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Ecowijken, weldaad voor oud en jong, voor u en ik!                         Erik Rombaut 

Erik Rombaut legt uit hoe de twee dominante stedenbouwmodellen hebben geleid tot het 

mobiliteitsinfarct en de onleefbare steden die we nu kennen. Ook de economische kost van 

het Belgische woonpatroon is immens: wij hebben maar liefst 25% meer energie nodig voor 

hetzelfde welvaartspeil als onze buurlanden. Het file- en gezondheidsleed zijn dan nog niet 

meegerekend. Ons ruimtegebruik moeten we daarom dringend anders organiseren. We 

moeten naar een lobbenmodel. Amsterdam, Berlijn, Valencia en Kopenhagen bewijzen dat 

lobbensteden werken. Maar ook met kleinere projecten  kunnen we de transitie naar 

ecodorpen, -wijken en -steden op gang trekken! 

 

Twee achterhaalde stedenbouwmodellen 

                                                                                                                                                                                                                                  

1. De concentrische stad vormt een ‘olievlek’ 

vanaf een oud centrum, goed zichtbaar op 

foto’s van Athene of stadsplannen van 

Antwerpen en Brussel. Ongestuurde 

stadsuitbreiding verloopt doorgaans volgens 

dit model. Steeds meer ruimte wordt 

volgebouwd. Groene plekken verdwijnen, 

water wordt weggestopt.    

 

 



Toen de auto zijn intrede deed in deze stad, 

ontstonden er vanzelfsprekend conflicten 

tussen auto’s en zwakke weggebruikers. 

Voetgangers werden aan de kant geduwd 

en kregen ondergrondse tunnels om veilig 

over te steken. Gewoon oversteken mocht 

zelfs niet meer. Koning auto moest vrije 

baan krijgen. Ook het openbaar vervoer 

moest wijken. Men stopte het dan maar 

ondergronds (premetro Antwerpen). Pas in 

de jaren ’90 ontdekte men dat in feite de 

auto in de weg reed en zo verdween uiteindelijk de auto van de Meir. De grote verkeers-

onveiligheid en -onleefbaarheid deed gezinnen met kinderen echter naar de rand verhuizen. 

Ze vonden er rust en avontuurlijk groen, maar woonden ook ver van school, werk en winkel. 

Ze waren dus afhankelijk van de auto. Zonder auto geen stadsvlucht. Het onaangename 

neveneffect was verkeerscongestie, verhoogde stress, hogere vervoerskost en nieuwe 

verkeersonveiligheid.  

Daar bleef het niet bij. Het concentrische 

stadsmodel creëerde nog een ander zeer kwalijk 

neveneffect, de zomersmog. Die vinden we niet 

alleen in Athene, maar ook bij ons op warme 

dagen in de zomer. Zomersmog veroorzaakt 

significante oversterfte. Dat bleek duidelijk 

tijdens de hittegolf van 2003, toen van Zuid-

Europa tot bij ons meer dan 70.000 extra 

overlijdens werden geregistreerd tussen juni en 

september, vooral onder oudere mensen en 

CARA-patiënten. Hoe werkt die zomer- of (lage) 

ozonsmog?  Omdat bouwmaterialen als steen, beton en asfalt warmte opslagen, ontstaat in 

de stad een hitte-eilandeffect. Het is er gauw 3°C warmer dan op plaatsen waar er groen of 

water is. Warme, droge lucht is sowieso onaangenaam, maar hitte triggert ook het ontstaan 

van smog. Die bevat behalve schadelijke stikstofverbindingen (Nox’en) ook het giftige ozon. 

In Vlaanderen veroorzaakt zomersmog al gauw 700 tot 800 extra overlijdens. Reken daar de 

sterfte bij door fijn stof, afkomstig van de verdieseling en je begrijpt wat de oversterfte-

statistieken vertellen. Het zijn vooral ouderen die te vroeg sterven door onoordeelkundige 

stedenbouw.   

