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1973 - CENTRAAL STATION
te Brussel
Invularchtectuur tussen het centraal station
en de grote markt.

Afstudeerproject met grote onderscheiding.
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PRIVE PRAKTIJK ALS STEDENBOUWKUNDIG ONTWERPER
1983- 1985 - STRUCTUURPLAN STEENHUFFEL
DORPSHERWAARDERING
Innoverende bottom up planning waarbij de
creatieve input van de bewoners gemaximaliseerd werd via een zeer actieve participatie van de dorpsraad.
De bewoners kiezen bewust voor een meer
geconcentreerd woonpatroon met rijwoningen.
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HET INBREIDINGSPLAN
Het inbreidingsplan laat toe veel nieuwe
woningen 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
Restauratie van het kasteel en herstel van
het coulissenlandschap met een
gecontroleerd overstromingsgebied.

Het Diepenstein kasteel was volledig
vervallen en werd gebruikt door een landbouwer. Onder impuls van de inspraakplanning werd dit kasteel door Brouwerij 'De
Palm' opgekocht en gerestaureerd volgens
de landschappelijke uitgangspunten van
het richtplan. De plaatselijke voetbalploeg
en het oude station kregen hun plaats in dit
recreatief landschap.

Inspraakplanning van onderuit met de
dorpsraad zorgde voor het behoud van het
oude Leireken station, dat nu een actief
mini-cultureel centrum is.
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1984 1987 - BOTTOM UP
STRUCTUURPLANNING TE
KAPELLE-OP-DEN-BOS
Samen met inspraakbegeleiding van BIRO
werd met vier deelstuurgroepen de problemen besproken en oplossingen bedacht.
De verkeersonveiligheid werd als grootse
probleem aanzien en dit werd grondig aangepakt met diverse voorstellen. Dank zij de
inbreidingsvoorstellen werden de uitbreidingsgebieden niet aangesneden.

Inbreidingsplan te Ramsdonck:
geintegreerde begaardenwoningen in het woonweefsel.
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1999 - ECOLOGISCH RECONVERSIEPLAN
voor de oude mijnsite te Genk
ALTERNATIEVE, AUTONOME EN ECOLOGISCHE WOONWIJK IN
PLAATS VAN HET FENIXPROJECT TE GENK
Een eco-dorp
Locale integratie van wonen en werken: walk to work.
Buitenruimten op basis van het woonerf principe.
Volledige autonomie op vlak van
energie, voeding, waterbeheer en
afvalverwerking.

Verkeersafwikkeling
Mobiliteit zonder de auto.
Autoloos wonen is mogelijk in dit ecodorp.
Lokale verplaatsingen: per fiets of te voet
naar het werk en naar (lagere) school op
loopafstand van max. 400 m. Voor shopping en de middelbare school: een tramlijn.
Dank zij het niet uitvoeren van een afrittencomplex voor het Fenixproject kwam
er genoeg geld vrij voor het aanleggen van
een sneltram die gedurende 50 jaar gratis
kon gebruikt worden, all in.

8

2000 - LEEFBAARHEIDSTUDIE DOEL
Studie in samenwerking met mens en
ruimte en Groep Planning te Brugge.
Het huidige plan is gebaseerd op toenemende massale vervoersstromen. Deze
vervoersstromen zullen in de toekomst het
achterland zeer zwaar belasten met extra
files en vervuiling.
Daarnaast kunnen containers verhandeld
worden veel minder ruimtebeslag.
Alternatief masterplan
Inbreiding in het industriegebied is dringend nodig.
Heel wat ruimte kan efficiënter benut worden.
Natuur, landbouw en toerisme zijn goed te
verzoenen met industrie op voorwaarde
dat men overstapt naar duurzame productiemethoden volgens het cradle to craddle
principe.
Conclusie
Het dorp Doel en de omgevende natuur
kunnen gevrijwaard worden mits een
duurzaam management van het industriegebied.
Inbreidingsplan
Opdrachtgever : Bond Beter Leefmilieu.
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Uitbreidingsplan

2008 - MASTERPLAN COHOUSING TE CLABECQ
In opdracht van het gemeentebestuur

Het woonuitbreidingsgebied is eigendom
van de sociale huisvestingsmaatschappij.
Het cohousing principe vormt de basis van
dit ontwerp, die een uitbreiding is van het
ondertussen reeds gerealiseerde cohousing
project.
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2008 - COHOUSING IN DE DORPSKERN VAN CLABECQ
met als eerste fase de verbouwing van een
oude vierantshoeve:
22 woningen, waarvan
13 renovaties
9 nieuwbouw

De oude schuur werd verbouwd tot
gemeenschappelijk gebouw met o.a.
eetzaal, hobbyruimten en logeerkamers
Hierboven een drietal appartementen.
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2013 - ALTERNATIEF VOOR DE
WETSTRAAT
te Brussel
Hoge torens veroorzaken veel windhinder en
zorgen voor veel slagschaduw in de woonomgeving. 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 Commissie
kunnen vervangen worden door een Europees
dorp met veel groene ruimten, zowel binnen als
buiten de gebouwen.
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ALTERNATIEVEN VOOR WOON- EN KANTOORTORENS

