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INHOUD 

1. DE OPDRACHT 

2. DE UITGANGSPUNTEN EN ONTWERPPRINCIPES: CONTACT MET BUUR EN 

NATUUR 

A. COHOUSING MET GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN EN EEN KINDVRIENDELIJKE 

ARCHITECTUUR 

o een verbindend voetgangersnetwerk met ontmoetingsknooppunten per cluster 

o het gesloten bouwblok met hoge woondichtheid 

o de verhoogde straat, minder appartementen,  meer gestapelde rijwoningen  

 

B. HET BESTAANDE WOONWEEFSEL VERSTERKEN MET DE STRAAT ALS 

ONTMOETINGSRUIMTE OP SCHAAL VAN DE MENS  

 

C. DE BIO-ECOLOGISCHE PRINCIPES: ENERGIE-NEUTRAAL; MEER GROEN IN DE 

STAD, GROENE MOBILITEIT  

o het groene plateau 

o daktuinen als oplossing voor meer groen bij hoge woondichtheden 

o maximale groene oppervlakte 

o BEN-woningen, maximale benutting van zon-en windenergie 

o integratie van de nieuwe vervoerstechnieken 

 

3. DE WOONKWALITEITEN 

A. GEEN APPARTEMENTEN - VERBINDENDE ARCHITECTUUR DANK ZIJ  

o de gestapelde rijwoning 

o de verhoogde straten 

o de knooppunten: intense sociale controle  

 

B. HERBERGZAME BUITENRUIMTEN DANK ZIJ 

o de herkenbare clusters, woonbuurten en individuele woonhuizen 

o de intieme woonsfeer dank zij het gesloten blok 

o het groene plateau zorgt voor  een intieme semi-publieke woonsfeer  

o het ruimtelijk weefsel ondersteunt het sociale weefsel 

 

C . LEVENSLANG WONEN DANK ZIJ 

o opsplitsbare woningen 

o aanpasbaarheid in de tijd 

o de nabijheid van essentiële woonvoorzieningen 

o mogelijkheden voor transitiewoningen (short stay-woningen) 

 

 

4. DE CIJFERGEGEVENS 

 

 

5. NAWOORD 

 

DE NOODZAAK AAN GOEDE PROTOTYPES 

 

DE MEERWAARDEN VAN DIT ONTWERPCONCEPT TEN OPZICHT VAN HET BESTAANDE 

HOOGBOUWCOMPLEX 

 

DE ACHTERGRONDEN VAN DEZE VRIJBLIJVENDE STUDIE 
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1. DE OPDRACHT VAN DE ARCHITECTUURWEDSTRIJD 
Bouwheer: 'Brusselse Woning'. 

 

De huidige open inrichting van de site vormt een breekpunt in het stadslandschap van 

traditionele, gesloten huizenblokken. Dat beïnvloedt de manier waarop de bewoners en 

omwonenden de private en openbare ruimten waarnemen en zich toe-eigenen. De site 

heeft een oppervlakte van ongeveer 1,4 ha (*) en is daarmee groter dan de omringende 

huizenblokken. De projectontwerper zal over deze factoren moeten nadenken (zie het 

rapport met een analyse van de bestaande situatie, dat aan de geselecteerde kandidaten 

zal worden bezorgd).  

 

Het project voor heraanleg omvat:  

350 WONINGEN OP 1,4 HA = 250 WONINGEN/HA.  

o Asbestverwijdering in de 314 bestaande woningen  

o Afbraak van de 314 bestaande woningen  

o Eventuele bodemsanering  

o Bouw van 350 woningen: 210 sociale woningen voor Brusselse Woning en 140 

middenklasse woningen voor de stad Brussel 

o Bouw van een ondergrondse parking met een potentiële capaciteit tot 300 plaatsen 

o Bouw van lokalen voor verenigingen, een dagcentrum voor senioren en infrastructuur 

voor kinderen 

o Eventuele afbraak en heropbouw van de bestaande sportzaal 

o Inrichting van de private en openbare omgeving en van de wegen (met inbegrip van 

de eventuele aanleg van wegen op de site) 

