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ALTERNATIEVEN VOOR  KANTOOR- EN WOONTORENS - DEEL II 
 
 
1.. Dakterraswoningen: hoge woonkwaliteit. 
2.. Pleingebouwen in het stadscentrum: het Brouckéreplein te Brussel. 
3.. Verbindingsgebouwen: Pachecolaan en de Ninoofse Poort. 
4.. Verbindingsgebouw en ook stedelijk herkenningspunt: de kanaalbrug. 
5.. Groene toren als herkenningspunt: de Schumantoren.  
  
ACTUA 
1.. Bejaarden wonen op de verkeerde plaats. 
2.. Stedelingen vluchten voor lelijkheid. 
3.. Bob Reeth: het is de schuld van de architecten.  
 
 
 
1.. DAKTERRASWONINGEN: HOGE WOONKWALITEIT  
 
Het uitzicht 
 
Woontorens maar één echte troef voor de 
bewoners en dat is het uitzicht: hoe hoger 
hoe spectaculairder, voor de rest zijn er 
alleen maar nadelen. 
 
Dakterraswoningen hebben niet alleen 
een mooi uitzicht vanuit een privé 
daktuin, ze hebben nog veel andere 
voordelen. 
 
 
Een oplossing voor gezinnen met 
kinderen in de stad 
 
Gezinnen met kinderen blijven de stad verlaten (als ze het kunnen betalen) en de 
hoofdreden is heel dikwijls die tuin die ze missen voor de kleine kinderen. 
  
De kinderen onder de 6 jaar hebben kort bij de woning een open speelruimte nodig. Een 
daktuin is hiervoor een geschikte oplossing. 
 
Dakterraswoningen zijn daarom een ondersteuning voor levenslang wonen in de stad met 
hoge woondichtheid. Dit heeft op zijn beurt een positieve invloed op de buurtvorming,  
het gevoel van subjectieve veiligheid en het zich thuis voelen in zijn woonbuurt. 
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Een oplossing voor de goede sociale mix.  
 
Nu evolueert de stad naar een verzameling van 
alleenstaanden en marginalen, diegenen die het 
kunnen betalen trekken de stad uit.  
De sociale mix herstellen en de woondichtheid 
verhogen is een grote uitdaging. 
Dakterraswoningen zijn duur, maar in hetzelfde 
gebouw kunnen ook goedkopere woningen 
ondergebracht worden, zo bekomen we een goede 
sociale mix. 
Tijdens de 19° eeuw bouwde de burgerij prachtige 
herenhuizen die nu nog altijd het karakter van de 
stad uitmaken.  
Deze herenhuizen hadden dikwijls ook 
achtertuinen, in die zin zijn de eigentijdse 
appartementen met dakterrassen het equivalent 
van de herenhuizen vroeger. 
 
 
Meer biomassa en biodiversiteit in de stad 
 
Volgens de Cradle to Craddle-filosofie moeten 
de nieuwe gebouwen meer biomassa voorzien 
dan er was voor de bouw ervan. Met daktuinen 
is dat perfect mogelijk. 
 
Hogere woondichtheden met de 
kwaliteiten van de villa in het groen 
Hoge woondichtheden is geen probleem met 
dakterraswoningen, je kan er de kwaliteiten 
van de villa in het groen mee evenaren, zelfs 
in het stadscentrum. 
 
Goede integratie in het stedelijk weefsel 
is mogelijk. 
Het gesloten bouwblok is de traditionele en 
ongeëvenaarde bouwwijze in de stad. De 
rustige groene binnengebieden en de 
dakterrassen vormen één aaneengesloten woonweefsel dat verder bouwt op de 
bestaande bouwblokken. 
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2..PLEINGEBOUWEN IN HET STADSCENTRUM: HET 
BROUCKEREPLEIN  EN HET MUNTPLEIN TE BRUSSEL 
 
ALTERNATIEF ONTWERP VOOR HET BROUCKEREPLEIN EN DE 'TORENS' 
HET CONTRAST TUSSEN VROEGER EN NU IS GROOT 
STEEDS MEER VERSCHRALING VAN HET STEDELIJK LEEFMILIEU. 

  
DE TWEE MODERNISTISCHE GEBOUWEN AFBREKEN IS DE BESTE OPTIE 
 
o Het microklimaat is er zeer slecht: de volumes pakken veel wind op en daardoor is 

het muntplein zeer ongezellig, je waait er weg. 
o De MONOTONE kantoorfunctie wordt best aangevuld met de woonfunctie.  
o Deze architectuur conflicteert met de waardevolle historische gebouwen. 
o De symboolwaarde van deze gebouwen zou zeer groot kunnen zijn: de stad kan hier 

het goede voorbeeld geven want het administratieve centrum is er gevestigd, het is 
het verlengde van het stadhuis, maar het mist nu de expressie ervan. Men kan hier 
links een modern stadshuis bouwen en rechts een administratief gebouw voor het 
Brussels Gewest. 

o Het verkeersvrij maken van de grote lanen vraagt een voetgangersschaal maar deze 
torens vloeken met de juiste schaal. 

 
 
HET MUNTPLEIN 
Het Muntplein is een 
'wegwaaiplein', 
een voorbeeld  van 
ongezelligheid 
en een ideale 
'windversterker'. 
Een ander volume zal 
zeker een uitkomst 
bieden.  
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Het nieuwe Brouckereplein krijgt een menselijke schaal dank zij de aangepaste 
architectuur van de nieuwe groene woonkantoren, volgens het principe "walk to work". 
  

 
 
Met dit voorbeeldgebouw kunnen we een eerste stap zetten in het stoppen van de 
verschraling die Brussel sinds de wereldoorlog heeft ondergaan. 
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De Wolvengracht als versterkte commerciële verbinding tussen het stadscentrum en het 
Brouckereplein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De grootschalige gebouwen storen het microklimaat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het 
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Muntplein is nu een kaal wegwaaiplein. De mensen moeten zelfs op de grond gaan zitten 
bij gebrek aan zitplaatsen. 
 