WALK TO WORK PROJECT
voor de Wetstraat.
Files kunnen vermeden worden dank zij
het integreren van het wonen met hoge
dichtheid met het werken op loopafstand.
De luchtkwaliteit binnen de gebouwen
wordt met plantensystemen gezuiverd.
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2013 - EEN NIEUW GEBOUW VOOR DE
EUROPESE COMMISSIE
Op het gelijkgronds zijn er winkels, diensten en horeca voorzien.
Op het groen plateau kan men wonen in
een rustige en intieme 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 tijdens
de piekuren.
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2013 - POORTGEBOUW VOOR DE
WETSTRAAT
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2014 - NIEUWE WOONWIJK
in de Josafath-site te Brussel
MEER DAN 5000 EXTRA INWONERS
VOOR DE STAD
GESCHIKT VOOR GEZINNEN MET KINDEREN
Opdrachtgever: Commons Josaphat

Specifieke opties voor Josaphat
De twee grote obstakels voor een leefbare
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 kunnen alle parkeerplaatsen ondergronds voorzien en ook het verkeer van
auto’s kunnen op de ondergrondse niveau
worden georganiseerd. Hierdoor krijgen we
een autovrije voetgangerszone met goede
verbindingen naar de rest van de stad.
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Wonen
1/3 sociale huisvesting
1/3 hogere klasse woningen
STEDELIJKE FUNCTIES
Hotel, sportcentrum, station en tram, winkels, horeca, diensten, kantoren
RECREATIEVE en groene ruimten met vijver,
park en teamsporten.
Weefsel architectuur
Brussel heeft een traditie van vreugdevolle
architectuur (art nouveau en classicisme)
met een verticale expressie. In dit project
voozien we groene architectuur die deze
vrolijke expressie omvat.
De belangrijkste gebouwen op de twee
pleinen hebben een verticale windmolen,
ze functioneren als een herkenningspunt.
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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 kindvriendelijke 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.

DE INKOMTOREN
De inkomtoren met hotelfunctie is een
herkenningspunt voor de wijk.
Het inkomgebouw bevat mogelijke functies:
woningen met eigen tuin
tentoonstellingszalen
hotel, restaurants en cafés
gemeenschappelijke functies
kantoren
bed and breakfast
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Veilige schoolroutes
De lagere scholen en kindercreches zijn
allemaalgelegen op max. 400 m loopafstad van de woningen. De schoolroute
is veilig en volledig verkeersvrij.

CONCEPT :

KINDVRIENDELIJKE STAD MET HOGE WOONDICHTHEID.
Dit concept is gebaseerd op het idee van een levend woonweefsel, gevoed
door een permanente groei en aanpassing aan de veranderende behoeften.
Het gesloten blok systeem geeft 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 beantwoorden. Deze hoge
dichtheden, samen met een kindvriendelijke 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.

DE BELANGRIJKSTE doelstellingen en strategie
Verdichting van het wonen
De belangrijkste redenen waarom verdichting nodig:
1. snelgroeiende van de bevolking
2. de uittocht van gezinnen met kinderen (middenklasse)
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De residentiële 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

2014 - HET BROUCKEREPLEIN
TE BRUSSEL
Alternatief ontwerp voor het
Brouckereplein en omgeving.
De twee modernistische gebouwen afbreken
is de beste optie.
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 kantoorfunctie wordt best
aangevuld met de woonfunctie.
Deze architectuur conflicteert 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 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.
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 Muntplein is nu een kaal plein met
ongunstig microklimaat.
Het is nu een lege en ongezellige ruimte.

Het Muntplein kan ook een gezellige woon
sfeer uitstralen, met winkels op het gelijkvloers. De daktuinen en de dubbele gevels
zorgen voor buffering van de wind en verbeteren het micro-klimaat
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De Wolvengracht: grootschalige gebouwen
verstoren het stedelijk weefsel.

De Wolvengracht als versterkte commerciële verbinding tussen het stadscentrum en
het Brouckereplein.
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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.
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 .
Versterken van de ontmoetingsfunctie dank
zij sfeervolle stedelijke ruimten met een
permanent podium voor straatmuzikanten
en evenementen.
Sfeerversterkende elementen toevoegen
zoals de oude Brouckere fontein.
De tram: een essentieel onderdeel van de
leefbare voetgangersstad.
De storende modernistische gebouwen vervangen door aanpaste groene architectuur
met kantoren en woningen.
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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.

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;
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.
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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.
Shelter - permanent podium
Wat de meeste mensen willen: 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.
Het nieuwe Brouckereplein krijgt een menselijke 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 te Brussel
Ontwerp, uitgewerkt op basis van een
stedenbouwkundige studie van Elias Vanderstadt.
Studies en observaties
Het studiegebied situeert zich aan Tour en
Taxi ter hoogte van de nieuwe geplande
brug over het kanaal.
Determinerend zijn de aanwezigheid van
- het Noordstation 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 voorzieningen en het gebrek aan stedelijke ontmoetingsruimte op menselijke
schaal.
Naast het kanaal is er ook de drukke Willebroeckkaai, die een sterke barriere vormt
tussen de twee zijden van het kanaal.
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DE LOOPLIJNEN EN VERBINDINGEN
We onderscheiden:
Zwart:
De dagelijkse pendelstromen van het station naar Tour en Taxi.
Groen:
De bewonersrelaties tussen de twee kanaaloevers.
Groene stippellijn:
Nieuwe bewonersrelaties
Daarnaast zijn er ook nog de recreatieve
voetgangersrelaties langsheen het kanaal.
Al deze routes komen samen ter hoogte
van de nieuwe brug.
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 functioneren als verbindende architectuur om verschillende bevolkingsgroepen samen te brengen.
Het is een ontmoetingsplaats tussen
Aan de noordzijde