 

Er moet bijzondere aandacht uitgaan naar de volgende elementen: 

o Het stedelijke kader van het project 

o Het feit dat op de site de verschillende voorziene functies naast elkaar moeten 

bestaan 

o De dialoog met het bestaande weefsel 

o De architecturale kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde delen 

o De definitie en het statuut van de private en openbare ruimten 
 
 
 

(*) Bij nader toezien blijkt de oppervlakte volgens het kadasterplan:1,14 ha  
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2. DE UITGANGSPUNTEN EN ONTWERPPRINCIPES: contact met 

buur en natuur 
 

 

A. C0-HOUSING MET GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN EN EEN 

KINDVRIENDELIJKE ARCHITECTUUR  

 

o CO-HOUSING NETWERK 

 

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 optimale grootte van een co-housingcluster 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 zijn gelegen op de toegangen tot het groene middengebied op het 

groene plateau, zodat een spontane sociale controle ontstaat. (Zie schema) 

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  

straatleven en het buurtleven. 
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o HET GESLOTEN BOUWBLOK MET HOGE WOONDICHTHEID  

 

Voordelen van het gesloten bouwblok: 

 

1. De publieke ruimte  met straten en pleinen kan aansluiten bij 

het traditionele straatpatroon, dit resulteert in een meer 

herbergzame en gezellige woonstad. 

 

2. Met 5 woonlagen kan men gemakkelijk 200 woningen per ha 

realiseren, dit is het dubbele van de Parijse binnenstad. 

Dit komt overeen met twee woontorens van 25 verdiepingen; 

maar... met torens in een park kan men geen echte stad maken. 

 

3. Tot 4 woonlagen is auditief en visuele contact  met de begane 

grond mogelijk.  

Zie tekening hiernaast: een uittreksel uit het boek van Jan Gehl: 

"The Human Scale". 

 

4. Semi publieke ruimten in het binnengebied zijn ideale, rustige 

en groene ruimten voor het buurtleven en veilige speelruimte 

voor de kinderen met uitzicht vanuit de woningen naar de 

spelende kinderen. 

 

5. Complexe functieverweving is mogelijk: veel woning types, en 

andere stedelijke functies op het gelijkvloers in contact met de 

straat. 

 

6. De straatwand kan in dialoog met het  verticalisme van de 

rijwoningen, waardoor de menselijke schaal mogelijk is, 

niettegenstaande de grote schaal van het project. 
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o DE VERHOOGDE STRAAT, MINDER APPARTEMENTEN,  MEER GESTAPELDE 

RIJWONINGEN  

 

Appartementen hebben minder woonkwaliteiten dan de rijwoningen en ze zijn ook niet 

geliefd bij gezinnen met kinderen. 

 

De kwaliteiten van de rijwoning zijn gekend: 
1. Herkenbaarheid en uitdrukking van de identiteit dankzij de 

eigen voorgevel. 
2. Aanpasbaarheid dankzij aanbouwmogelijkheden aan de 

achterzijde. 
3. Privaatheid dankzij de privé tuin. 
4. Gevarieerd uitzicht dankzij voor- en achterkant. 

5. Woondifferentiatie gezien elke woning anders is.  
6. Herbergzaamheid dank zij de mogelijkheid. omgesloten 

straatwanden te maken.  
7. Multifunctionaliteit dank zij de mogelijkheden van de 

achterkant. 
8. Hoge woondichtheid dank zij de smalle perceelsbreedte. 

9. Voordelige kostprijs dankzij de compacte bouwwijze. 

 

Appartementen verhinderen het goede contact met buur 

en natuur. 

Het alternatief hiervoor is 'connectieve architectuur': de 

verbindende architectuur van samenhuizen en cohousing. 

De ideale tool hierbij is de verhoogde straat: hierdoor 

kan men zijn eigen woning zichtbaar en herkenbaar 

maken vanuit de openbare ruimte. 

