 27,8 %. 
 

BEWONING IN VLAANDEREN 

Aantal inwoners: 6.350.000.  

Totaal aantal gezinnen: 2.651.000.  

Prognose 2040: 7 miljoen inwoners. 

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. 
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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. 

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 veel kleiner moeten zijn dan de huidige 

standaard. 
 

Gemiddelde woninggrootte 

De bestaande appartementen: 70 m². 

De gemiddelde nieuwe woningen: 105 m². 

Prognose: 

Gezien we ten minste 1/3 van de woningen moeten voorzien voor alleenstaanden, 

kunnen we hiervoor het systeem van micro-housing toepassen: 35 m²/woning. Dit 

systeem past perfect in het concept van cohousing waarbij het probleem van de 

vereenzaming wordt opgelost. 

 

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) 
 

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. 

 

Opmerking: 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)   
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3.. EEN DUURZAME OPLOSSING VOOR DE 

BEVOLKINGSGROEI = INBREIDING OP DRIE NIVEAUS 

 

1.. Invulling van de onbebouwde ruimte in de woongebieden. 

2.. Pandgebonden verbouwing van bestaande rijwoningen naar kangoeroewoningen. 

3.. Kleinere woningen in cohousing woongemeenschappen. 

 

1.. INVULBOUW - INBREIDING IN DE WOONGEBIEDEN: 31.900 ha nog 

onbebouwd  

Inbreiding en bebouwing van slechts de helft van deze open ruimten geeft  

31.900 ha /2  x 20 woningen/ha = 319.000 nieuwe woningen. 

Foto: Steenhuffel 

Fijnkorrelige invulling van woninggroep  in de dorpskern; elk huis heeft zijn eigen 

identiteit, deze zijn afzonderlijk verkocht door de promotor/aannemer. (Haida Homes) 

 

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. 

Verdichten in het gebied met verspreide lintbebouwing, ver van de centra, is te 

vermijden. 

Uitzondering: 

waardevolle vierkantshoeves in de zones voor landelijk wonen kunnen eventueel via 

cohousing gevaloriseerd worden. 
 
 

2.. VERDUBBELING VAN DE BESTAANDE WONINGEN IN DE KERNEN 

Zowat 29,5 % van het bestaande woningbestand bestaat uit rijwoningen, in het totaal 

800.000. 

Het ontdubbelen van deze rijwoningen in kangoeroewoningen geeft dus een potentie van 

800.000 nieuwe woningen. 

Men kan rijwoningen ontdubbelen of zelfs in drie woningen ombouwen, eventueel zelfs 

zonder merkbare volumevergroting aan de straatzijde.  

 

Dergelijke verbouwing zou best gepaard gaan met een ecologische sanering, m.a.w een 

grondige isolatie van de rijwoning tot op niveau van een lage energiewoning.  
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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 

woning toegevoegd, die uitgeeft op 

een gemeenschappelijke tuin. 

 

 

 

 

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. 

 

 

3..KLEINERE WONINGEN EN 'MICROHOUSING': GOED VOOR 1/3 VAN DE 

NIEUWE WONINGEN 

 

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 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! 

 

We hebben een potentie van minimum 1.200.000 extra woningen in de woonkernen 

o zonder het aanspreken van de reserve aan woonuitbreidingsgebieden,  

o zonder het afbreken ons waardevol patrimonium en  

o 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 voorwaarden voor dergelijke subsidie: 

1. het moet een rijwoning zijn in een woonkern, 

2. het toevoegen van een kleine wooneenheid,  

3. 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 en micro-housing, in het kader van cohousing, dienen meer 

bekendheid te krijgen en ingeburgerd te geraken. 
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4.. WAT DOEN WE MET HET VERSNIPPERDE WOONGEBIED 

BUITEN DE KERNEN? 

 

VASTSTELLINGEN EN MISTOESTANDEN 

 

1. Open bebouwing: te grote huizen vanwege de veroudering en gezinsverdunning 

2. Infrastructuur: onbetaalbaar vanwege te weinig woningen per straatlengte 

3. Groene ruimte: de verschraalde biodiversiteit in de  landbouwgebieden  

4. Mobiliteitsprobleem en eenzaamheid voor de 'autolozen'. 

 

LANGE TERMIJN VISIE 2050 

 

Foute opties 

o Het ontdubbeling van huizen in de lintbebouwinggebieden: dit geeft nog meer 

woningen ver van de voorzieningen: nog meer auto-afhankelijk. 

 

foto links:  

voor de verbouwing 

foto rechts:  

na de verbouwing: 

een woning bovenop 

de bestaande 

 

 

 

 

o Het verder uitbouwen van de dure infrastructuur. 

Dure centralistische 

rioleringswerken 

voor 

afvalwaterzuivering 

zijn overbodig en 

onbetaalbaar 

ingeval  van 

lintbebouwing.   

 

 

 

 

Juiste opties  

1. Open bebouwing en te grote woningen herdefinieren.  

Het ombouwen van de te grote woningen naar  lokale tewerkstelling (3D printen, 

micro-economie enz..). 

 

2. Infrastructuur decentraliseren, off grid systemen en de autonome woning 

Uitbouw van autonoom waterbeheer zonder riolering, met autonome waterzuivering 

en hemelwaterbuffering. 

 

3. Groene ruimte 

o Meer houtkanten rond de woningen voorzien voor herstel van biodiversiteit. 

o De regionale en biologische landbouw stimuleren. 

 

4. Mobiliteit:  

o De infrastructuur herbekijken voor kleine elektrische voertuigen.  

o Duurzaam voortransport organiseren naar het openbaar vervoer. 

o Groepsinitiatieven voor thuisleveringen. 
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5.. LAAGBOUW MET HOGE DICHTHEDEN EN HOGE 

WOONKWALITEIT 

 

KWALITATIEF WONEN IN DE STAD: EEN UITDAGING 

 

Het gevaar bestaat dat we met hoge woondichtheden vervallen in massaliteit zoals we 

vooral in Nederland veel zien: zielloze en monotone woonblokken. 

 

De filosofie van Prof. Hoppenbrouwers: 

'Niet alleen een goed functioneel plan is belangrijk, het gebouw moet ook nog plezant 

zijn: een plezier om naar te kijken en vooral een plezier om er in te vertoeven'. 

