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

DE KINDVRIENDELIJKE STAD 
1.. De ware oorzaak van de stadsvlucht: de kinderen. 
2.. Kinderen en omgeving, vroeger en nu. 
3.. Trendbeuk: de voetgangersstad, een stad die goed is voor de kinderen is 
goed voor iedereen.  
4.. Speelruimten. 
5.. Scholen. 
6.. Diverse kindvriendelijke voorzieningen in de voetgangersstad. 
7.. Kindvriendelijke hoogbouw bestaat niet. 
8.. Kindvriendelijke architectuur. 
9.. De gereedschapskist: harde regels voor een zachte stad. 
ACTUA 
1.. Het nieuwe wonen volgens de Vlaamse Bouwmeester. 
2.. De hoogste woontoren van het land. 
3.. De schoolstraat: auto's niet toegelaten. 
 
 

1.. DE WARE OORZAAK 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 
verspeide 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: Marco Mertens - Het Clarenhof in Mechelen: bedoeld 
om jonge gezinnen aan te trekken, maar vooral bevolkt 
door vijftigplussers.  
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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 
ook 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 de 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?" 
We proberen op deze vraag een antwoord te geven in deze nieuwsbrief: op de laatse 
pagina zie je de gereedsschapskist voor een kindvriendelijke stad. 

  



3 
 

2.. KINDEREN  EN OMGEVING VROEGER EN NU 
 

DE JAREN '50 OP HET PLATTELAND 

SPELEN  
Spelen was geen probleem, de ganse wereld was een speelterrein: de straat, de natuur 
en vooral de buur. Men ging gewoon bij de buur aankloppen want bijna in alle huizen 
waren er kinderen om mee te spelen. 
SCHOOLLOPEN  
De weg naar school was een veilig avontuur want er waren bijna geen auto's. De 
kinderen liepen in het midden van de weg en de schaarse automobilisten hielden daar 
rekening mee. 
WINKELEN 
Veel kinderen kregen een boodschappenlijst mee want moeder aan de haard had geen 
tijd en geen auto om te gaan winkelen. De meeste winkels lagen in de buurt van de 
school en dat was zeer handig. 
Zo leerden de kinderen de buurtwinkels kennen een maakten ze deel uit van het sociale 
leven. 
 
DE JAREN '50 IN DE STAD 

Vooral  de straat was de speelruimte voor kinderen 
vanaf 6 jaar. 
De meeste huizen hadden toen nog een kleine 
stadstuin, wat ideaal was voor de kinderen die nog te 
jong waren om op straat te spelen. 

 
KINDEREN NU OP HET PLATTELAND EN IN DE VOORSTEDEN 
Het huis met een tuintje, de suburbs: niet goed voor kinderen. 
 
Vanwege de grote spreiding zijn er 
onvoldoende voorzieningen op 
loopafstand (school, crèche, 
gemeenschappelijke speelruimte, 
enz...) 
 
De geïsoleerde kavels beperken de 
actieradius  van de kinderen tot de 
privétuin. De grotere kinderen tussen 
6 en 12 jaar  trekken zich terug 
achter de spelletjescomputer. 
 
Het sociale netwerk is artificieel en niet lokaal gebonden: 
de kinderen worden weggevoerd per auto naar de school , naar de speelkameraadjes, 
naar de muziekschool, naar de voetbal, enz,... 
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De appartementen in de stadsrand: meestal niet kindvriendelijk. 

 

 

KINDEREN IN DE HUIDIGE STEDEN 

De openbare ruimte 
De voornaamste klacht heeft betrekking tot de omgeving: deze bevat onvoldoende 
veilige speelruimte en de schoolroute is onveilig. 
De onveiligheid vanwege het autoverkeer is de meest gehoorde kritiek. 
De groene ruimten zijn minimaal en dikwijls beperkt tot kijkgroen. 
De stedelijke omgeving heeft te lijden onder de verschraling van de neo-modernistsche 
architectuur. 
 
De woningen en appartementen zijn dikwijls aan een drukke straat gelegen en 
missen een privé tuin of een groot terras. 

STADSVLUCHT VAN DE GEZINNEN MET KINDEREN IS EEN LOGISCH GEVOLG  
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Waarom ouders met 2 kinderen wegtrekken uit de stad: 
1.. De weg naar school is onveilig 
2.. De school is te ver 
3.. Te weinig speelruimte voor de kinderen 
van 0-6 jaar: geen groot terras of tuin  
van 6 tot 12 jaar: geen gemeenschappelijke speelruimte die vanuit de woning te 
controleren is.   
Bron: 'Brusselse dichtheden en woonvormen'. Auteurs: Bernard Decleve , Risvcilla 
Ananian, Maurice Anaya, Anne Leslieux . 
 
STEEDS MINDER KINDEREN ZICHTBAAR IN DE STRAAT, HOE KOMT DAT? 
 
1. Onvoldoende speelruimte in de buurt van de woning. 
2. Te weinig vriendjes in de buurt om mee te spelen. 
3. Uit onderzoek is gebleken dat de belangrijkste reden om ergens te spelen bestaat uit 

de aanwezigheid van andere kinderen. 
Het aantal kinderen (van 0-12 jaar) is sterk afgenomen. De kans dat kinderen elkaar 
spontaan treffen is daardoor een stuk kleiner geworden. Daarmee is een groot deel 
van de aantrekkingskracht van het buitenspelen verloren gegaan.  

4. Gevaar: de ouders durven hun (jonge) kinderen niet ‘zomaar’ naar buiten te laten 
gaan. Ze zien meer gevaren. 

5. Men speelt steeds meer thuis: het binnenspelen is gemakkelijker geworden omdat de 
gezinnen in het algemeen kleiner zijn. 

6. De spelcomputer heeft veel veranderd in het speelgedrag van de kinderen. 
7. Het straatbeeld is veranderd door het verdwijnen van buurtwinkels.  
 
HOGERE WOONDICHTHEDEN = 
KINDVRIENDELIJK 

Hoge woondichtheid (geen hoogbouw) kan 
dus een zeer aantrekkelijke woonvorm zijn 
voor kinderen. 
 
Voordelen: 
meer gemeenschappelijke speelruimten mogelijk 
op loopafstand, 
meer kans om speelkameraadjes te vinden. 
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DE MOBIEL-ARMEN:  
Kinderen beschikken niet over een auto en bejaarden rijden minder met de auto 
naarmate ze ouder worden. Kinderen en ouderen vormen de meest kwetsbare groep: 
onder de 19 jaar en boven de 70 jaar vallen de meeste verkeersslachtoffers (bron: BIVV) 
Daarom is het aangewezen om de woon-voorzieningen op veilige voetgangersafstand te 
organiseren. 
 