 

 

 

De kwaliteiten van de rijwoningen kunnen meegenomen worden in hogere 

woondichtheden dank zij de verhoogde straat. Zie vergelijkende tabel hieronder  

 

Verbindende architectuur met 

gestapelde rijwoningen 

Traditionele appartementen 

1. Combinatie van gemeenschappelijke 

tuin + daktuin + privè tuin 

1. Geen tuin 

2. Spontaan contact is mogelijk: de 

verhoogde straat en traphal zijn ruime 

ontmoetingruimten. 

2. Gedwongen contacten: donkere gesloten 

traphall en lift. 

3. Ruim terras op het zuiden en voldoende 

privacy 

3. Geen terras ofwel veel te klein  

4. Contact met de natuur en de begane 

grond 

4. Geen contact met de begane grond en 

de natuur 

5. Contact met de buur op de verhoogde 

straten, in de gemeenschappelijke 

binnenkoer en in de commonhouse. 

5. Geen contact met de buur, geen interne 

ontmoetingsruimten 

6. De eigen woning is goed herkenbaar 6. De eigen woning is niet herkenbaar 

7. Creatieve invulling is mogelijk door de 

bewoners zelf: eigen voordeur, veranda, 

overdekt terras, hobbyruimte op het 

gelijkvloers, e.d... 

7. Eventueel klein terras, maar geen eigen 

invulling. 
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De volgende kwaliteitsregels zijn van belang voor dit ontwerpvoorstel: 

 

o zorg voor de privacy van de privé tuinen en terrassen, geen inkijk, 

o voorzijde: eigen herkenbare woning met eigen voordeur, met de verhoogde straat 

kan men een expressie geven van de eigen gevel en de eigen voordeur. 

o achterzijde: gemeenschappelijke buurttuin 

o tussenruimten tussen privé en openbaar ontwikkelen als ontmoetingsruimten. 

o Evenwicht tussen  

     eenheid en diversiteit  

     diversiteit en herkenbaarheid 

o zorg voor ontmoetingsruimten die spontane contacten mogelijk maken 

 

 

o Eenheid in beeldkwaliteit verzoenen met eigen identiteit der woningen. 

 

De structuur van het gebouw draagt zorg voor de eenheid en samenhang de onderdelen. 

 

Met de verhoogde straat kan de 

bewoner, zoals dat het geval is met 

de rijwoning,  zijn identiteit 

uitdrukken en  zijn eigen woning 

kenbaar maken.  

Mits in achtneming van de 

harmonieregel kan de eenheid van 

het gebouw niet in het gedrang 

komen. 

Herkenbare inkom per cluster is mogelijk zodat een tiental buurten kunnen 

onderscheiden worden van op de straat. 
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B. HET BESTAANDE WOONWEEFSEL VERSTERKEN MET DE STRAAT ALS 

ONTMOETINGSRUIMTE OP SCHAAL VAN DE MENS 

 

Dwarsdoorsnede van de straatruimte. 

De straat vormt samen met de verhoogde 

straat één ruimte. 

 

  
 

 

 

 

Op de plaatsen waar straten mekaar kruisen 

zijn aandachtspunten. 

Groene elementen, diensten functies terrassen 

e.d. zijn er op hun plaats. 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe 

architectuur 

staat in 

dialoog met 

de bestaande 

bebouwing.  
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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 plein en geen storend slagschaduw 

veroorzaakt,  

- de valwinden gebufferd worden door een absorberende gevel - met terrassen en ruwe 

bekledingen.  
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LAAGBOUW MET MAXIMUM VIER VERDIEPINGEN AAN DE STRAATZJDE  

 

Het gelijkvloers aan de straatzijde staat in contact met de binnentuin en kan ook 

verbonden worden met de polyvalente ruimte onder het groene plateau. Op deze wijze 

kan een dynamisch stedelijk weefsel ontstaan, gelikaardig aan de bestaande rijwoningen 

met hun "achtergebouwen". 