Is er een weg terug van de hitte-eilanden die volgebouwde stedelijke gebieden zijn? Toch 

wel. Want zowel vegetatie als water, d.i. groene en blauwe landschapselementen, bieden 

verkoeling en betere luchtvochtigheid. Dat effect is er al op microschaal, d.w.z. zichtbaar op 

het infrarood-spectrum van één plant, b.v. een paardenbloem. Op stadsniveau is het 

duidelijk meetbaar. Het Citadelpark en de Blaarmeersen in Gent zijn in de zomer tot 3°C 

koeler dan versteende straten en pleinen en dat komt omdat verdamping warmte 

wegneemt uit het ecosysteem. We moeten dus dringend aan de slag met water en 



vegetatie, oftewel blauwgroene structuren! Met halve maatregelen oftewel symptoom-

bestrijding bij ozonpieken komen we er niet. 

                                                                                 

2. De garden cities of tuinsteden 

ontstonden in het 19de eeuwse industriële 

Engeland als woonmodel voor de 

arbeidersfamilies rond mijnen en grote 

fabrieken. Het tuinstadmodel is ook hét 

model van de Vlaamse verkaveling. Dat 

huisje-tuintje-autootje-ideaal impliceert  

• hoog fossiel brandstofgebruik (en dus 

lage brandstofprijzen) voor de vrijstaande, 

slecht geïsoleerde woningen. In de winter 

kost de verwarming veel energie, in de zomer de koeling. 

• individueel autobezit is nodig. Jaarlijks gaat in dit land dan ook 5 miljard euro naar 

salariswagens. 

• ook een woonbonus is noodzakelijk voor dit systeem. 

Het grote probleem met dit model is dat openbare nutsvoorzieningen als riolering, openbare 

verlichting, huisvuilophaling en post eigenlijk onbetaalbaar zijn precies door de verkaveling 

en verlinting en dat wij samen met Malta koploper zijn qua verzegelde d.w.z. bebouwde of 

geasfalteerde oppervlakte. De gigantische maatschappelijke meerkost van onze ca. 35.000 

ha verkavelings- en 4100 tot 6000 km lintbebouwing in Vlaanderen, lijkt nog niet tot het 

beleid te zijn doorgedrongen. Maar dat 11 miljoen Belgen of 6 miljoen Vlamingen een heel 

land nodig hebben, terwijl daarvoor in het buitenland vaak één stad volstaat, zou toch 

duidelijk moeten maken dat de scheiding van de functies wonen-werk-recreatie (verdedigd 

door o.a. Le Corbusier) ecologisch en sociaal niet te verdedigen blijft. Om evenveel BNP te 

creëren als pakweg een Duitser heeft een Belg 25% meer energie nodig! Sleutelen aan de 

loonkloof met het buitenland zou dus wel eens sleutelen aan onze ruimtelijke ordening 

kunnen betekenen. Maar o wee de politicus die aan één van de pijlers van ons woonpatroon 

en onze ruimtelijke chaos raakt!  

Tenslotte zijn al die verkavelingen ook extra problematisch voor ouderen omdat zij vaak 

wonen in de minst geïsoleerde en te grote woningen met te grote tuinen, in een 

monofunctionele buurt bovendien, met weinig infrastructuur voor veilig wandelen of fietsen 

en met grote kans op vereenzaming. Wij hebben dus een probleem in dit land! 

De oplossing heet lobben-, vinger- of sterrenstad. 

