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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  
 
ALTERNATIEVEN VOOR  WOON- EN KANTOORTORENS 
 
DEEL I 
1.. Torenkoorts: steeds meer 'torenplans'. 
2.. Waarom torenkoorts besmettelijk is. 
3.. Verdichten zonder torens. 
4.. Poortgebouwen. 
5.. Pleingebouwen. 
 
ACTUA 
1.. Verdichten en appartementiseren zonder de harmonieregel? 
2.. Revolutie op de energiemarkt. 
3.. Warmtewinning in de autonome stad. 
4.. Mega groene torens, de foute utopie of boerenbedrog? 
5.. Off the grid dank zij Tesla. 
6.. Een nieuwe gruwel te Kortrijk: toegetakelde Grote Markt. 
 
 
 
1.. TOREN KOORTS : STEEDS MEER TORENPLANS  
 
 
Lange tijd zijn torens immers door veel planologen afgeraden vanwege een hele boel 
redenen, met als belangrijkste reden het respecteren van de skyline van onze historische 
steden. Dat was zo in de jaren '70 en '80. 
Men sprak er zelfs over om de kantoortorens te Brussel af te knotten om het stadsbeeld  
te herstellen. 
Vanwaar komt nu deze nieuwe hoge-toren-koorts? Waarom is de toren terug van 
weggeweest? 
 
Na de jaren '80 ontstond het neo liberalisme als reactie tegen de jaren '60 en '70 die 
eerder links en maatschappijkritisch waren. 
 
Torens passen in deze liberale filosofie waarbij individueel geldgewin meer gedoogd 
werd, ook al was dit tegenstelling met de maatschappelijke noden. 
 
Deze verschuiving van waarden gaf de promotors meer armslag om bij de politici te 
lobbyen voor de herwaardering van de torens. 
Daarnaast gebruiken ze als voornaamste argument dat de bevolkingsexplosie dit 
noodzakelijk maakt en dat ze op deze wijze meer groene ruimte kunnen creëren. 
 
Zo komt het dat studiebureaus worden aangesproken om een torenplan op te maken, 
met de uitdrukkelijke vraag van de politiekers: 'Waar kunnen we torens voorzien in onze 
stad? 
 
Dus, niettegenstaande de bewoners van de steden geen vragende partij zijn, wordt hen 
toch een torenplan opgedrongen. 
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Men verkoopt deze nieuwe torens steeds met dezelfde drogredenen: 
de nieuwe torens zouden veel beter zijn dan de oude: meer en betere verweving met de 
stedelijke functies, meer diensten, meer groen, kindvriendelijker, enz... 
 
De Up-site toren te Brussel is een goed voorbeeld 
hoe het niet moet. 
 
Ondertussen is geweten dat deze toren een echte 
stedenbouwkundige catastrofe is: 
 
Er zijn geen woonvoorzieningen in de omgeving. 
 
Het is een totaal introverte toren zonder enige binding 
met de stedelijke buitenruimten. 
 
Geen verbinding met buur en natuur. 
 
Deze toren is geen antwoord op de woonproblemen van 
Brussel: te introvert en te exclusief. 
 
Dure luxe appartementen met uitkijk, 
bij 140 meter boven de grond is het zicht op de 
hoofdstad zeer exclusief. 
De bewoners hebben een eigen restaurant, crèche, sauna, 
fitness en cinema. Een winkel is er niet.  
 
Niet kindvriendelijk, maar wel een goede belegging. 
Echt kindvriendelijk kan je deze toren niet noemen.  
De omgeving is allesbehalve aantrekkelijk, de toren is 
eerder banaal te noemen en het uitzicht is zowat de enige 
troef.  

 
Fotomontage :  
Plouf - Inter-Environnement 
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DE HOOGBOUWKAART VAN BRUSSEL: een goed voorbeeld van een torenkakafonie 
 
Het valt op dat de torens voorzien worden buiten de buurtcentra met winkels en 
diensten. (winkel om de hoek). Dit is 100 % tegenstrijdig met de principes van 
de voetgangersstad en veroorzaakt onnodig extra verkeer. (zie ook pagina 28) 

 
 

Deze hoogbouwkaart is opgenomen in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling 
(GPDO), het toekomstplan van het Gewest. 
 
Volgens dit plan zijn nieuwe torens wenselijk en nuttig, niet zozeer om de stad 
te verdichten, maar wel om de stad te 'VERSTERKEN'!  
 
Enerzijds zouden torens herkenningspunten kunnen zijn en zo structuur geven aan een 
stad. Denk aan de drie torens (Generali, Blue Tower en IT Tower) die de Louizalaan 
verdelen. Anderzijds zou in de hoogte bouwen ruimte kunnen vrij maken voor openbare 
ruimte, groen of voorzieningen. 
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Vijf assen 
Het GPDO wil de Brusselse skyline uitbouwen met nieuwe hoogbouw op vijf grote 
verkeersassen.  
 
- langs de Mettewielaan (Westland, Prins van Luik, Kerkhof van Molenbeek...) 
- langs het kanaal (Het Rad, Biestebroek, Ninoofsepoort, Van Praet...) 
- langs de oostelijke Kleine Ring (Troon, Kunst-Wet) 
- langs de oostelijke middenring (Bordet, Josaphat, Meiser, Diamant, station Etterbeek) 
- langs het Woluwedal (Roodebeek, Herrmann-Debroux, station Bosvoorde). 
 
Zes nieuwe hoogbouwzones 
 
In het plan zijn een reeks zones afgebakend waar groepen van torens kunnen komen.  
 
Bestaande torenzones 

• de Noordwijk,  
• de Europawijk  

 
Nieuwe torenzones 
 
Op de Heizel, aan Delta in Oudergem en op de UCL-campus in Woluwe kunnen nieuwe 
groepen van torengebouwen komen. 
 

o de Zuidwijk  
o de Heizel,  
o het Weststation,  
o Delta en  
o de universitaire campussen in Anderlecht en Woluwe (bekijk onderaan de kaart 

met de assen en zones). 
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DE NEP ARGUMENTEN 

 
A.. BRUSSEL VERSTERKEN MET HERKENNINGPUNTEN? 
 
Men baseert zich op zichtpunten vanuit de auto en niet vanuit de voetganger. 
 
Een aantal van de locaties voor hoogbouw verstoren een aantal belangrijke zichtassen: 
van het Poelaertplein en van Vorst op de basiliek van Koekelberg en vanuit Schaarbeek 
naar de kerk van Laken en naar de Heizel. 
De hoogbouwzone van de wetstraat houdt geen rekening met de vallei van de Maalbeek 
noch met de squares-wijk. 

Mettewielaan: torens als herkenningspunt?

 
 

De verschraling in de architectuur is een feit, men wil met hier en daar een toren deze 
monotonie onderbreken. Waarom niet gewoon die verschraling aanpakken?  
 
B.. MEER RUIMTE VOOR GROENVOORZIENING? 
ZULLEN BOMEN EN TORENS HET WOONPROBLEEM OPLOSSEN? 
 

 
 
Torens met wat bomen er rond is nog geen leefbare stad: geen contact met natuur en 
buur. 
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C.. MOOIE TORENS MET EEN MEERWAARDE VOOR DE STAD ? 
 
Los van de locatie zijn nog een pak criteria opgesomd waaraan toekomstige torens 
moeten voldoen. Dat gaat van architecturale kwaliteit, over energieprestaties, tot de link 
met de buurt.  
 
