
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. 
 



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. 
  



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. 



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) 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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)  
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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. 



 
 

 

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. 
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