Bevolkingspyramide 1900 2010 2040 
Bejaarden:  6 % 18 % 25 % 
Kinderen:  44 % 24 % 28 % 
Actieven:  50 % 58 % 47 % 
 
In 2040 VORMEN DE NIET-MOBIELEN EEN MEERDERHEID: 53 % 
Evolutie: steeds minder kinderen en meer bejaarden. 
Bron: K.Knipscheer en Jeanette Heldens. 

 

EEN STAD INRICHTEN VOOR BEJAARDEN EN KINDEREN  
 
Achitect Renaat Braam verklaarde ooit in een TV interview : "Die bejaarden hebben mijn 
ontwerp niet begrepen" 
Het moest o.i. eigenlijk zijn: "Ik heb de bejaarden niet goed begrepen" 
 
Het gespreksonderwerp was een torenflat voor bejaarden met een ruim park waarin de 
architect een paviljoen had voorzien voor sociaal contact. Dit paviljoen werd in de 
praktijk niet gebruikt omdat het te ver van de flats gelegen was, de bejaarden 
ontmoetten mekaar in de loopgangen. Men kan bejaarden op  vlak van mobiliteit 
vergelijken met kinderen van 3 tot 6 jaar, ze hebben een actieradius van ong. 100 meter 
rond de woning. 
Niet alleen de afstanden zijn van belang, ook het microklimaat telt mee: een zithoekje uit 
de wind en in de zon trekt altijd volk aan. 
Daarom: best de bejaarden huisvesten 
op het gelijkvloers, zo hebben ze contact 
met de buitenwereld, geef ze voldoende 
beschutting tegen weer en wind. 
Daarboven kunnen twee gezinswoningen 
met kinderen, vanuit deze woningen 
kunnen de ouders hun kinderen zien op 
het binnenplein. 
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3.. TRENDBREUK - DE VOETGANGERSSTAD: EEN STAD DIE 
GOED IS VOOR DE KINDEREN IS GOED VOOR IEDEREEN 

KINDEREN ZIJN EEN BELANGRIJKE SCHAKEL IN DE BUURTOPBOUW 
Via de kinderen wordt er een sociaal netwerk opgebouwd: via de ontmoetingen aan de 
schoolpoort en de contacten met de ouders van de vriendjes,  
De contacten van de kinderen tijdens de weg naar school brengen de kinderen in contact 
met het sociaal weefsel. 
 
DE VOETGANGERSSTAD - voorzieningen op loopafstand (400 m.) 
 
Kinderen voelen zich goed in een voetgangersstad. 
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. Binnen een 
straal van 400 m kan je de meeste voorzieningen plannen op voorwaarde dat er genoeg 
woondichtheid is. 
Met een woondichtheid van 50 tot 100 woningen/ha is dat zeer goed mogelijk. 
 
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 inw.w) 
Met TWEE WOONLAGEN (50 woningen/ha) geeft dat 2.500 woningen ofwel 5.750 
inwoners. (2,3 inw.w) 
Met 4 WOONLAGEN (100 woningen/ha) geeft dat 5.000 woningen ofwel 11.500 inwoners. 
(2,3 inw.w) 
 
Met dergelijke woondichtheden is het heel goed mogelijk om alle noodzakelijke 
voorzieningen op loopafstand te organiseren.  
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.  
 
Hoe hoger de woondichtheid, hoe 
meer voorzieningen op loopafstand 
mogelijk worden 
 
Volgens de bevolkingspiramide kunnen we 
besluiten dat 7 à 10 % van de bevolking 
kinderen zijn tussen 6 en 12 jaar. 
= lager schoolkind.  
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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.) 
Op basis van deze bevinding kunnen we exacter het aantal schoolkinderen berekenen 
i.f.v. de woondichtheid. 
 
Binnen een cirkel 
met een straal van 
van 400 m  

Theoretisch 
woningen/ha 

Theoretisch 
inwonersaantal 

Praktisch 
inwonersaantal 

Aantal lager 
schoolkinderen 

De rijwoning 25 2.875 2.875 287 
Twee bouwlagen 50 5.750 - 25 % = 4.312 431 
Vier bouwlagen 100 11.500 - 50 % = 5.750 575 
 
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. 

LEEFSTRATEN  

Bekijk dit filmpje:  http://www.verkeersnet.nl/11695/leefstraat-2-0/ 

Een leefstraat is een soort sociaal 
experiment dat bewoners stukken van hun 
eigen straat zelf laat inrichten. De 
parkeerplaatsen worden tijdelijk 
opgeheven en de auto's op buurt- of 
bedrijvenparkings in de buurt gezet. In de 
meeste gevallen wordt  de straat ook 
tijdelijk geknipt voor doorgaand verkeer. 

'De bewoners van deze straten zullen 
gedurende twee maanden experimenteren 
met duurzame mobiliteitsvormen en met 
hun droom-straatinrichting. Door de 
geparkeerde auto naar de buurtparking te verplaatsen, komt er meer ruimte voor groen, 
ontmoeting en samenleven',  

Vorig jaar werd het experiment al uitgevoerd in twee Gentse straten, dit jaar doen er tien 
straten mee. De straten worden twee maanden lang omgebouwd met kunstgras, bomen, 
paletten, bloembakken, picknickbanken... Hier en daar wordt een oude caravan 
aangesleept, of bouwen de bewoners met houten paletten 'parklets', een soort zitbanken. 

De auto is de grootste vijand van het kind in de stad, het verdrijft ze letterlijk 
uit de straat. 

 

Gent pakt het met hun leefstraten anders aan dan Antwerpen: in Antwerpen wil men 
ouders met kinderen aantrekken door de auto meer ruimte te geven, hun redenering; 
gezinnen met kinderen allemaal een auto en die gezinnen willen we aantrekken. 
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VOORZIENINGEN VOOR  ELKE WOONBUURT  (1.200 INWONERS) 
 
De buurtuitrusting moet op voetgangersafstand van ± 300 a 400 m. vanuit de woningen 
bereikbaar zijn. 
 