de middel klasse bewoners
de pendelaars
de expats
Aan de zuidzijde

de lager inkomst groepen
de lokale bewoners
de werklozen
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VERBINDENDE ARCHITECTUUR
MET EEN BRUG-GEBOUW
Aan de ene zijde van het kanaal is er een
grootschalige autogerichte laan zonder
voorzieningen (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 voorzieningen.

De verbinding tussen twee totaal
verschilende stadsdelen is een
uitdaging met veel potenties.

Herdefiniëren 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 automatisch gevoed worden door de aanwezigheid van deze bevolkingsgroepen.

De verbindende kracht van een
ontmoetingsplein met informele
markt op een brug.

De functies van de gebouwen op de brug
Op de brug is een mix van functies voorzien:
langs de noordzijde: kantoren
langs de zuidzijde: woningen
op het gelijkvloers: winkels en diensten
geconcentreerd rond de informele markt
In het midden: de informele markt en de
tramhalte.
Langs de zuidzijde van de brug, langsheende kanaaloevers: sociale en middel klasse
woningen met op het gelijkvloers ateliers
voor de lokale bewoners.

Noordzijde: kantoren
Zuidzijde: woningen
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DE INVLOEDSZONES
Deze activiteitzones worden in het ontwerpconcept opgenomen en aangevuld
met de woonfunctie met een goede mix
van 1/3 sociale 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 vertikaal 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-Site.
Cruciaal is de connectie tussen deze twee
delen, de brug heeft dus naast de OostWest verkeersverbinding ook een potentiële sociale Noord-Zuid verbinding.
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DE ZUIDZIJDE
De informele markt op de brug maakt een
verbinding 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
appartementen worden dank zij dit verbindingsgebouw uitgenodigd naar de zuidzijde.
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DE NOORDZIJDE
De noordzijde van het verbindingsgebouw
bevat vooral kantoren omdat de noordorientatie niet interassant is voor de woonfunctie.

Het bruggebouw heeft op het gelijkvloers
winkels, diensten en horecafuncties 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 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.

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 het ambachtelijke karakter.

HET MARKTPLEIN
Het plein is visueel sterk verbonden met de
kanaalsfeer
en geeft een monumentalal vergezicht op het
kanaal.
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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.

Evenwicht tussen rustige woonsfeer en
drukke marktsfeer.
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CONSUMENT ONTMOET PRODUCENT
De informele markt is in combinatie met de
terrassen een unieke communicatieplaats
tussen consument en producent.
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2015 - HERAANLEG SCHUMANPLEIN TE BRUSSEL
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.
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
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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

Optie op korte termijn.
De Kortenberglaan blijft in een eerste fase verbonden 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 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.
Optie op lange termijn.
In een latere fase 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
alternatief.
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Eerste fase:
overkapping zonder drastische wijzigingen in de verkeerssituatie

Tweede fase op langere termijn
Pendelverkeer per auto wordt grotendels vervangen door een sneltram.

AMFITHEATER
Tegenover het Schumangebouw: een amfiteater
Onder het Schumangebouw: winkels en
diensten.

EEN “GREEN LINE” VOOR BRUSSEL
Een groene voetgangersverbinding tussen
het Berlamontgebouw en het Luxemburgstation is praktisch heel goed realiseerbaar.
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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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EUROPEES DORP
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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UPDATE STUDIE TRANSITPARKINGS BRUSSEL - 2014
OP BASIS VAN OORSPRONKELIJKE STUDIE UIT 1979
VAN JAN TANGHE, WIM WESSELS EN HUGO VANDERSTADT
EEN OPLOSSING VOOR DE PENDELFILES ROND BRUSSEL
De meeste autopendelaars komen uit de onmiddelijke periferie van Brusssel.
In deze villawijken is er nu geen volwaardig alternatief voor de auto.
De tram op eigen bedding met kleinschalige parkings kan en zal een oplossing brengen in combinatie met kleine electrische voertuigen als voortransport.

Voor de stad is een overkoepelend fijnmazig tramnet noodzakelijk om op
loopafstand 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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INBREIDING met hoge woondichtheid op domein Sarens te Londerzeel
VERDICHTING IN HET WOONWEEFSEL 60 woningen/ha
60 woningen/ha met clusters van vier woonlagen.
Bebouwde oppervlakte: 7300 m² x 4 = 29.200 m².
Aantal woningen: 300 aan gem. 100 m² per woning

