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HET AUTONOME HUIS
IN EEN LOCALE ECONOMIE
NIEUWSBRIEF NR 11 -- 11 DEC 2011

Via CO-HOUSING naar ECO-HOUSING – ECODORP – ECO-STEDEN
INHOUD
1..Hoe was het vroeger?
2.. Wat liep er fout?
Ontbinding van het woonweefsel, de transporteconomie, de uit de hand gelopen mobiliteit
3.. Transitie naar de “post – olie samenleving”
4.. Van co-housing naar eco-housing
5.. De autonome woonbuurt en het autonome eco-dorp
de autonomie is terug van weggeweest
6.. De autonome eco-stad: transitiesteden
vooral een kwestie van verbouwing en vergroening van de stad op maat van de mens.
7.. De drie peilers van de bioklimatische architectuur
de materialen uit de omgeving, het klimaat, de woonkultuur.
8.. Autonome en geintegreerde industriegebieden …wonen en werken..
eigen energie per industrieterrein..
grootschaligheid en plaats geven
9.. Eco-housing voorbeelden
10 .. Ecopolis concept
11.. Samenvattende bedenkingen

1.. HOE WAS HET VROEGER?
Het oude dorp was co-housing en eco-housing avant la lettre:
Schouder aan schouder
Het compacte bouwen van de oude dorpskernen (met
de klassieke rijwoningen) met staten en pleinen geeft
een beschuttng die we “herbergzaamheid “ zijn gaan
noemen.
Landschap en gebouwde omgeving liepen in mekaar
over omdat de plaatselijke voedselproductie verweven
was met het dorp . De markt was oorspronkelijk
vooral een boerenmarkt.
Het autonoom huis en het autonoom dorp was
hetzelfde.
De vele moestuinen en de plaatselijke boeren zorgden
voor de levennoodzakelijke voeding en de energie
werd gehaald uit de omgevende houtwallen.
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2.. WAT LIEP ER FOUT?
Ontbinding van het woonweefsel, de transporteconomie en de uit de hand gelopen
mobiliteit.
ECOLOGISCH: VERSTORING DER KRINGLOPEN
De verstoorde waterkringloop
Regen-en afvalwater werden gemengd, gevolg: vervuiling van de waterlopen en
wateroverlast.
De verstoorde energiekringloop
Het massaal gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaken de opwarming van de aarde en de
stijgende energieprijzen.
De verstoorde voedingskringloop
De aarde is drie maal te klein voor het Westers dieet.
De verstoorde grondstoffencyclus
met een groeiende afvalberg tot gevolg.
ECONOMISCH: MONDIALISERING MET MASSAVERKEER
Het verdwijnen van de lokale economie.
De basisvoorzieningen zoals huisvesting, voeding en energie zijn niet meer in handen van de
burger.
Voedingsproductie en de energieproductie kwamen in handen van grote producenten.
Massaal goedkoop internationaal transport draineert de tewerkstelling naar de lage
loonlanden.
SOCIAAL: DE SLAAPSTAD - VERVREEMDING
Verkeersinfarct: de woon - werkafstand wordt steeds groter.
De functionele uiteenrafeling van het stedelijk weefsel heeft de
woon-werk afstand vergroot en dat is de hoofdoorzaak van de
files en de onleefbaarheid van de stad is er ook een gevolg van.
In de stad werd de leefbaarheid aangetast: de bomen moesten
plaats maken voor parkings en de bewoners vluchtten de stad uit
naar hun villa in het groen. Dit versterkte de files en de autooverlast in de steden.
Buiten de stad werd het platteland “opgegeten” door verspreide
verkavelingen.
Het platteland:
Op het platteland is het kleinschalige complexe landschap verdwenen: grootschalige agroindustrie heeft monokulturen gecreëerd.
Het landschap werd eveneens versnipperd en gebetonneerd door de verstedelijking.
Sociaal: vervreemding
De verspreide villaverkavelingen werken de vervreemding in de hand: de men kent zijn buur
niet meer.
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ECO-HOUSING en de ecovillage-beweging hebben de ambitie om bovenstaande
evolutie om te keren. Men kan daarin slagen op plaatselijke schaal. Men merkt dat de
reeds gerealiseerde goede voorbeelden positief werken op de directe omgeving en ver
daarbuiten.

3.. TRANSITIE NAAR EEN “POST – OLIE” - SAMENLEVING
VAN ONDERUIT

De filosofie van de transitiesteden.
Rob Hopkins; architect uit Engeland , startte de “transitiebeweging” met het doel om van
onderuit een dynamiek te ontwikkelen die onze samenleving op een zachte wijze kan
omschakelen naar een maatschappij zonder fossiele brandstoffen. Hierbij staat de plaatselijke
productie van energie en voedsel centraal.
Ook de “slow food – movement “ past in deze filosofie: regionaal kwaliteitsvoedsel moet
voorrang krijgen.
Citaat van Rob Hopkins: ”Het vermogen van de gemeenschappen om zichzelf te onderhouden
is aangetast vanwege de afhankelijkheid van olie.”
Vaststelling: “Ze kunnen het niet”
De politici maken ruzie op internationaal vlak, niemand wil onpopulaire regels opleggen.
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De milieubeweging slaagt er soms in om de slechte projecten tegen te houden, maar slaagt er
niet in om de mensen tot een andere leefwijze te brengen.
De groene partijen proberen het met regelgeving, soms tegen de wil van de meerderheid,
hierdoor trappelen ze ter plaatste.
Waarom zal deze transitiebeweging wel lukken daar waar de andere bewegingen falen?
Rob Hopkins: “Niet omdat het moet, maar omdat we het zelf zo willen”
Deze beweging creëert een maatschappelijk en lokaal gebonden draagvlak: men werkt van
onderuit op basis van het enthousiasme, overtuiging en inzicht van de mensen aan de basis.
De dure prijzen voor energie en voedsel zullen ons dwingen om anders te produceren en
consumeren.
Het uiteindelijke doel:
het herstel van de veerkracht en onafhankelijkheid.
Deze veerkracht is verloren gegaan door het consumeren van olie en fossiele brandstoffen.
We zijn afhankelijk geworden en hebben het niet meer in handen, dit ondermijnt de
veerkracht van een volk.
Ter plaatse voedsel en energie produceren wordt het hoofddoel van de komende decennia en
dat kunnen en zullen we zelf moeten doen van onder uit.
Zwakke punten van deze beweging:
Het is de overheid die de grote megalomane projecten bestuurt en begeleid.
De overheid bepaalt ook het verkeersbeleid, de infrastructuur en de ruimtelijke ordening.
De lokale besturen zullen de mensen moeten helpen want zonder hen kan het niet lukken.
De grote vraag is of men het enthousiasme van de gewone burger kan overbrengen op het
beleid ?
EVOLUTIE OF REVOLUTIE?
Jeremy Rifkin: “We are all sleeping and time is running out”
Deadline tegen 2020: willen we de temperatuurstijging beperken tot 1,5 °C dan zal men de
C02 uitstoot met 40 % moeten reduceren, dit is een (bijna) onmogelijke opgave!
Hebben we geen revolutie nodig in plaats van een zachte transitie?
Dat kan men zich afvragen gezien de versnelling waarin we zitten met de aarde opwarming.
Er is zo veel te doen op zo korte tijd:
1. De energierevolutie: minder en autonoom energiegebruik en “groene” productie,
2. De transportrevolutie: het transport verminderen via een plaatselijke economie en meer
verwevenheid in de ruimtelijke ordening - wonen waar men werkt
3. De voedingsrevolutie: de voedingsgewoonten drastisch herzien...(het moeilijkste van al)
Meer informatie over de transitiesteden:
Vlaanderen: http://www.transitie.be
Nederland: http://transitiontowns.nl/
Tedtalk: Rob Hopkins: “Transition to a world without oil”
http://www.ted.com/talks/rob_hopkins_transition_to_a_world_without_oil.html