Deze stad heeft een compact stadscentrum met essentiële functies als ziekenhuizen en 

cultuurcentra en daaromheen hoogdynamische stadslobben met gemengde functies in elke 

lob - zowel wonen als bedrijfsterreinen, kantoren, handel, georganiseerde recreatie - , die 

gedragen zijn door een verkeers- en openbaar vervoersnetwerk. Daartussen liggen de 

laagdynamische blauwgroene vingers met een netwerk van voet- en fietspaden, zachte 

recreatie, stadslandbouw, kerkhof, water, bos en natuur. In de jaren ’30 kozen Hamburg en 



Keulen al voor dit model. In 1935 volgde Amsterdam, in 1948 Kopenhagen en later nog 

Freiburg, Berlijn, Stuttgart, Stockholm en recenter ook Valencia. Deze steden hebben 

begrepen dat de natuur zelf zorgt voor koelinfrastructuur op warme dagen. Zodra de lucht 

stijgt boven de hitte-eilanden, begint er een verfrissende bries te waaien vanuit de koelere 

blauwgroene zone. Geheel gratis. Hoeveel groenblauw er nodig is voor zulke ventilatie kan 

worden berekend. Voor Valencia is dat 200 ha om de temperatuur 3°C te doen dalen.   

Het blauwgroen netwerk scheidt bovendien de woonwijken van elkaar voor autoverkeer. 

Auto’s moeten via een ringweg naar een andere wijk. Fietsers en voetgangers kunnen wel 

binnendoor, veilig bovendien. Zo is de lobbengemeente Houten (Nl) alom bekend voor haar 

fietsvriendelijke ruimtelijke ordening. In Freiburg maakte de voldoende hoge bouwdensiteit 

investering in een bovengronds tramnetwerk mogelijk. Vlaanderen blijft evenwel verder 

bouwen aan de concentrische stad. Sint-Niklaas verhuisde het ziekenhuis naar een 

autolocatie, Aalst bouwt op overstromingsgebied langs de Dender in plaats van daar 

blauwgroene vingers te plannen. Lobbensteden voorkomen juist de problemen die je met 

een ‘klassieke’ ordening creëert.  

Hoe woondensiteit combineren met ecologische en sociale meerwaarde voor ouderen? 

Om te beginnen impliceert een hoge 

bouwdensiteit niet dat je voor woontorens 

kiest, wel dat je publieke en private ruimte 

mengt op wijkniveau. In Culemborg (Nl) 

hebben bewoners zowel een private als een 

gezamenlijke tuin. In Denemarken hebben 

panden vaak een gemeenschappelijke tuin 

en fietsberging. Elders wordt een ruimte met 

wasmachines gedeeld en krijg je het sociale 

effect van de dorpswasplaats van weleer. Of 

hoe het verleden en zijn sociale meerwaarde 

wordt heruitgevonden.  

Er zijn twee belangrijke sleutels om een kwalitatieve hoge woondensiteit te creëren in 

stedelijke lobben. Ten eerste is dat werken met burgerbouwgroepen bij het ontwikkelen van 

projecten, d.w.z. dat bouwheren elkaar leren kennen tijdens het traject, waardoor een 

organisch gegroeid project van cohousing kan ontstaan in plaats van het stereotiepe aanbod 

van projectontwikkelaars. De stedelijke overheid kan bijspringen door een ‘bouwmarkt’ te 

organiseren die als catalysator tussen burgers kan fungeren en die bouwgroepen kan helpen 

om een bouwkavel te vinden op hun maat. De tweede sleutel is zorgen voor een goed 

doordachte publiek-private gradiënt zowel in de groene buitenruimten als binnen in de 

gebouwen. Voor ouderen doet het Abbeyfield-concept precies dat. Het mengt privé 

appartementen met gemeenschappelijke ruimtes – logeerkamers, bijvoorbeeld - , deelt ook 

de tuin en het zoekt een locatie in een multifunctionele omgeving en dicht bij openbaar 

vervoer. Zeker voor ouderen is een verstandige, zowel sociale als groene stedelijkheid nodig. 

Ecowijken zijn dus zonder meer een weldaad voor senioren! 



Bio-ecologisch bouwen en wonen, goed voor leefmilieu en gezondheid! 

