
stedenbouwkundige context



1950



wat morsige volkse wijk : gemeenschapsleven, carnaval, café, processies…



nieuwe ideeën over de stad : CIAM (congrès internationaux d’architecture moderne)



de uiteengelegde stad : alles netjes geordend, met infrastructuur als bindmiddel



een moraliserende ondertoon (Renaat Braem)



gretige inleving in de naoorlogse welvaartstaat, verschuiving van gemeenschap naar gezin…



Le Corbusier op de inhuldiging van de ‘Unité d’habitation’ in Marseille:

‘mettre les ressources sensationnelles de l’époque au service du foyer, cette cellule
fondamentale de la société’



zeker niet emancipatorisch, wel de aanzet naar de consumptiemaatschappij…



de maakbare samenleving…

‘the rational comprehensive planning model’. 

‘With his origins in the Enleightenment
epistemology, an underlying faith in the
possibilities of Reason in public life characterizes
this model. The focus is on the need of 
intervention by the state in markets and in 
‘spontaneous’ social processes, and a central
question is the appropriate form of societal
guidance.’

‘Here is planning at its most heroic, confident in 
his capacity to discern and implement the public 
interest in specific settings. In this model, the 
planner is indisputably the ‘knower’, relying strictly 
on ‘his’ objectivity to do what is best for an 
undiferrentiated public’.

SANDERCOCK, Leonie (1998), Towards Cosmopolis, John 
Wiley & Sons Ltd, Chichester, 258 p. Chapter 4 "The difference 
that theory makes", pp. 85-104



CIAM in de praktijk : Brussel 1974



het individueel verkavelde Vlaanderen als onverwacht gevolg



andere opvattingen



1. Het interbellum modernisme

Bottrop - Schmidt en Rappaport (1926)
Eindhoven - de Casseres (1930)

effectieve groene verbindingen



1. Het interbellum modernisme

leesbare structuur en hiërarchie

Ebenezer Howard (1850-1928) Raymond Unwin (1863-1940)



1. Het interbellum modernisme

radburn ontsluiting : geen kruising tussen motorisch en langzaam verkeer

Radburn - Stein en Wright (1929)



1. Het interbellum modernisme

wisselwerking publiek privaat, oriëntatie

Heimatsiedlung
Frankfurt - Ernst May (1927)



1. Het interbellum modernisme

woningmix, publiek privaat, voorzieningen

Römerstadt
Frankfurt - Ernst May (1927)



1. Het interbellum modernisme

ruimtelijke articulatie
Cité Moderne, Bourgeois (1925)

Kapelleveld, Van der Swaelmen (1926)



2. woonecologie de interferentie tussen gebouwde omgeving en menselijk gedrag 
Vlaeminck S., Ruimtelijke Planning 14, 1985

bijeenleggen van ruimtelijke en sociale kennis; ‘eyes on the street’



menselijk gedrag publiek domein, inkijk, privacy, sociale controle…

2. woonecologie de interferentie tussen gebouwde omgeving en menselijk gedrag 
Vlaeminck S., Ruimtelijke Planning 14, 1985



geleding van de ruimte en filters: openbaar, semi-openbaar, semi-privé, privé

2. woonecologie de interferentie tussen gebouwde omgeving en menselijk gedrag 
Vlaeminck S., Ruimtelijke Planning 14, 1985



2. woonecologie de interferentie tussen gebouwde omgeving en menselijk gedrag 
F. SZCZOT, Eléments analytiques de l'espace urbain – essai de définition du paysage de la ville à 
l'échelle de l'homme, Editions D. Vincent, Paris, 1974

> 3,60 m grens conversatie

> 9 m grens individueel contact

> 12 m grens gelaatsherkenning

> 24 m grens persoonsherkenning

> 135 m onderscheidingsdrempel
menselijke actie



3. burgerbewegingen



3. burgerbewegingen



4. literatuur



5. onderzoek, studies en publicaties



6. stedenbeleid en planning

‘diversiteit in verbondenheid’
Ruth Soenen

rollen :
> inkapseling
> segregatie
> integratie
> afzondering

opbouwen van sociaal kapitaal :
> bonding
> bridging



6. stedenbeleid en planning

planningstheorieën, participatie, samenwerking, coproductie…



observaties



hoogbouw blijft lastig wanneer men sociale interactie wil faciliteren…

1. weerbarstige hoogbouw



de verticale stad is grotendeels een illusie… (unité d’habitation, Marseille)