5

4.. VAN CO-HOUSING NAAR ECO-HOUSING
Wat is CO-housing?
Het is een groep van mensen, die hun krachten
verenigen in een woonproject. Het accent ligt op
het sociale aspect: de strijd tegen de
vervreemding en de eenzaamheid. Door samen te
bouwen wordt het sociale weefsel versterkt.
Cohousing is meer dan gemeenschappelijk
bouwen, er wordt nog een stapje verder gegaan
door niet enkel samen de individuele woningen te
bouwen, maar ook enkele gemeenschappelijke
ruimtes te voorzien en regelmatig gezamenlijk de
avondmaaltijd te gebruiken.
Gemeenschappelijke gebouwen:
Een wasserette, eetzaal, keuken, hobbyruimte, en een kinderspeelruimte zijn de
gemeenschappelijke ruimten die men in het co-housing project te Clabecq heeft verkozen.
Voor co-housing is het samen eten de belangrijkste gemeenschappelijke optie.
Uiteraard zijn ook de buitenruimten van belang zoals de gemeenschappelijke tuin en parking.
Stand van zaken:
Onderstaande informatie komt van Luc Jockheere, initiatiefnemer en bezieler van
Samenhuizen vzw, Toekomststraat 6, 1800 Vilvoorde - 02 888 24 37 - www.samenhuizen.be
Het blijkt dat in Vlaanderen vele initiatieven problemen hebben met het bekomen van de
geschikte bouwgrond. Ze vallen tussen de mazen van het net: grond voor sociale
bouwprojecten zitten in handen van de bouwmaatschappijen en de reguliere bougronden om
te verkavelen zitten vooral in handen van projectontwikkelaars.
De gemeenten zouden dus gronden ter beschikking moeten stellen voor deze initiatieven, het
immers toch een soort van “betere sociale woningbouw”.
Toestand in Vlaanderen
Reeds gerealiseerd en bewoond sinds 1 jaar : 'Cohousing La Grande Cense' in Clabecq
Zie foto van de maquette. Het is een verbouwing van een oude vierkantshoeve met 22 units
In aanbouw: 'Cohousing Vinderhoute' in Lovendegem
Met zicht op uitvoering:
Een aantal projecten hebben zicht op een site (met minder of meerdere mate van zekerheid) :
- 'Cohousing Gent' in stad Gent
- 'Cohousing Mechelen' in regio Mechelen
- 'Cohousing Bazuin' in Kortrijk
In ontwikkeling :
- 'Cohousing Hasselt' (groep vormt zich)
- 'Cohousing Sint-Niklaas' in St-Niklaas (groep vormt zich en zoekt site)
- 'Cohousing Diest' in en rond Diest (groep vormt zich en zoekt site)
- 'Cohousing Antwerpen' in groot Antwerpen (groep vormt zich en zoekt site)
- 'Cohousing Waasland' in regio Waasland (groep is gevormd en zoekt site)
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De consumentenorganisatie OIVO, voerde recent een studie uit (in 2010) over samen huren
en huis-delen. Daaruit leren wij dat 23,6 % interesse heeft in een vorm van samen wonen.
In Brussel
is er een initiatiefgroep : 'Habitat Groupé L'Echappé' in regio Brussel - men zoekt site
In Nederland:
Heden 230 projecten van senioren lopende
Een paar duizend initiatieven van diverse vormen van gemeenschappelijk wonen
In Nederland woont 0,15% van de bevolking in cohousing.
In Zweden woont 0,05% van de bevolking in cohousing.
in Denemarken is dat 1%.
Denemarken is koploper van cohousing, 30 à 40% van de Denen willen graag in cohousing
wonen maar er is voldoende aanbod bestond.
Wat is ECO-Housing ?
Het accent ligt bij eco-housing op het ecologische en de collectieve autonomie van de
woongemeenschap.
Belangrijk is het driedubbele fundament van eco-housing:
1. Democratie: tezamen kunnen we meer. Mensen samen brengen rond een ecologisch
project geeft tal van extra mogelijkheden..
2. Ecologie: minimale “footprint”, een minimale impact en zero CO2 uitstoot.
3. Economie: gezamenlijk grond aankopen, -bouwen en een autonome energievoorziening
uitbouwen.
Samen energie produceren is een lonende activiteit. Samen bouwen heeft ook een
mogelijkheid om zeer compact te bouwen, wat een besparing geeft op de bouwkosten en ook
een besparing in de energiekosten.
De rijwoning is bijvoorbeeld de meest aangewezen bouwvorm vanwege zijn compactheid en
ook het goede evenwicht tussen privé en openbaar, tussen individualiteit en
gemeenschappelijk.
De individuele wasmachine kunnen we missen als we het gemeenschappelijk organiseren.
De elektriciteitsopwekking met een WKK is rendabel als we het met woninggroepen
organiseren.
De afvalwaterzuivering in groep kost slechts een fractie van een individuele installatie.
Samen zijn we sterk en kunnen we meer met minder.
Kinderen hoeven niet naar een crèche als een plaatselijke kinderopvang georganiseerd wordt
door de bewoners zelf.
We kunnen nieuwe plaatsgebonden sociale structuren creëren waarin mensen terug voor
mekaar zorgen: een permacultuur-boer of biologische landbouwer kan economisch best leven
van de voedingsproductie voor 20 gezinnen, enz..
We hoeven ons huidig comfortniveau dus niet op te geven als we op de juiste wijze
autonoom bouwen!!! Ecologie , democratie en economie gaan hand in hand.
Collectieve autonomie vanuit een breder sociaal en ecologisch perspectief, dat is wat ecohousing voor staat.
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5.. DE AUTONOME WOONBUURT EN HET AUTONOME DORP
Het realiseren van autonomie past in het reduceren van de energieverspilling en de
transitie naar een post-olie samenleving in een locale economie.
1. Plaatselijke energieproductie voor elektriciteit en verwarming: dit is mogelijk via de
energieproductie per unit of per groep van woningen.
2. Hoe minder transport hoe beter: dit is mogelijk door functievervlechting: wonen waar je
werkt, de buurtwinkel, de buurtschool, enz.
3. Plaatselijke voedselproductie en –consumptie: dit is mogelijk via de eigen moestuin, de
plaatselijke boer die aan huis zijn producten verkoopt.
1..Eigen energievoorziening VIA LOCAL GRID:
In het plan hiernaast zie je 11 woningen die hun eigen
energie produceren, met 2 WKK’s en aan de andere
kant van de straat 10 woningen met 3 WKK’s.
Het local grid zorgt voor een lokale verdeling van de
energie. Het bestaande net zorgt voor een
energiezekerheid in geval van panne. Overproductie
in de winter kan in het net geïnjecteerd worden zodat
de investering meer renderend wordt.
Belangrijk: tijdens de zomermaanden wordt volledig
op zonne-energie gewerkt. De oriëntatie van de daken
dient dus op het zuiden te zijn.
Voorbeeld : de energierebellen van Schönau
De bewoners van het stadje Schönau in het
Zwarte Woud startten in 1986 een actie om zelf
kleinschalige stroom te produceren. Het was
een reactie op de catastrofe te Chernobil.
Ze ontwierpen een eigen local grid voor
Schönau. In 1997 namen de bewoners het
netwerk over van de groot-leverancier. Vanaf
dat moment waren ze volledig onafhankelijk
van kernenergie , want dat was de ultieme
bedoeling. De “Schönau elektriciteitsrebellen”
wonnen de strijd van David tegen Goliath.
Hun systeem is vooral gebaseerd op PV cellen ,
WKK toepassingen met plantenolie en biogas en op waterkracht...
Ongeveer 1.200 woningen zijn er aangesloten op zonne-energie, biogas en waterkracht.
Ze zijn heel actief om de mensen te overtuigen om ook zelf elektriciteit te produceren.
Ze geven lezingen, doen voorstellen en geven ondersteuning. Hun netwerk groeit nog steeds.
Meer info op hun website: http://www.ews-schoenau.de/
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Dorp Güssingen in Oostenrijk
Energieautonomie is economisch interessant:
Het dorp Güssingen in Oostenrijk is zelfbedruipend geworden op energiegebied.
‐ 4000 inwoners
‐ Oorspronkelijk 6 miljoen euro (1500 euro per persoon) aan uitgaven voor fossiele
brandstoffen, nu 13 miljoen euro (=3250 euro per
persoon) aan inkomsten
‐ 1000 nieuwe arbeidsplaatsen, 50 bedrijven
aangetrokken.
http://www.eee-info.net/cms/EN/
http://www.oekoenergieland.at/konzept/modell-guessingdetails.html?start=1
http://www.guessing.co.at/
http://www.rijkertknoppers.nl/RKT_energie+_9.html