 
Het Muntplein kan ook een gezellige woonsfeer uitstralen, met winkels op het 
gelijkvloers. De daktuinen en de dubbele gevels zorgen voor buffering van de wind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE 
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KANTOORRUIMTE BINNENIN IS ONTWORPEN VOLGENS  
DE PRINCIPES VAN DE GROENE KANTOREN 
EN DE CRADDLE TO CRADDLE PRINCIPES 
dit gebouw  
produceert meer zuivere lucht dan het vervuild, 
produceert meer energie dan het verbruikt, 
en creëert meer biomassa. 
 
ECOLOGIE  = ECONOMIE 
dankzij het gezonde werkklimaat met natuurlijk licht, met natuurlijke luchtkwaliteit en 
bio-ecologische bouwmaterialen, heeft men een rendementsverbetering van ongeveer 30 
%, waardoor deze meerinvestering zich op een paar jaren terug betaalt.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 De talrijke studies i.v. m. 'het sickbuilding syndrome' tonen aan dat alleen al het introduceren van natuurlijk 
licht het rendement met 15 % doet stijgen. De betere luchtkwaliteit dankzij de planten en de natuurlijke 
bouwmaterialen doen de rest. 
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HET NIEUWE BROECKEREPLEIN 
 
DE HUIDIGE AANLEG 
Het Broeckereplein heeft zijn 'grandeur' verloren 
met het verdwijnen van de lantaarns, het 
Anspach-monument, de tram en de bouw van de 
twee knotsen van gebouwen uit de jaren '70 : 
het Philipsgebouw en het Postgebouw. 
De Anspach fontein, de tram en de 
bovengrondse aanleg verdwenen volledig met de 
aanleg van de Metro in 1973. 
De huidige bomen staan te kort tegen de 
gebouwen waardoor ze steeds moesten gesnoeid 
worden. De oude gebouwen waren ook niet meer 
zichtbaar. 
Het autoverkeer in het midden scheidde de twee 
helften, dat hoeft nu niet meer.  
 
HET HUIDIGE PLAN VOOR HERAANLEG 
 
DE HAMVRAAG 
Zijn grote evenementen zoals muziekfestivals hier op hun plaats , en zo ja , moet het 
plein daarom ingericht worden ten nadele van de dagdagelijkse gebruik door de 
bewoners?  
 
Waarom zijn zo weinig bomen voorzien? 
Gezien een boom slechts 50 cm grond nodig heeft is het mogelijk om boven de metro 
bomen te voorzien. Verhogingen rond de bomen kunnen ook welkome zitbanken zijn. 
 
De gevraagde fontein wordt een 'platte kijkfontein' die niet echt bruikbaar is voor de 
bewoners en de vrije doorgang afneemt voor de voetganger. 
 
De verhardingen in blauwe hardsteen 
Dit materiaal heeft ook een paar praktische nadelen: 
o Blauwe hardsteen kost bijna drie maal meer dan betonklinkers (van 22 euro/m² naar 

55 euro/m²) 
o Gladheid: betonklinkers zijn veel veiliger voor voetgangers omdat blauwe hardsteen 

zeer glad is bij regenweer. ( In Zwijndrecht  hebben ze de blauwe hardsteen opnieuw 
opengebroken vanwege de klachten van de bewoners.) 

o Tevens is blauwe hardsteen zeer schadelijk voor het “urban heat effect”, het wordt nl. 
heel heet in de zomer! 

 
Waarom de fietsen onder de grond stoppen? 
Door de bewoners werden meer fietsenstallingen gevraagd; maar men heeft ze onder de 
grond gestopt. Dat is goed voor mensen die naar hun werk rijden met de fiets, maar voor 
de toevallige bezoeker is dat niet gewenst en zeer discriminerend. Daarom zijn hier en 
daar kleinschalige kortparkeerfietsplaatsen zeer noodzakelijk. 
 
De kostprijs is zeer hoog 
De heraanleg van de lanen ( 54.397 m²) kost ongeveer 33 miljoen euro, dat is 606   
euro per m². De gangbare kostprijs voor klinkerverharding, incl riolering en openbreken 
van het bestaande is 170 euro per m². 
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HET ALTERNATIEF VOOR HET BROUCKEREPLEIN  
 
DE ACHTERLIGGENDE VISIE 
 
Niet op basis van nostalgie maar op basis van een toekomstvisie die uitgaat van een 
gezellige en leefbare woonstad op maat van de bewoners, met een warme en 
uitnodigende stadssfeer.  
Herstellen wat vernietigd is, op een eigentijdse wijze. 
 
o Herstel van een afgebakende middenruimte  

Moderne lantaarnpalen bakenen de middenruimte af die geschikt is voor 
evenementen. 
Bomen accentueren de middenruimte zonder de prachtige omgevende gevels te 
maskeren. Dit middengebied kan aangekleed worden met zitbanken en picknick tafels 
in een rustige groene omgeving zodat deze publieke ruimte voor iedereen 
toegankelijk is en men niet moet betalen om ergens te kunnen zitten om er 
bijvoorbeeld zijn boterhammen op te eten.  

o Versterken van de ontmoetingsfunctie 
dank zij sfeervolle stedelijke ruimten met een permanent podium voor 
straatmuzikanten en evenementen.  

o Sfeerversterkende elementen toevoegen zoals de oude Brouckere fontein.  
o De tram: een essentieel onderdeel van de leefbare voetgangersstad.  
o De storende modernistische gebouwen vervangen door aanpaste groene architectuur 

met kantoren en woningen.  
Op de wijze vormen deze nieuwe gebouwen een gepaste decoratie van de stedelijke 
ruimte. 
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CONCRETE VOORSTELLEN 
 
Hoe deze verloren gegane kwaliteiten herstellen en er tevens een geschikt 
ontmoetingsplein van maken? 
Op de plaats van de Anspach fontein kan zeker een andere fontein geplaatst worden , 
bijvoorbeeld de Brouckerefontein die in 2005 naar de Heyzel in Laken is verplaatst. 
De oude Brouckere fontein kan helpen om de zeer specifieke sfeer van dit plein te 
versterken. 