          Mark Depreeuw 

Centraal in het concept van bio-ecologisch bouwen staat verbondenheid: met de natuur, de 

medemens en het globale energetische verhaal van de planeet. Die verbondenheid staat 

tegenover de de-links (net zoals in de-link-wentie) van vandaag: de delink tussen ons woon- 

en bouwpatroon en de natuurlijke energie rondom ons, de delink tussen binnenstad en 

omgeving, de delink tegenover anderen i.p.v. een dragend sociaal weefsel en de delink met 

het globale ecosysteem, die zichtbaar wordt in de ecologische voetafdruk van ons voedings-, 

woon- en consumptiepatroon.   

Symptoom van de breuk met de natuurlijke 

energie om ons heen is onze voorliefde voor 

gewapend beton als bouwmateriaal. Wij 

construeren kooien van Faraday om in te 

wonen en te werken, maar die kooien zijn 

energetische nulvelden en hun 

‘huiverdrempel’ ligt laag. Geen wonder dus 

dat je niet opkikkert van een koffietje in de 

ondergrondse cafetaria van het Louvre! 

Soldaten die in bunkers moesten leven, 

ervoeren precies dat. Een ander nadeel van 

beton is dat het productieproces ervan zeer 

CO²-intensief is. En laten we niet vergeten dat we volop petrochemische isolatiematerialen 

aan het gebruiken zijn in onze huizen om minder petroleum en gas te verstoken! Crazy 

gewoon! Een woning moet immers kunnen ademen als een derde huid. Daarom kiezen we 

voor zowel kleding (onze tweede huid) als woning (derde huid) best natuurlijke en geen 

synthetische materialen! Er zijn dus echt veel delinks die we ongedaan moeten maken om de 

natuurlijke relatie met onze omgeving te herstellen.  

In die zin is de term ‘duurzaam’ in veel 

reclame, o.a. voor ‘duurzame’ 

bouwprojecten, vaak misleidend. In het 

Zuid-Afrikaans heet duurzaam ‘nagroeibaar’ 

en dat is precies waar het om gaat. 

Natuurlijke bouwmaterialen zijn 

‘korstmaterialen’. Ze worden niet uit de 

bodem geëxtraheerd. En ze gaan goed om 

met de kosmische energieën. Zo zijn kurk, 

strobalen, vezels van vlas en hennep en massief houten platen zeer duurzaam, maar niet 

alleen dat. Ook economische zijn ze interessant, als we althans niet alleen naar de 

investeringskost kijken maar ook naar de verbruikskost. Woningen in deze biomaterialen zijn 

immers BEN-gebouwen. Komt daarbij dat de bouwtijd kort is omdat er geen droogtijd nodig 

is. Het nieuwe ocmw-gebouw in Balen, bijvoorbeeld, stond er op twee maanden! Als je ook 



de weldadige werking van de materialen op je gezondheid meerekent, is dit in alle opzichten 

een goede investering! 

Hoe kunnen we bovendien de delink met 

onze sociale omgeving ongedaan maken? 

Voor oudere mensen een heel belangrijke 

vraag. Zij vereenzamen immers in het 

huisje-met-tuintje burgerlijk woonmodel. 

Yona Friedman had destijds al kritiek op het 

stereotiepe ‘suburbaan wonen’. Hij vond 

het belangrijk om de kleinschaligheid en 

decentralisatie te behouden. Architectuur 

moest er zijn voor, door en met de mensen. Ze moest mobiel en aanpasbaar zijn. Op vaste 

structuren en instellingen had hij het niet zo begrepen. Een groep individuen vormde samen 

een dorp; een federatie van stedelijke dorpen werd een stad en een federatie van steden, 

dat was dan Europa! Vandaar ook de idee om het dorpse bij uitstek, de boerderij, weer in de 

stad te halen. De Buurderij, ‘urban farming’ of zelfs dakboerderijen passen in dat concept. 

Friedman had echter geen specifieke visie op de integratie van de groep ouderen in zijn 

‘spacial city’.  