Het kleine stadje Güssing, Oostenrijk, heeft daar vijftien jaar, een ambitieus energie-beleid
om de economische moeilijkheden en de ontvolking van het platteland die de regio getroffen
stam. Vandaag is de stad is 100 % energie zelfvoorzienend
‘Het is eigenlijk heel eenvoudig,’ vertelde Peter Vadasz tijdens de Limburgse Dag van de
Nieuwe Energie, afgelopen april in Heerlen, ‘we hebben zon, houtafval en houtsnippers en
bovendien biologisch materiaal uit de landbouw. Met behulp van diverse
conversietechnieken maken we daarmee warmte voor de stadsverwarming, elektriciteit,
synthetisch aardgas en synthetische brandstoffen”
Geschiedenis duurzame energievoorziening Güssing
en omgeving
•1989 Introductie energiestrategie
•1991 Biodiesel installatie
•1992 Stadsverwarming Glasing
•1993 Stadsverwarming Urbersdorf
•1996 Stadsverwarming Güssing: 22 MW
•2001 Biomassa installatie: 2 MW elektriciteit, 4,5 MW warmte
•2005 PV installatie, Biogas installatie Strem, Warmtekrachtinstallatie
•2006 Pyroforce, vergassingsinstallatie, BioSNG demonstratie installatie, Biogasinstallatie
Güssing
Op het ogenblik exporteert men zelfs energie!
Güssingen is overigens lang niet het enige dorp/stad
die zover komt. Burgemeesters in Duitsland hanteren
de import van energie naar hun dorp/stad/regio als
argument om de energievoorziening om te gooien.

Wanneer gaan gemeenten in de lage landen ook in actie schieten?
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2.. Minder transport
Op buurtniveau kan men de transport behoefte reduceren door:
Wonen waar je werkt: transport te voet of per fiets
Winkelen in de buurtwinkel: winkelen met de bakfiets
Lagere school: te voet of per fiets
Buiten buurtniveau:
Voortransport naar het station of de sneltram: de kleine elektrische
wagen
Middelbare school: per fiets en/of per openbaar vervoer.
Recreatie: auto huren ofwel gemeenschappelijke auto delen.
Minder afhankelijkheid van de auto en het transport in het
algemeen
Een goed voorbeeld is de energieverspilling op
dorpsniveau: onze kinderen naar school voeren
met de auto.
Probleem : waarom kunnen onze kinderen niet te
voet of per fiets naar school?
Antwoord : “Omdat het te gevaarlijk is, er zijn
geen veilige fietsroutes en veel te veel gevaarlijke
kruispunten”
De oplossing: maak deze omgeving veilig voor de
kinderen en dan is de woonbuurt leefbaar voor
iedereen.
In bijgaande tekening is de groene lijn de
schoolroute en wordt het doorgaande verkeer
omgeleid.
De straten zijn allemaal “zone 30” met goed afgebakende voetgangerszones en fietspaden. Dit
concept bestaat al lang, maar wordt veel te weinig toegepast.
3.. Plaatselijke voedselproductie en-consumptie
De plaatselijke voedselproductie is in onbruik
geraakt omdat man en vrouw gaan werken en
men zelfs de tijd niet meer heeft om het gazon te
maaien. De stijgende prijzen van voedsel zijn
echter onvermijdelijk en het wordt hoe langer hoe
meer interessant om half time te gaan werken en
zelf voedsel te produceren, voor de kinderen te
zorgen, de kleren te herstellen, het onderhoud van
de woning zelf te doen, enz.
De gezamenlijke kost voor energie en voeding bedraagt reeds 22 % van het gemiddeld
inkomen in de USA. Zie grafiek. Bron: Haver Analytics Sherf
(In Europa liggen deze cijfers hoger omdat de brandstofprijzen hier hoger zijn)
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De prijzen van voeding en energie zijn aan mekaar gelinkt en ze zullen blijven stijgen…
De index van de FAO, die de voedselprijzen meet, kwam in augustus 2011 uit op 231
punten, een stijging van 26 % op jaarbasis.
Ecologische voetafdruk
De ecologische voetafdruk
Als we het productieve deel van het
aardoppervlak gelijk zouden verdelen, dan
heeft iedere mens recht op 1,8 ha. Maar in de
praktijk komt een Afrikaan toe met 1,1 ha
terwijl een Europeaan 4,8 ha inpalmt.
We kunnen ook de voetafdruk voor voeding
berekenen.
De voetafdruk van voedsel bedraagt 34%,
een derde van de totale ecologische
voetafdruk.
Hoeveel oppervlakte hebben we nodig om voedsel te produceren voor het autonome
huis?
Opbrengst per ha:
8,29 kg vlees eiwitten
65,5 kg soja eiwitten
Dit grote verschil is veroorzaakt door het ‘rendement’ van omzetting naar dierlijke eiwitten.
De Belg eet per dag 260 gr. vlees x 365 dagen = 94.900 g = 94 kg vlees/jaar
De productie van 94 kg vlees /jaar vergt 23.500 m² = 23,5 ha landbouwgrond / inwoner / jaar.
We beschikken in Midden Europa (België) slechts over 0,13 ha / persoon landbouwgrond.
Hoe de voedselproductie beperken tot 0,13 ha/persoon?
De keuze van het voedsel is bepalend voor de nodige oppervlakte die we nodig hebben om
een gezin te onderhouden.
vegetarisch dieet: 0.2 hectares per persoon - vleesloos maar met zuivel
veganistisch dieet: 0,08 à 0,1 ha/persoon – zonder zuivel en vlees
0,13 ha/persoon zit tussen het veganistisch en het vegetarisch dieet. (ofwel 10 % dierlijk)
Maar… om een dergelijke kleine voetafdruk te hebben zijn nog de volgende voorwaarden:
Plaatselijke, regionale productie met minimaal transport,
zo goed als geen verpakking
en biologisch geteeld.
Plaatselijke voedingsproductie, kort bij de gebruiker, heeft heel wat voordelen:
het is goedkoper,
het is een betere kwaliteit,
het verspilt minder energie.
Het vermijden van verpakking en transport zijn goed voor een besparing van 0,3 à 0,7
ha/persoon/jaar.
Dank zij een biologische productie:
vier maal minder CO2 uitstoot.
20 % minder ruimte beslag.
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6.. DE AUTONOME ECO-STAD
Transitiesteden: vooral een kwestie van verbouwing en vergroening van de stad op maat van
de mens in voorbereiding van het post –olietijdperk.
HET VERKEERSPROBLEEM AANPAKKEN = ENERGIEVERSPILLING VERMIJDEN