 

De 'gestapelde villa' in een  leefbaar woonweefsel  

Met de 'gestapelde villa' bedoelen we: de kwaliteiten van een 'villa op den buiten' in een 

hoge woondichtheid (25/100 woningen/ha) en met hoge woonkwaliteit. 

o Het contact met buur en natuur  

o Voor de kinderen: groene ruimten in de onmiddellijke nabijheid van de woning en 

contact met de grond. 

o Persoonlijke expressie van de eigen woning. 

o Geen visuele storing of grootschalige impact op het straatsbeeld. 

o In een woonweefsel kan men open ruimten (straten en pleinen) creëren voor 

spontane ontmoetingen. 

o Betrokkenheid van de bewoners is mogelijk bij een woonomgeving met straten en 

pleinen. 

Drie woonlagen geven reeds een netto dichtheid van 60 woningen/ha, dit is meer dan de 

meeste Vlaamse binnensteden.  

 

Rijwoningen, galerijwoningen of portiekwoningen? 

 

Rijwoningen: kwaliteiten van de middeleeuwse stad 

Het is een grote uitdaging om de kwaliteiten van de rijwoning te realiseren met hoge 

woondichtheden. 

Tweewoonsten zijn interessant in de stad, in de stadskern kan je op het gelijkvloers best 

diensten voorzien. In zekere zin bekom je dan 'stapelbouw': portiekwoningen met een 

gemeenschappelijke inkomhall en trappenhuis. 

 

Portiekwoningen: 

Zie foto : een voorbeeld van traditionele 

portiekwoningen in Den Haag. 

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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DE VERBETERDE GALERIJWONINGEN 

 

Met verbeterde galerijwoningen bedoelen we in de 

eerste plaats brede galerijen van 3 m breedte, zodat 

er een voetgangsterstraat ontstaat die mogelijkheden 

geeft voor spontane ontmoeting, voor 

kinderspeelruimte, voor een bufferruimte tussen de 

loopgang en de woning.  

Deze verbrede galerij is vooral interessant bij 

cohousingprojecten omdat een galerij intense  sociale 

contacten stimuleert. (zie foto) 

 

Ten tweede is het voor de herkenbaarheid belangrijk dat men de galerijen niet op elke 

verdieping voorziet, zo ontstaat een eigen herkenbare voorgevel voor elke woning die uit 

twee niveaus bestaat. 

Vooral de herkenning van de voordeur is van belang. 

Repetitie van meer dan 5 dezelfde volumes moet vermeden worden. 

De gemeenschappelijke ruimten en verticale circulatie moeten duidelijk herkenbaar zijn.  

Voorbeeld: netto 96 woningen/ha, met 40 % groene ruimte (45 m² per woning) 

© Ontwerp:Hugo Vanderstadt 

 

  

 

De gemeenschappelijke functies zijn duidelijk 

herkenbaar 

Woningen: grootte: 42 à 130 m², gemiddeld: 95 m² 

Diensten op het gelijkvloers 

Voldoende lichttoetreding is mogelijk indien de brede 

galerijen op twee verdiepingen van mekaar gelegen zijn. 
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DE VERBETERDE PORTIEKWONINGEN, DE GESTAPELDE VILLA. 

Toepassing: 

Goed voor de verdichting in de 19° eeuwse woongordel van onze steden. 

Voorbeeld: 25 woningen. 

Woondichtheid: netto 56 woningen/ha met 50 % groene ruimte (89 m² per woning)  

© Ontwerp:Hugo Vanderstadt 
 

Herkenbaarheid: de voordeur is belangrijk.  

Donkere gangen en  onvindbare voordeur kunnen vermeden worden dank zij een 

verticale circulatie die vanuit de straat goed zichtbaar is en genoeg licht ontvangt. 

Er zijn per portaal maximum 5 woningen voorzien zodat de telbaarheid en de 

herkenbaarheid verzekerd zijn. Het vermijden van lange horizontale lijnen, vooral in de 

kroonlijst voorkomt monotonie. 

Deze woningen hebben, niettegenstaande de grote dichtheid, toch veel groene ruimte: 

89 m² per woning, wat de leefbaarheid van het wonen in de stad ten goede komt. 

Tevens is het een kindvriendelijk concept: de woningen zijn grondgebonden. 

Alle woningen zijn langs de achterzijde rechtstreeks met de gemeenschappelijke tuin 

verbonden. 
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VERWEVING VAN WONINGEN EN KANTOREN IN DE STADSKERN 

Wonen waar men werkt: walk to work 

Indien alle pendelaars in de stad zouden wonen, verdwijnen de files automatisch! 

 

Enorme economische voordelen: 

o minder investeringen in autowegen en parkings 

o minder capaciteit nodig voor het openbaar vervoer tijdens de piekuren 

o minder tijdsverlies 

Enorme ecologische voordelen: 

o minder ruimteverspilling en minder betonnering van de vruchtbare bodem 

o minder energieverspilling 

o vrijwaring van het buitengebied van verdere versnippering door verkavelingen 

Enorme voordelen voor het leefklimaat 

o gezondere lucht, minder stress 

o meer vrije tijd , meer ontspanning 

o gezellige woonbuurten 

 

DE GROTE UITDAGING 

Een kindvriendelijke woonomgeving, ook in het stadscentrum! 

 

De woningen: in contact met de straat 

Hoge woondichtheden zijn mogelijk dank zij de verbeterde galerijwoningen. 

Het wonen wordt zo kort mogelijk bij de grond voorzien, dit is van belang voor de sociale 

controle en de woonkwaliteit. 

 

Nieuwe kantoren: bovenop de woningen. 

 

Bestaande kantoren: verbouwen van de onderste verdiepingen. 

© Ontwerp:Hugo Vanderstadt 
De onderste vier verdiepingen verbouwen met herkenbare en leefbare woningen. 

Een nieuwe galerij aanbrengen vooraan de bestaande gevel geeft een duidelijke 

afzonderlijke  bereikbaarheid. 

De verbouwing kan ook onafhankelijk van de kantoorfunctie, de centrale trappen en liften 

worden voor de kantoren voorbehouden, de woningen hebben een onafhankelijk extern 

circulatiesysteem. 

De dode kantoorzones 

te Brussel kunnen tot 

leven gewerkt worden 

met aangepaste 

woningen en 

groenvoorzieningen.  

 

Meer informatie: zie 

onze volgende 

nieuwsbrief. 
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KANTOORKANKERS EN FOUTEN UIT HET VERLEDEN VERWIJDEREN 

Bijvoorbeeld: het Bouckèreplein te Brussel 

 

Een goede mix tussen leefbare woningen en 

kantoren is nodig, vooral in het stadscentrum. 