MOOIE WOORDEN VOOR STADSVERNIELING 
 
"Vanwege de impact van hoge gebouwen, impliceert de inplanting ervan dat er naar 
uitmuntendheid en voorbeeldigheid in het ontwerp en de uitvoering van het project wordt 
gestreefd en dat ze een meerwaarde voor de leefkwaliteit in de wijk betekenen." 

Het Brussel van morgen ligt nu op de tekentafels... 
 
Diverse ideeën van toparchitecten voor de Wetstraat te Brussel: wat we moeten verstaan 
met  "uitmuntende  voorbeeldigheid". 
 
Voorstel architect Rem Koolhaas. 
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Voorstel JDS Architects / Secchi-Vigano 
 

   
 
Voorstel Xaveer De Geyter Architects 
 

 
 
Voorstel architect Potrzamparc (winnend project) 
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WAAROM WIL ANTWERPEN HOOGBOUW? 
 
Bron: Hoogbouwnota Antwerpen 
 
De argumenten met vraagtekens. 
Hoogbouw kan een aantal stedenbouwkundige en stedelijke vraagstukken helpen 
oplossen, onder andere  
o spaarzaam ruimtegebruik? 
o grootschalige toepassing van duurzame technieken? 
o hoogbouw kan architecten uitdagen tot de ontwikkeling van zeer creatieve en 

innoverende ontwerpen?  
 
De 'achterliggende'  argumenten. 
"Er is een toegenomen marktvraag. Hoogbouw kan interessant zijn om veel return te 
creëren op een kleine oppervlakte. " 
o Het is ook beeldbepalende bouwvorm die uitstraling kan verlenen aan de bedrijven 

die het gebouw gebruiken.  
o Het biedt unieke uitzichten over de stad  
o Het vormt een baken in de skyline en kan het gezicht worden van een bedrijf, een 

buurt of een wijk.  
 
De torenzones te Antwerpen 

                             

Antwerpen zuid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torens Westkaai                                                                 Lichttoren park spoor noord       
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HET TORENPLAN  (HOOGBOUWNOTA) van GENT  
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DE BELGISCHE KUST: TORENHOGE AMBITIES  
 
Bron: De Standaard van 22 maart 2015 .  
Lieven Sioen. 
 
De antlantic wall krijgt een uplift. 
 
KNOKKE-HEIST 
Er is het project voor het nieuwe Community 
House: van 9 naar 14 verdiepingen. 
Men werkt in de gemeente aan een draagvlak 
voor hoogbouw, men heeft reeds een 
hoogbouwnota klaar. 
 
 
 
 
 
 
MIDDELKERKE 
Men voorziet nieuwe torens op de plaats van 
het bestaand casino en ter vervanging van 
'Lac aux Dames' (waardevol erfgoed): van 10 
naar 15 verdiepingen. 
 
 
KOKSIJDE EN NIEUWPOORT  
Hoogbouw is in 'onderzoeksfase'. 
Er is vraag naar hoogbouw vanuit de markt. 
 
 
OOSTENDE 
Nieuwe appartementscomplexen, van 12 naar 
22 verdiepingen. 
 
 
 
 
 
 
 
VEEL GEHOORDE KRITIEKEN: 
Niemand neemt het initiatief om de 
bestaande appartementen te renoveren, ze 
zijn slecht geïsoleerd en zijn aan het 
verkommeren. 
Deze uitgeleefde appartementen zijn er nu  
goedkoper dan in het binnenland.  
De nieuwe hoogbouwprojecten zijn er 
allemaal voor de happy few en de 
betonnering van de atlantic wall gaat verder.   
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2.. WAAROM 'HOGE - TOREN - KOORTS' BESMETTELIJK IS 
 
Politiekers dromen van de gezellige stad maar... 
architecten, studiebureaus en promotors hebben 
hun eigen dromen en maken deze dromen ook 
waar.  
 
 
WAAROM HOUDEN HET BELEID, DE 
PROMOTORS EN (een deel van de) 
ARCHITECTEN VAN TORENS? 
 
GEMAKKELIJKE SCHIJNOPLOSSING 
 
= gemakkelijk voor het beleid  
= winstgevend voor de promotor  
= gemakkelijk en winstgevend voor de architect 
 
zie boek    
BRUSSEL , de torens , de stad 
Onder leiding van  'Piere Dejemeppe', 9 auteurs)  
 
Dit boek toont duidelijk aan dat woontorens niet 
gewenst zijn door de bewoners en dat ze de 
kantoortorens een bedreiging vinden voor de 
leefbaarheid van de stad. 
De meeste klachten zijn: 
1. schaduw 
2. windhinder 
3. te veel verkeersaantrekking 
4. verlies aan privacy in de privé tuin 
5. visuele hinder 
Voor de woondichtheid en de bevolkingsaangroei hoeft men geen torens te bouwen. 
Waarom worden er terug zo veel torens gebouwd en is er sprake van een renaissance van 
torens in Brussel? 
Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: het is economisch een heel interessante 
bouwwijze voor de architect en de promotor. 
De stedenbouwkundige argumenten die ze aanhalen zijn nep en dienen alleen om hun 
projecten er door te halen en grote winsten te kunnen maken.  
 
Stefano Serafini, Director of Research presso International society of Biourbabism.  
 
"Torengebouwen zijn een antisociale geometrie die de macht vertegenwoordigen sinds 
het begin van de mensheid. De mislukkingen uit het verleden zijn duidelijk en toch wil 
men nog altijd de valse idee verspreiden dat verticaliteit de oplossing is voor dichtheid." 
 
Jan Gehl, architect, gerenommeerd publicist en bekende activist voor de leefbare stad. 
 
"Uiteraard bouwen we geen hoogbouw in winderige klimaten of langs de Noordzee. 
Hoogbouw is soms mooi op een afstand van 5 km en aantrekkelijk als je op de bovenste 
verdieping woont. Maar vanaf de vierde verdieping heb je geen contact meer met de stad 
en ben je afgesloten. "
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DE BEWONERS ZIJN GEEN VRAGENDE PARTIJ VOOR TORENS  

 
ZE ZIJN DE DUPE 
 
KLACHTEN 
1.. Verstoord micro klimaat met wind en schaduw, de stad 
wordt ongezellig.  
2. De privacy van de omwonenden is verstoord met inkijk in 
de tuinen, men is niet meer thuis in zijn eigen huis.  
3. Het stedelijk leefmilieu wordt verstoord: de 
grootschaligheid en gebrek aan menselijke schaal is 
afstotend. 
4. Kantoortorens veroorzaken verkeersaantrekking, 

massatransport, files en piekuren. 
6.. Overconcentratie en cityvorming verdrijft woonfunctie, vooral voor 
gezinnen met kinderen. 
 
De grootste vijanden voor kinderen is hoogbouw + autoverkeer + 
massale verkeersstromen (een stad die goed is voor de kinderen is 
goed voor iedereen). 
 
7..De visuele hinder is subjectief maar toch zeer belangrijk: de 
vergelijking met kerktorens en belforttorens gaat niet op, als je de 
moderne torens ermee vergelijkt zijn ze afstotelijk lelijk. 
 
 
 

 
De  bewoners protesteren vooral tegen 
torenprojecten omwille van de storende schaduw. 
Bijvoorbeeld het voorstel voor nieuwe torens in de 
Pachecolaan te Brussel 
of de nieuwe torens in de Wetstraat voor de 
Europese Commissie  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kan men met de nieuwe generatie 
torens de kritieken op hoogbouw 
oplossen? 
 