Het verkeersprobleem is relatief eenvoudig oplosbaar mits de nodige politieke wil en –inzicht.
1.. De stadsvlucht stoppen en deze tendens omdraaien
Sieg Vlamincq: “Een stad die goed is voor bejaarden en kinderen is goed voor iedereen.”
De mensen die in de stad werken zouden ook in de stad moeten kunnen wonen. Dit is
gedeeltelijk mogelijk door de stad terug leefbaar te maken
via het ombouwen van de vele stadsparkings in groene ruimten
via het verbeteren van het openbaar vervoer
via het vernieuwen van het woningenbestand
via het vergroenen van de vele privétuinen, die nu volgebouwd zijn.
Gezien het niet meer mogelijk is om alle mensen die in de stad werken effectief terug in de
stad te laten wonen (plaatsgebrek), is een comfortabel open vervoer essentieel.
2.. Beter openbaar vervoer
Gezien de ruimtelijke ordening rond de steden te veel versnipperd is, kan het openbaar
vervoer niet alle huizen bedienen op loopafstand. Een goed georganiseerd voortransport met
kleine elektrische auto’s en elektrische fietsen en –scooters kan dit probleem oplossen.
Een fijnmazig net van openbaar vervoer in de binnenstad zal de loopafstand vanaf de halte
(het natransport) beperken. Eventueel kan men met een plooifiets dit natransport doen.
Indien dit openbaar vervoer in de binnenstad gratis is, zal dit een bijkomende stimulans zijn
om in de stad te komen wonen.
De belangrijke ruggengraat van het systeem in de villawijken: een netwerk van
kleinschalige transitparkings, die ook oplaadpunten zijn voor de kleine elektrische wagens,
aan alle halten van openbaar vervoer.
3.. De hoofdvoorwaarde voor succes :
het opdoeken van langparkeerplaatsen in de stad.
Zo lang deze parkings, ondergronds of bovengronds, blijven
bestaan, zullen ze verkeer aantrekken. De kleinschalige
transitparkings buiten de stad vervangen de
stadsparkeerplaatsen van de pendelaars. Hier stapt men over op
de sneltrams en snelbussen in eigen bedding, deze zijn sneller
dan de auto.
4.. Het versmallen van de grote toegangsroutes is ook van
belang: dit zal de files niet doen toenemen omdat de kleine
parkings lateraal langsheen de invalswagen een overstap naar
de sneltrams mogelijk maken.
Op deze wijze wordt een gigantische hoeveelheid energie bespaard en kunnen we de olie
verslaving stoppen.
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ISOLEREN EN TRANSFORMEREN
Moeten we de gebouwen allemaal afbreken om ze grondig te kunnen isoleren?
Volgens de passiefstandaard wel! Volgens de Lage-Energie-Woning-standaard niet!
Advies aan het beleid:
neem de Lage Energie Woning als standaard (30 à 40 kWh/m²/jaar), dan kan je de muren
behouden en alleen het dak moet dan grondig vernieuwd worden met een “sarkindak” (dak op
dak systeem).
Op deze wijze kan je ook de historische steden
saneren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van
de architectuur en de stedenbouwkundige
kwaliteiten.
Plaatselijke energievoorziening en
buurtverwarming
Met buurt corporaties kunnen we gezamenlijke
projecten uitvoeren.
Wat we gewoonlijk wel mogen afbreken zijn de
bijgebouwen in de achtertuinen. Deze zijn dikwijls
volgebouwd waardoor de bewoners hun groene
omgeving kwijt zijn. ‘Uitkerning “ is een gekende
techniek waarbij men de achtergebouwen afbreekt en vervangt door een groene ruimte met
speelruimte, fietsenstalling enz..
Bij een transformatie naar een autonome stad heeft men een bijkomende opportuniteit met
deze uitkerning: men kan een WKK voorzien voor de ganse buurt en de woningen voorzien
van warm water (CV) en elektriciteit. De woningen van dit wooneiland dienen dan wel
grondig geïsoleerd worden volgens het lage energie woning – norm, zodat met de restwarmte
van de WKK kan verwarmd worden. Het zal zeker een zeer positieve en rendabele
onderneming zijn die gedaan kan worden door het buurtcomité.
Het zijn de burgers die hier initiatief zullen moeten nemen. Uiteraard in nauwe samenwerking
met het stadsbestuur.

13

De passieve benutting van de zonne-energie kan ook in de bestaande gebouwen
verbeterd worden. Dit is soms mogelijk met een minimum aan ingrepen en zonder het
karakter van de architectuur en het straatbeeld te beschadigen.
De stad ecologisch transformeren vergt veel creativiteit, het maximale behoud van het
bestaande moet steeds het uitgangspunt zijn. Vooral de waardevolle straten en pleinen dienen
hun uitzicht te bewaren. Het plegen van ”kaalslag” omwille van ecologische motieven is
totaal naast de kwestie: een bestaand huis is een ecologisch huis omdat nieuwbouw dikwijls
een verspilling is van materiaal en energie .
Uit studies blijkt dat een huis afbreken en opnieuw opbouwen met een hoger isolatieniveau,
een terug verdientijd van min. 50 jaar vergt.
In principe moet men rekenen met een terugverdientijd van isolatie van max. 30 jaar.
Hieronder een paar voorbeelden van al dan niet ingrijpende verbouwingen in de stad:
Het verbouwen van het stedelijk weefsel naar autonome lage energiewoningen met een
maximum van passieve zonne-energie.
Hieronder: verbetering van de zonneinval in 19° eeuwse stadswoningen.

De centrum-winkelstaat: verweven met
de woonfunctie.
Het lage energieconcept is mogelijk in de centrumstraten, zonder het straatbeeld te schaden.

De woonstaat: kangoeroe
woningen met op het
gelijkvloers
bejaardenflats en erboven
gezinnen met kinderen.
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7.. DE DRIE PEILERS VAN DE BIOKLIMATISCHE
ARCHITECTUUR:
De glazen torens in de woestijn te Dubai: hoe het NIET
moet: het omgekeerde van bio-klimatisch.
Wat is er verkeerd aan deze neo-modernistische spectakel
architectuur?
1.Het materiaalgebruik is 100 % import.
2.Deze gebouwen zijn niet aangepast aan het woestijnklimaat
en vergen ontzettend veel energie om af te koelen.
3.De architectuur heeft geen enkele binding met de
plaatselijke cultuur: het maakt deel uit van de actuele
monokultuur in de architectuur: overal in de wereld dezelfde
bouwstijl van beton, staal en glas.
1.. De materialen uit de omgeving.
Als je materialen gebruikt uit de directe omgeving bekom je
een eenvoudig geheel van natuurlijke kleuren die
architecturaal en stedenbouwkundig een grote meerwaarde
betekent.
Het is net het chaotisch materiaalgebruik die geleid heeft tot
energieverspillende en onsamenhangende
stedenbouwkundige leefomgevingen.
Naast de ecologische meerwaarde, is er dus ook de esthetische
meerwaarde.
2.. Het klimaat
Het klimaat bepaalt in principe de vormgeving omdat een
vochtige omgeving een dakoversteek vraagt om de muren te
beschermen; omdat een streek waar het veel sneeuwt stenen
muren vraagt op het gelijkvloers, omdat een woestijnklimaat
veel schaduw vraagt in de binnen- en buitenruimten.
Op deze wijze kan men het energieverbuik beperken: het is de
architect die bepaald hoeveel energie het gebouw verbruikt. Het concept moet voorkomen dat
men moet koelen en verwarmen, want beide zijn energieverspilling die kunnen voorkomen
worden via een intelligent bio-klimatisch concept.
Ook het micro-klimaat is van belang: een terras heeft beschutting nodig tegen de heersende
winden, de bomen in de omgeving kunnen ervoor zorgen dat de woning niet oververhit in de
zomer dank zij de schaduw. Kennis van de bomen is van belang; zo heeft een acacia zeer laat
bladeren en laat het de zon door tot einde maand mei. Deze boom verliest ook snel de
bladeren zodat reeds in het najaar de zon terug de woning kan binnendringen.
3.. De woonkultuur en plaatselijke architectuur
Het alleenstaande huis is voor velen een ideaal, omdat het symbool staat voor rijkdom en het
ontvluchten van de stedelijke drukte in het groen. Maar deze woonvorm heeft veel nadelen op
maatschappelijk vlak: ruimteverspillend, energieverspillend, zeer duur op vlak van
bouwgrond en bouwprijs, ontwrichtend voor het buurtleven, enz..
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Soms bouwt men een ECO-VILLA: het toepassen
van dure bio-ecologische materialen en technieken en
met de passiefhuis isolatienorm.
Is dit zinvol als tegelijkertijd men veel kilometers
moet rijden naar het werk (met twee auto’s…)
We kennen nochtans een woonvorm die deze nadelen
niet heeft en dat is de rijwoning in een buurt met alle
woonvoorzieningen.
De rijwoning komt te gemoed aan de individuele
woonwensen en voldoet aan de verwachtingen van
gemeenschappelijkheid.
Het ombouwen van deze rijwoningen in onze steden
en dorpen is een grote uitdaging voor de toekomst.
Respect voor de bestaande plaatselijke
architectuur en stedenbouw.