  

Uitkijk vanuit de woontoren. 
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C. DE BIO-ECOLOGISCHE PRINCIPES: ENERGIENEUTRAAL; MEER GROEN IN DE 

STAD, GROENE MOBILITEIT  

 

o HET GROENE PLATEAU 

 

De binnengebieden in de stad worden gekenmerkt door veel aanbouwen waardoor deze 

tuinzone dichtslibt. Dit gebrek aan groen  is nefast voor de binnenstad. Dit kan verholpen 

worden met een groen plateau. 

De overdekte ruimte kan verlicht worden door solar-tubes die weinig ruimte innemen en 

in de groenaanleg kunnen geïntegreerd worden. 

 

 

De voordelen van een groen plateau 

 

 

1. De ruimte eronder is multifunctioneel 

 

autobergplaats 

fietsen berging 

knutselruimte  

ambachtelijke ruimten 

stapelruimten 

enz... 

 

2. Zeer goede toegankelijkheid 

De ruimte is zeer goed toegankelijk vanuit de omliggende woningen en vooral vanuit de 

woningen op het gelijkvloers, deze kunnen getransformeerd worden in andere functies in 

direct contact met de overdekte ruimte onder het plateau. 

 

3. Volwaardige buurttuin 

Het verhoogd plateau kan een volwaardige buurttuin dragen, met slechts 50 cm 

substraat kan men er volwaardige bomen laten groeien. 

 

4. Veilige ontmoetingsruimte 

Het verhoogde plateau geeft een semi-publieke ruimte die afgescheiden is van de 

openbare weg, waardoor het een intieme buurtfunctie krijgt . Dit geeft aanleiding tot 

intens buurtleven en een veilige ruimte voor de kinderen, buiten het drukke stadsleven. 

 

5. Aangenaam micro klimaat 

 

Het aangenaam micro klimaat met veel zonnige hoeken, zal de semi publieke 

ontmoetingsruimte bruikbaarder en gezelliger maken. 

 

6. Kindvriendelijk 

Visueel en auditief contact vanuit de woning met de speelruimte is mogelijk. 

. 
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 Elke cluster heeft zijn eigen volkstuintjes met een gemeenschappelijke composthoop. 

De sociale controle is verzekerd door de omringende woningen. 

Deze moestuinen zijn een ideale aanleiding tot sociaal contact, ongeacht de verschillende 

huidskleur, taal of cultuur. 
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o DAKTUINEN ALS OPLOSSING VOOR MEER GROEN BIJ HOGE WOONDICHTEDEN 
 
Iedereen wil meer groen in de stad, maar we moeten ook verdichten. 
Woontorens kunnen dit probleem niet oplossen omdat die groene restruimte niet beantwoord aan 

de woonwensen van gezinnen met kinderen.  
 
Daktuinen kunnen de vraag naar de privé tuin oplossen, ook en vooral bij hoge woondichtheden. 
 
Tuinen op de verdieping kunnen individuele 
tuinen zijn of gemeenschappelijke tuinen. 
 

De ecologische voordelen zijn zeer groot: 
we kunnen de biomassa vergroten, 
niettegenstaande de hoge woondichtheden. 
Urban farming wordt mogelijk met privé ofwel 
gemeenschappelijke moestuinen op de daken. 
Duurzaam waterbeheer: het hemelwater wordt 
ter plaatse gebruikt. 

 
 

Daktuinen zijn duur, maar ook betaalbaar  
 
Deze techniek kan ook de sociale mix 
bevorderen; sociale woningen, middle class 

woningen en de gestapelde villas kunnen in 
één gebouw gemengd worden. 
 
Om te voorkomen dat men te dikke vloerdiktes 
moet toepassen bij terraswoningen kan men  
getrapte vloerdikten toepassen. 
Zie tekening  

substraat voor struikgewas: 30 cm dikte 
substraat voor kleine bomen: 50 cm dikte 
 
 
 
 

 

 
Vergelijking van het daktuinhuis met de 
villa in het groen 
 
1. veel goedkoper  

 

2. dezelfde woonkwaliteiten 
 

3. extra uitzicht 
 

4. beter contact met de buren 
 

5. dicht bij de voorzieningen 

 
6. geen auto nodig 
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o MAXIMALE GROENE OPPERVLAKTE   

 

 
Bestaande toestand:  
Opp bouwterrein: 11.412 m² 
Bebouwde opp. 4.270 m²  
Groene oppervlakte tussen de 
torens: 7.124 m². 
Bestaand aantal inwoners: 314 x 

2,1 = 659. 
Groene ruimte per inwoner:   
7124/659 = 10,8 m²/inw. 
 