GEINTEGREERD WOONWEEFSEL
Het komt er op aan om kwalitatieve architecturale oplossingen te bedenken die tegemoet komen aan de woonwensen en de nood aan verdichting.
VERDICHTEN ZONDER ‘APPARTEMENTISERING’ IS MOGELIJK
met de verhoogde straat: de gestapelde rijwoning met herkenbare
voorgevel
2. met daktuinen: de gestapelde villa
3. met gemeenschappelijke binnentuinen; contact met buur en natuur.
1.
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VERDICHTING MET WOONTORENS: 58 woningen / ha
58 woningen/ha met vier woontorens van 18 verdiepingen.
Bebouwde oppervlakte: 7200 m² x 4 = 28.800 m²
Aantal woningen: 288 aan gem. 100 m² per woning

WOONTORENS
Voor gezinnen met kleine kinderen is er geen buitenspeelruimte onder
toezicht van de ouders mogelijk.
1. Woontorens geven te veel inkijk in de bestaande privé tuinen. Dit
geeft een ontwaarding van de bestaande woningen.
2. Meer groene ruimte?
Het argument dat torens meer groene ruimte geven klopt niet helemaal omdat die groene ruimte niet direct visueel en auditief verbonden is met de woningen.
3. Het veiligheidsgevoel van de semi publieke ruimte is niet aanwezig.
Met andere woorden: de groene ruimten tussen de torens is niet
kwalitatief, het zijn doorwaai-ruimten met een ongunstig micro klimaat.

Uitzicht op de verhoogde straat

Het binnenplein - woondichtheid: 60 woningen per ha.
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Het binnenplein - woondichtheid: 44 woningen per ha.

INPLANTING VOLGENS HET CO-HOUSING - CLUSTER PRINCIPE.
1. Berm
De berm bevat de vervuilde grond van de site, een biologische
sanering is mogelijk via de juiste planten die de zware metalen
en de chloorwaterstoffen uit de bodem halen.

De basis van het ontwerpvoorstel zijn een viertal binnenpleinen van gemiddeld 40
op 50 meter. Deze verkeersvrije binnenpleinen hebben telkens de mogelijkheid voor
cohousing gemeenschappen met een gemeenschapshuis.

2. Co-housing groep
De binnenkoer is een semi-publieke ontmoetingsruimte waar
kinderen onder toezicht kunnen spelen in een veilige omgeving
en waar de bewoners mekaar kunnen ontmoeten.
3. Volkstuinen
Bij hogere woondichtheden zijn volkstuinen nodig voor de
mensen die een moestuin willen.
4. Eetbaar bos en speelbos
Voor jong en oud is er een bosje ter beschikking met vele creatieve mogelijkheden.
5. Bestaande visvijver
6. Aquaponics
In een serre is productie mogelijk van groenten in combinatie
met viskweek. De groenten zuiveren het water voor de vissen
en de vissen zorgen voor voeding voor de groenten.
7. Bestaande evenementenzaal van 'De Kampagne'.
8. Infiltratievijver
9. Sjotveld
10. Lagere school met veilige looproute
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CH: Commonhouse (gemeenschapshuis) in elke cluster
P: Parking

VEILIGE OMGEVING VOOR GEZINNEN
MET KINDEREN.

Voetgangers
Men kan te voet gaan winkelen en naar de school zonder autoverkeer te kruisen.
Fietsers
De fietsenstallingen zijn geïntegreerd in de woonblokken.
Auto
De autoparkings zijn in de onmiddellijke omgeving van de clusters voorzien.
Boven de autoparkings zijn zonnepanelen voorzien zodat de elektrische voertuigen kunnen opladen.
Bereikbaarheid
Alle woningen zijn ten alle tijde bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer (ambulance, brandweer
enz..)
De woonclusters zijn verkeersvrij, maar wel voorzien voor laden en lossen.
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2017 - PROJECT PAPENVEST TE BRUSSEL:

VERVANGING BESTAANDE BOUWBLOKKEN
DOOR NIEUWBOUW
MET ZEER HOGE WOONDICHTHEID - 250
WONINGEN PER HA.
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UITGANGSPUNTEN EN ONTWERPINSTRUMENTEN
1. HET GESLOTEN BOUWBLOK
Met 5 woonlagen kan met met het gesloten bouwblok 200 woningen per ha realiseren en
toch nog het contact met de begane grond behouden. De gemeenschappelijke binnentuin
geeft een ideaal microklimaat voor spontale ontmoetingen.

Contact met de gond is mogelijk tot 5 woonlagen

2. HET GROEN PLATEAU
Het groene plateau heeft tal van voordelen:
de ruimte eronder is multifunctioneel
zeer toegankelijke en volwaardige buurttuin
veilige ontmoetingsruimte
aangenaam microklimaat
kindvriendelijk.

Natuurlijk licht met ‘solartubes’.
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3. DE VERHOOGDE STRAAT : instrument voor verbindende
architectuur.

Vanwege de wedstrijdprocedure kan in deze fase niet veel van de architectuur getoond worden.

De verhoogde straat is een passerel van ten miste 3 m
breedte, zodoende is er mogelijkheid voor spontaan contact.
De verhoogde straat bevordert de herkenbaarheod en de
diversiteit zonder de eenheid te schaden.
Iedere bewoner kan zijn eigen voorgevel vorm geven.
De verhoogde straat als een remedie tegen de appartementisering;
--er is een eigen herkenbare voordeur aan de straat,
--men heeft zijn eigen herkenbare woning,
--spontaan contact met buur en natuur is mogelijk.