Het Abbeyfield-project heeft dat wel. Het laat kleine groepen ouderen samen ouder worden 

in kleinschalig samenwonen. Een alternatief is kangoeroewonen, dat ouderen opneemt in 

een kleine familiale kring. Het is een vorm van intergenerationeel samenwonen. Een derde 

mogelijkheid is samenwonen in een project van cohousing, ook een verhaal van 

verschillende leeftijden samen, zoals ‘De Indruk’ in Borgerhout. Een oude drukkerij in het 

centrum van Borgerhout werd omgevormd tot een woonproject met 18 wooneenheden, 

met elkaar en met de buitenwereld verbonden door passerelles. Behalve die 18 woningen 

zijn er veel gemeenschappelijke ruimtes: een wasplaats, stille ruimte, gastenkamers, een 

centraal atelier voor creatieve hobby’s, een speelstraat. Het is alweer de delink die hersteld 

wordt  door actieve vormen van samenleven, al kunnen hulpbehoevende senioren er 

momenteel niet terecht.  Actieve medioren echter wel. Maar wie weet kunnen zij wel in dit 

netwerk blijven, ook op hogere leeftijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanpasbaar bouwen           Astrid Wittebolle 

Generatievriendelijkheid en toegankelijkheid staan hoog op de lijst met beleidsprioriteiten 

van de stad Turnhout. De stad wil die principes realiseren in duurzame wijken voor 

levenslang wonen. Bovendien beoogt ook het Strategische Plan Zorg om ouderen langer 

thuis te laten wonen in een toenemende zorggraad. Combineer die doelstellingen en de 

keuze voor aanpasbaar bouwen staat in de steigers.  

Groene schepen Astrid Wittebolle is trots dat zij de 

apostel van deze ideeën kan zijn. Ze voelt zich ook erg 

gesteund door ‘haar’ ambtenaren, met name Katrien 

Driesen en Bert Willems, die het onderzoek voor een 

dergelijk beleid op zich hebben genomen en nu volop 

aan de uitvoering werken. Evident is de rol die de stad 

speelt (nog) niet. Doorgaans is het de vrije markt die 

bepaalt hoe we wonen en bouwen. Het komt er dus op 

aan zowel inwoners als ontwerpers te overtuigen. Ook in 

het stadsregionaal verhaal speelt Turnhout de rol van 

trekker te midden van omringende gemeenten die de 

boot nog even afhouden. Maar de idee van aanpasbaar 

bouwen wint terrein. Samen met ‘groene lobben’ en 

‘ontmoeting’ wordt het al een argument in het 

verkooppraatje van sommige ontwikkelaars.  

Waar staat ‘aanpasbaar wonen’ concreet voor? Op 

woningniveau betekent het dat de woning mee kan 

evolueren met de bewoners en hun noden en dus ook 

met een wisselend publiek. Ze is te allen tijde 

aanpasbaar zonder aan de dragende structuur te raken. 

De woning is drempelloos en overal zijn er voldoende 

nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, is er voldoende doorgang en maneuvreerruimte voor 

rollators, rolstoelen of kinderwagens en er is rekening gehouden met de ergonomie, b.v. bij 

de locatie van schakelaars en de hoogte van het toilet. De kernwoningen zijn ook verbonden 

door obstakelvrije routes van 90 cm.     

De visie op aanpasbaar wonen op wijkniveau 

heeft iets weg van cohousing in de zin dat de 

wijk wordt ontworpen om er van wieg tot 

dood te kunnen blijven wonen, wat op zich al 

verbondenheid stimuleert. Turnhout heeft 

inmiddels al twee nieuwbouw- en twee sociale 

wijkprojecten op stapel staan. Ook de site van 

het Elisabethgasthuis wordt vanuit deze visie 

herontwikkeld. Ontwikkelaars engageren zich 

om bijvoorbeeld de helft van alle woningen 

aanpasbaar te bouwen. Het voordeel is dat dit 



de verkoopbaarheid van de woningen met 10% doet toenemen omdat een ruime doelgroep 

hier terecht kan. De woningen evolueren immers mee met de leeftijd en met de al dan niet 

tijdelijke fysieke toestand van de bewoners. Ze zijn echter ook iets duurder, precies om 

latere aanpassingen makkelijk en goedkoop te kunnen houden. 