De groene ruimte is niet direct 

verbonden met de woningen 

 

 

 

 

 
Nieuwe toestand:  
Groenplateau: 5712 m² 
Daktuinen: 3407 m² 

Totaal groene ruimte: 9119 m² 
Aantal woningen 350 
Aantal inwoners 350 x 2,1 = 735 
Voorzien in het ontwerp: 9119 m²  
per m² = 9119/735 = 12,4 m² groene ruimte per inwoner. 
 
Voordelen van de gestapelde rijwoningen met dakterrassen 

o Ze geven een grotere groene oppervlakte dan de woontorens. 
o De groene ruimte is meer bruikbaar en ruimtelijk directer verbonden met de woningen. 
o De sociale controle is zeer intens waardoor deze groene ruimte ook  s'nachts veilig is.  
 
 



16 
 

ONTWERP PAPENVEST - © ARCHITECT HUGO VANDERSTADT 
 

o BEN-WONINGEN, MAXIMALE BENUTTING VAN ZON- EN WINDENERGIE  

 

Zonnepanelen: o - w - orientatie is optimaal 

 

Alle schuine daken zijn integraal bedekt met zonnepanelen op 

maat. 

De daken zijn O-W georiënteerd en hebben en helling van 45 °. 

Dit geeft een maximaal rendement, vooral tijdens de winter. 

Sneeuw blijft niet liggen op daken van meer dan 45° helling. 

 

  

Autonome zonne-stroom voorziening tijdens de 6 wintermaanden 

 

Nodig: 350 woningen x 2.000 kWh/woning = 700.000 kWh PER WINTER 

Voorziene zonnepanelen 

3632 M² /350 WONINGEN = 10,4 M² PANELEN PER WONING  

Tijdens de 6 wintermaanden hebben we een gemiddelde opbrengst van 32,7 

kWh/m². 

Voor 3632 m² geeft dat : 117.676,8 KWH PER WINTER. 

We kunnen voor  17 % zelfvoorzienend zijn tijdens de winter. 

 

Autonome zonne-stroom voorziening tijdens de 6 zomermaanden 

 

Nodig: 350 woningen x 1500 kWh/woning = 525.000 kWh PER ZOMER 

Voorziene zonnepanelen 

3632 M² /350 WONINGEN = 10,4 M² PANELEN PER WONING  

Tijdens de 6 zomermaanden hebben we een gemiddelde opbrengst van  

0,49 kWh/m²/dag x 365/2 = 89 kWh/m² 

Voor 3632 m² geeft dat : 323.246 KWH PER ZOMER. 

We kunnen voor  61 % zelfvoorzienend zijn tijdens de zomer. 

 

 

Windenergie in de stad met een "Savoniusturbine". 

 

De windmolen van het type "savonius" heeft een aantal 

voordelen: 

1. Onafhankelijk van de windrichting, geen krui-inrichting 

nodig. 

2. Al bij lage windsnelheden toepasbaar (vanaf 2–3 m/s). 

3. Geen geluidsoverlast: nauwelijks waarneembare 

draaigeluiden. 

4. Hoge tolerantie tegen turbulentie: is bestand tegen 

abrupte veranderingen in windrichting, zware buien 

(tot ongeveer +50% windsnelheid), deze worden, door 

zijn massatraagheid vereffend, en hebben geen 

invloed op het rendement. 
5. geen trillingen 
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o INTEGRATIE VAN DE NIEUWE VERVOERSTECHNIEKEN 

 

De ruimteverslindende auto zal steeds meer plaats maken voor de kleinere elektrische 

stads wagen. 

De fiets en bakfiets zijn het alternatief voor korte verplaatsingen. 