4. DAKTUINEN: een instrument voor meer groen bij hoge woondichtheden
Dank zij daktuinen kan men de ‘gestapelde villa’ creeren.
De ecologosche voordelen zijn zeer groot:
--meer biomassa
--urban farming
--duurzaam waterbeheer.
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5. VERBINDENDE ARCHITECTUUR
Cohousing wordt enerzijds gekenmerkt door de aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimten
zoals een gemeenschappelijke eetruimte.
Anderzijds is er de sterke betrokkenheid van de bewoners in het gebruik van deze ruimten.
De gewenste grootte is proefondervindelijk vastgesteld op 20 à 30 woningen.
Concreet wil dit zeggen dat we woningclusters voorzien van 20 à 30 woningen rondom een of
meer gemeenschappelijke ruimten. Indien deze niet gebruikt worden door gebrek aan interesse,
dan kunnen deze ruimten altijd als woningen ingevuld worden.
Deze commonhouses (CH) zijn gelegen op de toegangen tot het groene middengebied op het
groene plateau, zodat een spontane sociale controle ontstaat.
Op deze wijze is de cohousing gemeenschap geen getto, maar een geïntegreerd sociaal netwerk,
waarbij de commonhouse (CH) dienst doet als schakel in het contact tussen het staatleven en het
buurtleven.

6. INTEGRATIE IN HET WOONWEEFSEL
HET WOONWEEFSEL: DE STRATEN EN PLEINEN ALS
ONTMOETINGSRUIMTE OP SCHAAL VAN DE MENS
Een plein en een toren gaan samen op voorwaarde
dat
- het transitie woningen betreft (tijdelijk verblijf van
een drietal jaren), de bewoners zijn koppels zonder
kinderen of alleenstaanden,
- de toren in onevenwichtige relatie staat tot het
pleinen
- geen storend slagschaduw veroorzaakt,
- de valwinden gebufferd worden door een absorberende gevel met o.m. terrassen en ruwe bekledingen.
Vanwege de wedstrijdprocedure kan in deze fase niet veel
van de architectuur getoond worden.
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Niettegenstaande de woondichtheid van 2O0 woningen per ha is
een leefbare straat mogelijk zonder storende schaduwen.

Op de plaatsen waar straten mekaar kruisen zijn aandachtspunten;
groene elementen, dienstenfuncties, terrassen e.d. zijn er op
hun plaats.
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Vanwege de wedstrijdprocedure kan in deze fase niet veel van de architectuur getoond worden.

Zie schema
7. BIO-ECOLOGISCHE BOUWMETHODEN

DUURZAAM BOUWEN, BIOBASED BOUWEN EN TOEPASSING VAN DE CRADDLE TO
CRADDLE PRINCIPES WAARBIJ DE BIOMASSA NA DE BOUW GROTER IS DAN ERVOOR.

Het groene plateau en de daktuinen zullen
zorgen voor een toename van de biomassa
en een groen uitzicht.
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Vanwege de wedstrijdprocedure kan in deze fase niet veel van de architectuur getoond worden.

DE BELANGRIJKSTE PUBLICATIES
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
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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
Stichting, bespreking van diverse pilootprojecten
waaronder o a het pilootproject Steenhuffeldorp
zone 30.
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GEMEENTELIJK WATERBEHEER IN HET
BUITENGEBIED, 2003
Handleiding voor een trendbeuk.
Uitg. Ecobooks.

HET AUTONOME HUIS, 2013
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Een handleiding naar meer zekerheid.
Uitg. Ecobooks.

HET NIEUWE WONEN, 2015
Een hefboom voor een warme samenleving.
Praktische handleiding over cohousing en ecohousing
Uitg. Ecobooks.

NIEUWSBRIEVEN VAN ’HET AUTONOME HUIS’
2016

Nieuwsbrief 24: Het Nieuwe Wonen.
Nieuwsbrief 25: De Watermotor

2015

Nieuwsbrief 23:
Nieuwsbrief 22:
Nieuwsbrief 21:
Nieuwsbrief 20:

2014

Nieuwsbrief 19:
Nieuwsbrief 18:
Nieuwsbrief 17:
Nieuwsbrief 16:
Nieuwsbrief 15:
Nieuwsbrief 14:
Nieuwsbrief 13:

Alternatieven voor woon- en kantoortorens - DEEL 2.
Gratis download e-boek.
Tesla batterij - Een energierevolutie.
Alternatieven voor woon- en kantoortorens - DEEL 1.
De Autonome Stad.
Nieuwe Architectuur voor een Nieuwe Stad - DEEL 2.
Nieuwe Architectuur voor een Nieuwe Stad - DEEL 1.
De Kindvriendelijke Stad.
Visie 2050: Brussel: Autovrij.
Visie 2050: Brussel: van betonwoestijn naar groene hoofdstad.
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 transitie – DEEL II
Nieuwsbrief 8: Architectuur in transitie – DEEL I
Nieuwsbrief 7: Visie 2020: een andere wereld.

2012

Nieuwsbrief 6:
Nieuwsbrief 5:
Nieuwsbrief 4:
Nieuwsbrief 3:
Nieuwsbrief 2:
Nieuwsbrief 1:
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De autovrije stad.
De nieuwe architectuur: Bio-Klimatisch.
Groene hoogbouw.
Urban Farming.
Het nieuwe rijden: autonoom, gratis en groen.
De zonneparken = de toekomst ?