Oude littekens die een belangrijke 

symboolwaarde hebben dienen met de nodige 

zorg 'geheeld' te worden, want ze hebben een 

voorbeeldfunctie. Daarom zal in de volgende 

nieuwsbrief aan dit project meer aandacht 

besteed worden. Vooral het effect van 

dergelijke projecten op het platteland mag niet 

onderschat worden! In die zin kan de 

ruimtelijke ordening en de leefbaarheid van de Vlaamse Rand niet los gezien 

worden van wat er in Brussel gebouwd wordt. 

 

Het nieuwe wonen met de combinatie van cohousing, hoge woondensiteit en groene 

architectuur kunnen zeer goede resultaten opleveren. 

De uitdaging: het creëren van een woonsfeer in het stadscentrum die aantrekkelijk is 

voor gezinnen met kinderen en waar kinderen in een veilige omgeving kunnen spelen. 

 
De bestaande omgeving zou moeten bepalen hoeveel kantooroppervlakte max. 

mogelijk is zonder de leefbaarheid te schaden en niet het bouwprogramma van de 

bouwheer/promotor. 
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6.. ACHTERLIGGENDE STEDENBOUWKUNDIGE VISIE 

 

DOELSTELLING: KWALITATIEF WONEN IN EEN VERDICHTE OMGEVING 

zonder grootschalige afbraak, 

zonder woontorens, 

zonder massale aansnijding van de reserve aan woonuitbreidingsgebieden, 

zonder vereenzaming, 

met behoud van het kleinschalig woonweefsel en de sociale netwerken. 

 

AANTREKKELIJKE STEDEN EN DORPEN ZIJN MOGELIJK  

Maak de steden zo aantrekkelijk dat ze kunnen 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:  

o decentrale tewerkstelling en doorgedreven  functieverweving - geen monofunctionele 

zones, geen grootschalige concentraties. 

o fijnschalig OV-net op loopafstand 

o walk to work: sociale voorzieningen en werken op loopafstand 
 

Appartementen tot 4 bouwlagen hebben niet de nadelen van hoogbouw, maar kunnen 

bieden voldoende woonkwaliteiten om de mensen te overtuigen om dichter bij wel 

mekaar te wonen. 

Hier zijn balkons nog goed bruikbaar, hier behoudt men contact met de begane grond.  

Liften zijn niet altijd nodig. Zie onderstaand voorbeeld: Vauban te Freiburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE STAD EN DE GROENE GORDEL VORMEN SAMEN EEN AUTONOME REGIO VOOR 

VOEDINGS- EN ENERGIEPRODUCTIE 

 

Het buitengebied mag niet parasiteren op de stad:  

verkeersoverlast in de stad komt voornamelijk van de 'villabewoners'. 

De stad mag niet parasiteren op het buitengebied:  

slaapsteden in het buitengebied ontstaan vanwege het ontbreken van een voldoende 

kwalitatieve woonomgeving in de stad voor gezinnen met kinderen. 

De autonome stad 

Energieproductie met zon en wind zijn in de stad niet mogelijk, ofwel zeer beperkt. Met 

biogas is dat wel mogelijk dank zij de overvloed aan calorierijk 

keukenafval. 

Met urban farming kan (max.) 20 % van de groenten gekweekt worden, 

de rest is voor de groengordel rond de stad.  

De groene gordel 

Zonneparken, windturbines en biomassa zorgen voor de energieproductie.  

Zowel lokale energieproductie als -voedselproductie zorgen voor de 

plaatselijke tewerkstelling in de groene gordel.  
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DE STEDENBOUWKUNDIGE OMKADERING 

 

De gepaste architectuur: hoge eisen stellen  

o De kwaliteiten van de (meergezins-) rijwoning zouden moeten meegenomen worden 

het basisconcept. 

o De inspiratie voor de architectuur zou het karakter van de stad moeten zijn: 

Amsterdam is verschillend van Gent en de nieuwe architectuur dient dat specifieke 

karakter te respecteren. 

o Kwaliteiten in de architectuur kunnen niet afgedwongen worden met voorschriften, 

een gesprek met de stadsarchitect in de fase van het voorontwerp is noodzakelijk; 

zeker voor belangrijke projecten. 

o Goede voorbeeldprojecten zijn noodzakelijk voor de naschoolse opleiding van de 

architecten. 

o Goede sociale mix dank zij verweving van talrijke woontypes, groot en klein. 

Hierboven:  Christie Walk te Adelaide van architect Paul Downton  

 

De architect alleen kan het niet oplossen, er is ook een beleid nodig dat ervoor zorgt dat 

het gebouw in een leefbare en gevarieerde woonomgeving terecht komt. 

 

De woonomgeving, doelstellingen waar maken 

met ondersteunende beleidsmaatregelen 

o Een veilig gevoel in eigen woonbuurt en erbuiten 

is van kapitaal belang; de stad als warme wollen 

deken. 

o Auto’s weren uit de stad, veilige schoolroutes. 

o Betere verweving wonen en werken: beperking 

van de vervoersstromen. 

o Cityvorming (te hoge concentratie ) en sprawl (te 

lage dichtheid) vermijden. 

o Voedselvoorzieningen en energievoorziening in de 

onmiddellijke omgeving van de woonomgeving. 

o Groenere omgeving voor een gezond leefklimaat 

 

De 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 25 woningen/ha. op 50 ha bekom je 1.250 woningen x 2,3 = 

3.125 inwoners. Met een woondichtheid van 80 woningen/ha op 50 ha. bekom je 9.200 

inwoners. 

Dit zijn volwaardige woonbuurten waarin alle mogelijke voorzieningen op loopafstand te 

organiseren zijn. 
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CONCLUSIES VOOR COHOUSING 

 

Platteland:  

Woondichtheid: min. 20 à 25 woningen per ha. ofwel 46 à 57 inwoners/ha. 

Reken met gemiddeld 100 m² per woning en een woningbezetting van 2,3 inwoners per 

woning. 

Gemiddelde ruimtebehoefte voor wonen bedraagt 100/2,3 = 43 m² per bewoner. 

In de meeste cohousingprojecten varieert de grootte van de woningen tussen de 57 m² 

en 170 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stad:  

Woondichtheid: min. 40 à 80 woningen per ha. ofwel 82 à 164 inwoners/ha. 

Reken met gemiddeld 75 m² per woning en een woningbezetting van 2,1 inwoners per 

woning.  

Gemiddelde ruimtebehoefte voor wonen bedraagt 75/2,1 = 36 m² per bewoner. 

(In Brussel is de gemiddelde grootte van een appartement: 74 m²). 