1.. De monofunctionaliteit oplossen met een sokkel op het gelijkgronds die functies zoals 
kindercrèche, winkels en diensten herbergt? 
 
2..De schaduwkegel is beperkt als het een smalle toren is? 
 
Maar wat met de privacy in de inkijk in de huizen die er rond staan? 
Wat met de wind en het microklimaat rond de torens? 
Wat met de schaalbreuk? 
Wat met het esthetische aspect en het stadslandschap? 
Wat met het massatransport en de cityvorming? 
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DE NIEUWE GENERATIE IS DE KOUDE NIEUWE ZAKELIJKHEID EN HET 
MODERNISME BEU  
 
 
De jeugd vormt steeds de 
onderstroom en toont ons de 
toekomst... 
 
Bijvoorbeeld het Boomfestival 
en Tomorowland. 
 
Escapisme is een uiting van 
onvrede met het bestaande 
en een voorbode van 
diepgaande verandering.. 
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3.. VERDICHTEN ZONDER TORENS 
 
GROTE GEBOUWEN ZONDER DE NADELEN VAN DE KLASSIEKE WOON- EN 
KANTOORTORENS  
 
o geen windhinder  
o geen storende schaduwen 
o geen privacy storingen 
o geen verkeersaantrekking 
o geen luchtverontreiniging 
o geen visuele storing 
o geen verdringing van de woonfunctie 
 
POSITIEVE BIJDRAGE 
o goede inpassing in het stadsweefsel 
o meer biomassa 
o verbetering van het stadsbeeld 
o verbetering van de leefbaarheid van de stad 
o zero impact 
o CO2 neutraal en meer zuurstofproductie 
 
ONTWERPPRINCIPES VOOR HOGE DICHTHEDEN ZONDER TORENS 
 
Eerst maakt de mens de stad dan maakt de stad de mens. 
Gezelligheid, herbergzaamheid, geborgenheid en een aangenaam microklimaat zijn pas 
mogelijk met het toepassen van de menselijke schaal en geslotenheid in het stedelijk 
weefsel.  
 
Architect Camillo Sitte (1843 - 1903) legde dit reeds uitvoerig uit in zijn boek: 
'Stadsplanning volgens esthetische principes' 
 
Belangrijke gebouwen in de stad mag men niet als afzonderlijke introverte elementen 
ontwerpen maar als een ornament in het stadsweefsel. Niet het gebouw op zich, maar de 
stedelijke ruimte errond die het creëert is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. 
 
Camilo Sitte bekritiseerde de overschaalde boulevards, de geïsoleerde gebouwen, de 
grootschaligheid in de stedelijke ruimte. Hij bendrukte het belang van de menselijke 
schaal van de openbare ruimte; een plein moet een living voor de gemeenschap, daarom 
moet het een omsloten ruimte zijn met een eigen en specifiek plaatselijk karakter, een 
uiting van de tijdsgebonden culturele eigenheid van de stadsbewoners. 
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Grote gebouwen waren steeds een geïntegreerd deel van het stadsweefsel. Ze hadden 
ook telkens een plein 
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DE ONTWERPPRINCIPES VAN CAMILLO SITTE 
 
De geslotenheid van pleinen kan men bekomen met o.a. arcades en poortgebouwen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De grote gebouwen moeten in 
verhouding zijn tot het plein: de 
hoogte mag zeker niet hoger 
zijn dan de diepte van het plein, 
de ideale hoogte is de helft van 
de pleindiepte. Deze regel geldt 
niet voor spitstorens zoals 
kerktorens. 
 
 

De 19-eeuwe symmetrische pleinen waren volgens hem te 
steriel en symmetrie is dus te vermijden voor pleinen (niet 
perse voor gebouwen)  
 
 
 
 
 

LAO TSE - CHINEES FILOSOOF 
'Het is niet de theepot die belangrijk is maar de thee die het omhult' 
Voor de architectuur: niet de omhulling op zich, maar hoe de gebruiker die omhulling 
ervaart is belangrijk. 
Voor de stedenbouw: niet het gebouw op zich, maar de stedelijke ruimte die het vorm 
geeft is van belang. 
 
 
DE ONTWERPPRINCIPES VOOR EIGENTIJDSE GROTE GEBOUWEN  
 
1.. REGEL VAN 5 - eenheid in verscheidenheid 
 

 
Men kan tot 5 dezelfde 
elementen in één oogopslag 
bevatten. Met andere 
woorden, 5 elementen zijn 
visueel telbaar en 
herkenbaar.  
 
Repetitie van meer 
elementen dan 5 veroorzaken monotonie en verschraling. 
 
 
  



17 
 
2.. BESCHERMEND MICROKLIMAAT 

 
Grote gebouwen  
met een aanvaardbaar microklimaat 
zonder hinderende slagschaduw  
zonder inkijk in de omgevende woningen 
zonder hinderende wind 
zijn mogelijk. 
 
 
 
 

 
De slagschaduw vermijden 

 
Hoe hoger het gebouw hoe meer slagschaduw. 
Daarom moet de omgeving van het hoge 
gebouw met zorg bestudeerd worden. De 
slagschaduw kan best op een plein of op een 
open ruimte opgevangen worden. 
 
 
 
 
De buffering van de wind 
 

- geen gladde wanden: een ontdubbelde, 
ruwe  wand heeft een sponsfunctie,  
- de hoogte beperken tot minder dan 12 
verdiepingen, 
- windschermen op het gelijkvloerse 
verdiepingen en de terrassen, 
- groene terrassen breken de windhinder. 
 
 
 

 

 
De beperking van de inkijk:  

 
een goede  privacy is een garantie voor een  intens 
gemeenschapsleven. 
 
Privé hoekjes creëren is op vele wijzen mogelijk. 
Vooral de privacy van de terrassen is een belangrijk 
aandachtspunt bij hogere woondichtheden. 
 
  
 



18 
 
 
3.. HET BEPERKEN VAN DE VERVOERSSTROMEN: WALK TO WORK 

 
Walk to work is meer dan files 
vermijden De leefbare woonstad in 
en een betere leefkwaliteit, 
resulteren automatisch in het 
oplossen van de files. 
 
 
 
 
 

 
 
Een optimale verhouding tussen kantoren en woningen is 1/4: 
10 m² per bediende voor kantoren (gedigitaliseerde 
werkplek, excl gemeenchappelijke ruimten: 7 m²) 
40 m² per persoon voor wonen. 
De ruimte voor wonen zou dus minimaal vier maal meer 
moeten bedragen dan de ruimte voor kantoren. 
Beide in één gebouw: dit zal een levendigheid en sociale 
controle bieden aan de straat. 
De woningen worden best voorzien op de lagere 
verdiepingen, tot max. 5 woonlagen, zodat de sociale 
controle verzekerd is. 
Dit leidt tot de decentrale stad met een fijnmazig netwerk 
van openbaar vervoer.  
 
4.. BOUWHOOGTE i.f.v. de  STEDELIJKE RUIMTE 
  
De herinrichting van Parijs onder Baron Haussmann (1809-1891) ging volgens strenge 
bouwvoorschriften met gemiddeld vijf à zeven bouwlagen. Een gebouw mocht nooit 
hoger zijn dan 37 meter. Dit alles resulteerde in een stad met een woondichtheid van 
100 woningen/ha. 4 à 5 bouwlagen zijn voor woongebouwen een goede maatstaf omdat 
het contact met de grond mogelijk maakt. (kindvriendelijk). Met kantoren kan men hoger 
gaan i.f.v. de draagkracht van de omgeving.  
 
