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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. 
 

NIEUWE ARCHITECTUUR VOOR DE NIEUWE STAD - DEEL II 
1.. Welke architectuur voor de nieuwe stad? 
2.. Architectuur beoordelen. 
3.. Huidig architectuuronderwijs: een tikkende tijdbom voor onze steden? 
4.. Harde regels voor een zachte architectuur. 
ACTUA 
1.. Nieuw eenpersoonsvoertuig. 
2.. Duurzame economie kost minder dan gedacht. 
3.. Zero emissie wijk te Leeds. 
4.. Bewoners willen meer groen in de stad. 
5.. Wereldrecord bedrijfswagens. 
6.. Urban farming in de praktijk. 
 

 
1.. WELKE ARCHITECTUUR VOOR DE NIEUWE STAD? 
 
HOE ZAL DE NIEUWE STAD ER UIT ZIEN? 
We staan voor een grote uitdaging om de bevolkingsgroei op te vangen in onze steden 
en iedereen is ervan overtuigd dat we naar hogere woondichtheden moeten streven om 
het platteland te redden. 
Nochtans willen de stedelingen meer groen om zodoende het leven in de stad voor 
gezinnen met kinderen leefbaar te maken en te houden. 
 
MEER WONINGEN  OF MEER GROEN IN DE STAD? 
Is dit dilemma op te lossen? 
Het antwoord is ja, op voorwaarde dat we een stad uitvinden die de kwaliteiten van de 
historische steden kunnen combineren met hoge woondichtheden, meer 
groenvoorzieningen en de moderne comforteisen. 
Met groene architectuur, architectuur als drager van de natuur is dat mogelijk. 
Dit is iets heel anders dan de stad vol woontorens zoals sommigen ons willen doen  
geloven. 
Het zal een grote creatieve input en inlevingsvermogen van de architect vragen om dit te 
realiseren en vooral kennis over het stedelijk functioneren dient aangescherpt te worden. 
De architecten kunnen en zullen het verschil moeten maken en dat is een enorme 
uitdaging waar we op dit ogenblik nog niet op voorbereid zijn. 
 
WAT NA HET NEO-MODERNISME ? 
De architectuurstijl van het neo-modernisme heeft de laatste decennia eerder een 
vernietigende invloed gehad op de steden, denken we maar aan de Noordwijk te Brussel 
of de Wetstraat, of de Pachecolaan met de 'financietoren'. Niet de promotoren, niet de 
politiekers maar de architecten hebben dit uitgedacht. 
Deze architectuurstijl met de minimalistische vormgeving leidt naar  
- verschraling van de leefruimte: stad van staal en beton die niemand wil 
- vernieling van het stadsweefsel en herbergzaamheid. 
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- ma ssaficatie en mondialisering: verlies van de identiteit en het specifieke lokale 
karakter: overal dezelfde gebouwen. 
 

"Jonah Lehrer, God rest his soul" - 2010 : 
' A person with a one-hour commute has to earn 40 percent more money to be as 
satisfied with life as someone who walks to the office'.  
 
De betere inspiratiebron:  
de kwaliteiten van de historisch gegroeide steden zijn een goede basis, de mens is 
biologisch niet veel veranderd en heeft nog altijd dezelfde woonwensen zoals de nood 
aan privacy, veiligheid, groene omgeving, gezonde lucht, voorzieningen op loopafstand 
enz....  
 
Wat zijn de nieuwe inzichten sinds de beweging van het modernisme en 'de nieuwe 
zakelijkheid' (1920)?   
 
SAMENGEVAT KUNNEN WE EEN ZEVENTAL NIEUWE INZICHTEN ONDERSCHEIDEN  
 
1.. DE NOODZAAK  VAN BOTTOM UP PLANNING vanuit de behoeften van de gebruiker.  
Het onderzoek naar de woonbehoeften en verwante problemen is de basis voor het 
bouwprogramma, waarbij door de architect diverse alternatieve oplossingen worden 
voorgelegd. De finale keuze ligt bij de  gebruikers. 
 
2..ECOLOGISCHE INZICHTEN  
o Craddle to cradle - stoppen met afval. 
o Zero impact - gebouwen mogen geen aantasting zijn van de bio-diversiteit. 
o Bio-based materialen, recyclage, transformatie van het bestaande patrimonium.  
o Maximale productie ter plaatse van voeding en energie. 
 
3.. DE NOOD AAN DIVERSITEIT  
o Regionale verankering: plaatselijke cultuur en -natuur als basis. 
o Gebouwen met eigen lokaal karakter.  
o Contextgebondenheid, het erfgoed als inspiratiebron. 
o Sfeerschepping en individuele expressie. 
 