SAMENVATTING CURRICULUM VITAE
1. Algemene informatie
Naam : Hugo Vanderstadt
Burgerlijke staat: gehuwd met Marleen Muylaert
Geboren te Steenhuffel op 17 april 1949
Architect en stedenbouwkundige, specialisatie: stedenbouwkundig ontwerpen, groene architectuur en energieneutrale gebouwen.
Adres: Heerbaan 132 - 2901 Londerzeel
Tel.: 052/371138
E mail: hugo.vanderstadt@eco-housing.be
Websites:
www.eco-housing.be
www.hetautonomehuis.be
2. Studies
•
•

Architectuurstudies: 1958 - 1973
Stedenbouwkundige studies : 1971 - 1974

3. Stage bij Prof. Jan Tange - Groep planning te Brugge: 1973 1975
4. Praktijkervaring bij Groep planning : 1975 - 1979
•
•
•
•
•

56

Structuurstudies te Brussel - De Marollen, St. Jans Molenbeek,
Jette
Uitwerking structuurplanning te Brugge
Alternatief voor de metro te Gent; tram op eigen bedding
Ontwikkeling van diverse woonwijken op basis van het het
woonerfconcept
Studie transitparkings te Brussel

5. Studiereis naar Boston (MIT):1979

6. Van 1980 tot 2000 - Prive praktijk stedenbouw, architectuur
en onderwijs
Architectuur: van 1980 tot 1996: bio-ecologische prive woningen en invulwoningen in het Begijnhof te Mechelen.
Stedenbouw: van 1980 tot 1999: stedenbouwkundige studies te Londerzeel
en Kapelle op den Bos
Architecuuronderwijs ST. lUCAS bRUSSEL van 1979 tot 1983
Praktijk atelier 4° jaar architectuur:
lnbreidingsarchitectuur,
leren ontwerpen in de stedenbouwkundige context.
Vanwege tijdsgebrek is deze onderwijsactiviteit gestopt.
Vormingswerk en lezingen rondom ruimtelijke ordening en bio-eclogisch
bouwen,
tot 2094 via VZW ‘Het Genootschap voor Gezond Bouwen enWonen
na 2094 via het Vlaams Instituut voor Bio -Ecologsich bouwen

7. Van 1998 tot 2006 - Duurzaam waterbeheer

2014

Adviesstudies voor gemeenten o.m. Halle, Herzele, Berlaar , Opwijk, Rotselaar, Kortenberg, Asse, Geraadsbergen, Aalter, Genk,
Gent, Gestel, Huizingen, Londerzeel, St Antelinks, Waasunster.
Studiedag in 2003 in samenwerking met de VVSG te Bornem.
Publicatie: 'Duurzaam waterbeheer in het buitengebied - handleiding voor een trendbeuk'

•

8. Van 2006 tot 2010 - Cohousing te Clabecq
Opmaak masterplan voor de dorpskern met inbreidingsgebied
voor sociale woningbouw
Uitwerking en bouw van het eerste cohousingproject in Belgie met
doorgedreven inspraak van de bewoners.
22 wonigen en gemeenschappelijke voorzienigen in een vierkantshoeve.
9. Van 2010 tot 2017 - ALTERNATIEVE PROJECTEN IN HET KADER
VAN URBAN RENAISSANCE
Zie portfolio: de 3D presentaties.
2012
•
•

Het nieuwe kwalitatieve stedelijke wonen met hoge dichtheid.
Omvorming van het rijksadministratief centrum (Pachecolaan
te Brussel) tot een groene kindvriendelijke woonwijk met hoge
dichtheid.

2013
•
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Alternatief voor de Wetstraat te Brussel.

•
•

Ontwerpvoorstel voor een alternatief architectuurproject ter vervanging
van het Post-gebouw en het Philips-gebouw aan het Brouckereplein.
Ontwerpvoorstel voor Ninoofse Poort, een alternatief voor de torens in
het park.
Ontwerpvoorstel voor de ontwikkeling van de Josafathsite te Brussel.

2015
•
•

Ontwerpvoorstel van een brug-gebouw voor de Picardbrug aan Tour en
Taxi te Brussel.
Ontwerpvoorstel voor de sanering van de omgeving van het Schumanplein met een green line en een groen plateau.

2016
•
•

Ontwerpvoorstel voor zone M aan Tour en Taxi te Brussel met hoge woondichtheid in een groene en kindvriendelijke omgeving.
Masterplan en inbreidingsvoorstel van 300 woningen met hoge dichtheid
voor het project Sarens te Steenhuffel.

10. PUBLICATIES
1974 - l.Y.F.-Symposium in Ljubljana, Joegoslavie

1981 - “Een gezonde mens in een gezond huis”

"Landscape and townplanning and Eurpean Integration"

Boek in samenwerking met diverse architecten van VZW “Genootschap Gezond Bouwen en Wonen”
De principes van de bouwbiologie vertaald voor een breder publiek.