Micro housing is vooral geschikt voor alleenstaanden zonder kinderen in grote steden met 

een minimale vloeroppervlakte van  35 m² voor het ganse appartement. 

 

Castello project: 

hoge dichtheid met 

laagbouw in Berlijn. 

Architect Hinrich 

Baller. 
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7.. DE OPLOSSING VAN HET 

WOONPROBLEEM VOLGENS DE 

'VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW' 

In de recente publicatie 'Tijd, geld & ruimte, trok vooral 

hoofdstuk 5: 'Roadmap naar 2030 en 2050' onze 

aandacht. 

Hun 'roadmap': 

het realiseren van 516.000 nieuwe woningen 

tegen 2030. 

1.. Stadsvernieuwing: 65.000 appartementen. 

2.. Grootschalige afbraak en vervanging: 135.000 

appartementen. 

3.. Woontorens: 16.000 appartementen. 

4.. Woonuitbreidingsgebieden: volbouwen van de 

11.100 ha., goed voor 300.000 appartementen. 

Tot 2030 voorziet men een toename van het aantal 

woningen met 216.000 + 300.000 = 516.000. 

 

Hun motivatie voor deze 'bulldozerstrategie' 

Inbreiding en stadsvernieuwing gaan te traag om de 

snelle groei van de woonbehoeften te kunnen 

opvangen. 
 

Kritiek op  deze 'roadmap':  
 

1..Hun groeicijfers zijn in tegenspraak met deze van VRIND 2013 

Ze willen te veel en te snel. 

Hun tijdsplanning is niet correct: de (maximum) 500.000 nieuwe woningen moeten niet 

tegen 2030 maar tegen 2050 voorzien worden en dat maakt een heel verschil: we 

hebben meer tijd om in de bestaande beschikbare ruimte de nodige woningen met hun 

voorzieningen in te passen. 

(Haast en spoed zijn zelden goed.) 
 

2.. Nog meer files 

Het massaal aansnijden woonuitbreidingsgebieden heeft heel wat nadelen. 

Gezien de woonuitbreidingsgebieden vooral in het buitengebied gelegen zijn, ver van de 

steden, waar de grootste woonbehoeften zich voordoen, men zal sociale woningen 

bouwen in het buitengebied die door de stedelingen zullen gebruikt worden. Dit resulteert 

in nog meer stadsvlucht en suburbanisatie, nog meer afstand tussen wonen en werken 

en afbraak van de dorpssfeer. 

De files zullen dus nog meer toenemen! 
 

OP IS OP: wat zal men doen eens deze bouwgrondreserve op is? 

 

Zal men dan nieuwe landbouwgebieden aansnijden? 

Zal men aan elke kerktoren twee woontorens plaatsen? 

Zal men dan toch beslissen om werk te maken van inbreiding en pandgebonden  

verdichting? 

 

3.. Nog meer kwaliteitsverlies  
 

- Met hun appartementslogica worden dorpen op korte tijd verbouwd in 

appartementsslaapsteden. 
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Zie foto: Brussel geraakt vol en 'loopt over', Merchtem wordt satelliet-dorp van Brussel 

op 14 minuten (met de trein) kan je er een goedkopere flat vinden dan in Brussel. 

 

- Grootschalige sloop en nieuwbouw in de steden geeft steeds aanleiding tot kind-

onvriendelijke steden van staal en beton vanwege de te grootschalige aanpak. 

 

 
 

In deze studie lezen we ook 

 

Grondprijzen stijgen naarmate de overheid hoger bouwen toelaat. De bouwhoogte 

beperken geeft verlies voor de grondspeculanten. Omgekeerd geeft verhoging van de 

bouwhoogte gratis winst voor de grondeigenaars. 

 

Het bouwkundig erfgoed is voor de VCB een 'rem' op de bouwactiviteiten, ze willen er 

soepeler mee omspringen.  

Slopen en nieuwbouw in plaats van restaureren? 

Hoogbouwbeperkingen rond belangrijke historische sites zoals de Grote Markt van 

Brussel versoepelen? 
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8.. DE GEEST VAN SUBURBIA 

De afgelopen jaren werd binnen het Steunpunt Ruimte & 

Wonen (2007-2011) en het Steunpunt Wonen (2012-

2016) onderzoek uitgevoerd naar de woonpaden van 

Vlaamse gezinnen. De resultaten zijn gebundeld in het 

boek ‘De geest van suburbia. Over de veerkracht van 

woonpraktijken’, geschreven door Bruno Meeus en 

Pascal De Decker en uitgegeven bij Garant, Antwerpen.  

Bruno Meeus (dr. geografie). 

 

Ze doorgronden in dit boek het fenomeen van de 

suburbanisatie in Vlaanderen en het afgeleide woonmodel: 

de verkavelingswoning met tuin en garage, op veilige 

maar niet zo grote afstand van de stad.  

“Hoe je het ook draait of keert, in de stad is het drukker, er is minder ruimte en meer 

overlast. Bovendien zijn de woningprijzen gestegen. Als je dan als jong gezin de balans 

opmaakt, dan is keuze om de stad te verlaten niet zo verwonderlijk”, zegt De Decker.  

 

Maar die keuze heeft op maatschappelijk niveau wel ongewenste effecten. Zo neemt het 

suburbane wonen veel (open) ruimte in beslag, heeft het een hoge publieke kostprijs 

(nuts- en andere voorzieningen) en draagt het in belangrijke mate bij aan de 

mobiliteitsproblemen. Volgens Meeus en De Decker botst suburbia dan ook op zijn 

grenzen. De voorspelde bevolkings- en gezinstoename daar opvangen, zou de 

bovenvermelde neveneffecten alleen maar versterken.  

 

Waarom "men" niet in de stad wil wonen 

Uit recente enquêtes blijkt dat de stad niet goed scoort als woonmilieu, vooral voor gezinnen met 
kinderen. (bevestiging van wat we allang wisten) 
o Leefmilieuproblemen: vervuiling, verkeer, veel te weinig groenvoorziening 

o Kindonvriendelijk: geen speelruimte kort bij de woning en onveilige looproutes naar 

de school  

o Onveiligheidsgevoel en onzekerheid 

o Te veel vreemdelingen,  

o Geen thuisgevoel, geen verbondenheid met de woonbuurt 

 

Niets kan concurreren met het alleenstaande huis in de suburb met de eigen 

tuin? 

Deze stelling klopt niet.  

