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Architectuur voor een herstel van contact met buur en natuur
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RELEVANTE STEDENBOUWKUNDIGE PROJECTEN TIJDENS ARCHITECTUUROPLEIDING

COGELS OSYLEI te Antwerpen
Nieuwbouw met hoge dichtheid in een 
omgeving van geklasseerde Art Nouveau en 
eclec  sche gebouwen.
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SINT-JANSPLEIN te Brussel
Invularchitectuur temidden van historisch 
waardevolle gebouwen.
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CENTRAAL STATION te Brussel
Invularchtectuur tussen het centraal sta  on 
en de grote markt.

Eindontwerp met grote onderscheiding.
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1976 - Landschapsontwikkeling 
CAMPING AUDENAARDE
Ontwerp op basis van het maximaal gebruik van 
de bestaande landschappelijke elementen, in 
samenwerking met Groep Planning te Brugge.

Opdrachtgever: het Commissariaat Generaal 
voor toerisme Vlaanderen.
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1983- 1985 - STRUCTUURPLAN STEENHUFFEL 
DORPSHERWAARDERING

Innoverende Bo  om up planning waarbij de crea  eve 
input van de bewoners werd gemaximaliseerd via een 
zeer ac  eve par  cipa  e van de dorpsraad.

De bewoners kiezen bewust voor een meer geconcen-
treerd woonpatroon met rijwoningen.

PRIVE PRAKTIJK ALS  STEDENBOUWKUNDIG ONTWERPER
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HET INBREIDINGSPLAN
Het inbreidingsplan laat toe veel nieuwe wo-
ningen toe te voegen zonder de 
woonuitbreidingsgebieden aan te spreken.

Veel aandacht gaat naar de veilige 
schoolroutes.
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1984 - RICHTPLAN 
DOMEIN DIEPENSTEIN TE STEENHUFFEL
Restaura  e van het kasteel en herstel van het 
coulissenlandschap met een gecontroleerd 
overstromingsgebied.

Inspraakplanning van onderuit met de dorps-
raad zorgde voor het behoud van het oude 
Leireken sta  on, dat nu een ac  ef mini-cultu-
reel centrum is.

Het Diepenstein kasteel was volledig verval-
len en werd gebruikt door een landbouwer. 
Onder impuls van de inspraakplanning werd dit 
kasteel door Brouwerij 'De Palm' opgekocht en 
gerestaureerd volgens de landschappelijke uit-
gangspunten van het richtplan. De plaatselijke 
voetbalploeg en het oude sta  on kregen hun 
plaats in dit recrea  ef landschap.
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1984 1987  BOTTOM UP STRUCTUUR
PLANNING TE KAPELLE OP DEN BOS
Samen met inspraakbegeleiding van BIRO 
werd met vier deelstuurgroepen de problemen 
besproken en oplossingen bedacht. De verkeer-
sonveiligheid werd als grootse probleem  aan-
zien en dit werd grondig aangepakt met diverse 
voorstellen. Dank zij de inbreidingsvoorstellen 
werden de uitbreidingsgebieden niet aange-
sneden.
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1999 - ECOLOGISCH RECONVERSIEPLAN 
voor de oude mijnsite te  Genk

ALTERNATIEVE, AUTONOME EN ECOLO-
GISCHE WOONWIJK  IN PLAATS VAN HET 
FENIXPROJECT TE GENK

Een eco-dorp
Locale integra  e van wonen en werken: walk to 
work.
Buitenruimten op basis van het woonerf prin-
cipe.

Verkeersafwikkeling
Mobiliteit zonder de auto.
Autoloos wonen is mogelijk in dit ecodorp.
Lokale verplaatsingen: per fi ets of te voet naar 
het werk en naar (lagere) school op loopaf-
stand van max. 400 m. Voor shopping en de 
middelbare school: een tramlijn.
Dank zij het niet uitvoeren van een afri  en-
complex voor het Fenixproject kwam er genoeg 
geld vrij voor het aanleggen van een sneltram 
die gedurende 50 jaar gra  s kon gebruikt wor-
den, all in.
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2000 - LEEFBAARHEIDSTUDIE DOEL 
LEEFBAAR OF NIET?