1. weerbarstige hoogbouw



2. de wijkplattegrond – sociale hefbomen

geen stabiel sociaal weefsel : slechte kwaliteit van woningen, eenzijdige typologie, toewijzing…



2. de wijkplattegrond – sociale hefbomen

monofunctionaliteit : geen small talk (Soenen), geen bridging, geen mogelijkheid tot interactie…



2. de wijkplattegrond – sociale hefbomen

geen filter of privacy-gradiënt, geen toe-eigening van de ruimte door bewoners



2. de wijkplattegrond – sociale hefbomen

geen sociale controle, onbenoemde ruimtes zonder toezicht leiden tot ongeoorloofd gedrag…



2. de wijkplattegrond – schrale kwaliteit publieke ruimte

blinde muren, open vlaktes, onherbergzame plekken



2. de wijkplattegrond – schrale kwaliteit publieke ruimte

geen ruimtelijke articulatie, geen differentiatie, veel ineffectiviteit



2. de wijkplattegrond – schrale kwaliteit publieke ruimte

groene oppervlakte : wel voldoende kwantiteit maar onvoldoende kwaliteit



- sociale controle
- duidelijke toegangen naar semi-publieke ruimtes, interactie met publieke functies of woningen

3. positieve ervaringen



We zitten op ons terras koffie te drinken en gaan straks een toertje wandelen in onze tuin…

3. positieve ervaringen



4.3. dat woonecologische principes gaandeweg realiseert

- aanspreekbaarheid
- mogelijke interactie met bewoners vanuit de publieke ruimte



3. positieve ervaringen

- evenwicht privaat, collectief, semipubliek, publiek



- privacy gradiënt
- filters tussen publieke en private ruimtes

3. positieve ervaringen



- afstemming architectuur stedenbouw
- zichtrelaties tussen publiek domein en gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw

3. positieve ervaringen



- zichtbare interactie tussen functies
- een milde clustering en inclusie via gedeelde ruimte

3. positieve ervaringen



cases



een volledige ommuurde site

1. ‘voorbij de muur’



24 bewoners die met zorg omringd moeten worden

1. ‘voorbij de muur’



aftandse woonomstandigheden

1. ‘voorbij de muur’



laat ons de muur slopen en de wijk uitnodigen…

1. ‘voorbij de muur’



van gesloten domein tot open deel van de wijk

1. ‘voorbij de muur’



de onbruikbare kerk wordt verkocht en verbouwd tot appartementen

1. ‘voorbij de muur’



de tuin wordt gedeeld met de wijk; kinderen lopen er door op weg naar school

1. ‘voorbij de muur’



verlaten fabriek in het stadscentrum : een PPS voor een multifunctioneel programma…

2. van fabriek tot stad



twee wereldbeelden : het afsluitbaar winkelcentrum...

2. van fabriek tot stad



twee wereldbeelden : het afsluitbaar winkelcentrum… versus het continue stadsweefsel

2. van fabriek tot stad



twee wereldbeelden : het afsluitbaar winkelcentrum… versus het continue stadsweefsel

2. van fabriek tot stad



2. van fabriek tot stad



3. monofunctionaliteit van sociale huisvesting doorbreken
jaren zeventig urbanisatie : 
gebouwen in een groen veld



3. monofunctionaliteit van sociale huisvesting doorbreken
herstructurering van de wijk :

1. functioneel opladen
2. ontsluiten
3. plekken creëren



3. monofunctionaliteit van sociale huisvesting doorbreken

4. groene hiërarchie 5. afbouwende volume 6. excentrisch parkeren

1. herkenbaar geheel 2. heldere ontsluiting 3. wanden vormen

zes sturende principes :



3. monofunctionaliteit van sociale huisvesting doorbreken

verdichten om te verdunnen : een moeilijke kwestie in een verkavelingswijk!



3. monofunctionaliteit van sociale huisvesting doorbreken



4. de school in de wijk



4. de school in de wijk



4. de school in de wijk



4. de school in de wijk



4. de school in de wijk

verschillende stedelijke weefselseen gesloten enclave



4. de school in de wijk

parkeren in een compact gebouwhet kanaal met Kuregem verbinden



4. de school in de wijk

verknopen in het groter geheelde publieke ruimte stuurt de ontwikkeling



4. de school in de wijk



4. de school in de wijk



4. de school in de wijk

Atlas buurtwegen 1841



4. de school in de wijk



4. de school in de wijk



4. de school in de wijk



4. de school in de wijk



4. de school in de wijk
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