4.. EEN NIEUW HUWELIJK VAN ARCHITECTUUR EN NATUUR,  
o Architectuur als drager van de natuur: i pl v natuur als drager van de architectuur.   
o Groenvoorzieningen kleinschalig geïntegreerd in het woonweefsel. 
o Bio-klimatische architectuur. 
o Verbondenheid met buur en natuur. 
 
 
Er zijn ook nog drie typisch stedenbouwkundige inzichten die de architectuur mee zullen 
bepalen in de toekomst: (zie vorige nieuwsbrief) 
 
 
5.. DE NIEUWE STAD MET HOGE WOONDICHTHEID EN HOGE WOONKWALITEIT 
 
De architectuur van de toekomst zal een hoge woondichtheid moeten combineren met 
een hoge woonkwaliteit en dat kan o.a.  
met de herwaardering van het ornament, 
met een aangenaam herbergzaam microklimaat,  
met een menselijke schaal en  
met de woonkwaliteiten van de rijwoning (upgraden naar hogere woondichtheden)  
 
  

http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2012/07/30/jonah-lehrer-resigns-from-new-yorker-after-making-up-dylan-quotes-for-his-book/
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6.. HET BELANG VAN HET STEDELIJK WEEFSEL  
 
Een gebouw staat niet alleen: de ruimtelijke, sociale en functionele samenhang met de 
omgeving resulteert in een stedelijk weefsel. 
Het herstel van de samenhang van het gebouw met het stedelijk weefsel leidt naar de 
genezing van de stad. 
Prioriteiten: 
o voor de stad: leefbaar woonweefsel als warme wollen deken 
o voor het platteland: openheid van het landelijk karakter behouden,  

geen slaapsteden: groene gordel rond de stad voorbehouden voor landbouw en 
voedselvoorziening  

 
7.. HOE MINDER TRANSPORT HOE BETER 
 
De voetgangersstad is een stad waar men geen auto nodig heeft. De schaal van de 
voetganger is een essentiële vormvereiste voor de nieuwe architectuur op schaal van de 
mens en niet van de auto (walkable city)  
Functieverweving vervangt zonering  en dit resulteert in 'walk to work'. 
 
 
DE NIEUWE ARCHITECTUUR 
de nieuwe inzichten die aan het functionalisme (neo-modernisme) moeten 
toegevoegd worden. 
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1.. ECOLOGIE EN ZERO IMPACT  
 
DE CRADLE TO CRADLE AANPAK:  
We vertrekken in de C2C (Cradle to Cradle) benadering  van een zero impact van het 
gebouw op de natuur: 
van natuurvijandig naar natuurvriendelijk, 
van mineraal naar plantaardig. 
 
1 ENERGIE: autonome productie en zero emissie. 
Het gebouw of gebouwencomplex, dient meer 
(groene)energie te produceren dan het zelf nodig heeft 
en doet dit op een duurzame wijze en met hernieuwbare 
materialen. Op deze wijze bekomt men een grote 
autonomie, verbonden met een lokaal netwerk (local grid 
of micro-grid) dat slechts een nood- en back-up functie 
heeft.  
 
 
2 MATERIALEN : 100 % recycleerbaar. 
De bouwmaterialen zijn:  
ofwel composteerbaar in de biosfeer zoals bijvoorbeeld 
strobalenbouw, 
ofwel recycleerbaar zonder kwaliteitsverlies in de 
technosfeer, zoals bijvoorbeeld herbruik van glas in nieuw 
hoogwaardig glas. 
 
 
3 HERSTEL BIODIVERSITEIT  
Het gebouw genereert meer biomassa dan er was voor de 
bouw ervan: dit wil zeggen dat er geen humusgrond 
meer verloren gaat, maar dat er vruchtbare grond bij 
komt na de realisatie van het gebouw of 
gebouwencomplex. 
Gevolg: de bouwactiviteit geeft meer humusgrond, meer 
variatie in beplanting en diersoorten en meer 
biodiversiteit. 
 
 
4 GESLOTEN WATERCYCLUS                
Het gebouw mag geen regenwater afvoeren en zuivert de 
eigen afvalwaters die op hun beurt benut worden in de 
plaatselijke bodem. 
Gevolg: de watercyclus wordt volledig gesloten, het water 
gaat gezuiverd ter plaatse de bodem in, dus op de plaats 
waar het hemelwater wordt opgevangen.  
 