HOOGBOUW  (21  bouwlagen)                            SEMI - HOOGBOUW (12 bouwlagen) 
 

 
 
Volgens het boek 'Life between buildings') van Jan Gehl (zie tekening) is 
een goed contact mogelijk met de grond tot 3 verdiepingen (A)  
Vanaf 5 verdiepingen is dat contact niet meer mogelijk. (B) 
In de hogere verdiepingen is er vooral het uitzicht en het isolement. 
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SEMI - HOOGBOUW = een maximum van 12 bouwlagen zijn in het stedelijk weefsel 
eventueel te integreren, dit is afhankelijk van de omgeving. 
Voorwaarden :  
groeperen van de verdiepingen om de telbaarheid en de herkenbaarheid te bewaren 
o niet meer dan vijf dezelfde elementen repeteren 
o geen nadelige slagschaduwen  
o de inkijk beperken 
 
HOOGBOUW  
Tot  24 bouwlagen zijn mogelijk en te integreren in het 
stadsweefsel  op voorwaarde dat: 
o er stedelijke ruimte tegenover staat die in verhouding is 

met het gebouw, 
o het gebouw een noodzakelijk icoon- gebouw is op die 

specifieke plaats. 
 
 
5.. VAN GLADDE SCHIL NAAR DUBBELE WANDOPBOUW 
 
De dubbele wandopbuw is nodig voor  
o de geluidsabsorbtie 
o de windabsorptie 
o de zonnewering 
 
Praktisch: 
1. de geïsoleerde buitenschil  
2. de galerijen zijn minstens 2 à 3 m breed.  
3. verticale kepers in onderhoudsvrij hout (thermowood 

of composiethout) te bekomen in alle kleuren 
 

 
Deze wandopbouw heeft veel extra voordelen: 
- geen koude bruggen, dank zij de onafhankelijk 
dragende buitenstructuur  
- de verticale kepers, los van de isolerende wand, 
het zijn de ideale dragers voor groene gevels. 
 
 

 
 
 
Belangrijk voordeel in verband met 
het verschralingsprobleem:  
 
de dubbele gevel maakt een vrije 
en zeer gevarieerde expressie 
mogelijk. 
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6.. DE VERHOOGDE STRAAT 

 
Ontmoeten doe je horizontaal, op ooghoogte en niet verticaal. 
Met de verhoogde straat is dat mogelijk. 
 
De eigen woning uitdrukken met een eigen voorgevel is mogelijk. 
Wonen in hoge dichtheid  (100 woningen/ha ) is mogelijk zonder de 
typische appartementsbouw. 
Architectuur kan het contact met buur en natuur bevorderen, met 
appartementsbouw is dat niet zo, daar woont men apart van de 
buur en de natuur. 

  
 
 
 
 
 
De verhoogde straat geeft ruimte voor (kleine) spelende kinderen en spontane 
ontmoeting. 

 
 
Als iedereen zijn eigen gevel  vorm geeft is er ook eenheid nodig, dit is mogelijk dankzij 
een uniform materiaalgebruik.  
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DIFFERENCIERING TYPES BELANGRIJKE  GEBOUWEN 
 
In plaats van torens kan men veel beter een 
gedifferentieerde oplossing bedenken zoals 
bijvoorbeeld: 
 
Poortgebouwen 
 
Je hebt geen torens nodig om de stad duidelijker 
en herkenbaarder te maken. Poortgebouwen zijn 
daar veel beter voor en zijn beter in te passen in 
het stadsweefsel. 
 
 
 
Pleingebouwen 
 
Belangrijke en grote gebouwen, zoals een 
gemeentehuis, zorgen voor herkenbaarheid van 
het wijkcentrum, er hoort uiteraard een 
aangepaste buitenruimte bij met de nodige 
stedelijke functies. 
 
 
 

 
 

Verbindingsgebouwen 
 

 
Zeer goede 'connectieve stedenbouw': in Firenze (Italie) loopt de winkelstraat door over 
de rivier met de 'Ponte Veccio', zo worden de twee stadsdelen intensief verbonden. 
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4..POORTGEBOUWEN  
De herkenbaarheid verbeteren en de stedelijke ruimte afbakenen kan veel  beter met een 
poortgebouw dan met torens. 
Bijvoorbeeld: het herstel van de historische poortfuncties kan de binnenstad duidelijk 
afbakenen, zie bvb Brussel met de Vijfhoek (= de oude middeleeuwse omwalling) 
 
  

 
 

Voor de middeleeuwse stad had een 
poortgebouw vooral een veiligheidsfunctie. 
 
In de huidige tijd kunnen poortgebouwen 
kunnen terug orde brengen in de 
chaotische groei van de laatste decennia. 
 
Vooral de functionele verbinding met de 
(radiale) winkelstraten is van belang.  
Hierdoor zal men zich terug beter kunnen 
oriënteren in de stad. 
 

Foto poortstaat te Brugge. 
 
 
 
De nieuwe poortgebouwen kunnen grootschalige kantoorgebouwen zijn, gemengd met de 
woonfunctie en op het gelijkvloers winkels en diensten. 
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POORTGEBOUW VOOR DE WETSTRAAT 
 
 
De Wetstaat te Brussel heeft een heel 
belangrijke functie voor de stad en voor het 
ganse land. Daarom moet deze straat een 
duidelijk accent krijgen.  
Gezien hoge torens heel wat nadelen hebben, 
doen we het met een architectuur die meer 
ingebed zit in het stadsweefsel. De ruimte 
rond het poortgebouw moet in verhouding zijn 
met het volume van het gebouw. 
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EEN POORTGEBOUW VOOR EUROPA 
 
DE (FOUTE) FILOSOFIE VAN HET HUIDIG PROJECT VOOR DE WETSTRAAT 
Men wil de rest van de stad vrijwaren voor kantoorgebouwen en ze bundelen op een 
beperkte plaats.  
Daarom wil men zeer hoog bouwen in de Wetstraat. 
 
Vooral de Europese Commissie is vragende partij om hun kantoren meer te concentreren, 
want ze zitten nu zeer verspreid in de stad. 
 
VEEL GEHOORDE KRITIEK OP HET HUIDIGE GOEDGEKEURDE HOOGBOUWPLAN 
 
o enorme slagschaduwen in de bestaande woongebieden 
o het microklimaat takelt verder af: 

tochtgaten maken de buitenruimten 
onleefbaar en ongezellig,  

o de groene restruimten tussen de 
torens is onbruikbaar: te veel 
schaduw en te veel wind in ons 
klimaat, 

o de woonsfeer en sociale controle 
zijn onbestaande, wie wil hier 
wonen?  

o voor het wonen is slechts 12 % 
voorzien, 

o de buurt wordt onleefbaar voor 
gezinnen met kinderen, 

o de rooilijn opentrekken wil zeggen dat men tientallen jaren opgeschept zit met lelijke 
en storende wachtgevels. 

 
Wat men zeker onderschat is de extreme cityvorming:  
nu al is de metro verzadigd tijdens de piekuren.  
 
Het voorstel voor drie super hoge torens  (65  m hoogte) voor de Europese Commissie is 
een goed voorbeeld het niet moet: 
 

De slagschaduw van de drie nieuwe 
torens is vooral in de tussenseizoenen 
storend. Immers, op het moment dat 
de zon het meest gewenst is, staat ze 
het laagst en is de slagschaduw het 
grootst. 
 