Dit maakt dat de grote en dure ondergrondse garages in herziening zijn: bergplaatsen op 

half niveau onder een groen plateau zijn een goed alternatief. 

 

De ondergrondse parkings. de opdracht: 300 wagens 

Kostprijs ondergrondse parkings: 50.000 euro per auto 

Een dure ondergrondse garage is mogelijk, maar niet nodig en niet wenselijk. 

 

Alternatief voor de gevraagde 300 ondergrondse autoparkeerplaatsen 

 

 

Bovengronds, onder een groen plateau 

o 50 parkeerpaatsen voor deelauto’s 

o 50 parkeerplaatsen voor mini electrische wagens 

o 50 plaatsen voor bakfietsen 

o 600 fietsplaatsen 

 

 

 

De elektrische fiets: fietsbereik is onbeperkt, gezien de 

trapkracht 

 

 

 

 

De elektrische bakfiets: fietsbereik is onbeperkt, gezien de 

trapkracht 

  

 

 

 

De elektrische trikke: opvouwbaar en meeneembaar op het 

openbaar vervoer.  

Verbruik: 0,014 kWh/km 

 

 

 

 

De elektrische velomobiel: de autonomie is onbeperkt gezien 

de trapkracht  

- verbruik: slechts 0,007 kWh/km  

- in vergelijking met alle andere elektrische vervoerswijzen 

scoort de velomobiel het beste qua verbruik: 0,04 kWh/km  

 

 

 

De lichte elektrische auto (150 à 450 kg)  

- verbruik: minder dan 0,10 kWh / km  

- actieradius: minder dan 100 km  

-  
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Deze 'garage' ruimte wordt verlicht met voldoende natuurlijk licht, o.a.dankzij  

lichtbuizen en verhoogde plafonds 
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3.DE WOONKWALITEITEN 

 

A. GEEN APPARTEMENTEN - VERBINDENDE ARCHITECTUUR DANK ZIJ  

 

o DE CO-HOUSING KNOOPPUNTEN: INTENSE SOCIALE CONTROLE IS MOGELIJK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lokale woonsfeer voor de bewoners is gevrijwaard dank zij een gecontroleerde 

doorwaadbaarheid. 

Het plateau zorgt voor een semi-publiek karakter. 
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In elke knoop bevinden zich de toegang tot de cluster, de trappen, de lift 

en de Commonhouse. 

 

Interne sociale controle en spontane ontmoeting is mogelijk bij elk knooppunt. 

De toegang tot het groene plateau voor het onderhoud met lichte machines is mogelijk  

met een hellend vlak. 

 

 

 

 

o VERBINDENDE ARCHITECTUUR DANKZIJ VERHOOGDE STRATEN 

 

De verhoogde straten hebben een verbindend effect vanwege de spontane 

ontmoetingsmogelijkheden.  

 

Dit systeem met verhoogde straten is tevens extreem 

brandveilig omdat de verticale verbindingen zich in 

open lucht bevinden. 
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o VERBINDENDE ARCHITECTUUR DANKZIJ DE GESTAPELDE RIJWONINGEN  

 

Wonen in een gestapelde rijwoning, niveau 1 

Wonen in een gestapelde rijwoning, niveau 2 
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B. HERBERGZAME RUIMTEN DANK ZIJ 

o HERKENBARE CLUSTERS, WOONBUURTEN EN WONINGEN. 
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o DE INTIEME WOONSFEER MET HET GESLOTEN WOONBLOK. 

 

Wonen rond de binnentuin. Een intieme woonsfeer is mogelijk dank zij het gesloten blok, 

het groene plateau zorgt voor een intieme semi-publieke woonsfeer. 

Elke cluster heeft een eigen architectuur en een gepersonaliseerde inkom.  

 

De herkenbaarheid en de aanwijsbaarheid van de eigen woning is mogelijk, 

zowel langs de straatzijde als aan de binnenzijde van het wooncomplex. 