Begijnhof te Mechelen: ook in de historische context
is er veel mogelijk: gebouwen die niet aangepast worden zullen in de loop de tijden
verdwijnen…

Een veranda op de eerste
verdieping: voor maximisering
en buffering zonneopvang via
het dak

Een erker tegen de zuidgevel: ter
compensatie van de kleine
ramen in de gevel.
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De architectuur van morgen:
Neostijlen zoals het neo-modernisme en retrostijlen zoals de fermettes, zijn geen antwoord op
de uitdagingen van vandaag en morgen.
(“Neo-modernisme” = monokultuur in de
architectuur)
Een eigentijdse architectuur die een antwoord biedt
aan de nieuwe uitdagingen bestaat reeds ...Zo was
Hunderdwasser reeds in de jaren’70 actief als eerst
ecologische ontwerper. Hij streed een eenzame strijd
tegen de rechte-lijnarchitectuur en de vervreemding
van het rechtlijnige kubistische modernisme.
Hij gebruikte (toen al) recuperatiematerialen en
vroeg meer respect voor de identiteit voor mens en
natuur.
De groene stad: ook goed voor gezinnen met kinderen.
De realisaties van Hunderdwasser zijn toeristische
trekpleisters geworden in Oostenrijk en vooral in Wenen.
Wonen in de stad kan best aantrekkelijk zijn dank zij het
integreren van maximum natuur in de bebouwde
omgeving. “Bomen op het dak” was één van de
kenmerken van deze architect. Vanaf 50 cm grond kan
men inderdaad bomen op het dak plaatsen en dat geeft
veel mogelijkheden voor de transformatie naar meer
leefbare steden.
Organische architectuur
Deze bouwvorm is een reactie tegen de rechte-lijnarchitetuur van het neo modernisme. De grondlegger
ervan: “Rudolf Steiner” wou vooral de harmonie van de
natuur ook in de architectuur weergeven.
Ook Antoni Gaudi heeft deze architctuurvorm
in de aandacht geplaatst. In de familie van het
bio-ecologish bouwen zijn er tal van
architecten die zich laten inspireren door deze
bouwstijl. Hiernaast een gebouw van Zwitsers
architect “Peter Vetsch”. Hij inspireert zich op
de “earthship-architectuur “ en ook op
Hunderdwasser: gebouwen die zich in de
grond ingraven om zo meer ruimte aan de
natuur te geven.
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8.. DE AUTONOMIE EN GEINTEGREERDE
INDUSTRIEGEBIEDEN… WONEN EN WERKEN…
INDUSTRIËLE ECOLOGIE: EEN NIEUW BEGRIP.

Uitgangspunten:
Autonome energieproductie per industrieterrein
Energiezuinige technieken, geen vervuiling, productie van C2C materialen
Grondstoffen verwerken ter plaatse
Grootschaligheid een plaats geven
Industriële ecologie: bedrijven op mekaar afstemmen: de een gebruikt de overtollige energie
van de andere.
Geen koeltorens meer: de koelenergie wordt gebruikt voor bvb buurtverwarming, of serres ,
enz..
Industriële autonomie en plaatselijke economie stimuleren:
 minder import van grondstoffen en energie
 minder afhankelijkheid van het buitenland en fluctuerende prijzen.
 minder transport: meer verkoop in het binnenland

In het Deense plaatsje Kalundburg maken bedrijven meer winsten dankzij samenwerking en
uitwisseling van restenergie en grondstoffen. Zowat 10.000 inwoners worden verwarmd met
de restwarmte van een elektriciteitscentrale. Een gipsplatenfabriek verwerkt het gips van de
centrale, enz. enz…Dankzij deze samenwerking wordt er jaarlijks 600.000 m³ water bespaard,
30.000 ton steenkolen en 19.000 ton olie. Deze besparingen gaan gepaard met grote
ecologische voordelen. (Bron: Vereniging Milieudefensie : “Méér dan milieu : duurzame
ontwikkeling lokaal bekeken”)
Nog in Denemarken wordt gerst en vlas tezamen gezaaid. Dankzij het vlas moet er niet
gesproeid worden tegen onkruiden. Van het lijnzaad maakt men bio-diezel en van de gerst
maakt men bier. Deze intensieve ecologische productie is economisch zeer winstgevend en
milieuvriendelijk.
Waarom mag men niet wonen op een industrieterrein?
Te veel verkeer?
Gevaar?
Luchtvervuiling?
Te weinig groen?
Als men overstapt naar industriële ecologie dan vallen deze redenen weg en kan men wonen
waar men werkt.
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9.. PRAKTISCHE VOORBEELDEN
AANTREKKELIJKE ECODORPEN
Reeds heel wat initiatieven zijn gestart voor de bouw van
eco-steden, de een is al meer geslaagd dan de andere.
We hebben nog geen enkele ecostad of ecodorp ontdekt met
een verregaande autonomie op vlak van energie + voeding +
transport als een geïntegreerd geheel.
De meeste eco-dorpen zijn gelegen in zonnige regionen
waardoor het veel gemakkelijker is om plaatselijk stroom en
energie te produceren.
Belangrijk onderscheid valt op:
Grote (dure) projecten met sterke financiële basis, gebouwd
met geld van projectontwikkelaars, ze zijn ecologisch niet
altijd ten gronde…
Kleine projecten van gemotiveerde bewoners komen meestal moeilijk van de grond vanwege
financiële problemen en tegenwerking van de overheid.
Hieronder een voorlopige en onvolledige lijst in alfabetische volgorde, we zullen hier later
nog op terug komen en de interessante eco-dorpen bespreken. Hieronder alvast een impressie
met een paar youtube filmjes en relevante websites.
1. Auroville, India : pionier in de new-age-eco steden - youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=TrlYo75fSXU
2. Babcock Range, Florida - http://www.youtube.com/watch?v=oMc4d1GMejs
3. BedZED-project te Londen 4. Curitiba, Brazilië : ecologische hoofdstad van Brazilie, zie youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=DVURpfEf8yU
5. Davis Californie - www.city.davis.ca.us
6. Ecocity Teluda, Spanje - http://www.ecocity-project.eu/TheProjectTudela.html
7. EcoCity, Trondheim, Noorwegen - http://www.ecocity-project.eu/TheProjectTrondheim.html