1975 - "Krachtlijnen voor de Ruimtelijke Ordening van
Neer-Brabant"
kritiek op het gewestplan en alternatieve voorstellen.
1975 - "Stad en Onstad"
Een audio visueel leerpakket samengesteld met "Moritoen"en de
stad Brugge en onder de auspiciën van het Ministerie van Cultuur.
1977 - “Wonen of Wijken”
Boek in opdracht van het ministerie van huisvesting in samenwerking met Professor Jan Tanghe en Sieg Vlaminck.
De opdracht: “Hoe sociale woonwijken bouwen die een integraal
onderdeel vormen met het bestaande ruimtelijke en sociale
woonweefsel?”
1981 - "Gezond Bouwen en Wonen"
Brochure van het "Genootschap Gezond Bouwen en Wonen" betreffende de ecologische aspecten van het bouwen.
1981 - “Het Woonerf in een globale stedenbouwkundige visie”
Uitgegeven door "Snoeck-Ducaju en Zoon”.
Betreft: ontwerprichtlijnen voor woonerven in een globaal stedenbouwkundig en verkeerskundig plan.
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1983 - Perscampagne tezamen met de plaatselijke pers en de Bond
Voor Grote en Jonge Gezinnen ter bevordering van de dorps-herwaardering.
1984 - "Hoofdstraten in stad en dorp"
Publicatie van het proefproject van Steenhuffel dorp. Uitgegeven door de
Koning Boudewijn Stichting.
1985 - "Het West vaartpleintje te Kapelle-op den-Bos"
publicatie in de "Langzaam-Verkeerskrant" van september 1985.
1986 - "Fundamenten - Kwaliteit van de Ruimtelijke Omgeving"
Publicatie van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking me
t de K.V. l.V. Met o.a. de diverse aspecten van de inspraakplanning van Steenhuffel en een evaluatie ervan.

1996 - “Duurzaam en Gezond Bouwen en Wonen”
Uitgegeven in eigen beheer: oprichting van uitgeverij 'Ecobooks'
Een handleiding voor de individuele bouwer en de architect inzake
duurzaam en gezond bouwen en wonen.
1997 - “Duurzame Stedenbouw “
Uitgegeven door 'Ecobooks'.
Planning op basis van ecologische principes geeft op termijn het
meest leefbare economische model, met een maximum aan tewerkstelling en plaatsgebonden economieën.
1997 - “Hoe Minder Riolen Hoe Beter”
Uitgegeven door 'Ecobooks'.
Met deze publicatie wordt duidelijk gemaakt hoe duur en inefficiënt de klassieke riolen zijn in het buitengebied. Vooral het
nutteloos en duur transport van regenwater wordt op de korrel
genomen. Voor het eerst wordt het gescheiden systeem naar voor
geschoven als een betaalbaar alternatief voor enerzijds de dure
TRP’s en anderzijds de IBA’s (individuele behandeling van afvalwater)
1999 - “Handleiding in Kleinschalige Collectering van Afvalwater
Uitgegeven door 'Ecobooks'. “
Betreft: nieuwe technieken voor waterbeheer. Het concept “kleinschalig collecteren van afvalwater” wordt toegelicht in samenhang met nieuwe planningstechnieken en een ander beleid.
Uitgegeven door 'Ecobooks'.
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2003 -” Waterbeheer in het buitengebied –handleiding voor een trendbreuk “
UItgegeven doot Ecobooks.
Een volledige handleiding voor het beheer van afvalwater en hemelwater in
het buitengebied.
Deze lijvige publicatie geeft een volledig overzicht van de beschikbare technieken en ook van de praktische aanpak op niveau van de gemeente.
De verschillende stappen om te komen tot een gescheiden riolering worden
er in voorgesteld, zowel op plaatselijke schaal (vanaf de eerste hoorzitting)
tot de opmaak van een volledig masterplan voor het buitengebied.
2011 - “Het Autonome Huis en eco-housing - een handleiding naar meer
zekerheid.”
Uitgegeven door 'Ecobooks'.
Hoe een gebouw ontwerpen zodat het zonder de gekende nutsvoorzieningen
kan bestaan? De diverse technieken worden toegelicht op vlak van water ,
voeding en energiegebruik.
2015 - “Het Nieuwe Wonen - een hefboom voor een warmere samenleving”.
Uitgegeven door 'Ecobooks'.
Cohousing en eco-housing worden in een stedelijke benadering uit de doeken gedaan zodat het duidelijk wordt dat deze nieuwe woonvormen een
belangrijke bijdrage kunnen vormen voor de nieuwe stad.

ARCHITECTUUR REFERENTIE COHOUSING TE CLABECQ
Hugo Vanderstadt: Architect en stedenbouwkundig ontwerper