Ook in de stad heeft leefbare woningen met tuinen, vroeger was dat de regel, toen waren 

er geen appartementen in de stad, maar wel rijwoningen met tuin en een intens 

buurtleven. Rijwoningen kunnen in principe een betere woonkwaliteit bieden dan 

alleenstaande woningen omdat ze een goede bouwsteen zijn voor een herbergzaam 

woonweefsel dat op zijn beurt een goede basis is voor een sociaal weefsel met 

voorzieningen op loopafstand. 

 

De tegenstelling stad/platteland wordt fout voorgesteld. 

Zowel in  de stad als in de suburbs is er vereenzaming omdat de straat als 

ontmoetingsruimte verdwenen is. 

Men heeft geen keuze: vandaag is de stad geen optie voor gezinnen met kinderen. 

Hoe de stad er dan moet uitzien wordt veel te weinig toegelicht en onvoldoende 

verduidelijkt met goede voorbeelden.  
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Opgelet 

De belangrijkste oorzaak van de stedelijke problemen wordt te weinig 

benadrukt: de auto 

 

De leefbare straat als contactforum is zo 

goed als verdwenen 

 

De te smalle voetpaden geven gedwongen 

ontmoetingen en zijn dus contraproductief en 

vervreemdend. 

De opkomst van de elektrische auto zal hier niets 

aan veranderen: het ruimtebeslag blijft. 

 

 

 

Welk soort stad heeft men in het hoofd? 

Het heeft geen zin om 100 interviews te doen 

met bewoners als ze de huidige verloederde stad 

vergelijken met de suburbane woonomgeving, 

natuurlijk kan de (huidige) verloederde stad hier 

mee niet concurreren.  

We moeten niet 'out of the box' denken en 

nieuwe woonvormen uitvinden voor het 

suburbane gebied, we moeten in de box denken 

en goed kijken naar de goede voorbeelden die er 

altijd geweest zijn in onze steden. 

De leefbare stad voor gezinnen met kinderen 

moet terug hersteld worden want ze heeft ooit 

bestaan! 

 

 

Bijvoorbeeld het stedenbouwkundig concept van 

de begijnhoven en de godshuizen: het zijn ideale 

oases in de binnenstad voor gezinnen met 

kinderen: volledig verkeersvrij, veilig voor 

kinderen met driewielers en een hoge 

woondichtheid! 

 

 

 
 
 
Te Gent komen er in een eerste fase drie 

leefstraten, een goed begin - zie foto 

 

 
 

 
 
 

Niet de suburb is de ware oorzaak van de problemen, maar wel het 
overmatige autogebruik dat verspreide bebouwing mogelijk maakt. 

De autovrije woonstad maakt een einde aan deze mistoestand en verlost 
het platteland van de verkavelingswoede. 
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Het suburb-fenomeen is zelfvernietigend. 
 

Het platteland verdwijnt als iedereen er wil wonen.  

De vereenzaming is een toenemend fenomeen, vooral in de buitengebieden: de 

vergrijzing gaat gepaard met mobiel-armoede en isolement. 

 

Citaat uit 'Steden, Wegen, Ruimte':  

'Maar of het nu woonakkers zijn van vrijstaande eensgezinswoningen, dan wel reeksen 

galerijflats of torenflats, uit oogpunt van de woonomgeving komen de suburbs neer op 

stedenbouwkundig drijfzand, het is geen stad en geen platteland, je kunt er niet op lopen 

en er niet in zwemmen, je kunt er alleen in verzuipen.'  

 

Citaat uit: 'The heart of our cities: The urban crisis: diagnosis and cure' (Victor Gruen): 

In de suburbs is er weinig gelegenheid voor het stedelijk ontmoeten. In de eerste plaats 

omdat ontmoeten een aangelegenheid is die slechts voor de voetganger is weggelegd. In 

de tweede plaats omdat in de suburbs de kans om ervaringen op te doen buiten het 

eigen kringetje erg gering is. 

 

De kinderen moeten gevoerd worden naar de school, naar de vriendjes om te gaan 

spelen, naar de weekendactiviteiten, enz...Alles is ver weg... Stress voor de 

tweeverdieners.   

 

Foto hiernaast: een typische suburb in 

de VS (San Francisco) Op dergelijke 

schaal heeft de suburb zich bij ons niet 

ontwikkeld, het ging veel langzamer, 

dikwijls op basis van een bestaand 

stratenpatroon.  

Zie foto hieronder.  

Het resultaat op vlak van de files is 

echter hetzelfde: efficiënt openbaar 

vervoer is niet mogelijk vanwege de te 

grote spreiding, met massaal 

autoverkeer tot gevolg en dichtslibbing 

van de wegen.  
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DE GEVOLGEN VAN MASSAAL AUTOGEBRUIK  

Surbanisatie, stadsvlucht en achteruitgang van het stadscent rum  

 

De les van Los Angeles: het versnipperend effect van de auto  

Meer highways resulteerden in  files omdat ze de afstanden vergroten tussen wonen en 

werken en een verspreidend effect hebben op de ruimtelijke ordening. Op den duur is 

openbaar vervoer niet meer rendabel omdat alles zo ver uit mekaar is gelegen.  

Hetzelfde fenomeen hebben we nu met 'nevelstad Vlaanderen', nu zijn zelfs de files hier 

groter dan deze van Los Angeles. 

 

Los Angeles is een eindeloos bebouwd oppervlak, meer dan 100 km in doorsnede. 

Tussen de bebouwing slingeren zich dubbelbaans autowegen. De bebouwing bestaat voor 

het overgrote deel uit vrijstaande eengezinswoningen. Los Angeles biedt het grote 

voorbeeld van wat Amerikanen "Sprawl" noemen: de bebouwing spreidt zich uit over het 

landschap als een stroom lava.  

Deze spreiding  is het gevolg van een vluchtbeweging, een vlucht naar buiten de stad, 

naar de natuur, naar het platteland. De stedelingen vluchten de stad uit omdat lawaai, 

stank, gevaar, smog en een onleefbare woonomgeving het menselijk wonen onmogelijk 

maakt. De groei van grootschalige elementen (burelen, stads-snelwegen, parkings) 

versterkt de vluchtbeweging door de grote stedelijke ruimte die ze in beslag nemen. 

"Deze vlucht is tevens een illusie".  

 

Massaal buiten wonen is per definitie onmogelijk, niet alleen omdat er onvoldoende 

ruimte voor is, maar vooral omdat het onoplosbare vervoersproblemen teweegbrengt.  

In een verspreide bebouwing is de auto geen luxe meer, maar noodzaak. 