De stad regisseert het project en volgt het nauw op. Dat is de taak van de stadswerfleider. 

Ook goede communicatie met de burger en overleg- en begeleidingsmomenten met 

potentiële bewoners krijgen veel aandacht. Voor een evaluatie van het projectresultaat is 

het nog te vroeg omdat het even duurt voor de projecten zijn uitgevoerd en de wijken 

bewoond. Maar opvolging is uiteraard de bedoeling. Intussen is het wel een wapenfeit dat 

een groene schepen de nek heeft uitgestoken voor een vernieuwend verhaal van levenslang 

aanpasbaar wonen! 

 

De stem uit de Vlaamse Ouderenraad    Luc Goossens 

Luc Goossens spreekt niet namens maar wel van uit zijn expertise in de Vlaamse 

Ouderenraad. Het thema van ecologisch wonen boeit hem alvast heel sterk. Het feit dat 

nieuwe groene ideeën ingang vinden in het universitaire en het architectenmilieu is een 

indicator voor het beleid, meent hij. De strijd voor ecowijken en duurzaam bouwen is echter 

nog niet gestreden. Luc Goossens voegt alvast twee belangrijke accenten toe aan het debat. 

Vooreerst mag dit verhaal niet in een sociaal en politiek vacuum belanden. We moeten goed 

voor ogen houden dat de meeste oudere bewoners sociaal zwakke bewoners zijn. 15% leeft 

in armoede. Een veel ruimere groep flirt met de armoedegrens. Dat heeft consequenties 

voor het beleid. Het woonbeleid bevoordeelt op dit moment duidelijk de sterke bewoner, de 

eigenaar van een woning. 75% van de woontoelagen gaan via de woonbonus naar eigenaars. 

Die vertegenwoordigen 70% van de woningmarkt. Huurders en huurwoningen zijn goed voor 

30%.  Een herverdeling van de woonbonus naar deze huurders toe is gewoon al vanuit het 

rechtvaardigheidsprincipe een noodzakelijke opgave. Vlaanderen moet dringend werken aan 

een rechtvaardig huisvestingbeleid en dat betekent meer budget voor de sociale huursector. 

Beter of behoorlijk wonen is ook de basis voor de integratie van elke kwetsbare groep, of het 

nu om ouderen of allochtonen gaat. Vlaanderen moet die integratie holistisch aanpakken. 

Dat betekent dat de overheid niet alleen herverdeelt, maar ook borg staat voor de concrete 

begeleiding van de kwetsbare bewoners, bijvoorbeeld bij de keuze van geschikte materialen.    

De vergrijzing is ook een kans voor de overheid om komaf te maken met het ruimtelijk beleid 

van na de oorlog. Dat focuste op eigendomsverwerving en elitaire en individualistische 

huisvesting. Het resultaat is dat er tussen 2020 en 2030 massale leegstand zal zijn van 

‘waardeloze’ woningen die gedateerd zijn qua ligging, leeftijd en kwaliteit. Niemand wil deze 

huizen nog. Het is hoog tijd om hierop te anticiperen en onze ruimtelijke ordening om te 

gooien!  Maar geen ecologische rechtvaardigheid zonder sociale rechtvaardigheid! 

 

 



Het publiek: vragen en antwoorden 

Yves Vanden Bosch, voorzitter Natuurpunt Leuven 

Wat met planologen die gruwen van groen in de stad en die nu nog architecten en 

stedenbouwkundigen opleiden? Hun studenten leren dat de stedelijkheid van een gebouw 

door groen wordt afgebroken. Dat is het tegenovergestelde van wat ANB (Agentschap voor 

Natuur en Bos) vooropstelt! 