Ondertussen is deze hoogte, onder 
druk van de bewoners, ietwat 
verlaagd.  
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ALTERNATIEF VOORSTEL: EEN URBAN GARDEN VILLAGE:  
een 'autonoom huis' voor Europa 
 
Aandachtspunt is het microklimaat!  
 
De urban village met groene kantoren 
is het antwoord op  
o het massatransport zoals de metro 
o de files 
o de stadsvlucht 
o de torens 
 
ZERO IMPACT GEBOUW  
volledig autonoom op vlak van 
energieverbruik. 
 
WALK TO WORK 
De Europese ambtenaren wonen waar 
ze werken in een goed microklimaat voor gezinnen met kinderen,  met voorzieningen op 
loopafstand.  
 
Open structuur: de gebouwen vormen ontmoetingsruimten tussen de stad en Europa op 
een  
menselijke schaal: duidelijke herkenbaarheid is mogelijk niettegenstaande de 
grootschaligheid. 
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POORTGEBOUWEN VOOR DE  JOSAFATH SITE 
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5.. PLEINGEBOUWEN 
 
Belangrijke openbare functies vereisen goed geïntegreerde grootschalige volumes in 
het stadsweefsel.  
 
Regel: 
belangrijke gebouwen hebben een plein nodig 
en een goede integratie met het stadsweefsel.  
gebouw en plein dienen samen ontworpen te worden als één geheel. 
 
 
DECENTRALE VERDICHTING MET SEMI HOOGBOUW VERGT EEN AANGEPASTE OPENBARE 
RUIMTE, MET EEN PASSEND PLEIN. 
 
 
1. Voor de sociale functie, 
 
2. om schaduw effect opvangen, 
 
3. voor het microklimaat, 
 
4. voor de functieverweving, 
 
5. en voor de herkenbaarheid. 
 
 
Het is een plaats om afspraken te maken en van toevallige ontmoetingen. 
Horeca en het openbaar vervoer zijn de onmisbare schakels in de centrumpleinen. 
 
En de menselijke schaal? 

 
Traditioneel (voor de opkomst van het modernisme)  waren grootschalige gebouwen 
geen probleem:  
de menselijke schaal bleef gerespecteerd dank zij  
de regel van 5 (telbaarheid en overzichtelijkheid)  en... 
het ornament!  
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VERDICHTEN MET PLEINGEBOUWEN IN DECENTRALE WIJKCENTRA 
 
CITYVORMING VOORKOMEN MET DECENTRALE PLANNING VAN KANTOREN IN DE 
BESTAANDE WIJKCENTRA  
 
VOORBEELDPLAN Brussel: situering WIJKCENTRA en handelskernen:  
op deze plaatsen kan je verdichten binnen een diameter van 1 km rond de centra . Zo 
bekom je aanvaardbare loopafstanden naar de voorzieningen en kan je op deze 
knooppunten het openbaar vervoer efficiënt organiseren. 
 

 
BELANGRIJKE UITGANGSPUNTEN 
Voorkomen van overconcentatie en cityvorming 
Optimaliseren van de loopafstanden naar het werk en de (bestaande) handelscentra. 
 
Dankzij 
1. het verdichten langs de radiale  invalswegen: dit zijn traditioneel ook de 

handelskernen, dit zijn de ideale plaatsen om te verdichten. 
2. het verdichten in de 19°eeuwse woongordel  
3. het voorzien van de lagere school en woonvoorzieningen op loopafstand met 

verkeersvrije looproutes 
4. een decentraal fijnmazig tramnetwerk i pl v metro 
5. het toepassen van het Walk to Work-principe: kantoorgebouwen met woningen in één 

complex 
6. het verkeersvrij maken van het centrumplein  
7. het oprichten van poortgebouwen aan de historische middeleeuwse poorten  
NIET verdichten in de historische binnenstad! 
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Concreet 
De verdichtingszone heeft een diameter van max. diameter 1 km (oppervlakte =78,5 ha)  
Potentie aantal woningen binnen de cirkel: 78,5 ha x 100 woningen/ha = 7.850 
woningen. 
De bestaande woondichtheid in de stad is gemiddeld: 42 woningen per ha. 
De bestaande aantal woningen binnen de cirkel: 42 won. x 78,5 ha= 3.276 woningen 
per wijkcentrum kan men dus verdichten met 7850 - 3276= 4584 woningen 
 
Bijvoorbeeld de wijkcentra te Brussel: 20 wijkcentra 
voor 20 wijkcentra geeft dit 91.680 woningen  extra toe te voegen 
ofwel 2,1 inwoners per woning x 91.680 woningen =   200.000 extra inwoners.  
 
Voorbeelden van gevels voor pleingebouwen 
 
Uitgangspunten 
o Gebouw met sterk karakter. 
o Verhogen van de leefbaarheid van het plein dank zij een algemene microklimaat en 

voldoende functieverweving. 
o Maximale groenvoorziening met groene terrassen en daktuinen  

 
WALK TO WORK = functieverweving 
 
o Winkels en diensten op het gelijkvloers  
o De woningen zijn visueel herkenbaar  

1/3 dakterraswoningen, 1/3 middenklaswoningen, 1/3 sociale woningen 
o Terraswoningen op de daken 
o Kantoren in het midden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Hugo Vanderstadt    
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Grootschalige gebouwen zijn eigen aan de stad en kunnen een bijdrage vormen zolang ze 
goed  passen in het stadweefsel: 
o geen hinder veroorzaken aan de omwonenden, 
o goed herkenbaar en communicatief zijn: met een eigen karakter en  toont wat er 

binnenin gebeurd (connectieve architectuur: verbinding met buur en natuur), 
o passend en harmonie maken met de architectuur van de bestaande buurt.  
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ACTUA  
1.. VERDICHTEN EN APPARTEMENTISEREN ZONDER DE 
HARMONIEREGEL? 
 
Architect Leo Van Broeck geeft regelmatig lezingen over verdichting en schrijft er ook 
artikels over, o.a. in A-plus, het tijdschrift van de architecten. 
 
Zijn uitgangspunten en motivatie zijn uiteraard juist: we moeten verdichten en meer in 
de stad gaan wonen om zodoende het platteland te redden van nog verdere 
versnippering en de files een halt toe te roepen.  
De manier waarop hij de verdichting wil realiseren roept echter veel vragen op. 
 
Buenos Aires 
Hij haalt Buenos Aires aan als een inspirerend 
voorbeeld. In deze stad is nooit een maximale 
bouwhoogte vastgelegd, maar is er wel een totale 
volume per bouwblok. Dit is gekoppeld aan een 
systeem van verdeling van de volumes over de 
verschillende percelen en de bezonning.  
 
Nederland 
Ook Nederland kan volgens hem als goed voorbeeld 
dienen: er staan veel hoge gebouwen en is er veel 
aandacht voor gezinsvriendelijke hoogbouw, met 
speelruimtes gekoppeld aan brede gangen als 
ontmoetingsruimte of toiletten op het gelijkvloers bij de 
ingang voor buitenspelende kinderen.  
 
Om in Vlaanderen een omkering te realiseren, 
stelt Leo Van Broeck een aantal zinvolle 
maatregelen voor.  
1. In plaats van een inventaris onbebouwde percelen, 

lijkt een inventaris verdichtbare percelen 
wenselijker.  