De minimale voorzieningen: 
- diverse vormen van speelterreinen en groene ruimten; 
- scholen;  
  kindercreches, peutertuinen, kleuter-, lager onderwijs; 
- primaire winkelvoorzieningen met voeding; 
- hulppostkantoor en telefooncellen; 
- ontmoetingsruimten zoals cafés, vergaderzalen, overdekte speelplaatsen. 
 
WIJKVOORZIENINGEN. (± 3.000 - 6.000 inwoners) 
6.000 inw.- 100 w./ha  
3.000 inw. - 50 w.ha  
 
Wijken moeten over bijkomende 
en meer uitgebreide voorzieningen kunnen 
beschikken : sportvelden, wijkpark, 
medisch centrum, bibliotheek, 
vergaderlokalen voor verenigingen, 
zwembad, kleine ambachtelijke zone, 
politie, horeca enz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzieningen op loopafstand: 
400 m   
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4. SPEELRUIMTEN  
 
ALGEMEEN 
De behoefte aan speelruimte voor het kind is omwille van de verstedelijking 
groter dan ooit: kinderslaapkamers worden tot minimum afmetingen herleid. Tuinen 
worden vervangen door minimale balkons. 
Het steeds drukker wordend verkeer verdrijft het spelend kind van de straat. 
De meer natuurlijke speelelementen zoals beken, grachten, vijvers, weiden en bossen 
verdwijnen steeds meer door de huidige verstedelijking.  
 
Het probleem van de speelruimte kan echter grotendeels opgelost worden door ruimere 
woningen te bouwen met grote terrassen,  door de straatruimte terug aan het kind en de 
voetganger te geven en bijgevolg de verkeersstructuur te herzien, en  door de 
woonomgeving te voorzien van natuurelementen. 
Speelruimten voor kinderen kunnen best zo aangelegd worden dat ze aan diverse 
behoeften voldoen en tevens ook een ontmoetingsplaats worden voor de bejaarden. 
Naargelang de leeftijd van het kind is het speelterritorium kleiner of groter en dichter of 
verder van de woning gelegen. 
 
De ons bekende en afgewerkte speelruimten met nette speeltuigen of keurig 
grastapijt beantwoorden eigenlijk niet aan de behoeften van het spelende kind. Er 
moeten mogelijkheden gecreëerd worden voor avontuur en ontdekkingen. Hierdoor zijn 
natuurlijke plantengroei en onafgewerkte spelelementen essentieel. 
Daarom zullen per leeftijdsgroep verschillende soorten speelruimten voorzien worden die 
eveneens beantwoorden aan verschillende types van territorium. 
 

Het concept van de straat, het plein, het woonerf 

Het woonerf 
Er zijn weinig goede woonerven gerealiseerd met het 
gevolg dat de veiligheid voor de kinderen er te 
wensen over liet. Daarom is men overgegaan naar 
'zone 30', maar dat is geen oplossing voor de 
kinderen. Volledig verkeersvrij (zoals de leefstraten) 
geeft de mensen een veel veiliger gevoel. 
 
De leefstraat met op het gelijkvloers een 
microwoning en met daarboven een of twee 

eengezinswoningen is een goed concept om de stad kwalitatief te verdichten. 
 

Speelstraat                                                      Natuurspeeltuin te Londen-centrum
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 TE VOORZIEN 

Per leeftijdsgroep worden aan de speelruimten andere eisen gesteld: 
- Peuter: 1 - 3 jaar. 
Het spel moet in de onmiddellijke nabijheid van de woning kunnen gebeuren, onder 
controle van de ouders. 
- Kleuter: 3- 6 jaar. 
De kleuter kan verder van de moeder weg en 
moet de wereld van de andere kinderen en 
van volwassenen leren kennen. Hij moet een 
grotere verscheidenheid van ruimten kunnen 
beleven (open en gesloten, openbaar en privé, 
straat en tuin) en bepaalde gevaren kunnen 
tegemoet treden.  
Daarom is uitzicht en controle op de open 
ruimte (tuin) direct vanuit de woning 
noodzakelijk. 
 
Te voorzien: groot terras of brede galerij 
(verhoogde straat). 
 
 
- Lager schoolkind: 6-10 jaar. 
Op deze leeftijd is zowel de verkenning van de ruimte belangrijk als het groepsspel. Dit 
vraagt ruimte en vrijheid. De visuele controle van de ouders vanuit de woning is echter 
essentieel. 
Deze leeftijdsgroep kenmerkt zich vooral door het op avontuur gaan, de zelfexpressie 
(knutselen) en de belangstelling voor dieren 
en planten. 
 
Te voorzien: gemeenschappelijke stadstuin in 
een veilig binnengebied. (gesloten bouwblok) 
 
- Lager school kind: 10-14 jaar. 
Ten dele blijft er behoefte aan gevarieerde 
speelgelegenheid nabij de woning. Constructieve bezigheden, zoals timmeren, fiets 
herstellen en dieren houden, stellen specifieke ruimtelijke eisen. 
Ten dele verlegt de aandacht zich naar het gebied buiten de directe 
woonomgeving; (overdekte) ontmoetingsruimte en sportaccommodaties worden 
belangrijk. 
 
Te voorzien: buurtpark, speelbos, overdekte speelruimte, grasveld. 
 
 
- Adolescenten. (12- 18 jaar) 
Naast de specifieke ruimtelijke eisen binnen de woning zijn de buitenhuizige activiteiten 
vooral gericht op club- en sportactiviteiten (jeugdbewegingen). 
In de woonomgeving moet voldoende ruimte zijn voor informele ontmoetingen in de 
open lucht of op een beschutte plek. Voor deze kinderen is de mogelijkheid tot interactie 
met passanten en toeschouwers van belang.  
Het spelen is meer gericht op balspelen, skaten en elkaar ontmoeten. 
Geschikte speelvoorzieningen zijn sportvelden met een grootte van 2.000-6.400 m², met 
o.a. een sjotveld, basketbal-, volleybalveld, enz... 
 
  



12 
 

INTEGRATIE VAN DE SPEELRUIMTE IN DE WOONOMGEVING 
 
Per woninggroep (30 - 50 woningen)  
kan een klein speelpleintje(100 a 200 m²) voorzien 
worden voor kleuters en peuters. De private tuin staat 
bij voorkeur in direct contact met de 
gemeenschappelijke speelruimte maar zal omwille van 
geborgenheid hiervan lichtjes afgeschermd worden. 
Toezicht vanuit de woning is nodig! 
Speelelementen zoals verhardingen, niveauverschillen, 
grasvlakken, zand en water kunnen voorzien worden.  
 
