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Concentrische uitbreiding van steden heeft vele nadelen:  

Snelle en hoge run-off, toenemend hitte-eiland effect,

Gebrek aan ventilatie met koele en vochtige lucht (zomersmog). 

Toenemende afstanden voor stedelingen naar het platteland.  

Vb: Athene (5.000.000 inw. ; Griekenland. )



Totale voorrang voor de auto:

Steden werden steeds meer onherbergzaam en wie het 

(financieel) kan, verlaat de stad naar de groene rand en het 

platteland. 

Sint-Niklaas (B)

Verkeersleefbaarheid van de stad voor ouderen en jonge kinderen is een probleem

oversteekbaarheid.



Een zware verkeersovertreding 

of  absurde verkeersplanning ?

De ‘zwakke’ weggebruiker werd vaak verbannen naar bruggen en tunnels om het 

autoverkeer vrije baan te kunnen geven.



Zelfs de tram reed in de weg (!) en werd in de jaren 1960 

ondergronds weggestopt: meer plaats voor koning auto.

Premetro aanleg Antwerpen (B)

Ondergronds openbaar vervoer is extra drempel voor iedereen, maar vooral voor 

ouderen 



Brussel (1.100.000 inw.): concentrische stadsuitbreiding,

Jonge families met kinderen verlaten het centrum en 

zoeken de groene stedelijke rand en het platteland op.

• (Verkeer)onleefbaarheid

• Gebrek aan avontuurlijk 

openbaar groen

Uit De Corte, 2005



City size The impact of the urban 

heat island effect is 

depending on the number 

of citizens, on the size of 

the city, on the amount of 

blue-green areas and on 

concentric city-expansion.

This has little to do with 

temperature averages but 

deals with increasing 

extremes.

Grafik: Anita Bokwa, Pawel Jezioro

(From S. Lippke, 2010)

Increasing maximum temperature difference 

between urban and rural areas

inhabitants inhabitants
inhabitants

Concentrische stedelijke groei



Het stedelijk hitte-eiland effect (The urban heat island effect)

http://www.epa.gov/heatislands/resources/pd

f/HIRIbrochure.pdf Hogere temperaturen in vervuilde 

stadslucht leidt tot zomersmog 

met teveel ozon



De zomer van 2003 in Europa: ruim 70.000 extra doden

 71 445 extra hittedoden van juni tot september 2003 (= 6,99 % 

verhoogde sterfte in 12 Europese landen in vergelijking met 

referentiejaren (1998-2002). In Frankrijk liep de extra sterfte in de 

tweede week van augustus 2003 zelfs op tot 96,5 %. 

 De extreme temperaturen verergerden ook de blootstelling aan andere 

schadelijke stoffen, zoals troposferisch ozon en fijn stof.

 Slachtoffers: vooral bejaarden en in steden, bij mensen met hart- en 

vaatziekten en ademhalingsproblemen, en bij kinderen jonger dan 4 jaar.

 De impact van hitteperiodes is vaak minder zichtbaar, nochtans vallen er 

vaak érg veel slachtoffers: vergelijk bijvoorbeeld de 1 500 slachtoffers 

van orkaan Katrina van 2005 in de VS met de ruim 70 000 slachtoffers 

van de Europese hittegolf in de zomer van 2003.

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/klimaatverandering/gezondheidseffecten-van-

klimaatverandering/slachtoffers-bij-hittegolven-in-belgi-euml/

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/klimaatverandering/gezondheidseffecten-van-klimaatverandering/slachtoffers-bij-hittegolven-in-belgi-euml/


voorbeeld: 

De koele zomer van 

2000 vertoonde weinig 

ozonproblemen, de hete 

zomer van 2003 

vertoonde een piek in 

ozonvervuiling én in 

ozon-gerelateerede 

sterfte (MIRA,2006b).

Oversterfte in 

Vlaanderen bij 

ouderen als gevolg 

van zomersmog met 

teveel ozon.