 
 
De straatverlichting 
De vroegere lantaarns  gaven een 
menselijke schaal aan het plein; de 
terrassen en het verkeer situeerde zich 
langsheen de gebouwen en in het 
binnengebied was er een vrije ruimte die 
omgeven was door sfeervolle lantaarns.  
De oude lantaarnpalen kunnen vervangen 
worden door moderne exemplaren. 
 
Waarom een tram? 
Het verkeersvrij maken van deze lanen maakt een tram op eigen beding perfect mogelijk 
omdat de tram destijds onder de grond werd gestopt wegens te weinig ruimte voor het 
doorgaand autoverkeer.  
De tram kan terug bovengronds en de metro kan ondergronds blijven voor de pendelaars 
die snel de stad in en uit willen 
De tram heeft een bovengrondse functie voor de bewoners en de winkels . 
De vlotte bereikbaarheid van het winkels per tram kan terug de mensen uit de 
voorsteden naar het centrum lokken zoals dat was ten tijde van de boerentram. 
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Met de metro zien de mensen de winkels niet en vanuit de tram wel, dat maakt een groot 
verschil uit, tevens is een tram een fijnmazig netwerk waardoor de loopafstanden naar 
de haltes kleiner zijn dan met de metro. 
Daarnaast is de metro nu reeds verzadigd en is een bovengrondse tram zeer wenselijk 
om de concentratie tijdens de piekuren te milderen. 
De centrale lanen zijn niet gemaakt voor voetgangers  omdat de schaal ervoor te groot is  
Een tram in het midden van deze lanen realiseert terug een aangepaste stedelijke schaal 
. 
De moderne trams zijn geluidloos en veroorzaken geen luchtvervuiling.  
 
Shelter - permanent podium 
Wat is er nodig op het Bouckereplein? Wat willen de bewoners? 
Een kunstwerk om naar te kijken of een gebouw dat beschutting geeft tegen regenweer?  
 
De kunstwerken van Anish Lapoor bijvoorbeeld zijn kijkobjecten die geen 'shelter' 
bieden, men moet errond lopen om ernaar te kijken. Is het dat wat dit plein nodig heeft? 
Betere optie: gezelligheid en een omarmende stad die de mensen bij mekaar brengt. 
 
Dit vraagt een gunstig microklimaat, bvb. een gebouw dat de straatmuzikanten ook in de 
winter en bij hevige zon de nodige beschutting kan bieden en de gewillige luisteraars een 
gezellige omgeving biedt.  
 
Een permanent podium kan deze verzuchtingen tegemoet komen: dagdagelijks kunnen 
straatmuzikanten de straat tot leven brengen en een paar keer per jaar kan dit podium 
gebruikt worden voor evenementen. 
Een dak in zonnewerend spiegelglas komt tegemoet aan de vraag om iets speciaals te 
doen op deze plek. Het kan ook een vraag zijn aan Anish Lapoor om dit als een "shelter-
kunstwerk" uit te werken. 
 
Het permanent podium: een ideaal instrument voor spontane ontmoeting. 
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3.. VERBINDINGSGEBOUWEN 
 
A.. DE FINANCIETOREN AAN DE PACHECOLAAN TE BRUSSEL:  
      3000 MIEREN 
  
In de financietoren werken 3000 
ambtenaren die met metro en per trein 
ondergronds naar hun werk sporen.  
Ze kunnen ondergronds naar hun werk 
zonder de stad te zien. 
 
Dit introverte gebouw is een typisch 
voorbeeld van de huidige 
kantoortorens.  
Nochtans, functies zoals de restaurants 
zouden nochtans gemakkelijk zo 
kunnen aangelegd zodat ze contact 
bevorderen met de stad. 
  
 
 
 
Het verbindingsgebouw is de 
verbinding  
tussen de hoogstad en de laagstad en  
tussen de financietoren en het station. 
Bovenaan bevinden zich de 
dakterraswoningen en onderaan de 
socio-culturele functies die de 
pendelaars in contact brengt met de 
culturele activiteiten van de stad , 
zoals tentoonstellingen, concerten 
enz. 
 
Drie terrassen kunnen rechtstreeks 
verbonden worden met de kantoortoren: 
terras in het binnengebied, 
het terras op de westzijde,  
en het terras op passage 44 en met een daktuin. 
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B.. DE NINO0FSE POORT 
 
GROTE BARIERES  = het 
kanaal en de drukke 
verkeerswegen. 
 
De Ninoofse Poort heeft 
een slechte reputatie; 
onveilig, te veel 
verkeersdrukte en zeer 
onaangename ruimten. 
 
Dit stedelijk gebied heeft 
ook een groot gebrek aan 
groene ruimten en het is 
dus normaal dat de 
mensen hier een groot 
park vragen.  
De overheid geeft toe, de 
bewoners krijgen hun 
park, maar de torens 
komen er ook. 
 
 
 
Met woontorens en een park heb je nog geen stad. 
Contact met buur en natuur zijn onbestaande. 
Aantal woningen in de nieuwe woontorens:235 
Oppervlakte park: 21,329 M² = 2,3 ha. 
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Het alternatief: daktuinwoningen rond een park 
 
De verkeersas die dit gebied 
in twee snijdt kan overbouwd 
worden met een groen 
plateau. 
Onder dit plateau kunnen de 
parkings voorzien worden. 
 
Het kanaal zal echter nog 
zichtbaar blijven langs de 
zijkanten, terwijl de 
invalsweg volledig uit het 
zicht zal verdwijnen. 
 
De heuvelrug die ontstaat 
over deze invalsweg is een 
dankbare helling voor de 
aanleg van een boeiend 
parklandschap. 
 
Zie plan gelijkvloers 
hiernaast. 
 