 
Per woonbuurt ( ± 1.200 inwoners, + 100 lagere schoolkinderen) 
Er zijn meerdere speelruimten nodig voor het lager schoolkind. 
De afstand tot de woning mag niet meer dan 300 à 400 m. bedragen en de 
bereikbaarheid mag niet door auto's gestoord worden. De speelruimten moeten 
gelegenheid bieden tot avontuurlijke mogelijkheden en moeten eveneens balspelen 
kunnen toelaten. 
 
Hieronder een voorbeeld van een kindvriendelijke woonbuurt van 1200 inwoners (100 
woningen/ha), het gesloten bouwblok geeft een ideale en veilige kinderspeelruimte die 
vanuit de woningen goed te controleren is. Tevens is de weg naar de lagere school 
volledig in de rustige buurtsfeer gelegen en is er geen kruising met de urbane sfeer (met 
druk verkeer, kantoren, centrumfuncties, enz,...) Het groene plateau zorgt er immers 
voor dat er op de eerste verdieping heel veel groen is en dat op dit niveau alle veilige 
kinderroutes naar speelpleinen en de school mogelijk zijn op buurtniveau. 
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5. SCHOLEN  
 
Het leven thuis, de weg naar school en het leven op school vormen één  ruimtelijk. Het 
avontuurlijke en het leerrijke van de 'weg naar school' zijn zeer belangrijk. 
 
ENKELE ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DE STEDENBOUWKUNDIGE 
INPLANTING VAN SCHOLEN 
 
De weg naar school mag geen hinder ondervinden van autoverkeer. Slechts plaatselijk, 
geconditioneerd, traag rijdend bedieningsverkeer, dat geen groot gevaar voor de 
kinderen oplevert, kan toegelaten worden. 
Een duidelijk net van woonstraten, voetgangerswegen en auto-arme straten moeten de 
buurten en wijken met de scholen verbinden. 
 
Scholen moeten dusdanig ingeplant worden dat ze door kinderen van 6-12 
jaar te voet en zonder kruising met autoverkeer kunnen bereikt worden, ook in 
het stadscentrum. 
 
Vb: Pachecolaan te Brussel (ontwerp:Elias Vanderstadt) 
 

400 m regel: de woningen zijn op minder dan 400 m van de lagere school gelegen, 
tevens is de schoolroute integraal verkeersvrij. 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
Project  'Urban Garden Village' voor Josafath te Brussel: 
 
een nieuw stadskwartier van 
5.000 inwoners te Brussel met 
een oppervlakte van 25 ha. 
De schoolroutes zijn volledig 
verkeersvrij. 
Alle voorzieningen zijn op een 
loopafstand van minimum 400 
meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ook de woonkernen in de groene gordel komen in aanmerking voor inbreiding tot een 
woondichtheid van minstens 25 woningen/ha. Met deze dichtheid kan men op max. 400 
meter een leefbare lagere school voorzien. 
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DE SCHOOL IN DE WOONOMGEVING 
 
Scholen worden best zo kleinschalig mogelijk gehouden, op maat van het kind. Dit is 
mogelijk door een evenwichtige spreiding te realiseren. Gemiddeld moet voor het lager 
en kleuteronderwijs 15-20 m² per leerling voorzien worden, vooreen secundaire school 
30-40 m² per leerling. 
Elk schoolgebouw moet multifunctioneel en flexibel zijn. Verscheidene buurt- en 
wijkfuncties moeten er zich kunnen afspelen.  
 
Een kindercreche (0-1 jaar), een peutertuin en een kleuterschool (3-6 j .) 
zijn sterk buurtgebonden.  
Dit wil zeggen dat elke woonbuurt van ± 1.200 inwoners over dergelijke 
schoolvoorzieningen moet beschikken binnen de loopafstand van 300 à 400 m. van de 
woning. 
Een lagere school (6-12 jaar)  
is meer wijkgebonden. Elke woongemeenschap van 2.000 tot 6.000 inwoners moet over 
een lagere school beschikken binnen de 600 a 800 m. loopafstand van de woning. 
De weg naar school: autovrij. 
De schoolroute moet in een rustige veilige omgeving gelegen zijn, dus ver van de 
autowegen. Kleuter- en lagere scholen moeten goed in het leven en in het 
voorzieningscentrum van de buurt of wijk geïntegreerd worden. 
Zo kunnen winkels en scholen in mekaars nabijheid ingeplant worden, wat voor 
huismoeders en kinderen een interessante combinatie wordt. Ook 
kan het speelplein van de school als wijkspeelplaats fungeren en de klaslokalen als 
ontmoetingsruimten voor de buurt. 
 
Een secundaire school (12-18 jaar) 
heeft een ruimere actieradius en heeft behoefte aan een grotere bevolking. 
Er moet naar gestreefd worden de loop- en fietsafstanden te beperken 
(max 1.000 m.).  
Voldoende sportvoorzieningen zijn noodzakelijk.  
 
Groene school                                                         Passiefschool                          
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6. DIVERSE VOORZIENINGEN  
 
DE BUURTWINKELS 
Winkels en school gaan samen. 
Buurtwinkels zorgen voor sociale cohesie en sociale 
controle. 
 
De winkelvoorzieningen moeten samen met de 
andere voorzieningen geintegreerden verweven 
worden in de woon- en wijkbuurt, op dusdanige 
wijze dat een aangename ontmoetingssfeer 
bekomen wordt. Scholen, winkels, cafes, 
vergaderzaaltjes en kleine bedrijven met 
verkoopsfuncties(confectie, meubels, fietsen) 
kunnen bijvoorbeeld rond een plein gegroepeerd 
worden. Een groep van 10 winkels levert reeds een 
goede animatie; 
De auto mag in het centrum toegelaten worden in de mate dat hij er plaatselijk nodig is 
voor de bewoners of voor het laden en lossen. 
 
Bij de planning en inplanting van de winkelvoorzieningen binnen de buurt, 
De primaire winkels max. loopafstand voor de buurtbewoners naar  
(bakker, kruidenier, beenhouwer) mag de 300 a 400 m. niet overschrijden. 
Voor de secundaire winkels (apotheek, dagbladwinkel, enz.) binnen de wijk mag deze 
afstand de 600 a 800 m. niet te boven gaan . 
De tertiaire winkels zijn meer stedelijk gebonden en moeten vanuit de stedelijke 
woonwijken bereikbaar zijn op max. 1.700 m.  
 