Studie in samenwerking met mens en 
ruimte en Groep Planning te Brugge.
Het huidige plan is gebaseerd op toenemende 
massale vervoersstromen. Deze vervoersstro-
men zullen in de toekomst het achterland zeer 
zwaar belasten met extra fi les en vervuiling. 
Daarnaast kunnen containers verhandeld wor-
den veel minder ruimtebeslag.

Alterna  ef masterplan
Inbreiding in het industriegebied is dringend 
nodig. 
Heel wat ruimte kan effi  ciënter benut worden.
Natuur, landbouw en toerisme zijn goed te ver-
zoenen met industrie op voorwaarde dat men 
overstapt naar duurzame produc  emethoden 
volgens het cradle to craddle principe.

Conclusie
Het dorp Doel en de omgevende natuur 
kunnen gevrijwaard worden mits een duur-
zaam management van het industriegebied.

Inbreidingsplan Uitbreidingsplan
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2002 - KORTENBERG: 
Natuurlijke waterzuivering en 
waterbuff ering

De riolering van de Lelieboomgaardenstraat 
gee   uit in een natuurgebied. 
Indien men het afvalwater a  oppelt van het 
regenwater is het economischer om ter plaatse 
het afvalwater te zuiveren en te infi ltreren in 
de bodem. Zodoende wordt het natuurgebied 
gevrijwaard van vervuiling.
De aanleg van dit zuiveringssta  on is  opgevat 
als een uitloper van het natuurgebied en is een 
verrijking voor de fauna en de fl ora.
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2004 - INFILTRATIEBIOTOOP te Opwijk - 
Kapenbergweg
Plaatselijke wateroverlast kan voorkomen wor-
den dankzij buff ering en infi ltra  e van hemel-
water, zelfs in kleigrond. Met zandkoff ers van 
1,2 m diepte werd de ondoordringbare kleilaag 
doorboord en werd het gezuiverde hemelwater 
in de bodem geinfi ltreerd. Deze biotoop is een 
verrijking van de fauna en fl ora.
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MASTERPLAN COHOUSING TE CLABECQ
In opdracht van het gemeetebestuur

Het woonuitbreidingsgebied is eigendom van 
de sociale huisves  ngsmaatschappij. Het co-
housing principe vormt de basis van dit ont-
werp, die een uitbreiding is van het ondertus-
sen reeds gerealiseerde cohousing project.
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INBREIDING IN DE DORPSKERN 
met als eerste fase de verbouwing van de  
oude vierantshoeve: 22 woningen.

De oude schuur werd verbouwd tot gemeen-
schappelijk gebouw met o.a.
eetzaal, hobbyruimten en logeerkamers
Hierboven een drietal appartementen.
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ALTERNATIEVEN VOOR WOON- EN KANTOORTORENS
2013 - ALTERNATIEF VOOR DE WETSTRAAT 
te Brussel
Hoge torens veroorzaken veel windhinder en 
zorgen voor veel slagschaduw in de woonomge-
ving. Tevens vormen hoge torens en inbreuk op 
de privacy van de omwonenden.
Groene kantoren in terrasvorm hebben deze 
nadelen niet. In plaats van de twee inkomtorens 
kan men een poortgebouw voorzien als inkom 
van de Wetstraat
De drie mega-torens van de Europese Com-
missie kunnen vervangen worden door een 
Europees dorp met veel groene ruimten, zowel 
binnen als buiten de gebouwen.

OPDRACHT VAN URBAN RENAISSANCE VZW
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WALK TO WORK PROJECT

Files kunnen vermeden worden dank zij het 
integreren van het  wonen met hoge dicht-
heid met het werken op loopafstand.

De luchtkwaliteit binnen de gebouwen wordt 
met plantensystemen gezuiverd.
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EEN NIEUW GEBOUW VOOR DE EURO
PESE COMMISSIE

Op het gelijkgronds zijn er winkels, diensten 
en horeca voorzien.
Op het groen plateau kan men wonen in een 
rus  ge en in  eme woonsfeer.
De tram is ideaal voor de bewoners, terwijl de 
metro ideaal is voor de pendelaars. 
Beide zijn nodig in de Wetstraat omdat de 
metro er nu al oververzadigd is  jdens de 
piekuren.
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POORTGEBOUW VOOR DE WETSTRAAT
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2014 - NIEUWE WOONWIJK 
in de Josafath-site