8. Ecovillage Dyssekilde - Lofoten, Noorwegen
9. Ecovillage Munksøgård, Denemarken http://www.ecovillagenews.org/wiki/index.php/Ecovillages_in_Scandinavia,_Part_II
10. Findhorn Ecovillage – pionier in new-age ecovillage - http://www.findhorn.org
11. Freiburg, Duitsland – www.vauban.de/info/
12. Green Kibbutz in Israel
http://www.kibbutzlotan.com/creativeEcology/articles/greenKibbutz.htm
13. Huehuecoyotl, Mexico - http://www.livingroutes.org/programs/p_huehuecoyotl.htm
14. Ithaca, New York - www.ecovillage.ithaca.ny.us
15. Kakwa Ecovillage, Canada - http://www.kakwaecovillage.com/
16. Keuruu Ecovillage, Finland - http://www.keuruunekokyla.fi/en/index.html
17. Maat de Sesimbra, Portugal - http://www.educatedearth.net/video.php?id=3549
18. Masdar City - Abu Dhabi - United Arab Emirates http://thinkprogress.org/romm/2011/01/19/207363/masdar/
http://www.youtube.com/watch?v=oGKjGf0HFVM
19. Otamatea Eco Village, Nieuw Zeeland - http://www.otamatea.org.nz/
20. Querencia, Costa Rica - www.querencia.co.cr
21. The Source Farm Ecovillage, Jamaica - http://thesourcefarm.com/
22. Växjö, Sweden - http://breaze.org.au/resources/links/242-sustainable-cities-vaxjo-sweden
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23. Whole Village, Caledon, Ontario - http://www.wholevillage.org/
24. Vale das Lobas, Portugal - http://www.valedaslobas.com/
Op deze website vind je een zeer lange lijst van 455 “ecovillages”
http://directory.ic.org/records/ecovillages.php
De ene is al wat meer ecologisch dan het andere…
Op deze website vind je initiatieven en projecten 100 % zonder fossiele brandstoffen.
http://www.go100percent.org
Duurzame gemeenten en eco-steden blijken een grote aantrekkingskracht te bezitten.
Freiburg in Zuid-Duitsland
Freiburg heeft de grootste autovrije binnenstad van
Europa: geen verkeerslawaai, veilig en frisse lucht.
Deze stad is uiterst populair in de hele regio om er
te wandelen, te winkelen en uit te gaan. Ook
toeristen weten deze aantrekkelijke stad te vinden
en te waarderen.
Freiburg met zijn circa 230.000 inwoners staat
bekend als ecostad en als pionier op het vlak van
zonne-energie. De groene partij is er aan de macht.
De groenen investeerden er in openbaar vervoer en hernieuwbare energie: windmolens,
zonnepanelen, geothermische energie.
Op de markten en in de warenhuizen is “biologisch” de norm.
Belangrijke delen van de stad zijn autoluw of autovrij en zeventig procent van alle
verplaatsingen gebeurt met het openbaar vervoer, te voet of per fiets. Slechts één op de drie
gezinnen heeft er nog een wagen.
In Klimaatwijk Vauban waar zo'n 6000 mensen wonen, staat vol huizen met zonnecellen,
passiefhuizen en woningen die meer energie produceren dan ze verbruiken. Slechts één op de
tien gezinnen in Vauban bezit nog een auto.
www.vauban.de/info

Davis, California
Davis is een Californische universiteitsstad. Men heeft
Davis omgebouwd tot een ecostad: een wekelijkse
biomarkt, zonne-energieprojecten, een biologische
volkstuin, projecten voor duurzame woningbouw, het
voorzien van talrijke fietspaden, het opheffen van
parkeerplaatsen voor de aanleg van een park, het
aanplanten van schaduwbomen, etc...
www.city.davis.ca.us

Ithaca, New York
In de Fingers Lakes regio, New York, is de Ithaca EcoVillage gelokaliseerd van circa 71
hectare. Het project bestaat uit een co-housing project met naast individuele woningen een
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bewuste keuze voor gemeenschappelijke voorzieningen en een educatieve non-profit
organisatie. Het is de bedoeling een alternatief model te ontwikkelen voor het leven in
voorsteden, een model met een minimale ecologische impact.
Ithaca EcoVillage heeft momenteel twee co-housing wijken met elk dertig woningen, en een
derde wijk wordt gepland. Er is een organische boerderij waar groenten worden gekweekt,
een organische bessentuin, kantoorruimte voor thuiswerk en een gemeenschappelijke
kelderruimte. Er zijn ook verschillende gemeenschappelijke tuinen en natuurgebieden
voorzien. Meer dan 80 procent van het terrein is voorzien om groene ruimte te blijven.
Het behoort ook tot de dorpscultuur om families in nood te steunen, de seizoenen worden
gevierd.
De toekomstplannen zijn o.a.: betaalbare huisvesting, een educatiecentrum, windenergie,
organische fruitbomen, biologische behandeling van afvalwater, productie van biobrandstof,
het delen van auto's, een pendelbus, enz...

www.ecovillage.ithaca.ny.us

Phoenix, Arizona
Het ontwerpbureau Arup zal in Phoenix, Arizona een nieuwe
ecostad bouwen voor 300.000 mensen op circa 13.350 hectare,
die volledig op zonne-energie zal draaien. De stad zal
beschikken over de nodige commerciële voorzieningen. Overdag
zal de stad energie exporteren naar het stroomnet om die 's
nachts na zonsondergang, wanneer zonnepanelen geen energie
kunnen produceren, terug te importeren.De hernieuwbare
energie zal gehaald worden uit fotovoltaïsche zonnepanelen en uit zonthermische
krachtcentrale-technologie.
www.building.co.uk, 23/11/2007, Arup to design world's first 'solar city' in Arizona

Londen: Bedzed
Het BedZED-project in de Zuid-Londense Wallingtonwijk resulteerde in maart 2002 in een nieuwe wijkbuurt
met 100 huizen, gemeenschapsfaciliteiten en
werkruimten voor honderd mensen. Alle woningen zijn
er op gebied van energie volledig zelfvoorzienend.
http://inhabitat.com/bedzed-beddington-zero-energydevelopment-london/
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Denemarken: Munksogard
Munksogard is een agrarische ecohousing op basis van 5 co-housing
gemeenschappen van 20 units rond
een oude boerderij. De meeste
bewoners werken in Kopenhagen,
men doet dit met car-pooling en
openbaar vervoer. Men combineert de
suburbane leefwijze met bewust leven
op het platteland.
Het is een ecologisch project:
verwarming met pelletkachels,
gebruik van strobalenbouw,
biologische tuinbouw, enz..
Ecodorp Brabant - Nederland
Website:
http://www.ecodorpbrabant.nl/

Het is een eco-project met een viertal woonwijken, een permaculotuur-boerderij en een
centrumgebouw. De plans zijn nog niet concreet en men werkt thans aan een eerste
gemeenschappelijk gebouw.
Het is de bedoeling van volledig
zelfvoorzienend te zijn voor voeding en
energie en vooral: men wil ook werken waar
men woont!!!
Foto: “Zonnebloemwoningen” van architect
Huub van Laarhoven.
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Project Aardehuis Zwolle
Website
http://www.aardehuis.nl/actueel/actuele-gebeurtenissen/119-artists-impressies.html
Vereniging aardehuis Oost Nederland heeft
een project klaar voor 23 aardewoningen
geïnspireerd op het Earthships-concept. Ze
hebben de principes van de earthships echter
aangepast aan het Nederlandse klimaat.
(dakoversteken e.d.)
Daarom noemen ze het geen “Earthships”
maar “Aardehuizen”.
De principes:
1. Thermische massa
Het ontwerp is gericht op het optimaal
benutten van thermische massa: volledig op het zuiden gericht en half in de grond.
In de winter kan worden bijverwarmd met een energiezuinige houtkachel.
Zonnepanelen zouden moeten voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de bewoners. (Dit is
mogelijk mits zeer sterke besparing op het stroomverbruik, vooral in de winter)
2. Watervoorziening en –zuivering
Er is voorzien in volledig autonome zuivering van grondwater. Dit wordt opgepompt en
gezuiverd zodat het voldoet aan de drinkwatereisen in Nederland en geschikt is voor
menselijke consumptie.
3. Bouwkosten
Men “hoopt” dat de bouwkosten van een aardehuis lager zijn dan die van de conventionele
woningbouw, dank zij zelfbouw en herbruik van materialen
4. Energieprestatie/milieubelasting
Door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) is een aardehuis
doorgerekend met het o.a. door VROM gehanteerde milieu-rekenprogramma GreenCalc, de
score is 9 maal beter dan een traditionele woning..
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ECO-DORP TE GENK
Ontwerp uit 1998 van Hugo Vanderstadt: een alternatief voor het Fenix-project.
Het Fenixproject was een reconversieproject: de mijnen in de streek van Genk waren gesloten
en de overheid was op zoek naar nieuwe mogelijkheden van tewerkstelling.
Men voorzag de volgende functies:
 Mega-shoppingcenter: 14 ha bebouwde oppervlakte.
 Ontspanningsdorp: horeca, animatie
 Golfterreinen op de terril
 Tuincentrum 8.500 m²
 Bungalowpark: 90 ha
Kritiek: de beoogde tewerkstelling was parasitair: ze trok de werkgelegenheid weg op andere
plaatsen.
Het alternatief project:
een ecologisch dorp van 500 woningen, een demonstratiepark en een educatiecentrum
Minimum impact op de natuur dank zij een concept van maximale autonomie
Het is een prototype van een eco-dorp van autonome woningen, gemengd met ambachtelijke
bedrijven en met volledig gesloten ecologische kringloop:
 tewerkstelling voor alle bewoners ter plaatse
 primaire voorzieningen voor alle bewoners.
 voedingsvoorziening ter plaatse met eigen productie en -verdeling
 autonome afvalwaterzuivering: zonder aansluiting aan de klassieke riolering
 autonome drinkwatervoorziening
 autonome energievoorziening: buurtverwarmingssysteem en elektriciteitsproductie.
We zijn het nog niet gewoon: management in duurzame ontwikkeling.
1. Eerst onderzoek naar de ecologische potenties van de bodem en de mogelijkheden van een
grondgebonden economie
Dan pas aantrekken van passende economische activiteiten
2. Eerst denken aan het versterken van het bestaande economisch weefsel
Dan pas zoeken naar nieuwe activiteiten die er op inpikken.
3. Eerst zoeken naar mensen die interesse hebben in de beoogde activiteiten
Dan pas financiële middelen zoeken