De totale benodigde winkeloppervlakte is 2,7 m² per woning ; dit komt neer op : 
- een primaire winkel per 180 inwoners 
- een secundaire winkel per 500 inwoners 
- of 10-25 winkels per 1.000 gezinnen. 
De totale benodigde oppervlakte voor grotere winkeleenheden is 0,3 m2 per woning, dit 
komt neer op : 
- een kleine zelfbediening van 120 m² per 600 gezinnen 
- een grote zelfbediening van 300 m² per 1.500 gezinnen. 
 
 
SOCIO-CULTURELE VOORZIENINGEN 
 
BEREIKBAARHEID VAN DE SOCIOCULTURELE VOORZIENINGEN 
 
De ontmoetingsmogelijkheden voor de bewoners kunnen verbeterd worden indien 
gemeenschappelijke ruimten zouden beschikbaar zijn die op een interessante manier 
gekoppeld worden aan andere voorzieningen zoals  
scholen, lokalen voor de jeugd,winkels, sportclubs, bibliotheek, vergaderlokalen, cafes, 
lokalen voor eredienst, postkantoor, kindercreche, enz...  
 
De integratie van de socio-culturele voorzieningen is even belangrijk als de voorzieningen 
zelf.  
Winkelvoorzieningen, scholen en andere buurtfuncties moeten als een ruimtelijk geheel 
harmonisch in de woonbuurt verweven worden. We bedoelen dus dat een 
shoppingcentrum of recreatiecentrum niet als zelfstandige eenheid mogen gebouwd 
worden, los van de woonstructuur. 
 
Belangrijk is echter dat deze functies tezamen een ontmoetingsgebied vormen, bij 
voorbeeld rond een plein of in een straat. 
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WERKGELEGENHEID 
 
WALK TO WORK 
De aanwezigheid van de werkplek van de ouders kort bij de woning is zeer belangrijk 
voor kinderen: de ouders  zitten niet in de file en zijn dus (een uur) vroeger thuis. 
 
Kleine werkplaatsen, ateliers,opslagplaatsen, onderhoudsruimten, hoeven niet naar een 
industrieterrein te verhuizen omdat ze er niet thuis horen. 
De afwezigheid van deze niet storende kleinschalige werkplaatsen en ateliers in de 
nieuwe woonwijken betekent een verarming van het leefmilieu en heeft er mede toe 
geleid dat ze slaapwijken geworden zijn. Een woonwijk moet ook niet-storende bedrijven 
kunnen bevatten die de woonfunctie niet schaden en die daardoor bijdragen tot de 
verscheidenheid van de samenlevingsvorm. Deze bedrijven gaan van kleine kantoren, 
artsen- en advocatenpraktijken, dispensaria, tot werkplaatsen voor een loodgieter, 
aannemer, meubelmaker, fietsenmaker, schoenlapper, garagist en elektricien. 
 

Wonen en werken kunnen 
ideaal samengaan in de 
stadscentra met veel 
kantoren. Te voet naar het 
werk is mogelijk en in een 
dergelijke stad is de auto 
overbodig. 
Bijvoorbeeld 
Een schetsontwerp voor het 
woonproject Jasaphat te 
Brussel: wonen en werken 
zijn intens verweven. 
©H.Vanderstadt 
  
 

 

Een alternatief voorstel 
voor de gepande 
megatorens in de Wetstraat 
te Brussel:  

de kantoren van de 
Europese Commissie in de 
Wetstraat: een 
kindvriendelijke 
woonomgeving in een druk 
stadscentrum. 
©H.Vanderstadt  
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7.. KINDVRIENDELIJKE HOOGBOUW BESTAAT NIET 
 
In de hoogbouwprojecten concentreren zich gezinnen met lage inkomens, 
middel- en hogere inkomens groepen trekken weg. Rond hoogbouw ontstaat 
verpaupering, vandalisme, overlast en een slecht imago van de buurt. 
 

Er is heel wat te doen over het 'Poptahof' een 
hoogbouwwijk te Delft waar men problematische  
hoogbouw probeert om gezinsvriendelijk en 
kindvriendelijk te verbouwen. 
Het 'Poptahof' is geen echt succesverhaal, maar 
wel een verdienstelijke poging om de 
mistoestanden in de hoogbouwwijk te 
remedierenen, en (voor een deel) op te lossen. 
Foto: DUS architecten 
In de gezinsbond verscheen er een artikel over 
en in A+ het tijdschrift van de Orde van 
Architecten maakte architect Leo Van Broeck 
reclame voor de website:  "Gezinsvriendelijke 
hoogbouw".  
 
Deze titel doet het vermoeden rijzen dat kindvriendelijke hoogbouw bestaat , 
niets is minder waar. 
 
Architenbureau 'DUS' heeft een grondige enquete  gemaakt en een  aantal maatregelen 
bedacht (gereedschapskist) hoe deze hoogbouw leefbaarder kan gemaakt worden en ze 
hebben daarvoor hun oor te luisteren gelegd bij de bewoners.  
http://www.dusarchitects.com/poptahof/ 
 
Het komt hier op neer: 
1.. Kinderen boven de 6 jaar moeten zelfstandig kunnen spelen en vriendjes uit de buurt 
kunnen ontmoeten. Maar dat gaat niet in hoogbouw, de ouders zijn bang , pas af 9 à 10 
jaar durven ze hun kinderen buitenshuis te laten 
spelen zonder begeleiding. 
Voor de eerste 4 bouwlagen is dat niet altijd het 
geval: als men de kinderen kan zien spelen 
vanuit de flat en dan kan men ze vanaf 6 jaar 
buitenshuis laten spelen. 
Kinderen van 6-12 jaar uit buurten met max.4 
bouwlagen gaan al alleen op pad binnen 
ongeveer een straal van 300 meter rond de 
woning. 
Voor jonge kinderen die in hoogbouw wonen 
geldt deze actieradius echter niet. Voor veel 
kinderen én ouders is de drempel om beneden 
buiten de flat te (laten) spelen erg hoog. Ouders hebben vanuit een flat minder zicht op 
de kinderen en kunnen minder snel ingrijpen als er iets mis gaat (de kinderen zelf voelen 
zich hierdoor ook onveiliger). 
Kinderen spelen daarom meer binnen of op de galerij en gaan pas op hogere leeftijd 
zelfstandig buitenspelen. 
Boven de 4 verdiepingen stelt men voor van bejaardenflats te voorzien. 
Maar dat is geen goede oplossing omdat net de bejaarden behoefte hebben aan contact 
en daarom liefst op het gelijkvloers willen wonen. 
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2.. Kinderen onder 6 jaar spelen op de galerij 
Dit is problematisch omdat deze te smal zijn. 
 