MEER DAN 5000 EXTRA INWONERS VOOR 
DE STAD
GESCHIKT VOOR GEZINNEN MET KINDE-
REN

Specifi eke op  es voor Josaphat
De twee grote obstakels voor een lee  are 
woonomgeving zijn enerzijds de spoorlijn, die 
het gebied in twee stukken snijdt en aan de 
andere kant de grote terreinhellingen die dit 
gebied moeilijk toegankelijk maken.
Beide nadelen kunnen worden opgelost door 
groene plateaus in gesloten blokken. We kun-
nen alle parkeerplaatsen ondergronds voorzien 
en ook het verkeer van auto’s kunnen op de 
ondergrondse niveau worden georganiseerd. 
Hierdoor krijgen we een autovrije voetgangers-
zone met goede verbindingen naar de rest van 
de stad.
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Frivole architectuur
Brussel hee   een tradi  e van vreugdevolle 
architectuur (art nouveau en classicisme) met 
een ver  cale expressie. In dit project voozien 
we groene architectuur die deze vrolijke ex-
pressie omvat.
De belangrijkste gebouwen op de twee pleinen 
hebben een ver  cale windmolen, ze func  one-
ren als een herkenningspunt.

Wonen
1/3 sociale  huisves  ng
1/3 hogere klasse woningen
STEDELIJKE FUNCTIES
Hotel, sportcentrum, sta  on en tram, winkels, 
horeca, diensten, kantoren
RECREATIEVE en groene ruimten met vijver, park 
en teamsporten.
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DE INKOMTOREN
De inkomtoren met hotelfunc  e is een 
herkenningspunt voor de wijk.
Het inkomgeboiuw bevat mogelijke func  es:
woningen met eigen tuin
tentoonstellingszalen
hotel, restaurants en cafés
gemeenschappelijke func  es
kantoren
bed and breakfast

Veilige schoolroutes
De lagere scholen en kindercreches zijn 
allemaalgelegen op max. 400 m loopafstad 
van de woningen. De schoolroute is veilig 
en volledig verkeersvrij.

KINDVRIENDELIJKE STAD 
dank zij het gesloten blok systeem 

Het is ook de beste stedelijke structuur om 
een kindvriendelijke omgeving te creëren. Om 
deze gezinnen in de stad te houden is het zeer 
belangrijk om de kinderen een veilige plek te 
geven waar ze kunnen spelen en de ouders 
hen kunnen zien vanuit hun huis. De veilige 
weg (vrij van auto-verkeer) naar de school is 
net zo belangrijk. 
Anderzijds moeten wij zeer hoge dichtheden 
(100 woningen / ha) realiseren om de snelle 
groei van de stad te kunnen beantwoorden. 
Deze hoge dichtheden, samen met een kind-
vriendelijke omgeving, kunnen alleen worden 
bereikt dankzij terras woningen = groene 
architectuur met daktuinen. Dankzij deze 
hoge dichtheid kunnen we de kosten van de 
individuele huizen beperken.
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DE BELANGRIJKSTE doelstellingen en strategie
Verdich  ng van het wonen
De belangrijkste redenen waarom verdich  ng nodig:
1. snelgroeiende van de bevolking
2. de ui  ocht van gezinnen met kinderen (middenklasse)

De residen  ële dichtheid: 100 woningen / ha x 2 ha = 2.500 huizen.
We hebben een gemiddelde van 2,3 inwoners per woning, dit resulteert 
in = 2500 x 2,3 = 5.750 inwoners in deze wijk.
Leefruimte is minimaal 35 m² per inwoner
• eengezinswoningen: 100 à 120m²: duplex 7 x 8 x 2
• kleine appartementen: 70 m²
• micro behuizing: 35/40 m²