 
 
 
Het plateau  is een rustig en 
groen omsloten parkgebied 
met  
o een eendenvijver, 
o hellende graswanden om 

te zonnen, 
o wandelpaden tussen 

bomenrijen, 
o een amfitheater, 
o een kleuterschool en 

kindercrèche, 
o speelruimte. 
 
 
Het kan een nieuw groen hart 
worden voor de stad die de 
twee helften van de stad 
verbindt: het volkse 
Molenbeek met het 
stadscentrum. 
 
Zie plan eerste verdieping 
hiernaast. 
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Connectief stadsweefsel - architectuur als drager van de natuur 
Inspiratiebronnen: 
Camillo Sitte: gebouwen moeten met een stedelijke ruimte scheppen op mensenmaat. 
Hundertwasser: architectuur als drager van de natuur. 
 
Hieronder een voorlopige volumestudie. 
Op de daken zijn er dakterrassen en serres voorzien. 
Het kanaal is nog zichtbaar vanuit de Ninoofse steenweg omdat het groene plateau 4 
meter boven het grondvlak is voorzien. 
De volumes houden rekening met een maximale bezonning en minimale storing van de 
privacy van de omwonenden. 
 

 
Goed contact met buur en natuur. 
Aantal woningen: 830. 
Oppervlakte park: 4,1 ha. 
 
Conclusie  
 
 
Het park wordt veel groter : 4,1 ha in plaats van  2,3 ha. 
 
Meer woningen: 830 in plaats van 235 appartementen in de torens. 
 
Beter contact met de natuur. 
 
Meer veilige ruimte voor de voetgangers en de kinderen. 
 
Goede sociale controle over het park. 
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4.. VERBINDINGSGEBOUW EN  HERKENNINGSPUNT 
DE NIEUWE BRUG OVER HET KANAAL IN DE NOORDWIJK TE BRUSSEL 
(Onderstaand ontwerp is uitgewerkt op basis van een studentenontwerp van Elias Vanderstadt) 
 
De nieuwe 'Picardbrug' over het kanaal is bedoeld voor de 
nieuwe tramlijn die o.a. Tour en Taxi zal verbinden met 
het Noordstation. 

Deze brug is ontworpen op 4 m hoogte en is bestemd voor 
de tram, voetgangers en fietsers.  

DE AMBITIE 

Een brug kan veel meer zijn dan een louter verkeersbrug. 
Een brug-gebouw met de juiste architectuur kan de leegte en de barrières ombuigen 
tot een ontmoetingspunt tussen de verschillende bevolkingsgroepen. 
 
Vanuit  het Noordstation en de bestaande 
kantoorwijk zal er in de toekomst een grote 
pendelstroom ontstaan naar de site van Tour 
en Taxi. Aan de overzijde van het kanaal  
worden er grote wooncomplexen gebouwd en 
er zal ook een belangrijk deel van de Vlaamse 
administratie gevestigd worden. 
Een tram- en fietsverbinding over het kanaal 
is dus een functionele noodzaak. Maar er is 
meer: het kanaal verdeelt nu de twee 
woonwijken langs weerszijden en de 
voorzieningen zijn hopeloos versnipperd.  

Deze brug kan deze gemeenschappen terug 
met mekaar in contact brengen en hier kan 
zelfs een ontmoetingscentrum met bijhorende 
voorzieningen ontstaan.   

Zo wordt deze brug ook een brug tussen 
mensen en heeft het de potentie om een 
voorzieningencentrum te worden die ook voor 
de pendelaars een boeiende stedelijke ruimte 
wordt. Op een 'informele markt' bijvoorbeeld 
kunnen originele ambachtelijke producten 
gekocht worden, direct uit handen van de 
producent. Zo kunnen de talrijke kansarmen 
in deze regio, mits hun creatieve 
handenarbeid, een positieve bijdrage leveren. 
Tevens kan deze brug een belangrijke 
symboolwaarde hebben: het aanduiden van  
een socio-economische en culturele 
activiteiten.  
 
Het is een brug-gebouw met twee kanten: 
langs de noordzijde: kantoren met vertikaal 
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latwerk als windbuffer, 
langs de zuidzijde: woningen met groene terrassen  op het zuiden.  
EEN OMHULLENDE RUIMTE IS IN ALLE ASPECTEN HET OMGEKEERDE 
VAN DE WOON- EN KANTOORTORENS 

HET "ARM-CHAIR" PRINCIPE 

Het principe van de rugdekking is een eeuwenoude kennis 
die bijvoorbeeld in China een van de basisprincipes is van de 
Feng Shuy theorie.  

Zie illustratie hiernaast. 

HET OMHULLENDE RUIMTE ALS 
VERBINDINGSPUNT EN ALS HERKENNINGSPUNT  
  
Een dergelijke omhullende 
ruimte biedt ook een 
aangenaam microklimaat en 
is in alle opzichten het 
tegengestelde van een 
klassieke woontoren: het 
buffert de wind en 
respecteert de privacy. 

De klassewoningen zijn er 
gemengd met betaalbare en 
sociale woningen. Kleine 
ambachtelijke ateliers op het 
gelijkvloers kunnen zorgen 
voor tewerkstelling in deze 
kansarme buurt. 

 
Het bruggebouw, het 
kanaal en de historische 
gebouwen van Tour en 
Taxi vormen samen een 
nieuwe stedelijke ruimte 
voor een veelkleurige 
samenleving. 
Grote gebouwen hebben een 
stedelijke ruimte nodig die er 
evenwicht mee maakt. Langs 
het kanaal is dat mogelijk en 
zelfs wenselijk.  
Met dit voorstel krijgt de 
onbepaalde ruimte langsheen 
het kanaal een eigen 
herkenbaar karakter.  