3.. De te smalle galerij is een steeds wederkerende kritiek: de mensen hebben geen 
privacy, men loopt vlak langs de slaapkamers. 
Te smalle galerijen geven geen 
ontmoetingsmogelijkheden met de buren, het 
zijn 'gedwongen contacten,' 
Foto: DUS architecten. 
 
 4.. Herkenbaarheid is een groot probleem, 
men wil zijn eigen voordeur en zijn eigen 
woning kunnen herkennen; maar dat gaat niet 
in dergelijke grootschalige gebouwen 
Beperkte remedie: ieder een andere voordeur 
Of beter: duplex units, twee verdiepingen per 
flat, niet elke verdieping heeft dan een galerij. 
 
5.. Contact met de buren is niet mogelijk 
vanwege gebrek aan geschikte ontmoetingsruimten. 
De lift geeft gedwongen contacten en soms stankproblemen (urinegeur vanwege 
kinderen voor wie de lift te lang duurt om te gaan plassen). 
 
6. De groene ruimte wordt niet optimaal benut (kijkgroen en doorwaairuimten)  
 
7..Geen contact met begane grond 
0 tot 5 jaar  actieradius: tot 100 m rond het 
huis  
met toezicht 
Daarom spelen kinderen van 0-6 jaar vaak op 
de galerij in hoogbouw. 
Bij speelplekken voor deze kinderen is vooral 
fysieke ruimte belangrijk, ontmoetings- en 
zitmogelijkheden, fantasie en motoriek-
prikkelende elementen.  
 

Men kan geen sjotveld of basketplein voorzien op de hogere verdiepingen, dat is 
technisch mogelijk  maar economisch niet te verantwoorden. 
 
Men heeft in dit project voor een gedeeltelijke afbraak gekozen en gedeeltelijk 
verbouwing zodat vele nadelen werden geremedieerd met de 'gereedschapskist'. 
Dit zijn sociale woningen en de financiële middelen zijn te beperkt om dit project ten 
gronde kindvriendelijk te maken; het zou immers heel wat afbraak vergen van de hogere 
verdiepingen. 
Alleszins een verdienstelijke poging van DUS architecten, die dit probleem goed in kaart 
hebben gebracht. De titel 'gezinsvriendelijke hoogbouw' is echter misleidend, er zou een 
vraagteken moeten achter staan. 
 
In het artikel van A+ nr 247 - april 2014 misbruikt men o.i. deze website om aan te 
tonen dat kindvriendelijke hoogbouw zou bestaan en hoogbouw zelfs wenselijk zou zijn. 
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KINDVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN ZIJN MOGELIJK 
 
 
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 
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Voldoende lichttoetreding is 
mogelijk indien de brede 
galerijen op twee 
verdiepingen van mekaar 
gelegen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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TERRASWONINGEN 
Dakterraswoningen zijn een goede oplossing om meer kapitaalkrachtige bewoners terug 
naar de stad te lokken, het is een evenwaardige woonkwaliteit in vergelijking met de villa 
in de voorsteden. Rust, privacy en een mooi uitzicht zijn verzekerd, tezamen met de luxe 
van veel voorzieningen op loopafstand. 

Ontwerp woonproject 'Josaphat' ©H.Vanderstadt 
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8.. KINDVRIENDELIJKE ARCHITECTUUR 
 
Een architect die een voorliefde had om voor kinderen te werken was 'Hundertwasser' 
omdat hij een kindervriend was en zijn fantasie hier het best kon uitleven. 
  
 

Ronald McDonald Huis te Essen (2005)    
Een tehuis voor zeer zieke kinderen waar  
de familieleden kunnen logeren.                         
 

 

 

 

 

Kinderdagopvang te Heddernheim (1995)  

Kinderdagopvang voor 100 kindreen op een 
verlaten fabrieksterrein, ingewerkt in de 
hellingen van het terrein. Het dak is 
gedeeltelijk bebost en is ook een speeltuin.                   

 

 

 

 

Kindervallei te Valkenburg 
revalidatiecentrum (2007)  

De kindervallei in Valkenburg is een 
sprookjesachtig vakantieverblijf voor en door 
mensen met een lichamelijke of meervoudige 
beperking. Gezinnen kunnen in de Kindervallei 
logeren, even een paar uurtjes tot rust komen 
of vakantie vieren. De regenboogkleuren zijn 
bewust bedoeld om het optimisme bij de 
kinderen te stimuleren. 
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GYMNASIUM TE WITTENBERG (DUITSLAND) 
 

Architectuur van en door kinderen: de kinderen van 
Wittenberg werd gevraagd om hun fantasieloze school 
te hertekenen en hun tekeningen toonden veel gelijkenis 
met de het werk van 'Hundertwasser'. De 
kinderen hebben toen een brief geschreven 
aan Hundertwasser met de vraag om hen te 
helpen en hij heeft toen beslist om de 
fantasierijke ideeën van deze kinderen gratis 
uit te werken en architect Peter Pelikan 
tekende de plannen uit, het resultaat kan u 

zien hieronder.  
Doelstelling: deze rationele gebouwen ombouwen tot een oase voor mens en 
natuur  zodat ze een  stimulans zijn voor de creativiteit van de kinderen. 

 

EEN FANTASIELOZE OMGEVING IS PER DEFINITIE KINDONVRIENDELIJK 

NEO MODERNISME 
KOUD EN AFSTANDELIJK 
AGRESSIE EN VERSCHRALEND 
 

GROENE ARCHTECTUUR  
STIMILEERT CONTACT MET DE NATUUR EN DE BUUR  
WARM EN SPEELS 
 

HORIZONTALISME VERTIKALISME 
 

FANTASIELOOS 
 

FANTASIERIJK 
 

MONOTOON 
 

PLEZANTE AVONTUURLIJKE OMGEVING 

KOUD WARME OMGEVING 
 

AFSTANDELIJK 
 

OMARMEND 

 
Buchanan: uit 'The big rethink, part 2. Farewell to modernism.' 
'Postmodernistische groene architectuur is gezonder voor de mens en beter voor de 
natuur.' 