CONCEPT : 
KINDVRIENDELIJKE STAD MET HOGE WOONDICHTHEID.
Dit concept is gebaseerd op het idee van een levend woonweef-
sel, gevoed door een permanente groei en aanpassing aan de 
veranderende behoe  en.
Het gesloten blok systeem gee   ons deze mogelijkheid.
Het is ook de beste stedelijke structuur om een kindvriendelijke 
omgeving te creëren. Om deze gezinnen in de stad te houden 
is het zeer belangrijk om de kinderen een veilige plek te geven 
waar ze kunnen spelen en de ouders hen kunnen zien vanuit hun 
huis. De veilige weg (vrij van auto-verkeer) naar de school is net 
zo belangrijk. 
Anderzijds moeten wij zeer hoge dichtheden (100 woningen / 
ha) realiseren om de snelle groei van de stad te kunnen beant-
woorden. Deze hoge dichtheden, samen met een kindvrien-
delijke omgeving, kunnen alleen worden bereikt dankzij terras 
woningen = groene architectuur met daktuinen. Dankzij deze 
hoge dichtheid kunnen we de kosten van de individuele huizen 
beperken.
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Het Muntplein
Het Muntplein is een ‘wegwaaiplein’,
een voorbeeld  van ongezelligheid
en een ideale ‘windversterker’.
Een ander volume zal zeker een uitkomst bieden. 

Opdrachtgever: Urban Renaissance Projects.

De twee modernis  sche gebouwen a  reken 
is de beste op  e.
Het microklimaat is er zeer slecht: de volumes 
pakken veel wind op en daardoor is het muntplein 
zeer ongezellig, je waait er weg.
De MONOTONE kantoorfunc  e wordt best aange-
vuld met de woonfunc  e. 
Deze architectuur confl icteert met de waardevolle 
historische gebouwen.
De symboolwaarde van deze gebouwen zou zeer 
groot kunnen zijn: de stad kan hier het goede 
voorbeeld geven want het administra  eve cen-
trum is er geves  gd, 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 administra  ef gebouw voor het 
Brussels Gewest. 
Het verkeersvrij maken van de grote lanen vraagt 
een voetgangersschaal maar deze torens vloeken 
met de juiste schaal.

2014 - HET BROUCKEREPLEIN
Alterna  ef ontwerp voor het Brouckereplein 
en de ‘torens‘
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Het Muntplein is nu een kaal plein. 
De mensen moeten zelfs op de grond gaan 
zi  en bij gebrek aan zitplaatsen.

Het Muntplein kan ook een gezellige woon 
sfeer uitstralen, met winkels op het gelijk-
vloers. De daktuinen en de dubbele gevels 
zorgen voor buff ering van de wind.
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De Wolvengracht als versterkte commerciële 
verbinding tussen het stadscentrum en het 
Brouckereplein.

De grootschalige gebouwen storen het microk-
limaat.
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EEN ALTERNATIEF VOOR HET BROUC
KEREPLEIN

De achterliggende visie.
Niet op basis van nostalgie maar op basis van 
een toekomstvisie die uitgaat van een gezellige 
en lee  are woonstad op maat van de bewo-
ners, met een warme en uitnodigende stads-
sfeer. 
Herstellen wat vernie  gd is, op een eigen  jdse 
wijze.
Herstel van een afgebakende middenruimte 
Moderne lantaarnpalen bakenen de midden-
ruimte af die geschikt is voor evenementen.
Bomen accentueren de middenruimte zonder 
de prach  ge omgevende gevels te maskeren. 
Dit middengebied kan aangekleed worden met 
zitbanken en picknick tafels in een rus  ge groe-
ne omgeving zodat deze publieke ruimte voor 
iedereen toegankelijk is .
Versterken van de ontmoe  ngsfunc  e dank zij 
sfeervolle stedelijke ruimten met een perma-
nent podium voor straatmuzikanten en evene-
menten. 
Sfeerversterkende elementen toevoegen zoals 
de oude Brouckere fontein. 
De tram: een essen  eel onderdeel van de leef-
bare voetgangersstad. 
De storende modernis  sche gebouwen ver-
vangen door aanpaste groene architectuur met 
kantoren en woningen. 
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Waarom een tram?
Het verkeersvrij maken van deze lanen maakt 
een tram op eigen beding perfect mogelijk 
omdat de tram des  jds onder de grond werd 
gestopt wegens te weinig ruimte voor het door-
gaand 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 hee   een bovengrondse func  e voor 
de bewoners en de winkels .
De vlo  e bereikbaarheid van het winkels per 
tram kan terug de mensen uit de voorsteden 
naar het centrum lokken zoals dat was ten  jde 
van de boerentram;
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 fi jnmazig 
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 
concentra  e  jdens de piekuren te milderen.
De centrale lanen zijn niet gemaakt voor voet-
gangers  omdat de schaal ervoor te groot is 
Een tram in het midden van deze lanen reali-
seert terug een aangepaste stedelijke schaal .
De moderne trams zijn geluidloos en veroorza-
ken geen luchtvervuiling.