 
5 LUCHTZUIVERENDE GEBOUWEN                   
De gebouwde omgeving zorgt voor een zuivering van de 
buitenlucht zodat deze zuiverder is dan voor de oprichting 
van het gebouw.  
Voor elke boom of plant die men verwijdert zet men er 
meerdere terug.  
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2.. DE NOOD AAN  DIVERSITEIT  
 
o Regionale verankering: plaatselijke cultuur en -natuur als basis. 
o Gebouwen met eigen lokaal karakter. 
o Contextgebondenheid, het erfgoed als inspiratiebron. 
o Sfeerschepping en individuele expressie. 
o Menselijke schaal. 
 
INDIVIDUELE EXPRESSIE EN HERKENBAARHEID in de woonomgeving is een belangrijke 
woonkwaliteit; maar...  
hyper-individualaisme zoals bij de gekende verkavelingen leidt naar chaos, daarom is een 
stedenbouwkundige omkadering nodig.  
Architectuur en stedenbouw ZIJN IN PRINCIPE EEN EN ONAFSCHEIDELIJK, 
alleen de schaal is verschillend. 
 
Met ARCHITECTUUR  met STEDENBOUW  
kan je verbondenheid creëren kan je eenheid creëren 
kan je een geschikte biotoop creëren voor de 
mens 

kan je het leefmilieu vormgeven 

 
FUNCTIEVERWEVING zorgt voor een gevarieerde en comfortabele woonomgeving met 
voorzieningen op loopafstand 
 
INPASSING IN DE CONTEXT 
Een gebouw staat niet alleen, vele individuele voorgevels vormen het interieur van de 
stad en de buurt. In het vroegere Brussel had men dat begrepen: hoge woondichtheid en 
hoge woonkwaliteit werd gerealiseerd met een paar eenvoudige voorschriften. 
o huizenblokken moeten gesloten of half gesloten zijn 
o straatgevels zijn max. 5 à 7 m breedte 
o max. 4 bouwlagen 
o 50 % moet open ruimte zijn voor hoven en koeren 
 

 
 
 
De individuele gevels 
maken het interieur 
van de stad.  
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BELEVINGSWAARDE CONTRA VERSCHRALING 
 
Het gebouw als stimulans voor de menselijke ontplooiing.  
De “belevingsarchitectuur” overstijgt het esthetische:  
het gebouw als verlengde van onszelf. 
 
EMOTIONELE BELEVING     

van zakelijk naar vriendelijk en persoonlijk 
van koud naar warm en emotioneel 

van monotoon en verschraald naar plezant  en gevarieerd 

 
 
 
SOCIALE BELEVING   
van afstandelijkheid                              naar eenheid en verbondenheid 
van asociaal                                        naar sociaal 
van autoritair                                       naar democratisch 
 
 
 
ARCHITECTURALE BELEVING             
van façadearchitectuur                            naar eerlijke expressie 
van massa productie                               naar                     authentiek 
van doods en rechtlijnig                          naar levendig en organisch 
 
 
 
                    
 
 
 
 
De trendbreuk: terug naar het 
ornament? 
 
Muurschilderingen en grafitti ontstaan 
vooral in die gebieden waar de 
architectuur faalt. 
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3. GROENE ARCHITECTUUR = DRAGER VAN DE NATUUR 
 
HOGERE WOONDICHTHEID EN TOCH MEER GROEN IN DE STAD! 
Groene architectuur is een toekomstconcept om deze aarde leefbaar te houden 
en wonen in de stad terug aantrekkelijk en gezond te maken. Voor de nieuwe 
generatie architecten is het  een grote nieuwe uitdaging.  
 
EEN NIEUW HUWELIJK VAN ARCHITECTUUR EN NATUUR 
 
Architectuur als drager van de 
natuur: i pl v natuur als drager 
van de architectuur   
 
Van Villa Savoye naar... 
Hunderdwasser. 
 
 
 
Groenvoorzieningen kleinschalig 
geïntegreerd in het 
woonweefsel 
Van de 'lichttoren' naar ... 
'urban garden village'. 
 
 
 
 
 
Klimaatneutrale architectuur 
 
Van het super slecht geïsoleerde 
administratief centrum te Brussel 
naar...bio klimatische 
passiefarchitectuur. 
 