Elka Joris,  GroenPlus medewerkster 

Vindt het positief dat men de mensen die gaan wonen in een ecowijk nauw bij het project 

betrekt. Zo’n samenwerking tussen architect en bewoners was er ook in Kopenhagen! 

Sara Sneyers, provincieraadslid Vlaams-Brabant, Groen Merchtem 

Wat doen we met de grote, oude huizen alom, die ooit het levenswerk waren van mensen 

maar nu vergane glorie zijn? Hoe bewerkstelligen we een omslag in de mindset van mensen? 

Ria Van Put, OCMW-raadslid Mortsel 

Als de concentrische stad een historisch feit is, hoe maak je dan ‘in godesnaam’ de omslag? 

Filip Santy, raadslid en oud-schepen wonen en welzijn Kortrijk 

Is bio-ecologisch wonen wel betaalbaar voor iedereen, met name voor mensen die moeten 

overleven? 

Erik Rombaut 

1. Het is niet allemaal kommer en kwel, zelfs niet in Leuven. Het stadsontwikkelingsbedrijf 

heeft net een teambuildingsdag achter de rug over klimaatverandering. Zij zochten naar de 

potenties voor Leuven, met name van de Dijle en van groene vingers als de Parkabdij-site. 

De wil is aanwezig, maar aan kennis ontbreekt het nog, zelfs over wat duurzaamheid is.  

En ja, helaas heeft ecologie en bio in de geesten van sommige proffen niets met de stad te 

maken. De wetmatigheden van de ecologie en de systeemdiensten ervan werken nochtans 

altijd en overal. Architecten moeten die basiswetmatigheden leren kennen en ze moeten 

leren ontwerpen met de natuur en stedelijkheid als complementariteiten. Aan een atelier 

met studenten over natuur in de stad nam intussen ook Jan Schreurs, voorzitter van Gecoro 

Leuven, deel. Er is dus hoop. 

2.Wij doen inderdaad veel te weinig aan participatie in Vlaanderen. Vandaar dat de 

bouwmarkten zo belangrijk zijn en nadien ook werksessies met de toekomstige bewoners. 

Een visie met de bewoners samen vertalen is echt cruciaal. In Culemborg (Nl) werd het 

basisplan zelfs getekend door de kinderen!  

3.Je bouwt inderdaad geen ecopolis op een sociale puinhoop. Wat vooralsnog ontbreekt in 

de sociaal-ecologische stedenbouw zijn goede voorbeelden van bij ons! In Turnhout, Ieper 

en Sint-Niklaas zijn er wel goede ideeën en aanzetten, maar nog geen realisaties.  



4.Hoe je eraan begint? Met kennis en een stadsplan. Dan zie je de bestaande kracht van een 

bestaande stad. Je zet de bril op van de lobbenstedelijke benadering en  je gaat op zoek naar 

contrasten. Info is nodig om te leren herkennen. Dan maak je een langetermijnvisie en 

vervolgens de planning. 

Astrid Wittebolle 

Het belang van participatie is inderdaad erg groot. Op de Heizijdse Velden werkten we met 

infovergaderingen. Het was een lang traject, en mensen verdragen niet goed dat ze niet 

precies weten wat er gaat gebeuren. Dat geeft onrust. We leerden dat het belangrijk is om 

gefaseerd te werken en een kader te scheppen. Bijvoorbeeld eerst de stadsboerderij 

opstarten, vervolgens de buurtwerking, dan het speelweideverhaal met creatieve 

speeltuigen. Wij hebben eigenlijk nooit geleerd om participatie te organiseren met gerichte 

participatiemethodieken. Maar die werken! Zo zijn ze in Roeselare eens aan de slag gegaan 

met vier groepen en legoblokken, waarmee privétuintjes konden worden afgebakend op een 

projectterrein. De deelnemers kwamen zelf uit bij gemeenschappelijkheid als beste 

oplossing voor iedereen, al was het verhaal aan iedere tafel toch iets anders.                         