2. De mensen aan de stedelijke loketten horen een herscholing te krijgen.  
3. De grondrechten ruilen en hiertoe de regelgeving aanpassen.  
4. Slechtgelegen woongebieden uitdoven.  
5. Een differentiatie van de prijzen voor gas, elektriciteit, water en riolering, opzetten in 

plaats van gesubsidieerd wangedrag (wie op een afgelegen plek woont, hoort meer te 
betalen). 
Controversiële  maatregelen  

6. We moeten vertrekken vanuit een minimale kroonlijsthoogte en geen maximale.  
7. De regel van harmonie als basis van goede ruimtelijke ordening dient te worden 

afgevoerd.  
 
We stellen wij ons alvast de volgende vragen: 
1. Betreffende ons unieke patrimonium: zijn pleidooi van verdichting is ook een pleidooi 

van verstedelijking en minimale bouwhoogte, maar wat met de historische 
binnenstad. 

2. Het Vlaamse landschap: nog verder ontsieren met torens?   
3. Willen we onze dorpen overal verder appartementiseren?  
4. Moeten de stad, het dorp en het platteland hun specifieke kwaliteiten niet behouden?   
Onze bedenkingen 
Kindvriendelijke hoogbouw bestaat niet. 
De harmonieregel is het hoofdprincipe voor een goede stedenbouw. 
De foto's die in A+ verschenen over Nederland en Buenos Aires zijn niet echt de goede 
voorbeelden voor Vlaanderen. 
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2.. REVOLUTIE OP DE ENERGIEMARKT: CONSUMENT 
WORDT PRODUCENT 
HET WAS DAVID TEGEN GOLIATH EN DAVID WON 
Bron: De Standaard - Evita Neefs 
 
Vanuit Duitsland rolt een nieuwe beweging over Europa. Burgers nemen de productie en 
distributie van groene energie  in eigen handen. Het is heilzaam voor het milieu, goed 
voor de werkgelegenheid en democratisch: ecologie en democratie gaan hand in hand. 
 
Hernieuwbare energie vertegenwoordigt er vandaag bijna 29 procent van de 
elektriciteitproductie. Tegen 2020 moet dat zijn opgelopen tot veertig procent. Op 
zonnige en winderige dagen is nu al de helft van alle elektriciteit groen.  
 
De burgerinitiatieven zorgen niet alleen voor het milieu, ze experimenteren met een 
revolutionair nieuwe manier van energie produceren en verdelen, een nieuw 
businessmodel.  
 

‘De consument wordt producent’, zegt Dirk Vansintjan 
van de Belgische energiecoöperatie Ecopower, met 
hoofdkwartier in Berchem.  
Vansintjans groene avontuur begon vlak na zijn 
studentenjaren in een watermolen in Rotselaar – ‘lang 
voor er in België een wetgevende regeling voor 
hernieuwbare energie bestond’. Hij geraakte zijn 
overtollige energie dan ook niet kwijt aan Electrabel, 
tenzij hij het bedrijf ervoor betaalde.  
De burgerinitiatieven zijn een buitengewone  
democratische manier van produceren. ‘Als coöperatieve 
beweging realiseren wij een ander soort economie’, zegt 
Vansintjan. ‘Een coöperatieve economie blijkt ook veel 

stabieler te zijn.’ Het blinde geloof dat mensen alleen goed presteren als ze schandalig 
veel worden betaald, is misplaatst.’  
 
Investeren in hernieuwbare energie is ook gunstig voor de werkgelegenheid. Schone 
energie biedt momenteel werk aan 380.000 Duitsers, wat een stuk meer is dan de 
klassieke energiesector.  
 
‘Tegen politici spreek ik dan ook niet meer over klimaat, wel over economie en financiën’, 
zegt Vansintjan, die tevens voorzitter is van REScoop.eu, de koepel van zo’n 2.400 
energiecoöperaties in Europa. ‘Dat leerde ik van een Oostenrijkse burgemeester die te 
kampen had met de leegloop van zijn gemeente omdat er geen werk was voor de 
jongeren. Nu zijn die jobs er wel, in de productie van groene energie.’  
Vansintjan rekent voor: ‘Jaarlijks vloeit er per Belg 2.000 euro weg uit onze economie 
voor de aankoop van energie, zoals steenkool, olie, uranium.... Stel dat we dat kunnen 
reduceren door energie te besparen en door het gebruik van hernieuwbare energie. Dat 
betekent niet alleen een aanzienlijke besparing, maar bovendien wordt dat geld in onze 
economie gepompt’.  
 
Critici werpen op dat zo’n lappendeken van producenten niet deugt voor een 
geïndustrialiseerd land. Maar Duitsland exporteert vandaag energie. Bovendien hebben 
onze oosterburen volgens het World Watch Institute een van de meest betrouwbare 
stroomvoorzieningen ter wereld. Ze hebben er nauwelijks last van black- outs.  
 
  

http://www.standaard.be/auteur/evita-neefs
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Schönau, een dorp van zo’n 2.300 inwoners in 
het Zwarte Woud, gaat prat op zijn positie als 
groene pionier. Zelfs op het dak van de kerk 
liggen zonnepanelen.  
foto: Evita Neefs 
 
Het begon te Schonau in 1986 toen een 
radioactieve wolk vanuit Tsjernobyl over Europa 
woei. Hun aanvankelijke doel was vrij 
bescheiden: hun dorpsgenoten overtuigen van 
de noodzaak om energie te besparen zodat 
kerncentrales overbodig zouden worden.  
Het resultaat was revolutionair: ze kochten het 
lokale elektriciteitsnet en werden 
energieproducent. De ‘Energierebellen’, zoals ze al snel werden genoemd, boekten 
daarmee een primeur in Duitsland.  
Vandaag leveren de rebellen met hun nieuwe bedrijf Elektrizitätswerke Schönau (EWS) 
elektriciteit aan 137.000 mensen. Geen bron van hernieuwbare energie is hen vreemd.  
Niet dat het van een leien dakje liep. Integendeel. Er kwamen twee bitter bevochten 
referenda, een berg papierwerk, heel veel geld en een rechtszaak aan te pas. En het 
duurde dertien jaar. Zoals ze in Schönau plegen te zeggen: ‘Het was David tegen Goliath 
en David won’.  
Elektrizitätswerke Schönau wil de dorpelingen aansporen om zelf hernieuwbare energie 
te produceren door hen met het net te verbinden en hen een Einspeisevergütung(feed-
intariff of leveringsvergoeding) te betalen.  
Eenmaal die verplichting was opgelegd, en een voor twintig jaar vast liggende 
Einspeisevergütung ingevoerd, schoten de burgerinitiatieven als paddestoelen uit de 
grond. Deze gewone burgers, boeren, stadsbedrijven, vzw’s, stichtingen en coöperaties – 
zoals EWS in Schönau – liggen aan de basis van het succes van de Duitse Energiewende, 
de overschakeling op hernieuwbare energie. Niet de megaprojecten, zoals windparken in 
de Noordzee, of Desertec dat zonne-energie uit Noord-Afrika wil invoeren.  
 
In Schönau zien ze hun coöperatie heel uitdrukkelijk als een politieke organisatie. ‘Ons 
doel is niet geld verdienen, maar macht verwerven.’ Dan kunnen ze op het energiebeleid 
wegen.  
 