 

Door massaal buiten wonen nam de verkeersdrukte in het centrum van Los Angeles 

enorm toe. Congestie en parkeerproblemen maakten het centrum onbereikbaar voor 

de pendelaars en onleefbaar voor commerciële activiteiten. Dit had tot gevolg dat de 

bedrijven en de handel naar de stadsrand vluchtten. 

 

Een les die we uit Los Angeles kunnen 

trekken is dat het onmogelijk is een stad 

behoorlijk te laten functioneren als het 

alleen op autoverkeer is aangewezen. 

Ruim 2/3 van de oppervlakte is voor de 

auto bestemd en nog zijn er 

opstoppingen en lange files.  

Files zijn dus onoplosbaar tenzij men 

drastisch preventief ingrijpt in de 

ruimtelijke ordening met doorgedreven 

fijnschalige functieverweving en autovrije 

steden.  

 

Naast een te grote spreiding van de woonfunctie buiten de stad hebben we ook een te 

grote concentratie van de werkgelegenheid (kantoren) in het stadscentrum. 

De reistijden duren lang in de grote stad, het openbaar vervoer functioneert gebrekkig: 

slechte verbindingen, lange wachttijden, lange wandelafstanden, hoge vervoerskosten, 

grote drukte tijdens de spitsuren. In Parijs besteedt men gemiddeld twee uur per dag 

aan vervoer.  

De oorzaak van deze slechte vervoerstoestanden is enerzijds de te grote concentratie 

(cityvorming) van werkgelegenheid in het centrum.  

Anderzi jds is er de verstikkende invloed van de auto: trams en bussen hebben soms 

gemiddelde snelheden van 8 km per uur. Men kan dus evengoed aanschuiven in de auto 

als in de tram!  
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De scheiding van de elementaire menselijke functies brengt met zich gedwongen 

massale verplaatsingsstromen mee, deze eisen massale verkeersvoorzieningen, die 

op hun beurt meer ruimte opeisen en de af te leggen afstanden vergroten.  

Er zijn grote groepen van de bevolking die de vele noodzakelijke verplaatsingen niet 

meer aankunnen (bejaarden, kinderen, gehandicapten).  

 

Thans past men het openbaar vervoer aan de ruimtelijke structuren die gegroeid zijn 

door de auto aan. Immers: grotere spreiding betekent dat men de stations op grotere 

afstand zal plaatsen, hierdoor ontstaan te grote loopafstanden en zal men nog meer de 

auto moeten gebruiken.  

 

De Belg is koploper in gereden kilometers  

In de studie van de FOD Mobiliteit en Vervoer werd  onderzocht hoeveel kilometer de 

gemiddelde Belg jaarlijks rijdt per inwoner. Dat werd een indicator waarbij naast het 

gemiddeld aantal gereden km per personenwagen ook rekening gehouden wordt met het 

wagenbezit, uitgedrukt in het aantal wagens per duizend inwoners. In vergelijking met 

de buren geeft dat volgend resultaat: 

 

1. België: 7 548 km/jaar per inwoner, de slechtste score omwille van de versnipperde 

bebouwing  

2. Duitsland: 7 403 km/jaar per inwoner 

3. Europa: 6 762 km/jaar per inwoner   

4. Frankrijk: 6 325 km/jaar per inwoner   

5. Nederland: 6 134 km/jaar per inwoner, de beste score dank zij de compacte 

bebouwing.  
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Samenvatting: de vicieuze cirkel 

Te veel auto's veroorzaken stadsvlucht en stadsvlucht veroorzaakt nog meer suburbs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het platteland: te veel versnippering  

de verspreide bebouwing is de hoofdoorzaak van de files: het OV kan er niet 

functioneren. 

 

De stad: te veel concentratie 

Te hoge concentraties van de tewerkstelling geven een 

Manhattan-effect: steeds grotere vervoersstromen die 

het openbaar vervoer niet aankan in de piekuren, terwijl 

in de daluren de super capaciteit niet efficiënt benut 

wordt. 

Bvb:de Wetstaat te Brussel: nu reeds is de metro 

overbezet.  

 

 

CONCLUSIE 

De oplossingen voor de suburb liggen in de stad en niet in het buitengebied. 

Oplossingen voor de stad  

 

1.. Het allerbelangrijkste 

De autovrije stad, herstel van de straat als ontmoetingsfunctie. Een efficiënt fijnmazig 

openbaar vervoersnet is onmisbaar om dit te kunnen realiseren. 

 

2.. “Cohousing “ : herstel van het sociaal weefsel en de  verbondenheid met de 

buurt  

De vreemdeling is geen vreemde meer als je hem/haar  kent.  

 3.. Geen massale verkeersstromen 

dankzij 

o het decentraliseren van de 

tewerkstelling. 

o het ombouwen van de overtollige 

kantoren tot leefbare woningen voor 

gezinnen met kinderen. 

 

4.. Een kindvriendelijke woonomgeving 

o de stad op maat van de mens en niet op maat van de auto 

o het aanleggen met meer groene ruimte en veilige looproutes naar de lagere school 
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5.. Voorzieningen op loopafstand (400 m.)  

o Binnen een cirkel van 400 m staal bekomen we een oppervlakte van 50 ha. Met een 

woondichtheid van 40 woningen/ha (92 inw/ha) geeft dat 2.000 woningen ofwel 

4.600 inwoners. Met een woondichtheid van 60 woningen/ha (138 inw./ha) geeft dat 

3.000 woningen ofwel 6.900 inwoners. 

 

 

 

Met dergelijke woondichtheden is het heel goed 

mogelijk om alle noodzakelijke voorzieningen op 

loopafstand te organiseren. De historische steden 

zijn een goed voorbeeld: ze zijn op maat van de 

voetganger en bij nader toezien zijn de 

voorzieningen telkens binnen loopafstand 

bereikbaar, zie bijvoorbeeld Brugge. 

 

 

 

De voetgangersstad: alles op loopafstand 

Zie tekening: 

De buitengordel van de stad:  2 woonlagen 

binnen de cirkel van 800 m: 40 woningen per ha. 

geeft: 92 inw./ha x 50 ha = 4.600 inwoners. 

Het centrum van de stad: 3 woonlagen  

binnen de cirkel van 800 m: 60 woningen per ha. x 

2,3 = 138 inw./ha x 50 ha = 6.900 inwoners/ 

Totaal: 188.600 inwoners. (binnen een cirkel van 5 

km) 

 

Inbegrepen:  

o winkels, diensten en bedrijven op het gelijkvloers. 

o kantoren boven de woningen. 

o groenvoorziening en kinderspeelruimte. 

o vervoer: tram op eigen bedding met halte in het centrum van de loopcirkel. 