Concrete voorstellen
Hoe deze verloren gegane kwaliteiten herstel-
len en er tevens een geschikt ontmoe  ngsplein 
van maken?
Op de plaats van de Anspach fontein kan zeker 
een andere fontein geplaatst worden , bijvoor-
beeld de Brouckerefontein die in 2005 naar de 
Heyzel in Laken is verplaatst.
De oude Brouckere fontein kan helpen om de 
zeer specifi eke sfeer van dit plein te versterken.



29

De straatverlich  ng
De vroegere lantaarns  gaven een menselij-
ke 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.

SHELTER  PERMANENT PODIUM

Wat de meeste mensen willen: gezelligheid 
en een omarmende stad die de mensen bij 
mekaar brengt.
Dit vraagt een guns  g microklimaat, bvb. een 
gebouw dat de straatmuzikanten ook in de win-
ter en bij hevige zon de nodige beschu   ng kan 
bieden en de gewillige luisteraars een gezellige 
omgeving biedt. 
Een permanent podium kan deze verzuch  ngen 
tegemoet komen: dagdagelijks kunnen straat-
muzikanten de straat tot leven brengen en 
een paar keer per jaar kan dit podium gebruikt 
worden voor evenementen.
Een dak in zonnewerend spiegelglas komt tege-
moet 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 ontmoe  ng.

Het nieuwe Brouckereplein krijgt een menselij-
ke schaal dank zij de aangepaste architectuur 
van de nieuwe groene woonkantoren, volgens 
het principe “walk to work”.
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VERBINDENDE ARCHITECTUUR VOOR 
DE KANAALZONE

Ontwerp, uitgewerkt op basis  van een steden-
bouwkundige studie van Elias Vanderstadt.

Studies en observa  es
Het studiegebied situeert zich aan Tour en Taxi 
ter hoogte van de nieuwe geplande brug over 
het kanaal.
Determinerend zijn de aanwezigheid van 
- het Noordsta  on de massale nabijheid van 
kantoren 
- de kanaalzone met leegstaande hangars
- totaal geen samenhang
- gebrek aan openbare ruimten in Molenbeek.

De Picardbrug: 
het bestaande ontwerp is een brug op 4 m 
hoogte voor de tram en voetgangers.

Het gebrek aan een brug over het kanaal is een 
veel gehoorde klacht, naast de overwaardering 
van het autoverkeer, het gebrek aan voorzie-
ningen en het gebrek aan stedelijke ontmoe-
 ngsruimte op menselijke schaal.

Naast het kanaal is er ook de drukke Wille-
broeckkaai, die een sterke barriere vormt 
tussen de twee zijden van het kanaal.
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De informele markt
De nieuwe brug over het kanaal is de juiste plek 
voor een informele markt.
Deze brug is meer dan een verkeersbrug tussen 
de oost en westkant van de kanaal en kan 
func  oneren als verbindende architectuur om 
verschillende bevolkingsgroepen samen te 
brengen. 
Het is een ontmoe  ngsplaats tussen
Aan de noordzijde                           
de middel klasse bewoners              
de pendelaars                                        
de expats                                        
Aan de zuidzijde
de lager inkomst groepen
de lokale bewoners
 de werklozen

De looplijnen en verbindingen
We onderscheiden:

Zwart: 
De dagelijkse pendelstromen van het sta  on 
naar Tour en Taxi.

Groen: 
De bewonersrela  es tussen de twee kanaaloe-
vers.

Groene s  ppellijn:
Nieuwe bewonersrela  es 

Daarnaast zijn er ook nog de recrea  eve voet-
gangersrela  es langsheen het kanaal.

Al deze routes komen samen ter hoogte van de 
nieuwe brug.
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VERBINDENDE ARCHITECTUUR 
MET EEN BRUG-GEBOUW

Aan de ene zijde van het kanaal is er een groot-
schalige autogerichte laan zonder voorzienin-
gen (zeer onherbergzaam).
Aan de andere zijde (kant Tour en Taxi) is er een 
'dode' Picardstraat, zonder voorzieningen.
Daarom is het noodzakelijk een stedelijk 
weefsel (plus voorzieningen) rond deze brug en 
langs het kanaal uit te bouwen. In dit weefsel 
passen de informele markt en de nieuwe voor-
zieningen.