Saerbeck 
In de gemeente Saerbeck (7.500 zielen) 
besliste de gemeenteraad ruim vijftien jaar 
geleden dat het dorp niet langer afhankelijk 
mocht zijn van grote leveranciers en alleen 
nog schone energie zal verbruiken. Dat doel 
moet in 2030 bereikt zijn.  
Vandaag beschikken ze er over een 
warmtecentrale met lokaal warmtenet dat alle 
openbare gebouwen verwarmt. Er is een 
biogascentrale, een zonnepark op het oude 
munitiedepot en zeven windmolens – grotendeels bekostigd door de lokale bevolking. 
Een ‘energiebelevingspad’ is uitgegroeid tot een ware toeristische trekpleister.  
Energie die de leden niet zelf verbruiken, verkoopt de coöperatie met winst voort. Dat 
geld wordt deels als dividend uitgekeerd aan de leden, deels gebruikt voor sociale 
initiatieven in bijvoorbeeld de ouderenzorg of het onderwijs.  
Medezeggenschap is in Saerbeck erg belangrijk. Elk lid van de energiecoöperatie – niet 
elk aandeel, zoals in klassieke bedrijven – heeft één stem. Sleutel van het succes van de 
Klimakommune, is de bevlogenheid van burgemeester Wilfried Roos. Maar heel het dorp, 
van jong tot oud, werd van in het prille begin nauw bij het project betrokken.  
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3.. WARMTEWINNING IN DE AUTONOME STAD 
 
Er zijn nog al wat misverstanden over geothermie, daarom deze verduidelijking. 
Het grote onderscheid is het al of niet opdrijven van de temperatuur met een 
wamtepomp. Immers, indien de temperatuur van het grondwater hoog genoeg is , dan 
is er slechts heel weinig elektrische energie nodig. 
Hoe dieper men boort, hoe warmer het water, maar dat verhoogt zeer de 
investeringskostprijs, waardoor diepe geothermie alleen geschikt is voor grote 
gebouwencomplexen. 
 
Types bodemenergiesystemen 
BRON: http://www.bodemenergienl.nl/Bodemenergie/Opslagconcepten 
 
In technisch opzicht worden er drie typen systemen onderscheiden: 
 

1. Open systemen (warmte/koude-opslag, WKO) 
https://www.youtube.com/watch?v=zfAB1S53cJ0 
Bij WKO (warmte koude opslag)  wordt 
grondwater uit de bodem als energiedrager 
gebruikt voor koelen of verwarmen. Daarna wordt 
het grondwater weer in de bodem geïnjecteerd. 
 

2. Verticale Bodem Warmtewisselaars (gesloten 
systemen, VBWW) 
Bij gesloten systemen of verticale bodem 
warmtewisselaars bestaan uit leidingen of buizen 
die in de bodem worden ingebracht en waardoor water circuleert. Energie-uitwisseling 
tussen het water in de leiding en de omringende bodem gebeurt door warmtegeleiding. 
 

3. Bij diepe geothermie wordt de warmte van het grondwater op grotere diepte benut. De 
temperatuur van het grondwater dieper dan twee kilometer kan plaatselijk tussen veertig 
en honderdtwintig graden Celsius variëren. 
 
In onderstaand overzicht worden de systemen op een aantal aspecten vergeleken: 

  
   

  Warmte/koude-opslag Verticale 
Bodemwarmtewisselaars Diepe geothermie  

Toepassingsvorm 

 
Koelen of koelen en 
verwarmen vaak met 
warmtepomp 
 

Verwarmen en koelen met 
warmtepomp Alleen verwarmen 

Marktsectoren 

 
Utiliteitsbouw, 
glastuinbouw, woningbouw 
 

Woningbouw, kleine 
utiliteitsbouw 

Woningbouw, 
glastuinbouw, industrie 

Minimale 
schaalgrootte 

 
Gebouw > 2.000 m2, 50 
woningen, koelvermogen 
>100 kW 
 

1 woning 
2500 woningen, 
warmtevraag > 2 
miljoen m3 aardgas 

 
Diepte in de 
bodem 
 

30-150 meter 20-150 meter 1500-5000 meter 

Energiebesparing 

 
50-80% op koeling, 30-
50% op verwarmen, 50% 
op de combinatie 
 

30-50% op verwarmen en 
koelen 60-70% op verwarmen 

http://www.bodemenergienl.nl/Bodemenergie/Opslagconcepten
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4.. GROENE  MEGATORENS: FOUTE UTOPIE OF 
BOEREBEDROG? 
 
Met de regelmaat van de klok verschijnen er in de pers euforische artikels over groene 
(mega-) torens. Zo was er het artikel in de Tijd over architect Vincent Callebout die 
bekend is voor zijn futuristische groene torens. 
Bron: Artikel uit De Tijd - 06 februari 2015  
http://www.tijd.be/r/t/1/id/9597543  
 

De stad: een tropisch woud ? 
Architect’ Vincent Callebaut tekende acht 
futuristische torens voor het Parijs van 2050 en 
in Taipei verrijst nu zijn eerste 'groene 
wolkenkrabber’.  
 
Foto's: © Vincent Callebaut Architectures 
Volgens Callebaut is Parijs een 
openluchtmuseum. Zijn ontwerpen met  
glooiende ‘bergen’ van glas zijn gesitueerd op de 
legendarische rue de Rivoli, in het historische 
hart van Parijs.  
Hij wil het woningaanbod verdrievoudigen. 
 
Al het glas zijn zonnepanelen die het gebouw 
zelfvoorzienend in energie zouden moeten 
maken.  
Hij stelt voor dat de stad van de toekomst een 
zelfvoorzienend ecosysteem wordt. Zoals een 
tropisch woud, dat zelf in zijn energie voorziet en 
zijn afval recycleert.’  
 
Hoe wapen je het huidige, ondoordringbare 
Parijs, volgebouwd uit steen en beton, tegen 
meer hittegolven en intensere regenperiodes?  
De oplossing volgens Callebout:  vegetatie op 
onze torens, omdat die voor een natuurlijke 
klimaatregeling zorgt. Elke toren is een 
verticaal park, met het uitpuilende groen en de 
hangende tuinen. De stad van morgen moet 
werken als een spons'. 
 
We verwijzen graag naar onze nieuwsbrief nr 4  
over groene hoogbouw. 
http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrief_HAH_2012_nr_4_GROENE_HOOGBOUW.pdf 
 
Belangrijkste kritiek op mega groene torens:  
De meeste “groene” torengebouwen hebben minder dan 10 % eigen energieopwekking. 
Het totale energieverbruik van deze torens is altijd het veelvoud van laagbouw. 
Conflict met het stadsweefsel: storende slagschaduw en inkijk in de omliggende 
gebouwen zijn onvermijdelijk. 
Vallende takken zijn levengevaarlijk. 
Het onderhoud is zeer complex en duur. 
Planten groeien niet goed op grote hoogten. 
 
Conclusie: 
De uitgangspunten zijn juist, maar de schaal is fout.  

http://www.tijd.be/r/t/1/id/9597543
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5.. OFF THE GRID DANKZIJ TESLA 
BRON: OffGridQuast.com 
http://offgridquest.com/news/tesla-motors-announces-a-new-home-batter 
Tesla Motors heeft een nieuwe huis-batterij. 
 
Elon Musk, CEO van Tesla 
Motors, heeft aangekondigd dat 
het bedrijf werkt aan een nieuw 
soort batterij die zou worden 
gebruikt voor off grid woningen. 
Gebaseerd op Tesla's lithium-ion 
accu-technologie, zal de nieuwe 
batterij kunnen uitgroeien tot 
een marktleider in de groeiende 
huis-energie-opslag markt. 
De productie zou dit jaar nog 
beginnen. Het uitzicht zal 
compact zijn, 15 cm dikte, op te 
hangen tegen een muur, met  
een geïntegreerde bi-directionele 
omvormer, en plug and play."  
 
