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4.. HARDE REGELS VOOR EEN ZACHTE ARCHITECTUUR 
  
      PRINCIPES EN REGELS                                                                                   
 

    TOOLS 

1..ECOLOGIE C2C 
o Zero impact, groene energie. 
o Autonoom voor voeding en 

energievoorziening, waterbeheer en 
waterzuivering. 
 

o Behoud biomassa. 
o Energievoorziening en waterbeheer op 

wijkniveau. 
 

2..WEEFSEL VERBONDENHEID   ALOMTEGENWOORDIGHEID  VAN HET 
WOONWEEFSEL 

o Contact met buur en natuur.  
o Architectuur en stedenbouw zijn in 

principe een en onafscheidelijk. 
 

o Gesloten bouwblok 
o Menselijke schaal 

3.. DIVERSITEIT EENHEID IN VERSCHEIDENHEID 
o Mogelijkheden voor individuele 

expressie. 
o Herkenbaarheid: de buitenkant vertelt 

wat er binnen gebeurd.  
 

o Herkenbare woning van op de straat. 
o Vele individuele voorgevels vormen het 

interieur van de stad. 

4.. GROENVOORZIENING      GROENE ARCHITECTUUR 
o Naar een kleinschalige verweving van 

natuur en architectuur. 
 

o Daktuinen, dakterrassen en verticale 
tuinen. 

 
5..STEDELIJKE KWALITEIT IN HOGE 
DICHTHEID 

IDENTITEIT EN HERKENBAARHEID 

o Inbouw  van een rustige woonsfeer 
o Kindvriendelijkheid als basisconcept. 

 
 

o 70 à 100 WONINGEN/HA 
o Verticalisme. 
o De verhoogde straat. 
o Het gesloten woonblok. 

 
6.. INPASSING OMGEVING BEPAALD FUNCTIE EN VORM 

o Een gebouw staat niet alleen 
functioneel, sociaal en ruimtelijk.  

o Regionale verankering: plaatselijke 
cultuur en -natuur als basis. 

o Contextgebondenheid.  
 

o Het erfgoed als inspiratiebron. 
o Het karakter en de schaal van de 

voetgangersstad. 

7.. GEZONDHEID Bio-ecologisch bouwen 
o De gezonde stad: luchtzuiverend  
o Gebouwen met natuurlijk licht 
o Gezonde kantoren: 30 % hoger 

rendement. 

o Bio based bouwmaterialen: natuurlijk, 
mineraal en plantaardig. 

o Bodembezetting met min. 20 % groene 
ruimte.  

o Luchtzuivering met serres op het dak. 
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DE NIEUWE STAD MET GROENE ARCHTECTUUR ZIET ER BIJVOORBEELD ZO UIT 
 
Met groene architectuur kan je een groene oase creëren in het centrum van de stad met 
een hoge woondichtheid van min. 100 woningen/ha en alle stedelijke voorzieningen op 
loopafstand, zoals werkplaats, scholen, winkels, kantoren, enz... 
De stedelijke omgeving aan de Pachecolaan te Brussel centrum is het ideale oefenterrein 
om de typische problemen van deze kantoorwoestijn van staal en beton om te lossen. 

 
 
 
Het herstel van het woonweefsel is de eerst prioriteit voor een gezonde stad, stapsgewijs uit te voeren met 
voldoende participatie van de buurt en de nieuwe bewoners/gebruikers. 

© Maquette: voorstel voor de Pachecolaan te Brussel op basis van een ontwerp van Elias Vanderstadt, 
architecturaal herwerkt door Hugo Vanderstadt tot autonome woonwijk.  
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Verbinding hoogstad - laagstad, via het Congresplein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig binnengebied, rustige woonsfeer is mogelijk, ook in het stadscentrum. 
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Verbindingsgebouw: verbinding tussen de kantoortoren, het stadsleven en het station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school (op de voorgrond) is een van de belangrijkste functies in het woonweefsel: de 
veilige looproutes vanuit de woningen zijn cruciaal voor de kindvriendelijke stad. 

 