 

o HET RUIMTELIJK WEEFSEL ONDERSTEUNT HET SOCIALE WEEFSEL. 
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C. LEVENSLANG WONEN DANKZIJ  

o OPSPLITSBARE WONINGEN, AANPASBAARHEID IN DE TIJD EN DE NABIJHEID VAN 

VOORZIENINGEN.  

De voordelen van opsplitsbare 

woningen. 

Gezien de helft van de woning 

kan verhuurd worden geeft 

dit verhoogd inkomen na 

pensioenleeftijd. 

Mogelijk gebruik als 

kangoeroewoning waarbij de 

kinderen kunnen zorgen voor 

de ouders. 

Voor de projectontwikkelaar 

en/of bouwmaatschappij is er 

een grotere aanpassing 

mogelijk aan de 

marktbehoeften. 

  

 

Eengezinswoning 

totale oppervlakte: 93 m² 

 

Plan gelijkvloers  

45 m² binnen de muren 

 

Plan verdieping 

48 m² binnen de muren 

 

Opgesplitst  

gelijkvloers: studio 45 m² 

verdieping; eenkamer woning 

48 m² 

 

 

 

 

 

GELIJKVLOERS STUDIO GELIJKVLOERS EENKAMER WONING 

VERDIEPING STUDIO VERDIEPING  EENKAMER WONING 
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Elke cluster kan een eigen en specifiek woningtype als basis hebben, afhankelijk van de 

inspraak en participatie van de bewoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

ONTWERP PAPENVEST - © ARCHITECT HUGO VANDERSTADT 
 

D. RUIMTE VOOR TRANSITIEWONINGEN  

 

o DE IDEALE PLAATS VOOR TRANSITIEWONINGEN: IN DE WOONTOREN AAN HET 

PLEIN 

 

Met "transitiewoning" (short stay-woningen) wordt bedoeld: een huurcontract van 

maximaal drie jaren. 

Tijdelijke woonplaatsen hebben geen echte meerwaarde voor de stad omdat men 

meestal niet deelneemt aan het plaatselijke socio culturele leven. Immers: integratie in 

de buurt vergt veel tijd zodat men mekaar leert kennen.  
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o TRANSITIEWONINGEN IN DE TOREN  

Twee eenkamer-woningen per verdieping  

 

 

Met transitiewoningen wordt 

bedoeld; een kort verblijf van max. 

drie jaren. Op deze korte tijd is 

een echte integratie in het sociale 

leven niet mogelijk en in die zin 

vormen deze bewoners geen echte 

bijdrage aan het sociale leven. 

De transitiewoningen zijn geschikt 

voor alleenstaanden en koppels 

zonder kinderen. 

 

Transitiewoningen zijn niet 

geschikt voor gezinnen met 

opgroeiende  kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o DE WOONVOORZIENINGEN VOOR DE RUIMERE BUURT 

 

De sporthall:  

onder het groen plateau met 

ruime lichtinval van natuurlijk 

licht.  

 

Uitgevend op het groen plateau: 

 

A. De kindercrèche 

 

B. Het bejaardenlokaal 

 

Op de verdieping:  

 

C. De jeugdlokalen 

 

D. Hobbyruimten 
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4. DE CIJFERGEGEVENS 
 

De terreinoppervlakte: 11.412 M² 

De bebouwde vloeroppervlakte: 11.412 M² 

 

Bestaande toestand: M² 

Opp bouwterrein 11.412 

bebouwde terreinoppervlakte   4.270 

Bestaande groene oppervlakte tussen de torens 7.124 

per m² = 7.124 m²/659 = 10,81 m² groen/ inwoner 10,81 M²/Inw 

 

Nieuwe toestand:  M² 

Groen plateau 5.712 

Daktuinen 3.407 

Totaal groene ruimte 9.119 

Aantal woningen  314 

Aantal inwoners 314 x 2,1 =  577 

Voorzien in het ontwerp 9.119 

per m² = 9119/735 = 12,4 m² groen / inwoner 12,4 M²/Inw 

 

Het wonen 

 aantal 

Bestaand aantal woningen 314 

Nieuw aantal woningen 350 

Eengezinswoningen 284 

Kleine woningen 66 

Op het gelijkvloers 48 

In de woontoren 18 

De aanpasbaarheid van woonconcept 

Opsplitsbare woningen 284 

Transitie-woningen 18 

 