Onafhankelijk van grootproducenten en goedkoper 
Op dit moment zijn veel zonnewoningen afhankelijk van het net, want de zon schijnt niet 
altijd op de tijdstippen dat we stroom nodig hebben.  
Een relatief goedkope en betrouwbare batterij  met voldoende capaciteit, zal off-grid-
wonen goedkoper maken dan het netgekoppelde wonen. Immers, het transport van 
stroom bedraagt de helft van de kostprijs en de zon schijn gratis. 
 
Meer over Lithium Ion 
De lithium-ion batterijtechnologie wordt nu reeds gebruikt in de elektrische auto's en 
hybride auto's. Lithium-ion batterijen zijn lichter dan de vorige batterijtechnologie en ze 
houden een lading ook veel langer vast. 
 
Waar komt lithium vandaan?  
De meeste van de lithium op aarde is in Zuid-Amerika, met name in het Andesgebergte 
die worden uitgevoerd door Chili, Argentinië en Bolivia. Ook zijn er afzettingen in China 
en de VS, waarvan sommige traditioneel gewonnen uit de rots. 
Maar meestal wordt lithium gevonden in zilte ondergrondse vijvers. De vloeistof wordt 
weggepompt om te drogen in de zon. Het verkregen materiaal wordt tot lithiumcarbonaat 
en vervolgens tot lithium verwerkt.  
De koper en aluminium gebruikt in de batterij eigenlijk doen meer schade.  
 
Duurzaamheid en herbruik 
Zelfs na jaren van dienst in een elektrisch voertuig, kunnen lithium-ion batterijen nog 
dienst doen. Als 80 % van het opslagvermogen nog werkt, kan men deze batterijen nog 
gebruiken voor energieopslag voor woningen of voor windparken of zonneparken. 
Recyclage is mogelijk dank zij het scheiden der componenten.  
 
 
  



37 
 

6.. EEN NIEUWE GRUWEL IN KORTRIJK 

Door Adreaan Linters, docent en erkend specialist in patrimoniumbeheer. 

 

Zonder dat er al een vergunning is wordt er (andermaal) een architecturale gruwel in 
Kortrijk aangekondigd en worden de appartementen al te koop aangeboden. 
Dit gebouw zou er moeten komen tegenover het gotische stadhuis en binnen het 
gezichtsveld van het Belfort, UNESCO-werelderfgoed.  

Aan het einde van de jaren 1970 waren er in zowat alle Vlaamse gemeenten erfgoed-
actiegroepen, nu (bijna) geen meer... Vrije baan dus voor dit soort ontwerpen, 
ontwerpers en immobiliënbonzen. 
We stellen vast dat  
a) iemand een dergelijk project DURFT voorstellen 
b) het project al te koop aangeboden wordt voordat er vergunningen zijn.  
c) men nu nog wat mag 'bijsturen', maar dat niemand fundamenteel praat over de 
omgeving van de Markt en de omgeving van de UNESCO-monumenten.  
 
Het lijkt er op (en ik vergelijk met toestanden in andere gemeenten, Kortrijk is géén 
uitzondering) dat men overheid en burgers op die wijze steeds meer voor een fait 
accompli wil plaatsen.  
De discussie over vergunning of geen vergunning is niet de belangrijkste - wel de 
discussie hoe en waarom men vandaag zoiets op een dergelijke plek DURFT voor te 
stellen. 
 
De architecten... 
Ik ben ervan overtuigd dat men op zo'n beeldbepalende plek ook nieuwe 
kwaliteitsarchitectuur zou moeten kunnen inplanten - zonder aan pastiche te doen of in 
een neo-fermettenstijl te vervallen. Of het behoud van een geveltje als een 
schaamlapje... 
Goeie architectuur ontwerpen neemt tijd, vergt inzicht, Fingerspitzengefühl.  
Om een goed ontwerp te maken binnen een strikt kader, met veel beperkingen, moet je 
een uitmuntend goede architect zijn. Tijd nemen, nadenken,...  
 
De overheid... 
Het is de overheid, de wet- en regelgeving die de spelregels moeten opleggen om 'goeie 
architecten' toe te staan hun meesterschap te tonen. 
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Website: www.hetautonomehuis.be 

Gratis te downloaden: het e-boek “Het Autonome Huis”. 
 
De volgende documenten zijn te downloaden onder 'actua':  
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 Advies tramtraject te Londerzeel 
o Mobiliteitsprobleem Brussel van kwaad naar erger 
 

 
o De nieuwsbrieven van 2014 

Nr 21: Alternatieven voor woon-en kantoortorens - DEEL II, in voorbereiding. 
Nr 20: Alternatieven voor woon-en kantoortorens - DEEL I. 
Nr 19: De autonome stad. 
Nr 18: Nieuwe architectuur voor een nieuwe stad - DEEL II.  
Nr 17: Nieuwe architectuur voor een nieuwe stad - DEEL I.  
Nr 16: De kindvriendelijke stad. 
Nr 15: Visie 2050 - Brussel autovrij.  
Nr 14: Visie 2050 - Brussel explodeert, van betonwoestijn naar groene hoofdstad. 
 

o De nieuwsbrieven van 2013 
Nr 13: Visie 2050 - Wonen in Vlaanderen. 
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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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. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar  
9. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur 

een maximaal energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.  
10. 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.  

11. 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. 

12. 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. 
13. 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 
14. Het behoud van biomassa en biodiversiteit: na het oprichten van het gebouw dient de 

oppervlakte aan humusgrond vermeerderd te zijn en de biodiversiteit verbeterd. 
15. ENERGIENEUTRAAL 
      E PEIL: E 30 - K PEIL: K 25 
      U waarde buitenschil: 0,15 W/m² -  U waarde ramen Uw: 0,9 W/m²K 
      Energiebehoefte: max. 30 kWh/jaar/m² 
      Luchtdichtheid: n50 van 1 à 1,5 h-1 
 
PRINCIPES VAN DE AUTONOME STAD EN URBAN RENNAISANCE 

DE REGELS EN PRINCIPES DE GEREEDSCHAPSKIST 
1. Woonvoorzieningen op loopafstand 

van pendelstad naar woonstad 
walk to work 
verkeersveilige  looproutes  
hoe minder vervoer hoe beter 

de 400 m regel 
Werk en woonvoorzieningen op loopafstand: 
basisschool en crèche, winkels, openbaar 
vervoer, diensten... 

2. Het alomtegenwoordige woonweefsel 
woning als herkenbare basiskorrel 
functieverweving 
de sociale controle  

De herkenbare woning 
Aanwijsbaarheid, de regel van 5  
kwaliteiten van de rijwoning meenemen naar 
hogere dichtdeden  

3. Hoge woondichtheid zonder 
woontorens  
terrassen 
aangenaam microklimaat: geen wind, geen 
schaduw van woontorens, beschermende 
volumes, contact met de grond 

Van 3 tot 5 woonniveaus  
hangende tuinen 
evenwicht tussen privé en gemeenschappelijk 
groene binnengebieden  
de verhoogde straat 
de gestapelde villa 

4. Intieme woonsfeer  
de veiligheidsgevoel vooral voor kinderen 
veilige schoolroutes en speelruimten 

Het gesloten bouwblok 
groen plateau in het binnengebied 
speelruimte met toezicht vanuit de woning 
minimum 20 m² groene ruimte / woning. 

5. Kwaliteit van de buitenruimte 
herbergzaamheid  
microklimaat 
de menselijke maat: walkabel city 

Beschuttend microklimaat 
verticalisme 
meer natuur in de stad 
correcte zon-oriëntatie voor publieke ruimten 
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