In de allereerste plaats moet men aandacht hebben voor een grondgebonden en duurzame
tewerkstelling in de verwerkende nijverheid.
De belangrijkste onuitputtelijke grondstof is het plantenrijk. Planten kunnen gebruikt worden
als grondstof voor de basisbehoeften van de mens: kleding, voeding, huisvesting en energie.
De grondstoffen van de Limburgse bodem zijn: zand, bomen en planten. Deze grondstoffen
kunnen aangewend worden voor de primaire behoeften zoals:
Voeding: Met rietaanplantingen kan niet alleen de bodem vruchtbaar gemaakt worden, maar
kan eveneens onzuivere industriegrond gezuiverd worden. De wortels van deze plant zijn zeer
talrijk en structureren de grond tot één meter diep. Op zandgrond kan aldus een hoogwaardige
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ecologische serrelandbouw uitgebouwd worden via compostering van houtafval, riet en
gebruik van zonne-energie.
Energie: rietaanplantingen hebben als biomassa een energiewaarde van het achtvoudige van
een beukenbos en zijn een milieuvriendelijke energiebron omdat het opgestapelde zonneenergie is. De CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door de CO2-opname tijdens de groei.
Huisvesting: Duurzame bouwstoffen zijn bouwstoffen die met zo weinig mogelijk energie en
met materialen uit de nabije omgeving worden geproduceerd. Cellulosevezels en recyclage is
nu reeds in het buitenland in volle ontwikkeling. Limburg heeft hier alle nodige grondstoffen:
zand, hout, plantenvezels, recyclage-producten.
Technologie en know-how:de ontwikkeling van innoverende zachte toekomsttechnologieën
en de demonstratie ervan in een eco-center zou een nieuwe uitstraling kunnen betekenen voor
Limburg.
Beschikbare ruimte: 405 ha.
Volledige autonomie op vlak van voeding en
energie (zonder fossiele brandstoffen):
Voetafdruk: 0,3 ha/inwoner
Grondgebonden energieaanbod:
Zon, wind en biomassa in de vorm van riet en
huishoudelijk afval via warmtekrachtkoppeling.
Op het huidige “Fenix-terrein” is volledige
autonomie mogelijk op vlak van energie en
voeding.
 Huisvesting: 50 ha voor 500 woningen =
1.500 inwoners (gemengd met
ambachtelijke bedrijven)
 Voeding: 150 ha voor 1.500 inw. - scenario:
reductie van het ruimtegebruik tot ¼ van de
oppervlakte via de vervanging van 50%
dierlijke eiwitten naar 40 % plantaardig en
10 % dierlijk. Dit resulteert in en
voetafdruk van 0,1 ha/inwoner
 Energievoorziening: 135 ha voor biomassa
(riet) en 60 ha voor windturbines.
 Totaal ruimtegebruik voor bovenstaande
functies: 395 ha van de 405 ha die
beschikbaar zijn.
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Verkeer:
Indien we er in slagen iedereen te laten wonen waar men werkt en indien we er in slagen alle
levensnoodzakelijke diensten zoals primaire winkels, scholen, enz. op loopafstand van de
woning te organiseren, dan is het grootste probleem opgelost. De rest doen we met openbaar
vervoer. De privé-auto wordt dan zo goed als overbodig.
Openbaar vervoer: een tram
Voor het eco-dorp met eco-centrum is het van belang een goede verbinding te hebben met
Genk voor de middelbare scholen en diverse diensten.
In de verspreide woongebieden van Genk en omgeving is een tram met fietsfaciliteiten het
meest aangewezen omdat het voor- en na-transport zo belangrijk is. Een lage-vloertram met
een fietsen-wagon is ideaal. Gratis openbaar vervoer gedurende een 5 à 10 jaar zal ook
noodzakelijk zijn om andere vervoersgewoonten te stimuleren.
Kostprijs:
Tegenover de kostprijs van 50 miljoen euro voor de toegangsweg naar Fenix staat een offerte
van De Lijn: 30 miljoen euro. De exploitatiekosten bedragen 225.000 euro per jaar. Men kan
dus 89 jaar gratis met de tram rijden indien men hiervoor de resterende 20 miljoen euro
gebruikt.
N.B.: Een overstapparking-met-brug aan de autosnelweg is nog niet in deze berekening
verrekend.
Centrumfuncties op voetgangersafstand: 400 m.
De diensten en winkels zijn allemaal te voet
of per fiets bereikbaar. Veilige looproutes zijn
voorzien opdat de kinderen op eigen kracht
naar de school zouden kunnen.
Het centrum is ook het vertrek van het
openbaar vervoer naar de stad.
Het werkcentrum (=ecocenter) is op
maximum 800 m loop- en fietsafstand
gelegen.
In principe wordt de woning zo veel mogelijk
verweven met de eigen kleinschalige
tewerkstelling. Voor de bereikbaarheid is de
tewerkstelling zo veel mogelijk langs de
ringweg gelegen die ook de toegangsweg is
voor het ecocentrum.
Alle mijnterreinen worden met riet aangeplant
zodat ze de grond kunnen zuiveren. Op deze
wijze slaan we twee vliegen in een klap:
energiewinning en de bodem zuiveren en
vruchtbaar maken voor landbouwdoeleinden.
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ECOPOLISCONCEPT : ECOLOGISCH EVENWICHT STAAT CENTAAL