  

javascript:showPic(3)
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9.. DE GEREEDSSCHAPSKIST: HARDE REGELS VOOR EEN 
ZACHTE  KINDVRIENDELIJKE STAD 
 

KINDVRIENDELIJKE STEDENBOUW 
 
 
1. Veilige speelruimte: het gesloten bouwblok 

Het gesloten bouwblok heeft het grote voordeel dat men veilige binnenkoeren bekomt 
waarin toezicht vanuit de woning goed mogelijk is. 
De vlotte bereikbaarheid van de binnenkoer, liefst zonder liften, is een 
aandachtspunt. 
In drukke stadscentra met op het gelijkvloers winkels en diensten, is een groen 
plateau wenselijk zodat op de eerste verdieping een volwaardige groene zone kan 
aangelegd worden. De verlichting van het onderliggende gelijkvloers kan met solar-
tubes. 
 

2. Veilige looproute naar school 
De loopafstand van max. 400 m. naar de school mag geen autoverkeer kruisen 
omdat kinderen onder de 12 jaar nog niet voldoende verstandelijk ontwikkeld zijn om 
met autoverkeer om te gaan. 
 

3. Voldoende dichtheid zonder hoogbouw 
Stadsrand: minimum 50 woningen/ha (2 woonlagen)  
In het stadscentrum: maximum 120 woningen/ha (4 woonlagen) 
 

4. De buitenruimten 
De buitenruimten waar kinderen zonder begeleiding kunnen lopen en spelen zijn 
autovrij. 
Leefstraten zijn de eenvoudigste en de goedkoopste oplossing. 

 
KINDVRIENDELIJKE ARCHITECTUUR 

 
1. De schaal van het kind 

Er is de schaal van auto met grootschalige horizontale volumes en die van de 
voetganger met kleinschalige verticale volumes (rijwoningen).    
Voor kinderen geldt de regel dat die schaal nog verder kan opgedeeld worden door bij 
voorbeeld verticale raamverdelingen. 
 

2. De verbeterde galerijwoningen 
De verhoogde straat geeft ook op de verdiepingen de nodige veilige speelruimte kort 
bij de woning - nodig voor kinderen onder de 6 jaar. 
 

3. Identiteit 
Herkenbaarheid van de eigen woning is van belang voor het kunnen toe-eigenen van 
zijn leefomgeving. 
 

4. Creativiteit 
Levendigheid, fantasie en kleurenrijkdom in de architectuur zijn stimulerend voor de 
creatieve ontwikkeling van het kind. 
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DE (HISTORISCHE) STAD = EEN WARME WOLLEN DEKEN 

De stad van de toekomst kan dat ook zijn als we de kinderen als 
ontwerpmaatstaf aanvaarden. 
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ACTUA 

1.. HET NIEUWE WONEN VOLGENS DE VLAAMSE BOUWMEESTER 
Bron: De Standaard - 7 mei 2014 
Proefprojecten voor collectief wonen dagen de klassieke gewoonten uit. 
Eigen huis met tuin is passé 
We wonen te groot en te verspreid. Het Team Vlaams Bouwmeester lanceert vijf nieuwe 
modellen voor collectief wonen. Die moeten ons verleiden om onze gewoonten te 
veranderen. De sociale wijk en de verkaveling kunnen er heel anders uitzien.  
Foto's: Geert Sels  
 
Bij een ‘community land trust’ of grondcoalitie 
koop je een woning maar niet de grond. 
Daardoor wordt wonen veel betaalbaarder  
 ‘Tegen 2050 zijn er één miljoen Vlamingen 
meer’, zegt minister van Wonen Freya Van den 
Bossche (SP.A). ‘Dan willen zeven miljoen 
mensen kwaliteitsvol én betaalbaar wonen. Maar 
de ruimte is beperkt. Er zijn dus nieuwe 
oplossingen nodig en daar is de Vlaming nog 
niet vertrouwd mee. Vijf nieuwe projecten tonen 
aan dat de alternatieven realistisch zijn én 
dichtbij.’ 
Voor vijf proefprojecten, klaar voor uitvoering, 
heeft het Team Vlaams Bouwmeester ontwerpers uitgedaagd om toekomstgerichte 
modellen uit te denken. Het zijn uiteenlopende types op vlak van collectief wonen, goed 
voor 2.210 woningen. Ze laten de Vlaming zien dat er meer is dan ‘een eigen woning met 
tuin’. 
Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen noemt het een ‘winstenverhaal’. ‘Met deze types 
kunnen we de woningmarkt vernieuwen. Er zijn voorstellen om de sociale wijk, de 
verkaveling of het voorstedelijk bouwblok grondig te herdenken. Nu koopt de Vlaming 
grond én een woning. Wonen kan veel betaalbaarder zijn door grond en bezit los te 
knippen.’ 
Grondcoalitie 
Nog een grensverleggend project is Meulestede Noord in Gent. Het krijgt de Belgische 
primeur op een CLT, een community land trust. De bewoner koopt een woning maar de 
grond blijft in publiek bezit. Voor het project in Turnhout is er zelfs een juristenploeg aan 
boord gekomen om de finesses van een ‘grondcoalitie’ te regelen. 

 
Kunnen deze 'kazerne woningen' concurreren met de villa in het groen? 
Dat is de kwestie. 
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 2.. DE HOOGSTE  WOONTOREN VAN HET LAND 

Eerste bewoners trekken deze maand in hoogste Belgische 
woontoren. 

De Belgische vastgoedgroep "Etanor' kocht grond in de 
Brusselse havenbuurt in 2004, op de plaats van de 
vroegere supermarktdepots verrees de hoogste woontoren 
van het land.  
Vier liften wachten de bewoners en bezoekers van Up-site 
op, waarvan er twee naar de 41ste verdieping leiden. 140 
meter boven de grond is het zicht op de hoofdstad zeer 
exclusief. 
 
Exclusief en duur 
Het 550 vierkante meter grote appartement op het 41ste 
verdieping is reeds verkocht, want een Fransman tikte het 
appartement twee jaar geleden al op de kop.  
De toren kostte 160 miljoen euro en telt niet minder dan 
251 appartementen. Naast de toren werden ook nog 
eens vier kantoorgebouwen en 106 terrasappartementen 
neergezet.  
Deze buurt is niet meteen de gezelligste plek van Brussel: 
gekneld tussen de vaart en een stadsautosnelweg, maar dat schrikt de toekomstige 
kopers niet af. Een goeie zeventig procent van de appartementen is al verkocht.  
De prijzen variëren tussen 300.000 en 1.300.000 euro.  
Daarvoor krijg je een appartement tussen 80 en 230 vierkante meter. Hoe hoger 
gelegen, hoe duurder het appartement.  
Ter vergelijking: de normale prijs voor appartementen te Brussel ligt rond de 208.000 à 
365.000 euro. 
 
