
22 
 

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 
 

 