 
 
 
 
 
Verbondenheid met buur en 
natuur 

 
Van woontorens naar... 

 geïntegreerd (groen) woonweefsel.  
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Groen in de stad is veel effectiever dan gedacht 
 
Bomen, struiken en ander groen in de stad kunnen de lucht acht maal zo goed zuiveren 
als tot nog toe werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in het tijdschrift  
Wetenschappers van de Lancaster University onderzochten specifiek welk effect het 
stadsgroen had op stikstofdioxide en fijn stof, twee vervuilers die schadelijk zijn voor de 
mens en in veel steden de veilige drempels overschrijden. 
http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2012/07/17-Jul-12-Significant-reduction-in-
pollution-achieved-by-creating-green-walls.aspx 
 
Klimplanten 
 
Eerder onderzoek schatte de impact van stadsgroen op zo'n 5 procent. Maar de 
wetenschappers concentreerden zich op het effect van groen in "stedelijke kloven": 
smalle straten tussen hoogbouw waar de lucht blijft hangen.  

 
Bron: Environmental science en technology 
Doordat de lucht langer in deze straten blijft hangen is er een verhoogde opname door 
de aanwezige planten.  
Hun metingen geven een merkwaardig resultaat: de doordachte plaatsing van gras, 
klimplanten of bomen in dergelijke kloven vermindert de concentratie van stikstofdioxide 
met 40 procent en fijn stof met 60 procent, veel meer dus dan wat tot nog toe gedacht 
werd.  
 
De auteurs zien vooral een groot potentieel voor klimplanten, omdat die grote 
oppervlakken kunnen bedekken zonder extra plaats in te nemen. Ook bomen kunnen 
effectief zijn, maar enkel als ervoor gezorgd wordt dat ze geen vervuilde lucht 
vasthouden onder hun bladerdek. (IPS/INM) 
 
Groene buurt maakt mensen gelukkiger 
 
Uit een vergelijkend onderzoek van twee Gentse stadsbuurten blijkt dat mensen uit een 
groenere buurt zichzelf een stuk beter voelen dan mensen die in een minder groene 
buurt wonen. Dat laat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) weten.  
Het feit dat de mensen in de groenere buurt zich gelukkiger voelen, uitte zich volgens de 
onderzoekers in hoe ze zelf hun gezondheid, hun lichamelijk functioneren en hun 
gelukkig zijn evalueerden.  
Bovendien is volgens de auteurs de dagelijkse waarneming van groen, letterlijk door het 
raam van de woonkamer, van doorslaggevend belang. ‘Dit geeft aan dat bij het plannen 
van parken en groenelementen niet alleen gekeken moet worden naar de nabijheid tot de 
huizen, maar ook naar onmiddellijke zichtbaarheid van het groen.'  
 
  

http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2012/07/17-Jul-12-Significant-reduction-in-pollution-achieved-by-creating-green-walls.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2012/07/17-Jul-12-Significant-reduction-in-pollution-achieved-by-creating-green-walls.aspx
http://www.zeronaut.be/planten-verminderen-luchtvervuiling-heel-efficient/street-canyons/
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URBAN HEAT ISLAND EFFECT 
Steden beïnvloeden de temperaturen duizenden kilometers ver. 
 
Zwarte roofing en asfalt in onze steden, in 
samenhang met het ontbreken van groen, maakt 
dat onze steden warmer zijn dan het platteland. 
Men noemt dit het zogenaamde "urban heat 
island effect". Daarom wil men nu de kleur van 
de daken en de verhardingen zo reflecterend 
mogelijk maken of nog beter: de verhardingen 
vergroenen.  
Nieuw onderzoek toont aan dat  de warmte die 
door de dagelijkse activiteiten in stedelijke 
gebieden het karakter van de straalstroom en 
andere belangrijke atmosferische systemen 
verandert. Dit heeft invloed op gebieden 
duizenden kilometers ver, die aanzienlijk 
opwarmen ofwel afkoelen. 
De warmte gegenereerd door gebouwen, auto's, en andere bronnen in de grote steden  
veroorzaakt winter-opwarming in grote delen van Noord-Amerika en Noord-Azië. 
Temperaturen in sommige afgelegen gebieden verhogen zo tot zelfs 1 graad Celsius 
 
CONCLUSIE: 
We moeten vooral de  steden aanpakken om de klimaatcrisis op te lossen.  
Dit wil zeggen: de gebouwen beter isoleren en minder autoverkeer, naast het vergroenen 
van de verharde oppervlakten. 
 
6 goede redenen om meer vertikaal groen en meer dakgroen te voorzien in de 
steden: 
 
1. HOGE WOONDICHTHEID MET HOGE WOONKWALITEIT WORDT MOGELIJK 

De leefbaarheid van de steden zal verbeteren zelfs bij hogere woondichtheden. 
Bewoners zijn al lang vragende partij voor meer groen in de stad. 
 