GELIJKVLOERS: straatniveau 

 

 M² 

Garage voor fietsen en deelauto's 5739  

Bergplaats en ambachten  843    

Sportzaal 1217        

 

Garage: in plaats van de gevraagde 300 ondergrondse autoparkeerplaatsen 

50 parkeerpaatsen voor deelauto’s 

50 parkeerplaaten voor mini elektrische wagens 

50 plaatsen voor bakfietsen 

600 fietsplaatsen 

 

GROEN PLATEAU  

 M² 
Jeugdlokalen 400,00 

Creche 200,00 

Winkels  en diensten 1.000 

 Gemeenschappelijke groene ruimte 5.712 

Commonhouses 740 

Ontmoetingsruimte voor bejaarden 200 

 

GROENE ENERGIE 

Voorziene zonnepanelen: 3.632 m² 

Nodig voor zelfvoorziening; 3.500 kWh x 300 = 1.050.000 kWh./jaar 
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5. NAWOORD 
 

DE NOODZAAK AAN GOEDE PROTOTYPES 

Ricard Rogers uit "Urban Rennaisance" 

"Men zal een nooit geziene woonkwaliteit moeten realiseren en dat is een 

immense uitdaging voor de architect van de 21° eeuw." 

 

Willen we de mensen verleiden om terug in terug in de stad te gaan wonen, zullen we 

stedelijk wonen met een zeer hoge woonkwaliteit moeten ontwikkelen.   

Dit alternatief ontwerp wil een antwoord zijn op de appartementisering en de monotone 

woontorens.  

 

DE MEERWAARDEN VAN DIT ONTWERPCONCEPT TEN OPZICHT VAN HET 

BESTAANDE HOOGBOUWCOMPLEX 

 

1. Meer groene ruimte niettegenstaande de hogere woondichtheid. 

2. Meer inpassing in het woonweefsel. 

3. Meer mogelijkheden voor sociaal contact . 

4. Meer mogelijkheden voor levenslang wonen. 

5. Veiliger voor kinderen. 

6. Meer autonomie inzake energievoorzieningen. 

7. BEN woningen. 

8. Urban farming als sociale verbinding. 

9. De menselijke schaal: elke cluster is beperkt van 20 tot 30 woningen. 

10. Grote variatie in woningtypen. 

11. Grote aanpasbaarheid van de woningen. 

 

Dit project is aanpasbaar in tijd en ruimte en is zo geconcipieerd dat het gemakkelijk 

kan aangepast worden aan de noden van de mensen via inspraak en aan de 

veranderende behoeften doorheen de tijd. 

 

 

DE ACHTERGRONDEN VAN DEZE VRIJBLIJVENDE STUDIE 

 

De hoge eisen die men stelt om aan deze wedstrijd te mogen deelnemen (de 

voorselectie) sluit veel ontwerpers uit die vernieuwende ideeën hebben, omdat ze als 

studiebureau te klein zijn om dergelijke grote projecten te kunnen uitvoeren. Nochtans is 

het niet zo moeilijk om een gepaste uitvoerend bureau te vinden eens men het 

ontwerpconcept heeft vastgelegd. 

 

Daarom is dit ontwerp ontstaan, parallel aan het bureaucratische circuit, het is een 

poging om het gangbare te overstijgen en een ontwerp aan te bieden dat misschien niet 

100 % de actuele opdracht weerspiegeld, maar wel de echte behoeften van de stedelijke 

bewoners wil beantwoorden.  

 

Volksjury 

De beste deskundigen zijn de ervaringsdeskundigen. Daarom zou een volksjury heilzaam 

kunnen zijn voor dergelijke ingrijpende projecten. 

 

 

 
Opgesteld door  

Hugo Vanderstadt 

Heerbaan 132- 1840 Londerzeel op 18 april 2017 

Architect en stedenbouwkundig ontwerper 

Info@eco-housing.be 

http://www.eco-housing.be 