Herdefi niëren van de stedelijke ruimte
Daarom moeten er zowel aan de noordzijde als 
aan de zuidzijde ruimtes worden voorzien waar 
elke bevolkingstroep zich thuis voelt.
De tussenruimte (het plein) kan dan automa-
 sch gevoed worden door de aanwezigheid van 

deze bevolkingsgroepen.

De func  es van de gebouwen op de brug
Op de brug is een mix van func  es voorzien:
langs de noordzijde: kantoren
langs de zuidzijde: woningen
op het gelijkvloers: winkels en diensten gecon-
centreerd rond de informele markt 
In het midden: de informele markt en de tram-
halte.
Langs de zuidzijde van de brug, langsheende 
kanaaloevers: sociale en middel klasse wonin-
gen met op het gelijkvloers ateliers voor de 
lokale bewoners. 
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De invloedszones
Deze ac  viteitzones  worden in het ontwerp-
concept opgenomen en aangevuld met de 
woonfunc  e met een goede mix van 1/3 socia-
le woningen; 1/3 middle class en 1/3 duurdere 
woningen.
Daarnaast zijn er de diensten en winkels die op 
het gelijkvloers voorzien worden.

De nieuwe brug is een groot plateau
De nieuwe brug overbrugt niet enkel het kanaal 
maar ook de Willebroekkaai, zodat een grote 
verkeersvrije ruimte ontstaat.

We onderscheiden ver  kaal twee zones:
het zuidelijke deel: geschikt voor kleine ateliers 
voor de bewoners met sociale woningbouw er 
bovenop.
Het noordelijke deel: geschikt voor de nieuwe 
woonvoorzieningen van Tour en Taxi en Up-Si-
te.

Cruciaal is de connec  e tussen deze twee 
delen, de brug hee   dus naast de Oost-West 
verkeersverbinding ook een poten  ële sociale 
Noord-Zuid verbinding.
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DE ZUIDZIJDE
De informele markt op de brug maakt een ver-
binding tussen de tramhalte aan de noordzijde 
en de voorzieningen voor de lokale bevolking 
aan de zuidzijde.

DE NOORDZIJDE
Langs de Noordzijde domineert de architectuur 
van Tour en Taxi. De pendelaars, de toeristen 
en  de bewoners van de duurdere appartemen-
ten worden dank zij dit verbindingsgebouw 
uitgenodigd naar de zuidzijde. 



35

DE NOORDZIJDE
De noordzijde van het verbindingsgebouw be-
vat vooral kantoren omdat de noordorienta  e 
niet interassant is voor de woonfunc  e.

Het bruggebouw hee   op het gelijkvloers win-
kels, diensten en horecafunc  es waardoor de 
voetganger op een aantrekkelijke  wijze van de 
ene kant naar de andere kant  van het kanaal 
kan wandelen.
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DE ZUIDZIJDE 

Het informele marktplein
Eerste en voornaamste principe; De ontmoe-
 ng tussen de twee werelden bevorderen:

consument >< producent
autochtoon >< allochtoon 
pendelaars >< bewoners 
Deze ontmoe  ng is mogelijk dankzij 
enerzijds de pandgebonden func  es zoals bvb. 
terrassen van cafés met een unieke ligging: 
zicht op het kanaal en zuid oriënta  e in een 
zeer rus  ge omgeving in het groen.
Anderzijds de informele markt die beschu   ng 
biedt tegen weer en wind en die een eigen 
iden  teit hee  .

De eigen iden  teit van het marktplein
De omsloten binnenruimte is niet pandgebon-
den en hee   daardoor heel wat poten  es.
Het in  eme omsloten karakter zal de hande-
laars zich thuis doen voelen. 
 
Tegelijker  jd is er ook een goede transparan-
 e en sociale controle mogelijk vanwege de 

omgevende woningen en de terrassen op het 
gelijkvloers.