2. EFFICIENT MIDDEL TEGEN DE OPWARMING VAN DE AARDE 
De steden zijn gemiddeld 5,5 °C warmer dan het platteland en dragen daardoor bij 
tot de opwarming van de aarde. De vergroening van de stad en het vergroten van de 
biomassa hebben een afkoelend effect. 
 

3. BETERE GEZONDHEID  
Meer gezuiverde lucht, binding van fijn stof en reductie van geluidsoverlast. 
 

4. GOED VOOR DE NATUUR 
Meer biomassa en biodiversiteit. 
 

5. MINDER WATERLOVERLAST 
Regenwater buffering: de piek debieten van de regenbuien worden afgevlakt 
waardoor er minder wateroverlast optreedt. 
 

6. ENERGIEZUINIG 
Het koelend effect in de zomer, dit geeft besparing in airconditioning. 
Thermische buffer: de muren en/of daken zijn beschermd tegen de koude wind 
waardoor het afkoelend effect in de winter verminderd. Dus meer efficiënte isolatie. 
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Groene gevels, tegeltuinen en verticale tuinen op draagstructuren 

Daktuinen-bomen op het dak                                                         

Architectuur als drager van de natuur 
 

 
 
Snede dakterras technisch 
Substraat 
Struiken zijn mogelijk vanaf + 25 cm dikte 
Vanaf + 50 cm substraat kan men bomen laten groeien.  
Gewicht 
Een dakterras kan met relatief weinig gewicht gerealiseerd worden dank zij 
geëxpandeerde kleikorrels in het substraat.  

 
We onderscheiden 5 lagen van boven naar beneden:  
1. Substraat, 2. filterdoek, 3. drainagelaag, 4. beschermlaag en 5. waterdichtingslaag. 
Daaronder komt de drukvaste isolatie en de draagstructuur. 
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DE KOSTPRIJS VAN GROENE ARCHITECTUUR 
 
1.. Wonen in een stad waarin men geen auto meer nodig heeft 
 
Een auto kost gemiddeld 500 euro per maand x 12 = 6.000 euro per jaar = 90.000 euro 
op 15 jaar. 
MEN KAN DUS 90.000 EUR MEER LENEN DANK ZIJ WONEN IN DE AUTOLOZE STAD. 
Hiermee kan men de extra uitgaven betalen voor kwaliteiten zoals  
o dakterrassen, 
o passiefhuis constructie, 
o ontdubbelen van de gevels voor de terrassen en uitsteeksels, 
o de extra erelonen van de architect, 
o e. a. 
 
2.. De autonome energieproductie 
Autonome energieproduct is rendabel en winstgevend indien men dit organiseert in 
groepen van woningen en gebouwen. Zie e-boek : " Het autonome huis". 
 
3.. Groene kantoren 
Met groene kantoren wordt bedoeld  dat 
men werkt met interne lichtzuivering , 
autonome energie productie en een goed 
intern leefklimaat met gezonde en 
natuurlijke bouwmaterialen, zonder 
schadelijke emissies. 
Uit ervaring met het 'Sick 
buildingsyndrome" hebben we geleerd dat 
bio - saneringen het rendement met 30 % 
doet stijgen. (+10 % dank zij natuurlijk 
licht, +10 % dank zij de gezonde lucht en 
+10 % dank zij de gunstige werksfeer. 
De meerinvestering wordt dus snel terug 
betaald dank zij de behoefte aan minder 
personeel en een gezonde werksfeer. 
 
4.. Minder consumptiedrang, minder stress, dank zij walk to work. 
Todman, stedenbouwkundige, is de belangrijkste onderzoeker achter een nieuw rapport 
van een 'Mental Health Impact Assessment'. 
Veel depressies en stress lijken afkomstig te zijn van dagelijks vele uren pendelen naar 
de stad. Hieruit komt een onbevredigd gevoel dat leidt naar bevrediging via een 
intensiever koopgedrag (tot extra 40 %) als compensatie. 
Conclusie:  
dagelijks te voet naar het werk werkt ontspannend en men is daardoor gelukkiger met 
minder. (genieten zonder te betalen)  
 
CONCLUSIE 
De meerkosten van groene architectuur zijn er zeker: de daktuinen, de autonome 
energievoorziening, enz. zijn een meerprijs.  
Maar tegenover die meerprijs staat ook een minprijs: 
minder transportkosten, 
minder energiekosten, 
minder ziektekosten, 
minder consumptie-uitgaven, 
enz. 
We kunnen besluiten dat de meerinvestering in groene architectuur zichzelf terugbetaalt 
en een veel hogere leefkwaliteit tot gevolg heeft. 