18 
 
HET CONCEPT VAN HET INFORMELE MARKTPLEIN 
Meer ingezoomd op het plein van de markt zelf merken we dat heel wat tegenstellingen te 
overbruggen zijn. 
 
privé ruimte >< openbare ruimte 
beschuttend microklimaat >< openheid 
 
Eerste en voornaamste principe:  
de ontmoeting tussen de twee werelden 
bevorderen: 
consument >< producent 
autochtoon >< allochtoon  
pendelaars >< bewoners  
Deze ontmoeting is mogelijk dankzij  
enerzijds de pandgebonden functies zoals bvb. 
terrassen van cafés met een unieke ligging: zicht 
op het kanaal en zuid oriëntatie in een zeer 
rustige omgeving in het groen. 
anderzijds de informele markt die beschutting 
biedt tegen weer en wind en die een eigen 
identiteit heeft. 
 
Groene bolletjeslijn: de voornaamste 
looppassen. 
De rode zone: de consument. 
De purperen zone: de verkoper/ producent. 
 
De relatie tussen deze twee zones is een 
essentiële schakel . 
Daarnaast is de tramhalte visueel goed 
verbonden met het plein zodat permanente 
uitwisseling mogelijk is. 
De woonfunctie dient als sociale controle, een 
niveauverschil van één meter en een groene 
zone zorgen voor voldoende privacy en rust.  
 
Tweede principe: de eigen identiteit van het marktplein 
 
De omsloten binnenruimte is niet pandgebonden 
en heeft daardoor heel wat potenties. 
Het intieme omsloten karakter zal de handelaars 
zich thuis doen voelen.  
  
Tegelijkertijd is er ook een goede transparantie en 
sociale controle mogelijk vanwege de omgevende 
woningen en de terrassen op het gelijkvloers. 
 
Het is een subtiel evenwicht: enerzijds kan 
iedereen er gewoon doorlopen want deze 
omsloten ruimte ligt op belangrijke loopassen; 
anderzijds voelt men tijdens het passeren door 
deze ruimte een zekere identiteit. 
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De zuidzijde van de nieuwe brug beklemtoont de 
ambachtelijke karakter 

 

Zicht naar de brug vanuit de kleine ring met uitzicht 
op de UP-site toren in de achtergrond.  

 

 

Het monumentale uitzicht op het kanaal is een 
uniek en waardevol vergezicht. 

 

Zicht vanuit het  overdekte marktplein naar het 
stadscentrum.   

Dit  plein is visueel sterk verbonden met de 
kanaalsfeer. 

 

Een unieke stedelijke plek 

De oriëntatie naar het zuiden met zicht op groen en 
het vergezicht naar het kanaal is een zeer 
waardevolle en unieke kwaliteit. De ideale plaats 
voor een rustig terras. 

 

 

 

Evenwicht tussen rustige woonsfeer en drukke 
marktsfeer 

 

Zicht vanuit de groene ruimte naar de markt en de 
terrassen.  

De markt is in combinatie met de terrassen een 
unieke communicatieplaats tussen consument en 
producent. 

Meer informatie over dit project kan je vinden in een brochure die te downloaden is vanuit onze website bij 
"actua - pers en beleidsnota's" 
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5.. TOREN ALS HERKENNINGSPUNT  

DE TOREN:  THE PLACE TO BE 

In de voetgangersstad kan de toren 
een  welkome wegwijzer zijn naar het 
dienstencentrum op loopafstand. 

Het dorp van Londerzeel is een goed 
voorbeeld: je ziet er de kerktoren als 
baken om je te leiden naar de diensten 
zoals het gemeente huis,  de winkels, de 
cafe's enz.. 

Een toren is dus een goed 
stedenbouwkundig element om je de weg 
te wijzen, zolang er maar niet te veel 
'wegwijzers' zijn, want dan bekom je chaos. Of erger nog: lelijke torens, bvb. met 
onleefbare appartementen, los van de omgeving en visueel storend. 

Waar zijn torens op hun plaats als 
nuttige wegwijzer? 

In principe is een bescheiden toren in 
elke dienstencentrum zinvol en zeker in 
het centrum van een groter 
stadsdistrict. 

Heel dikwijls bestaan er al kerktorens 
en is een bijkomende toren niet nodig 
en visueel niet gewenst. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

EEN 'LANDMARK' VOOR EUROPA 

EEN PLAN VOOR HERAANLEG SCHUMANPLEIN TE BRUSSEL. 
 
Inleiding  
De omgeving van het Schumanplein wordt 
heraangelegd ten gunste van de voetgangers. 
Uiteraard is dat zeer positief. Een  goede 
stedenbouwkundige planning gaat echter steeds 
van groot naar klein: 
zo is het van belang het project te situeren in een 
groter ruimtelijk geheel en in een visie op 
langere termijn. Op deze wijze kan men de 
doelstellingen op lange termijn stap voor stap 
realiseren in een procesmatige participatie- 
planning.  
 
De huidige geplande kleinschalige verbeteringen voor voetgangers en fietsers roepen vragen op:  
"Wat is de volgende stap en wat is het einddoel?" 
"Zijn de huidige plannen niet in tegenstrijd met een visie op langere termijn?" 
 
VISIE: HET SCHUMANPLEIN ALS NIEUWE GEZICHT VOOR EEN SOCIAAL EUROPA 
CONNECTIEVE STEDENBOUW : ALLES MET MEKAAR VERBINDEN OP VOETGANGERSSCHAAL = WALKABLE CITY 

 
VOETGANGERSVERBINDING: een 'green line' voor Brussel 
De omgeving van het Schumanplein kan met een beperkte verkeersingreep grondig getransformeerd 
worden in een rustig parkgebied in de vorm van een plateau met een grasveld, bomen, wandel- en 
fietspaden. Een groene wandel- en fietsersverbinding (zoals de Green line in New York) is mogelijk.    
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TE VERBINDEN: 
1. De Europese Commissie 
2. De ministerraad 
3. Het Europees Parlement 
4. Het Europees dorp met de gecentraliseerde kantoren van de Europese Commissie  gemengd met 

wonen en diensten (walk to work)  
 
Dit plateau kan dus doorgetrokken worden richting Luxemburgstation boven de spoorlijn die dieper 
gelegen is. Hierdoor bekomt men een 100 % verkeersvrije en groene verbinding. 
 
Deze veilige verbinding kan met zachte hellingen ingericht worden voor voetgangers en fietsers. 
 