 

Deze stadsplanning is een planning op 

maat van de mens (voetgangers en 

fietsers op de eerste plaats), het 

openbaar vervoer op loopafstand van de 

woning komt op de tweede plaats. 

De bereikbaarheid met de auto moet zich 

inpassen aan deze structuur. Vroeger was 

het steeds het omgekeerde: toen werden 

eerst de autowegen gepland en de rest 

van de ruimte was voor de voetganger en 

het openbaar vervoer. (Aan de fietser 

werd zelfs niet gedacht) 
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ACTUA 

1.. DE GROENE PROMOTOR  

'Re-vive' is een projectontwikkelaar uit Gent die gespecialiseerd is in 'brownfields', ze 

saneren gebieden die ernstig verontreinigd zijn door oude industriële activiteiten. Ze 

doen dit vanuit een bewuste keuze om een meer leefbare omgeving te creëren voor onze 

kinderen. 

 

Ze willen fundamenteel het verschil maken op sociaal-maatschappelijk, ecologisch en 

economisch vlak. ‘People, planet & profit’. 

 

B corps 

B Corps zijn bedrijven gecertificeerd door B Lab, een non-profit organisatie die hoge 

standaarden stelt inzake duurzaamheid, milieu impact, transparantie en 

verantwoordelijkheid. 

Vandaag werkt een groeiende groep van meer dan 600 gecertificeerde B Corp uit 24 
landen en 60 industrieën n samen aan een gemeenschappelijk doel: het herdefinie ren van 

succesvol zaken doen. Re-Vive is trots om de eerste Belgische B Corp te zijn die aan alle 

gestelde voorwaarden voldoet. 

 

Planet: duurzaam 

Re-Vive investeert in de duurzame transformatie van 

verlaten en verontreinigde terreinen.  

Hun duurzame insteek beperkt zich niet tot het 

saneren van bodemvervuiling en het creëren van 

aangename omgevingen. Men wil ook investeren in 

energievriendelijke gebouwen, de integratie met 

openbaar vervoer, de combinatie van wonen en 

werken en door stedelijke buurten te creëren met 

een mix aan functies. 

Recuperatie van afbraakmateriaal, het hergebruik van regenwater en het reduceren van 

afvalstromen wordt steeds meegenomen in de projectplannen. Bijkomend wordt de 

biodiversiteit gestimuleerd door zoveel mogelijk het bestaand groen te behouden en te 

versterken en worden duurzame materialen gebruikt. 

 

People : buurtparticipatie 

Bouwsites staan in afwachting van de werken vaak 

lange tijd leeg. Door ruimte te creëren 

voor maatschappelijke initiatieven waakt Re-Vive 

erover dat deze leegstand geen stilstand wordt. 

Alvorens ze een herbestemming geven aan een 

gebouw of wijk, richtten ze deze in als tijdelijke 

ontmoetingsplaats. 

 

Profit:  

De prijs van de woningen zijn niet duurder omdat ze op een brownfield zijn gebouwd. De 

saneringskost wordt in verrekend in de aankoopprijs van de brownfield sites.  

Re-Vive heeft alle nodige kennis in huis om de verschillende domeinen (saneren, 

grondwerken, infrastructuur, bouwen en vastgoedontwikkeling) te combineren en zo de 

risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Ze steunen op een jarenlange ervaring en 

beschikken over een team met 16 experts. 

. 
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Voorbeeldproject: 'Den Draad' te Gentbrugge 

Deze woonwijk werd gebouwd op een gesaneerd 

brownfield, op de plaats van een oude 

draadtrekkerij. Het ontwerp werd verdeeld tussen 

drie architecten om voldoendE variatie te  

bekomen. 

 

Jarenlange industriële activiteiten lieten hun 

sporen na. De gronden waren zwaar vervuild met 

olie en zware metalen en deze problemen 

vormden een te hoge drempel voor 

projectontwikkelaars. 

 

Elke woning heeft een grote buitenruimte met 

zicht op het park. Concreet wordt de 

horizontaliteit gevisualiseerd door banden van 

verschillende diktes hout te plaatsen op de gevel, 

waardoor horizontale laagjes gevormd worden. 

Positieve punten: 

grote terrassen, zicht op het park en de hoge 

isolatiegraad 

Negatieve punten: 

Het zijn klassieke portiekwoningen met rug-aan-

rug appartementen waardoor de loopgangen, de 

inkom en het sanitair in het midden van het 

gebouw het  zonder daglicht moeten stellen. 

 

Foto’s: Ilse Liekens & Stad Gent –  

 

  

http://www.gentcement.be/wp-content/uploads/2013/09/1006_WGTG_WEB_013_foto-IL-01.jpg
http://www.ilseliekens.be/
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2.. DE  MEEST RENDABLE VERWARMING 

In "Testaankoop" van december 2013 werd een objectief onderzoek gepubliceerd over de 

prijs van verwarming, wat blijkt? Dat de verwarming met een condensatieketel op 

aardgas duidelijk de meest goedkope is. De grondwaterwarmtepomp is zowat het duurste 

systeem, even duur als de elektrische verwarming met accumulatie. 

Het onderscheid in investeringskosten en exploitatiekosten is hierbij zeer verhelderend. 

Uiteraard scoort de grondwaterwarmtepomp beter op vlak van verbruik, maar de 

investeringskosten zijn zeer groot. Hieronder een uittreksel uit 'Testaankoop' 

Daarnaast is de elektriciteit die men verbruikt gewoonlijk geen groene stroom en kan 

men in dat geval niet zeggen dat een warmtepomp ecologisch beter scoort dan de 

gaswandketel. Alleen als de warmtepomp draait op zonnestroom kan men spreken van 

een duurzaam alternatief. Die zonnestroom is er echter niet in de winter, of toch zeker 

onvoldoende. Het verbruik van een warmtepomp aan elektrische stroom is niet gering: 

gemiddeld 2.285 kWh/winter. 

 

Citaat testaankoop:  

Het zijn meestal vervuilende elektriciteitscentrales die de extra stroom leveren wanneer 

het koud is in de winter. 

 

De warmtepomp is dus een soort elektrische verwarming die in de winter een 

extra grote stroomvraag vergt van het elektriciteitsnet. 

 

Pellets 

Pellets zijn op het ogenblik de goedkoopste brandstof. Of dat zo zal blijven is echter geen 

zekerheid en anderzijds is de installatie nogal duur, zeker als je de ruimte voor de opslag 

erbij telt. Volgens Testaankoop is een pelletsverwarming echter een te overwegen 

alternatief, vooral  in geval van grote installaties. 