Het is een sub  el evenwicht: enerzijds kan 
iedereen er gewoon doorlopen want deze 
omsloten ruimte ligt op belangrijke loopassen; 
anderzijds voelt men  jdens het passeren door 
deze ruimte een zekere iden  teit.
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DE ZUIDZIJDE van de nieuwe brug beklemtoont 
het ambachtelijke karakter.

HET MARKTPLEIN

Het plein is visueel sterk verbonden met de ka-
naalsfeer
en gee   een monumentalal vergezicht op het 
kanaal.
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EEN UNIEKE STEDELIJKE PLEK

De oriënta  e naar het zuiden met zicht op 
groen en het vergezicht naar het kanaal is een 
zeer waardevolle en unieke kwaliteit.

Evenwicht tussen rus  ge woonsfeer en drukke 
marktsfeer.
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CONSUMENT ONTMOET PRODUCENT
De informele markt is in combina  e met de ter-
rassen een unieke communica  eplaats tussen 
consument en producent.
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2015 - EEN 'LANDMARK' VOOR EUROPA
EEN PLAN VOOR HERAANLEG SCHUMAN-
PLEIN TE BRUSSEL

Visie : het Schumanplein als nieuwe gezicht 
voor een sociaal Europa.
Connec  eve 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 getrans-
formeerd worden in een rus  g parkgebied in 
de vorm van een plateau met een grasveld, 
bomen, wandel- en fi etspaden. Een groene 
wandel- en fi etsersverbinding (zoals de Green 
line in New York) is mogelijk.   

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  ge-
mengd met wonen en diensten (walk to work) 

Dit plateau kan dus doorgetrokken worden 
rich  ng Luxemburgsta  on boven de spoorlijn 
die dieper gelegen is. Hierdoor bekomt men 
een 100 % verkeersvrije en groene verbinding.
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GROEN PLATEAU
Dank zij het groene plateau  bekomt men voor 
het Berlaymontgebouw een rus  ge voetgan-
gerszone dat schuin  afdaalt rich  ng Berlay-
montgebouw en daardoor de mogelijkheid 
gee   voor een amfi theater.
Voor het Berlaymontgebouw kan men een park 
aanleggen met een zachte groene helling .
Deze construc  e is op 4 m hoogte en bevat 
min 0,5 à 1 m teelaarde, dit is voldoende om 
bomen te planten.

VERKEER 
Op  e op korte termijn. 
De Kortenberglaan blij   in een eerste fase ver-
bonden met de Wetstraat en loopt door onder  
een overkapping.
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.
Als invalsweg hebben de Tervurenlaan en de 
Kortenberglaan dezelfde func  e. De Tervuren-
laan kunnen we behouden voor deze func  e, 
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. Tegelij-
ker  jd moet men investeringen doen in het 
openbaar vervoer en de langparkeerplaatsen 
verplaatsen naar de suburbs.
Op  e op lange termijn.
In een laterefase kan de Kortenberglaan 
afgeknipt worden van de Wetstraat en kan 
de instroom van het autoverkeer vervangen 
worden door een tram op eigen bedding in de 
Wetstraat om zodoende de oververzadiging 
van de metro op te vangen met een goedkoper 
alterna  ef.
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AMFITHEATER
Tegenover het Schumangebouw: een amfi tea-
ter

Een groene voetgangersverbinding tussen het 
Berlamontgebouw en het Luxemburgsta  on is 
prak  sch heel goed realiseerbaar.
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DE SCHUMANTOREN
Er bestaat in Brussel geen enkel typisch her-
kenbaar Europees gebouw, zelfs het Berlay-
montgebouw is een veel herhaalde architec-
turale stereo  ep.
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 lid-
staat hee   een verdieping met een terras en 
een daktuin die langs de buitenzijde bereik-
baar zijn. 

De realiseerbaarheid van deze toren is af-
hankelijk van de ondergrond (o.a. de aan-
wezigheid van de tunnels), dit dient verder 
onderzocht te worden.
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EUROPEES DORP
Met 'Europees dorp' bedoelen we een alter-
na  ef  voorstel  voor de drie mega torens die 
men nu voorziet om de administra  e van de 
Europese Commissie te huisvesten: kantoren, 
woningen, woonvoorzieningen en groen in één 
goed geïntegreerd walk to work project.
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UPDATE VERKEERSSTUDIE STUDIE TRANSITPARKINGS BRUSSEL - 2014
OP BASIS VAN OORSPROKELIJKE STUDIE UIT 1979 
VAN JAN TANGHE, WIM WESSELS EN HUGO VANDERSTADT

De meeste autopendelaars komen uit de onmiddelijke periferie van Brusssel.
In deze villawijken is er nu geen volwaardig alterna  ef voor de auto.
De tram op eigen bedding  met kleinschalige parkings kan en zal een oplossing 
brengen in combina  e met kleine electrische voertuigen als voortransport.