 
GROEN PLATEAU 
Dank zij het groene plateau  bekomt men voor het Berlaymontgebouw een rustige voetgangerszone 
dat schuin  afdaalt richting Berlaymontgebouw en daardoor de mogelijkheid geeft voor een 
amfitheater. 

 
Voor het Berlaymontgebouw kan men een park aanleggen met een zachte groene helling . 
Deze constructie is op 4 m hoogte en bevat min 0,5 à 1 m teelaarde, dit is voldoende om bomen te 
planten. 
 
 
VERKEER - mogelijke opties op korte en lange termijn. 
 
De Kortenberglaan blijft in een eerste fase verbonden met de Wetstraat en loopt door onder  een 
overkapping. 
 
Parkings voor kortparkeren en fietsen 
Onder het plateau kunnen parkeerplaatsen voorzien worden die nu de ruimte inpalmen in de 
straten. Taxi's kunnen  ruimten krijgen aan de zijkanten van het Berlaymontgebouw. 
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Als invalsweg hebben de Tervurenlaan en de Kortenberglaan dezelfde functie. De Tervurenlaan 
kunnen we behouden voor deze functie, maar de Kortenberglaan is storend omdat deze vooral het 
Schumanplein en omgeving te veel hypothekeert. 
 
In een verkeersluwe stad zijn dergelijke grote invalswegen niet meer nodig  en kunnen we deze 
versmallen en/of doorknippen. 
 
Tegelijkertijd moet men investeringen doen in het openbaar vervoer en de langparkeerplaatsen 
verplaatsen naar de suburbs. 
 
Opmerking 
Dit visie-voorstel moet uiteraard getoetst worden aan de technische haalbaarheid, o.a. 
o de invloed van de   vele  metro- en spooringangen  
o de stabiliteitsaspecten van de bestaande ondertunnelingen 
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LATERE FASE 
In een definitieve fase kan de Kortenberglaan afgeknipt worden van de Wetstraat en kan de instroom 
van het autoverkeer vervangen worden door het openbaar vervoer met name een tram op eigen 
bedding in de Wetstraat om zodoende de oververzadiging van de metro op te vangen met een 
goedkoop alternatief. 
Een tramlijn op de Wetstraat is een zeer realistisch en betaalbare oplossing. 
De metro is er nu al oververzadigd en een tweede metrolijn is onbetaalbaar.  
Tram op eigen bedding: 10 milj. per km. 
Metro : 160 miljoen per km. 
 
Hierdoor wordt het Schumanplein verkeersvrij verbonden met het Jubelpark en verdwijnt het meeste 
verkeer aan het Schumanpein. 
Met andere woorden:   
het rondgaand verkeer rond het Schumanplein wordt doorknipt  met een lus vanuit de 
Archimedesstraat naar de Kortenberglaan en een lus vanuit de  Froissartstraat naar de 
Audergemlaan. 
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PROCESPLANNING: stap voor stap naar een einddoel 
 
Het is belangrijk dat de diverse realisatiestappen gecoördineerd  gebeuren en dat deze  gunstig 
worden beoordeeld door de gebruikers, want zonder geslaagde realisaties kan er geen draagvlak 
groeien om nog verder te gaan in het autoluw maken van de stad. 
Naarmate het draagvlak groeit kan er geld beschikbaar worden gesteld voor de volgende fase.  
 
Dit noemt men 
‘procesplanning’. 
Deze stapsgewijze 
aanpak geeft geen grote 
financiële of politieke  
risico’s.  
 
  



26 
 
DE SCHUMANTOREN 
Er bestaat in Brussel geen enkel typisch herkenbaar Europees 
gebouw, zelfs het Berlaymontgebouw is een veel herhaalde 
architecturale stereotiep. 
Voor deze herkenbaarheid en zeer zeker ook voor het toerisme 
zou een iconisch gebouw op het Schumanplein wenselijk zijn.  
Alle lidstaten kunnen er het beste van hun land tonen in een 
unieke omgeving. Elke lidstaat heeft een verdieping met een 
terras en een daktuin die langs de buitenzijde bereikbaar zijn.  
 
De realiseerbaarheid van deze toren is afhankelijk van de 
ondergrond (o.a. de aanwezigheid van de tunnels), dit dient 
verder onderzocht te worden. 
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Met 'Europees dorp' bedoelen we een alternatief  voorstel  voor de drie mega torens die 
men nu voorziet om de administratie van de Europese Commissie te huisvesten: 
kantoren, woningen, woonvoorzieningen en groen in één goed geïntegreerd walk to work 
project. 
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ACTUA 
 
1.. BEJAARDEN WONEN OP DE VERKEERDE PLAATS 
BRON: De Standaard, 20 juli 2015 | Sarah Vankersschaever  
 
Er nadert een golf van een kleine 3,8 miljoen 
zestigplussers en niemand denkt eraan hoe die 
op te vangen.  
De ruimtelijk planner Pascal De Decker: 
‘Werkelijk níéts is aangepast aan een ouder 
wordende bevolking.’ 
In ons land schat het Planbureau dat het aantal 
zestigplussers in 2060 meer dan verdubbeld zal 
zijn, tot een kleine 3,8 miljoen Belgen.  
Waar moeten we wonen? 
‘Extra rusthuizen bouwen blijkt onbetaalbaar, dus wil de overheid dat ouderen langer 
thuiswonen. Maar onze huizen zijn daar niet op voorzien, als je weet dat volgens de 
gegevens van de Belgian Ageing Studies bijna vier op de tien ouderen in een ernstig 
onaangepaste woning wonen. Dat wil zeggen dat er vaak trappen zijn, geen centrale 
verwarming, toilet of douche/bad of dat de woning moeilijk te verwarmen is.’ 
Alternatieve woonvormen die wel op de vergrijzing inspelen, zoals samenwonende 
senioren, mislukken vaak omdat ze niet binnen de strakke lijnen van de wetgeving 
passen.  
 