De bewoners hebben een eigen restaurant, crèche, sauna, fitness en cinema. Een winkel 
is er niet, maar de balie beneden neemt de klok rond pakjes aan.  
 
Niet kindvriendelijk, maar wel een goede belegging 
Echt kindvriendelijk kan je deze toren niet noemen en de vraag rijst wie deze 
appartementen koopt? De omgeving is allesbehalve aantrekkelijk, de toren is eerder 
banaal te noemen en het uitzicht is zowat de enige troef. 
Het zijn jonggepensioneerden die van heinde en verre komen, maar ook volwassen 
koppels van 30 à 35 jaar. Opmerkelijk is ook dat de helft van de kopers Nederlandstalig 
is. 55 procent van de kopers gaat er zelf niet wonen, maar ziet het appartement als een 
investering.  
 
Het afvalwater wordt rechtstreeks in het kanaal geloosd  
Onbegrijpelijk voor een gloednieuwe woontoren: het gebouw is namelijk niet aangesloten 
op de riolering.   
 ‘Wij hebben gebouwd conform de bouwaanvraag’, stelt William Lerinckx, directielid van 
Atenor. ‘Dit is geen probleem van ons gebouw, maar van de hele wijk. Volgens onze 
informatie heeft het Brusselse gewest nu wel budgetten vrijgemaakt en starten de 
werken eind 2015.’  
 
Conclusie:  
Deze toren is geen antwoord op de woonproblemen van Brussel: te introvert en te 
exclusief. 
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3.. DE SCHOOLSTRAAT: AUTO’S NIET TOEGELATEN 
Bron: mobiel 21 
 
Begin september startte basisschool de Breg in Eigenbilzen met een ‘schoolstraat’. Dat 
is een regeling waarbij de straat van de school tijdelijk wordt afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. Zo kunnen leerlingen die met de fiets of te voet naar school 
komen de schoolpoort veilig en zonder zorgen bereiken. “We wilden het eerst eens een 
trimester proberen,” zegt Suzy Bruggen, schoolhoofd van de Breg, “maar ondertussen is 
iedereen overtuigd en werd besloten om er een heel schooljaar mee door te gaan. En 
volgend schooljaar doen we het opnieuw!” 
 
Chaos bij het belsignaal  
“Vandaag de dag is het heel rustig in de schoolomgeving wanneer de bel gaat, maar 
enkele maanden geleden was dat nog helemaal anders,” vertelt Suzy Bruggen. “Vroeger 
stond het hier vol met auto’s aan weerszijden van de weg. Als er dan iemand verkeerd 
geparkeerd stond, zorgde dat voor veel problemen. We hadden hier dagelijks 
opstoppingen en de fietsers moesten zich daar een weg door banen, terwijl auto’s 
stopten en weer vertrokken. Het was een heel chaotische en onveilige situatie, daar 
moest echt wel iets aan veranderen.” 
 
De schoolstraat als oplossing 
Naar aanleiding van de herlokalisering van de school wilde de ouderraad van de Breg 
werk maken van een veiligere schoolomgeving. Ze schakelden Mobiel 21 in voor de 
opmaak van een schoolvervoerplan om de routes van de leerlingen naar school in 
kaart te brengen en om een voorstel te formuleren van acties om het verkeer naar school 
milieuvriendelijker en veiliger te laten verlopen. Na een grondige analyse van de situatie 
en de knelpunten, was een schoolstraat een van de voorgestelde acties. De Stad 
Bilzen, die vanaf het begin bij de opmaak van het schoolvervoerplan betrokken was, 
bracht het idee aan en haalde het uit Gent, waar al een tijdje schoolstraten bestaan. 
Elke ochtend en avond wordt de straat een half uur lang afgesloten. Ouders die hun 
kinderen met de auto naar school brengen, parkeren zich op een pleintje wat verder. Om 
die kinderen te helpen veilig over te steken, is er een gemachtigd opzichter. Zij begeleidt 
de kinderen die op het pleintje worden afgezet in rij tot aan de schoolpoort. 
 
'Alleen' naar school 
Ondanks de begeleide rij hebben leerlingen toch het gevoel dat ze zelfstandig naar school 
gaan. “Wat ik in het begin heel frappant vond, was hoe trots de kleintjes van het eerste 
en het tweede waren dat ze ‘alleen’ naar school mochten. Zelfs al is het maar een klein 
stukje, voor kinderen is dat heel wat. Er komen ook meer kinderen met de fiets. Vandaag 
komt het misschien deels door het mooie weer, maar onze fietsenstalling staat behoorlijk 
vol (lacht). Het is nu ook veel veiliger voor hen”. En de ouders? “Die kunnen ’s morgens 
sneller verder rijden naar hun werk. Het is een win-win situatie voor iedereen,” aldus 
Suzy Bruggen. 
 
Reacties van de buurt  
“Buurtbewoners mogen de straat steeds uitrijden, maar ze mogen er niet in als die 
afgesloten is. In het begin zijn daar wel enkele problemen rond geweest. Zo is er een 
vrouw die hier in de straat een garage heeft. Zij had het moeilijk met de regeling. Na 
met haar rond de tafel gezeten te hebben, waren de problemen snel uitgeklaard,” 
bemerkt het schoolhoofd. De school probeert zelf ook flexibel om te springen met de 
regeling. “We houden ons niet strikt aan dat half uur. De begeleiders weten perfect welke 
kinderen met de fiets komen. Als zij allemaal door zijn, dan gaat het hek terug aan de 
kant. En dat weten de mensen hier ook wel. We hebben een uitzondering gemaakt voor 
een man met een gehandicapt kindje hier in de straat. Die mag steeds in en uit. Ook 
diensten zoals het Wit-Gele Kruis en de vuilkar mogen door, die mensen moeten hun 
werk kunnen doen.” 
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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 

Nr 17: Visie 2050 - Brussel, inbreiding zonder woontorens (in voorbereiding). 
Nr 16: De kindvriendelijke stad. 
Nr 15: Visie 2050 - Brussel autovrij met zelfregulerend tramnetwerk. 
Nr 14: Visie 2050 - Brussel explodeert, van betonwoestijn naar groene hoofdstad. 
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? 
 

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

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