 

De micro-WKK op aardgas werd niet in de vergelijking opgenomen. Dit is spijtig  want 

de micro-WKK met PV cellen is een betere combinatie dan een warmtepomp met PV 

cellen. Immers, de zwakke prestatie van de zonnecellen in de winter wordt 

gecompenseerd door de micro-WKK en zodoende kunnen we een quasi autonome 

energievoorziening realiseren. 
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3.. ECO-HOUSINGPROJECT:  DE KONINGSMOLEN 

WIE 

De initiatiefnemers zijn Judith Heesen en Lieven 

Callewaert, ze hebben samen met enkele 

partners een seminariecentrum opgericht. 

Onlangs hebben ze met een kerngroep een 

coöperatieve opgericht om hun educatieve eco-

housingproject verder vorm te geven 

 

WAAR 

De Koningsmolen is een historische 

watermolen, gelegen aan de kleine Gete, op de 

rand van Haspengouw en het Hageland 

(Eliksem, op de grens van Tienen - Landen). De 

site is ideaal gelegen tussen het dorp en de 

omringende natuur. 

 

WAT 

Men wil een woon-, leer-, en werkplek uitbouwen, een plek waarin men door het 

“verdichten” van wonen, werken en maatschappelijke innovatie” een gezamenlijke 

levenskwaliteit kan realiseren. Het is de bedoeling zo veel mogelijk autonoom te zijn voor 

voeding en energie.  

 

HET PROJECT 

Centraal staan de twee belangrijkste monumenten: de watermolen wordt centrale 

ingangspoort en energieleverancier voor de ganse site; de chicorei-ast wordt een 

meditatie- en bewustzijnsplek. Zij vormen de hoekstenen van een site met: 

- 10 woonunits 

- kortverblijf: “time-out” woningen  

- leren: groepsverblijf voor 25 personen, 

unieke werktoren, grote polyvalente ruimte 

- een grote nutsserre, die voldoet voor de 

voedselvoorziening van de groepen en de 

bewoners 

- gemeenschap:restaurant, wellness, 

permacultuurtuin, b&b, atelier, speelruimte. 

- een centrale werkplek, waarin bedrijven en 

initiatieven omtrent zowel maatschappelijke 

innovatie als systeemverandering elkaar 

vinden. 

 

DE REALISATIE 

Het geheel is eigendom van een coöperatieve. Er wordt kapitaal ingebracht door de 

bewoners en vaste partners (leer-organisaties, bedrijven, buurt). Deze centrale 

aandeelhouders betalen een maandelijks gebruiksrecht 

Dit gebruiksrecht betaalt de verdere lening of financiering via een vast rendement, die bij 

voorkeur zal worden uitgegeven via privéfinanciers en crowdfunding met partners die 

betrokken zijn in het project zelf.  

Tot nu is het project in beperkte kring tot ontwikkeling gekomen, bewust “onder de 

radar”. Nu de kern stevig staat, wenst men het project en de kennis ook meer te gaan 

delen, en daar waar mogelijk open te stellen: 

- Van de 10 woonunits zijn er nu 5 ingenomen. 5 staan nog open voor nieuwe 

enthousiastelingen. 

- Binnen het leercentrum zijn organisaties die met maatschappelijke en persoonlijke 

ontwikkeling bezig zijn, als B-aandeelhouders extra welkom. 

- Info-momenten: 2 febr. en 23 febr. 2014  - meer info: www.koningsmolen.be 
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Website: www.hetautonomehuis.be 
 
Te raadplegen: het e-boek “Het Autonome Huis”. 
De volgende documenten zijn te downloaden:  
o De beleidsnota met de standpunten en concrete actiepunten. 
o Het beleidsadvies certificaten. 
o Thesis: Een grotere mobiliteit - een bedreiging voor stad en platteland. 
o De nieuwsbrieven van 2014 
o Nr 14: Visie 2050 - Brussel, de autonome stad (in voorbereiding)  

Nr 13: Visie 2050 - Wonen in Vlaanderen.  
o De nieuwsbrieven van 2013 

Nr 12: Het nieuwe wonen - Hoe realiseren? 
Nr 11: Het nieuwe wonen - Eco-housing.  
Nr 10: Het nieuwe wonen - Cohousing.  
Nr 9: Architectuur in transitie - deel II. 

Nr 8: Architectuur in transitie - deel I. 
      Nr 7: Visie 2020- een andere wereld. 
o De nieuwsbrieven van 2012   

Nr 6: De autovrije stad. 
Nr 5: Bio-klimatische architectuur: de architectuur van de natuur. 
Nr 4: Groene hoogbouw – volksbedrog? 
Nr 3: Urban farming.   
Nr 2: Het nieuwe rijden: autonoom, gratis en groen. 
Nr 1: Zonneparken = de toekomst? 
 

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. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-slaapsteden. 
9. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar  
10. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur een maximaal 

energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.  
11. 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.  
12. 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. 

13. 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. 
14. 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 
15. Het principe van de "Trias alimentum“, in volgorde van belangrijkheid:  
      ten eerste: voedingsproductie met behoud van de biodiversiteit, 
      ten tweede: voedsel zo veel mogelijk ter plaatse geproduceerd, 
      ten derde: biologische productie met beperkt ruimtegebruik. 
16. Het principe van de "Trias materia“, in volgorde van belangrijkheid:  
      ten eerste: grondstoffen zo veel mogelijk ter plaatse geproduceerd, 
      ten tweede: zo veel mogelijk op nagroeibare plantaardige basis, onuitputtelijk,  
      ten derde: ecologische bouwmethoden met behoud van biomassa en biodiversiteit. 
17. Het behoud van biomassa en biodiversiteit: na het oprichten van het gebouw dient de oppervlakte aan  

humusgrond vermeerderd te zijn en de biodiversiteit verbeterd. 

Contact: 
Het Autonome Huis  
Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel – België. 
Tel: 052 / 37 11 38 
e-mail: info@hetautonomehuis.be 
De inhoud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt worden voor publicaties en onderricht, mits 
bronvermelding en de vermelding van de auteur. 
De herkomst van sommige  bronnen en foto's kon niet achterhaald worden. Gelieve eventueel ontbrekende 
bronvermeldingen te laten weten . Dan zullen we dit aanpassen op onze website.   

http://www.hetautonomehuis.be/
mailto:info@hetautonomehuis.be