Wij werken in Turnhout ook met wooninfomarkten met stedenbouwkundige ambtenaren en 

architecten en dat lukt goed.   

Mark Depreeuw 

Wat de kosten betreft, is de investeringsfase inderdaad duurder, maar de gebruikskost is 

veel goedkoper. Je moet bij de kostprijsberekening ook die gebruikskost op 30 jaar 

meenemen en misschien zelfs de lagere dokterskosten. 

Wat de materiaalprijs betreft, moet je met het volgende rekening houden. Bioproducten 

zoals kurk zijn zoals gezegd nagroeibare producten die goed isoleren. Is dat ook zo met 

polyurethaan? De tests daarmee in de uniefs gaan niet na hoe lang een materiaal isoleert of, 

anders gezegd, wanneer het lucht doorlaat. Met polyurethaan is dat al na een uur het geval. 

Natuurlijke materialen laten pas na 8 uur door. Hoe efficiënt is die superisolatie en de 

luchtdichting dan? 

 

BESLUIT: Het TODO-lijstje van Johan Danen  

1.Groen kan en moet lokaal het verschil maken. Bijvoorbeeld in de Gecoro van Bilzen wil 

iedereen wel veranderen, maar ze wachten af. Participatietrajecten zijn zeker nodig, zo niet 

dan krijgen de hardste klagers gelijk. Hun tuinhuis en zwembad werd bijvoorbeeld 

ongemoeid gelaten. Daarom is een langetermijnvisie nodig om op terug te vallen, maar die 

ontbreekt nog. En in de Gecoro van Bilzen wordt het principe van de garage of eigen 

parkeerplaats voor iedereen alleszins nog niet losgelaten. Er is dus werk aan de winkel. 

2.Het Vlaams renovatiepact moet het woonpatrimonium op een energetisch hoger niveau 

krijgen met normen tegen 2050. Maar het groeipad daar naartoe ontbreekt nog altijd. 

Zonder is het echter moeilijk om cesuren te zetten. Daarvoor is regelgeving nodig. Een 



voorbeeld. Viergevelwoningen uit de jaren ’50 sloop je beter dan ze te renoveren. Dat is 

goedkoper. Maar waar trek je precies de grens? 

3.Goed onderwijs en opleiding voor architecten en planners is zeer belangrijk. Progressieve 

ideeën moeten school kunnen maken en het nieuwe normaal worden.  

4.Fel knippen in de woonbonus ten voordele van huurwoningen is een heel moeilijke strijd.  

5.Besturen zoeken vaak wat ze nog wel kunnen doen . Het is dus zaak om de kieren in de 

wetgeving te sluiten. 

6.Een of twee parlementsleden kunnen goede bedoelingen onderuit halen. Zo drukte de 

burgemeester van Dilsen-Stokkem (Open VLD) het eigendomsrecht als absolute eis door. Dit 

soort acties hypothekeerde ook de Bossenkaart. Wat het toekomstbestendig wonen op 

wijkniveau betreft, heeft N.VA goede intenties. Bij CD&V stappen sommigen mee in het 

verhaal. Maar een vlucht vooruit is echt nodig. 

7.Wat de isolatiematerialen betreft, is het ongetwijfeld zo dat de polyurethaanlobby zeer 

sterk is. Het lobbygegeven moet zeker strak in de hand gehouden worden om bio-ecologisch 

bouwen een kans te geven om mainstream te worden. 

8.Bij openbare aanbestedingen zou niet alleen de investeringskost maar ook de totale 

bouwkost meegenomen moeten worden. Hoog tijd dus voor een financieel instrument dat 

dat mogelijk maakt voor de Ruimtelijke Ordening van de stad.      

 