Hoe moeten we boodschappen doen? 
Een derde van de ouderen vindt nu al dat er te weinig winkels, kruidenierszaken en 
postkantoren in hun onmiddellijke woonomgeving zijn. Dat geldt nog meer voor 
voorzieningen als apothekers en dokters. 
 
Wie zal ons verzorgen? 
Verkavelingsvlaanderen maakt dat hulpbehoevende ouderen thuis opzoeken een 
tijdrovende en dus dure service wordt. Blijft dat haalbaar en betaalbaar als het aantal 
ouderen in de toekomst verdubbelt?’ 
 
Wie zal rekening met ons houden? 
We leggen nieuwe straten en pleinen aan zonder rekening te houden met de 
toegankelijkheid voor ouderen. Zo vindt 39 procent onder hen bijvoorbeeld dat er te 
weinig rustbanken zijn en 37 procent hekelt de staat van de voetpaden.  
 
 
DE OPLOSSING: INBREIDING 
 
Inbreiding werd reeds in de jaren'70 als oplossing 
aangereikt voor de gezinsverdunning, die toen al 
begonnen was. Nu nog meer dan vroeger is de 
behoefte aan  kleinere woningen kort bij het 
centrum een absolute noodzaak. 
 
 
 
Kleine bejaardenwoningen en woningen voor 
alleenstaanden in een inbreidingsgebied in de 
deelgemeente Ramsdock uit het structuurplan van 
Kapelle op de Bos van 1984.  
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2.. STEDELINGEN VLUCHTEN VOOR LELIJKHEID 
Bron: De Standaard, 08 augustus 2015 | Maxie Eckert  

Eén op de zeven bewoners van de Vlaamse (centrum)steden zegt de gebouwen in zijn 
buurt niet mooi te vinden. En lelijkheid heeft een effect op ons en we zijn dan geneigd 
om weg te vertrekken. 

Dat blijkt uit een nieuwe analyse die de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) op 
vraag van De Standaard uitvoerde met data uit de Stadsmonitor 2014. 

Vorig jaar werden meer dan 19.000 inwoners uit de Vlaamse centrumsteden ondervraagd 
over hun stad, hun levens- en woonsituatie en hun plannen om de komende jaren te 
verhuizen. Uit de antwoorden blijkt dat stedelingen onder de 35 jaar het vaakst 
verhuisplannen hebben. ‘De indruk van hoe de buurt erbij ligt, bepaalt voor een groot 
deel hoe tevreden we erover zijn. Dat speelt dan weer een belangrijke rol voor hen die 
overwegen om hun stad te verlaten’ 

De cijfers liegen er niet om. Gemiddeld één op de zeven stedelingen, of 15 procent, zegt 
ontevreden te zijn over de uitstraling van de gebouwen in zijn of haar buurt. Maar voor 
elke centrumstad geldt dat wie ontevreden is over de uitstraling van de buurt eerder 
geneigd is om te verhuizen dan wie wel tevreden is over die uitstraling. 

In de groep stedelingen die ontevreden zijn, zegt gemiddeld meer dan een derde (35,4 
procent) te willen verhuizen.  

Het effect van de woonkwaliteit van de buurt op onze plannen om te verhuizen staat 
naast ‘harde’ meetbare parameters zoals de staat van de woning en het feit of die een 
tuin heeft. Of we een buurt mooi en leefbaar vinden, is heel subjectief, maar daarom niet 
minder belangrijk, aldus SVR. ‘Het loont dus voor beleidsmakers om te investeren in 
aangename en leefbare wijken.’ 

Een toolbox voor de Design van het geluk 

Of we onze omgeving mooi vinden, of we er ons op ons gemak voelen, en ook door welke 
mensen we omringd zijn, bepaalt mee ons welbevinden en geluk, zegt Ann Petermans. 
Aan de faculteit architectuur en kunst van de UHasselt onderzoekt Petermans waarom 
mensen in bepaalde ruimten wel gelukkig zijn en in andere niet.  

Petermans, die op dit moment een internationaal netwerk opricht van onderzoekers die 
werken rond welbevinden en geluk in architectuur en design, zou op termijn wel een 
instrument willen ontwikkelen waarmee architecten aan de slag kunnen. ‘Ik denk aan een 
soort van toolbox rond welbevinden en geluk die hen voldoende ruimte laat om te 
ontwerpen, maar die toch houvast geeft over wat het welbevinden en geluk van mensen 
kan verhogen.’  

 
DE OPLOSSING: DE TOOLBOX IS ZO OUD ALS DE STRAAT 
Kijk naar de historische steden en je hebt alle ingrediënten voor een leefbare stad. Deze 
ingrediënten zijn destijds door TABK (Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten) 
nog eens goed in de verf gezet in de jaren '70. 
In onze vorige nieuwsbrieven hebben we de voornaamste elementen van deze toolbox 
nog eens samengevat. 
Wat dikwijls vergeten wordt: de verschraling die het neo-modernisme veroorzaakt is 
veelal te wijten aan het ontbreken van het ornament. 

http://www.standaard.be/auteur/maxie-eckert
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3.. BOB REETH: HET IS DE SCHULD VAN DE ARCHITECTEN.  
Bron: De Standaard, 14 augustus 2015 | Sarah Vankersschaever, Maxie Eckert, Foto’s 
Brecht Van Maele  
Slotaflevering: O lelijk Belgie, Bob Van Reeth stelt de 
diagnose. 
 
Wat blijkt?  
De Vlaamse kust kreeg uiteraard de meeste stemmen, 
gevolgd door het kunstwerk van Arne Quinze in Oostende.  
Maar .. op vlak van architectuur kregen de 
toparchitecten die het neo-modernisme propageren de 
meest klappen: 
Zie foto's van boven naar onder: 
De stadshal te Gent spant de kroon: 1968 stemmen 
Nieuw stadhuis te Hasselt:1640 stemmen 
Hopmarkt te Aalst : 1082 stemmen 

Architect Bob Van Reeth: ‘Als we ons land lelijk vinden dan is 
dat de schuld van architecten.’  