Wat is cohousing?
Zie het e-boek; "Het nieuwe wonen", auteur Hugo Vanderstadt,
meer info: http://www.hetautonomehuis.be/ebookhnw/
Opdrachtgever:
Bewonersgroep "LA GRANDE CENSE BOUWT" - burgerlijke maatschap
met zetel te 1480 Tubize (Clabecq), Rue des Déportés 4.
Bouwvergunning: 17 april 2008
Aanvang der werken: 12 sept 2008
Voorlopige oplevering: 11 juni 2010
Team:
Architect - stedenbouwkundige Hugo Vanderstadt: ontwerp en coördinatie der werken
Tekenaars: Jan Sooghen en Marleen Muylaert
Landmeter: Seven De Smet
Veiligheidscoordinator: Erik Buytaert
Ingenieur stabiliteit: Fons Kerkhofs
Type werken: nieuwbouw, renovatie en restauratiewerken
Bestemming : co-housing voor 22 gezinnen.
Grootte van het gebouw: 2.068 m² renovatie + 1.660 m² nieuwbouw = 3.728 m².
Isolatieniveau: lage energiewoningen: K 25 tot K 30.
Kostprijs excl. BTW
Winddicht, incl. isolatie:
betaald door de gemeenschap onder leiding van de architect.
Geraamde kostprijs ruwbouw: 2.153.665 euro.
Uitgevoerde werken ruwbouw: 2.231.061 euro.
Uitgevoerde werken (winddicht, incl. nutsleidingen): 2.650.888 euro = 711 euro /m².
Afwerking: door de privé bewoners, met een sobere afwerking van 400 euro/m²
All in bouwprijs: 1.111 Euro/m², excl BTW.
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DE UITDAGINGEN VOOR DE ARCHITECT WAREN ZEER GROOT.
1.
2.
3.
4.
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Ecologisch bouwen met verantwoorde en gezonde materialen
Hoog isolatieniveau; K waarde :25 à 30
Low budget: 1100 euro /m².
De bouwsite is beschermd erfgoed; strenge regels van 'Patrimoine'
moesten gerespecteerd worden.
De bestaande toestand: zeer bouwvallig en gevaarlijk
Korte bouwtijd: max 2 jaar, afwerking en verhuis inbegrepen.
Wateroverlast: water dat van de heuvel stroomt opvangen.
De ondergrond is zware klei met veel wateraders was een bijkomend
probleem tijdens het bouwproces.
De ontploffing in Gislain gaf plots aanleiding tot veel hogere eisen van de
brandweer en de nutsmaatschappijen waardoor er geen gemeenschappelijke meters konden voorzien worden voor water, gas en elektriciteit
Dit gaf veel bijkomende kosten.
Akoestische problemen oplossen in een oude schuur met een zeer beperkt budget.
Inspraak; veel overleg was nodig om tot overeenstemming te komen met
de 22 bouwers.

De inplanting
Gemeenschappelijke buitenruimten: een verkeersvrije binnenkoer, de tuin, de parking.
UItbreiding is voorzien in een tweede fase, daarvoor is een masterpan uitgewerkt in samenspraak met de gemee
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De commonhouse, concept
Gemeenschappelijke ruimten: eetzaal, keuken, speelruimte, hobbyruimte, wasplaats.
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De woningen, concept: maximale inspraak.
Grote verscheidenheid in woningen; ze zijn alle verschillend volgens de diverse wensen van de bewoners, van grote units tot zeer kleine,
van zeer luxueus tot sobere zelfbouw. Elke woning kan zelfstandig functioneren en heeft living met keuken.
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De relevantie van dit project
Dit project is relevant omdat het in een waardevolle historische omgeving toch een mogelijkheid
geeft voor 22 woningen met een hedendaags comfort en een betaalbare kostprijs.
De ervaringen van de architect die relevant zijn:
1. Bouwen met 22 verschillende eigenaars met verschillende bouwprogramma's.
2. Organisatie van de inspraak zodat iedereen evenwaardig aan bod kon komen.
3. Strikte tijdsplanning.
4. Strenge budgetcontrole tijdens de werken.
5. Coördinatie tussen meer dan 30 aannemers.
6. Nastreven van zeer hoge ecologische kwaliteiten.
7. Onderhandelingen met het gemeentebestuur en diverse administraties ter bekoming van een
voorafgaande goedkeuring voor het bouwprogramma.
8. Het rekening houden met een zeer bepalende ruimtelijke context en een bouwheer die geen
modernistische architectuur wou, zonder te vervallen een kopiearchitectuur.
Zie foto: ook in het interieur dienden de oude structuren zichtbaar te blijven met inachtname van
de stabiliteitsproblemen, de voorschriften voor brandveiligheid en akoestiek.
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REFERENTIE COHOUSING TE CLABECQ - ATTEST VAN GOEDE UITVOERING
Opdrachtgever:
Bewonersgroep "LA GRANDE CENSE BOUWT" - burgerlijke maatschap
met zetel te 1480 Tubize (Clabecq), Rue des Déportés 4.
Bouwvergunning: 17 april 2008
Aanvang der werken: 12 sept 2008
Voorlopige oplevering: 11 juni 2010
Attest van goede uitvoering door
Hugo Vanderstadt: Architect en stedenbouwkundig ontwerper
De architectuur van het cohousing project 'La Grande Cense' is tot stand
gekomen na een intensief inspraakproces met alle bewoners en de uitgewerkte plans weerspiegen de wensen van de mensen.
De technische uitwerking, de timing der werken en de kostprijsbeheersing
is verlopen zoals was afgesproken.
De oplevering is binnen het geplande tijdsbestek kunnen gebeuren.
Ondergetekend
Luc Jonckheere,
inititiefnemer van dit project en belast met de opvolging der werken.
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Voor meer informatie over Hugo Vanderstadt en zijn werk zie:
http://www.eco-housing.be
http://www.hetautonomehuis.be
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