Het ecopolis concept is ontstaan in de jaren’80 en werd door Tjallingi op punt gezet in 1996.
Een “ecologische stad” met een intern ecologisch evenwicht is de hoofdbedoeling zodat de
stad geen nadelen uitstraalt naar het platteland maar er harmonie mee vormt. We moeten
afstappen van de tegenstelling dat de stad “cultuur” is en het platteland “natuur”.
Men onderscheidt drie hoofdprincipes:
1.. Het beheersen van de stomen: energie, verkeer, water, afval..
Water: het regenwater gebruiken en infiltreren waar het valt en afvalwater ter plaatse zuiveren
Energie: ter plaatse opwekken
Verkeer : hoe minder hoe beter dank zij functieverweving en maximaliseren van het openbaar
vervoer.
Afval: voorkomen en zo vele mogelijk ter plaatse verwerken (composteren)
2.. De kwaliteit van de stedelijke ruimte is te verbeteren zodat ze voor alle leeftijden en
alle standen aantrekkelijk is. (sociale diversiteit)
3.. Participatie van de bewoners is daarbij essentie, want zij vormen het draagvlak van de
verandering.
De lobbenstad
De steden zijn te groot geworden en hebben het contact met de natuur
kwijt gespeeld, daarom stelt men de lobbenstad voor als oplossing,
waarbij groene slierten tot in de stad kunnen binnendringen.
Natuur in de stad, groendaken, semi publieke tuinen, fiets- en
wandelpaden in het groen moeten de stad terug aantrekkelijk maken.
Groene bedrijventerrein, wonen en recreatie worden gemengd.
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11..SAMENVATTENDE BEDENKINGEN
ALGEMEEN
Eco-housing zet het autonome huis in een breder perspectief: de transitie naar een ecologische
samenleving met meer stabiliteit en zekerheid.
We kunnen zelf de onzekerheid wegnemen en een toekomst in eigen handen te nemen.
De les uit eco-housing is dat we samen meer kunnen dan alleen, als we iets willen veranderen
zullen we dat tezamen moeten doen.
We zien nu reeds dat eco-housing projecten en eco-dorpen een zeer sterke uitstraling hebben
naar de onmiddellijke omgeving en op deze wijze een invloed hebben op de samenleving.
Zoals tijdens de middeleeuwen de kloosters een oase waren waarrond een nieuwe cultuur kon
groeien , zo zijn de eco-dorpen en de ecologische woongemeenschappen gelijkaardige
bouwstenen voor een samenleving die zal stand houden terwijl de rest gedoemd is te
verdwijnen, samen met de aardolie..
De Titanic is aan het zinken (Jeremi Rifkin: “Our economy is on intensive care”)
en we hebben allemaal de keuze:
willen we onze energie stoppen om het lek alsnog dichten, (dat is wat de politici voortdurend
proberen te doen..) of bouwen we onze eigen autonome reddingssloep ?
Dat is de vraag die we ons moeten stellen.
ZIJN ECODORPEN HET JUISTE ANTWOORD?
De gezinsverdunning
Vroeger waren er gemiddeld 6 à7 bewoners per huis en nu nog 2,4. Deze gezinsverdunning
heeft na de tweede wereldoorlog in Europa geleid tot een enorme bouwwoede,
niettegenstaande de bevolkingsaantal zeer stabiel is.
De tegenstanders van ecodorpen hebben gedeeltelijk gelijk:
nu nog ecodorpen en eco-housing projecten erbij bouwen betekent nog meer
ruimteverspilling.
Tenzij..
we het doen op een wijze die een voorbeeld zijn voor de verbouwing van het bestaande
bebouwde patrimonium.
De eco-dorpen die reeds gebouwd zijn tonen ons hoe het moet :
Bouwen volgens het harmoniemodel mens-natuur:
Zero impact
Verbetering van het bestaande milieu: toename van de biodiversiteit dank zij het bouwproject.
Zeer compact bouwen: kleine woningen zijn mogelijk als we gemeenschappelijke ruimten
creëren, zoals bij co-housing.
Autonoom: eigen energie, eigen voedsel, eigen tewerkstelling
Het komt er op aan van de inplanting juist te kiezen zodat ze past in het bestaande
woonweefsel.
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HOE EEN ECO-VILLAGE REALISEREN IN MIDDEN EUROPA?
ECO-HOUSING IS GEEN EILAND: WONEN WAAR MEN WERKT
Waar gaan we wonen? Welke inplanting kiezen voor het eco-housing project?
Als je een woongemeenschap wil bouwen is het van belang om er naar te streven dat alle
bewoners zo kort mogelijk in de buurt een job hebben. Men kan immers niet met zijn allen in
de natuur gaan wonen, ver van alle voorzieningen en uitsluitend van de landbouw leven.
Dit zou een vlucht naar het verleden zijn, terwijl we juist de toekomst willen uitbouwen
zonder de unieke technische mogelijkheden van vandaag te verliezen.
Eco-housing projecten zijn eerder hefbomen die aanzetten tot positieve verandering van de
omgeving via de voorbeeldwerking.

HET CO-HOUSING ASPECT: SAMEN BOUWEN EN WONEN
1. De aankoop van de grond is gemeenschappelijk, de medewerking van de plaatselijke
besturen is hierbij onontbeerlijk. Inderdaad, de potentiële bouwgronden zijn vooral in het
bezit van de sociale bouwmaatschappijen en projectontwikkelaars.
2. Organisatie van de groep en het zoeken naar het gemeenschappelijk concept : hoe wensen
we samen te wonen en wat doen we gemeenschappelijk?
3. De realisatie kan op twee manieren: ofwel met een vastgoedvereniging (= complexe
organisatie) ofwel met een projectontwikkelaar die eerst investeert en daarna de units
verkoopt. (=duurder)
HET ECO-HOUSING ASPECT: ECOLOGISCH BOUWEN EN WONEN
Welke bouwsysteem en materialen gebruiken?
Energie
Het afwegen van de verschillende technieken en systemen om zelf de energie te produceren.
Het ontwerp en de architectuur afstemmen op de energie-opties
Voeding
Is er in de buurt waar men wil bouwen de mogelijkheid om met een landbouwer samen te
werken?
ZELFVOORZIENING met een eigen energievoorziening en een sterke band met de
plaatselijke landbouw zijn de twee belangrijke doelstellingen waarop men moet focussen
bij de opstart en de planning van een eco-housing project.
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WEBSITE IN VOORBEREIDING:
www.hetautonomehuis.be
Voorlopig zijn de volgende documenten te downloaden vanuit de website: www.eco-housing.be
 De adviesnota aan de minister: "Herziening subsidies voor micro-WKK's".
 De PowerPoint presentatie: “Van nulenergie naar autonome woning”
 De vroegere nieuwsbrieven
Post adres van “Het Autonome Huis”: Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel - Tel: 052 / 37 11 38
E-MAIL ADRES : info@hetautonomehuis.be
Vorige nieuwsbrieven
nr 1: Autonomie met warmtekrachtkoppeling - juni
nr 2: Van smart grid naar local grid - juli
nr 3: Biogas - aug.
nr 4: De mogelijkheden van biobrandstoffen - sept.
nr 5: Autonome watervoorziening - sept.
nr 6: Windenergie op kleine schaal - okt.
nr 7: Kleine waterkracht – okt.
nr 8: Autonome voorziening van elektrische stroom - nov.
nr 9: Nulenergie: van passief huis naar actief huis - nov.
nr 10: Materiaalkeuze en concept van het autonome huis - nov.
Huidige nieuwsbrief: nr 11: Van “co-housing” naar “eco-housing” en “eco-village” – dec.
Geplande nieuwsbrieven
nr 12: Autonomie contra transporteconomie.
nr 13: Autonomie met voeding: het actieve huis en de plaatselijke voedselproductie – dec.
nr 14: Bespreking concept “Earth ships” - dec.
PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS :
1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster. Dat wat in de woning zelf niet kan voorzien worden,
(bijvoorbeeld voedsel) moet in en zo kort mogelijke omgeving voorzien worden.
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. Passend in de “transitiebeweging”: van onder uit, naar een samenleving zonder fossiele bandstoffen en met
plaatselijke, milieuvriendelijke productie van voeding en energie.
4. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up. Onafhankelijkheid van de zon
en/of de wind is mogelijk met biomassa. Energiezekerheid is mogelijk via het lokale netwerk: de lokale omgeving
zorgt ervoor dat we niet zonder energie vallen. Een WKK zorgt kan voor deze onafhankelijkheid zorgen.
5. Active house = meer produceren dat nodig is een belangrijk principe ter ondersteuning van het lokaal netwerk en zonder
het netwerk te verstoren met piekbelastingen.
6. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk. Dit is realiseerbaar met bio-ecologische
bouwmaterialen en biobrandstoffen (PPO en pellets) in combinatie met zonne-energie.
7. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel mogelijk gebruik makend van het
bestaande patrimonium. Een ecologisch huis is in de eerste plaatse een bestaand huis. Het afbreken van een bestaand
huis om beter te isoleren vergt een terugbetaaltijd van 50 jaar of meer. Niet de nieuwbouw, maar het verbouwen naar
een zo hoog mogelijk isolatieniveau is een prioriteit.
8. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken. De bewoner moet in staat zijn om zijn eigen
energiehuishouden te beheersen en te begrijpen.
9. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-slaapsteden en het gebruik van grondstoffen
uit de onmiddellijke omgeving.
10. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar.
11. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur een maximaal
energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.
12. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de elektriciteits- en de
warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te kunnen opvangen.
13. 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.
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