Voor de stad is een overkoepelend fi jnmazig tramnet noodzakelijk om op loopaf-
stand alle woonwijken te bedienen. De tramlijnen naar de suburbs  dienen deel 
uit te maken van het stedelijk net, zodat zonder overstappen het centrum kan 
bereikt worden.
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WONEN OF WIJKEN, 1977
Boek met co-auteurs Prof Jan Tanghe en 
prof. Sieg Vlamincq. 
Uitg. Snoeck Ducaju.

WOONERVEN in een globale 
stedebouwkundige visie, 1981
Boek in opdracht van de Administra  e 
voor 
de Stedenbouw.
Uitg. Snoek-Ducaju.

DE BELANGRIJKSTE STEDENBOUWKUNDIGE PUBLICATIES
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DUURZAME STEDENBOUW, 1997
De invloed van de nieuwe technieken in de 
Stedenbouw. 
Uitg.: Ecobooks.

HOOFDSTRATEN IN STAD EN DORP, 1984
Boek in opdracht van de Koning Boudewijn 
S  ch  ng, bespreking van diverse pilootprojecten 
waaronder o a het pilootproject Steenhuff eldorp 
zone 30.
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HET AUTONOME HUIS, 2013
Een handleiding naar meer zekerheid.
Uitg. Ecobooks.

GEMEENTELIJK WATERBEHEER IN HET 
BUITENGEBIED, 2003
Handleiding voor een trendbeuk.
Uitg. Ecobooks.
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HET NIEUWE WONEN, 2015
Een he  oom voor een warme samenleving. 
Prak  sche handleiding over cohousing en ecohousing
Uitg. Ecobooks.

NIEUWBRIEVEN VAN ’HET AUTONOME HUIS’

2015 
Nieuwsbrief 23:  Alterna  even voor woon- en kantoortorens - DEEL 2.
Nieuwsbrief 22:  Gra  s download e-boek.
Nieuwsbrief 21:  Tesla ba  erij - Een energierevolu  e.
Nieuwsbrief 20:  Alterna  even voor woon- en kantoortorens - DEEL 1.

2014
Nieuwsbrief 19:  De Autonome Stad.
Nieuwsbrief 18:  Nieuwe Architectuur voor een Nieuwe Stad - DEEL 2.
Nieuwsbrief 17:  Nieuwe Architectuur voor een Nieuwe Stad - DEEL 1.
Nieuwsbrief 16:  De Kindvriendelijke Stad.
Nieuwsbrief 15:  Visie 2050: Brussel: Autovrij.
Nieuwsbrief 14:  Visie 2050: Brussel: van betonwoes  jn naar groene hoofdstad.
Nieuwsbrief 13:  Visie 2050: Wonen in Vlaanderen.

2013
Nieuwsbrief 12:  Het nieuwe wonen: HOE REALISEREN?
Nieuwsbrief 11:  Het nieuwe wonen: ECO-HOUSING
Nieuwsbrief 10:  Het nieuwe wonen: COHOUSING
Nieuwsbrief 9:  Architectuur in transi  e – DEEL II
Nieuwsbrief 8:  Architectuur in transi  e – DEEL I
Nieuwsbrief 7:  Visie 2020: een andere wereld.

2012
Nieuwsbrief 6:  De autovrije stad.
Nieuwsbrief 5:  De nieuwe architectuur: Bio-Klima  sch.
Nieuwsbrief 4:  Groene hoogbouw.
Nieuwsbrief 3:  Urban Farming.
Nieuwsbrief 2:  Het nieuwe rijden: autonoom, gra  s en groen.
Nieuwsbrief 1:  De zonneparken = de toekomst ?
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Voor meer informa  e over Hugo Vanderstadt en zijn werk zie:
h  p://www.eco-housing.be
h  p://www.hetautonomehuis.be