In zijn antwoord op de vraag wie van België zo’n 
surrealistische rommel maakte, neemt Bob Van Reeth geen 
blad voor de mond. De architect en eerste stadsbouwmeester 
van Antwerpen gidst ons door de inzendingen van de lezers 
van ‘De Standaard’.  

De stijlcacafonie en vooral het botsende neo modernisme 
met zijn hoog spectakelgehalte moeten het ontgelden. 

 

Is die stijlkakofonie dan de schuld van de architecten? ‘Absoluut. Ze zijn niet alleen met 
te veel, er zijn ook te veel architecten met een getuigschrift van middelmatigheid.’ 

Nieuw is niet altijd beter 

Het gerechtsgebouw of ‘vlinderpaleis’ van Antwerpen, de stadshal in Gent, het stadhuis 
van Hasselt in aanbouw: ‘visueel lelijk’, oordeelden opvallend veel lezers. Nochtans zijn 
het stuk voor stuk vernieuwende projecten waar steden trots mee uitpakken. 
‘Vernieuwing is een misvatting’, zegt Van Reeth. Een goede architect streeft naar 
verfijnde banaliteit, naar stille verbetering, niet naar schreeuwerige ontwerpen die een 
breuk met de omgeving veroorzaken.’ Prestige wordt helaas te vaak verward met 
schreeuwerige vormen zonder betekenis. Een ontwerp moet respectvol zijn voor de 
mensen en logisch voor de omgeving.’ Ook dat is prestige: een stad en haar bewoners 
die trots zijn op een gebouw. 

Hoog, hoger, te hoog 

Het uitzicht mag dan fantastisch zijn op de bovenste verdiepingen, zowel de KBC-toren in 
Gent, de appartementsgebouwen langs de kustlijn als de woontorens op Linkeroever in 
Antwerpen vallen bij weinig lezers in de smaak. Van Reeth geeft de critici voor een stuk 
gelijk.  

‘De sukkelaar die de KBC-toren heeft ontworpen, verdient de titel van architect niet. Dat 
is een ontwerp dat je in de opleiding architectuur van een student krijgt. Het is een 
formalistisch probeersel.’ 
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‘Heeft iemand de Boerentoren genomineerd als lelijke plek?’, wil Bob Van Reeth weten. 
Neen, niemand. ‘Verbaast me niet. Oude gebouwen dwingen respect af omdat ze al 
geleefd hebben. Daarom vinden mensen ze bijna altijd mooi.’ Gelukkig gaat het verder 
dan dat: het verschil met de KBC-toren, die zomaar in het landschap werd neergeploft, is 
het respect dat de Boerentoren uitdrukt voor de omgeving. ‘Als je aandachtig kijkt, zie je 
hoe die toren trapsgewijs groeit: de voet bestaat uit brede blokken die steeds smaller 
worden naarmate ze de hoogte in gaan. In de structuur van voet, lijf en kop schuilt rust 
en logica.’ Geen abrupte paal dus, zoals in Gent. 

'Wat velen nog altijd niet goed begrijpen, is dat stedenbouw belangrijker is dan 
architectuur.’ 
 
 
Onze vragen 
Van waar komt die architectuurcrisis? 
Hoe is die breuk en vervreemding met de bevolking ontstaan?  
 
Ons antwoord 
De architectuurscholen zijn een belangrijke oorzaak. 
Op het ogenblik kunnen de studenten architecten geen diploma halen als ze niet gedwee 
de neo-modernistische stijl reproduceren. Niet de schoonheid is nu van belang, wel het 
verhaal dat  achter het ontwerp zit, als ze het goed kunnen uitleggen kunnen ze met zeer 
slechte ontwerpen er toch door geraken bij de jury. Heb je een goed en sociaal relevant 
ontwerp, maar je kan het niet goed 'verkopen', dan is de kans groot dat je gebuisd bent. 
Die huidige brainwashing lijkt op een echte architectuur-dictatuur en is ten nadele van de 
ganse gemeenschap. 
 
DE OPLOSSING: VOLKSJURIES, power to the people 
De architecten moeten terug open durven spreken over mooi en lelijk omdat de beleving 
van schoonheid  een belangrijke emotie is die ons leven stuurt.  
Alle ontwerpen voor  belangrijke publieke gebouwen in dorpen en steden zouden moeten 
voorgelegd worden aan de bewoners en ze zouden uit meerdere alternatieven moeten  
kunnen kiezen. De architectuurscholen kunnen hier ook een rol spelen. Men moet de 
keuze van de bevolking respecteren want zij zijn het die het moeten betalen en zij zijn 
het die er gebruik zullen van maken.  
Als ze zien dat hun projecten niet meer aanslaan zullen de architecten wel snel meer 
geneigd zijn om te luisteren naar de mensen of ze vallen zonder werk. 
Studenten kunnen hun schoolwerk voorleggen aan een volksjury die hun ook punten 
geeft, (naast de professionele jury) en op deze wijze een referentie opbouwen.  
 
Op deze wijze kunnen we de kloof dichten tussen bewoners en architecten, een kloof die 
door de architectenwereld zelf is gecreëerd. 
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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 Advies tramtraject te Londerzeel. 
o Mobiliteitsprobleem Brussel: van kwaad naar erger. 
o Alternatief voor het Brouckereplein te Brussel. 

  
o De nieuwsbrieven van 2015 

 
Nr 23: Alternatieven voor woon-en kantoortorens - DEEL II. 
Nr 22: BERICHT: vanaf nu is het boek "Het Autonome Huis" gratis te downloaden. 
Nr 21: Testla batterij - een energierevolutie? 
Nr 20: Alternatieven voor woon-en kantoortorens - DEEL I. 

 
o De nieuwsbrieven van 2014 

 
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 
 
Auteur: Hugo Vanderstadt - architect en stedenbouwkundig ontwerper.  
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.   
Auteursrechten zijn geldig voor alle architectuurontwerpen in deze nieuwsbrief.  
 
 
  

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 RENAISSANCE 

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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