De zomer van 2003….in Vlaanderen

 Er was in de zomer van 2003 niet alleen in Zuid-Europese landen sprake 

van oversterfte. Volgens het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 

(Sartor, 2004 in MIRA, 2006b) waren er in de zomerperiode 2003, 763 

extra sterfgevallen (bovenop het normale aantal van 21869) in 

Vlaanderen. 

 Voor 2003 kan ongeveer 30 % (222 van 763) van deze extra 

sterfgevallen toegewezen worden aan luchtverontreiniging door ozon. 70 

% van de extra sterfgevallen in dat jaar zou toe te schrijven zijn aan 

andere verontreiniging (o.m. fijn stof) en/of de hitte. 

 De ozonsmog episode en de hittegolf tijdens de augustusmaand van 

2003 waren de langste en meest intense van de afgelopen jaren.

Kijk voor een update tot 2016:

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/klimaatverandering/gezon

dheidseffecten-van-klimaatverandering/slachtoffers-bij-hittegolven-in-belgi-euml/

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/klimaatverandering/gezondheidseffecten-van-klimaatverandering/slachtoffers-bij-hittegolven-in-belgi-euml/


Oversterfte bij verhoogde temperaturen en ozonwaarden 

in België voor 2006 en 2015 



Droge, warme (vaak vervuilde) stadslucht kost levens.

 Zoals binnen in huis, is ook in de stad te droge, warme 

(en vaak fijnstofferige) lucht niet comfortabel. 

 Vooral oudere mensen met ademhalingsmoeilijkheden 

(CARA patiënten) hebben daar last van (maar ook jonge 

kinderen).

 Vooral in concentrisch groeiende steden is ventilatie met 

koele en vochtige lucht onvoldoende. Het stedelijk hitte 

eiland effect versterkt de zomersmogvorming met teveel 

ozon in de stadslucht.



Stedelijke 

Hitte 

eilanden in 

België



Voorbeeld: Fijn stof (PM2,5) in Antwerpen en in Europa. 

Annual mean fine dust concentration

(PM 2.5, µg/m3) for 2002 in Europe (www.uhasselt.be )
Fijn stof metingen Antwerpen medio 2006 (www.vito.be) 

Antwerpen.

http://www.uhasselt.be/
http://www.vito.be/


Afname levensverwachting in Europa, als gevolg van 

blootstelling aan PM2,5 fijn stof partikels.

http://www.environment.no/PageFiles/1069/part_matt_20en.gi

f

http://www.environment.no/PageFiles/1069/part_matt_20en.gif


Eén ecosysteemdienst in detail:

Het koelend effect van vegetaties.
Infrarood spectrum Zichtbaar spectrum

Niet-begroeide delen van de bodem zijn opvallend warmer dan de bladoppervlakten van 

de plantengroei (Taraxacum sp. paardenbloem en Convolvulus arvensis, akkerwinde)

Kravčík, M. et al., 2008. Water for the recovery of the climate. A new water paradigm. Košice (Slowakia), Typopress-publishing 

house, ISBN 978-80-89089-71-0. 122 pp. Ill 



Het koelend effect van de verdamping (evaporatie) van 

water en van transpiratie door vegetaties.

 Evaporatie (1):  fysische verdamping (van op de bodem en van op 

plant oppervlakten). 

 Transpiratie (2): biologische verdamping. (water opgenomen door 

het wortelstelsel, getransporteerd door de stengel naar de bladeren 

en door de huidmondjes getranspireerd)

 Evapotranspiratie: totale hoeveelheid betrokken water (1) + (2),

 Omdat de verdamping van water veel (latente) warmte wegneemt, 

werkt dit systeem afkoelend in op de directe lokale omgeving. Voor 

de evaporatie van 3 liter/m² water is 7,5 MJ /m² nodig.



In droge landschappen wordt de input van zon energie wordt grotendeels 

omgezet in voelbare warmte (LINKS) en dus hogere lokale temperatuur . 

Blauwgroene natte landschappen (RECHTS) zetten de zonenergie om in 

latente warmte die wordt weggenomen door evapotranspiratie wat dus 

resulteert in lagere lokale temperatuur.

Droog 

gedraineerd

landschap

Nat

blauwgroen

landschap

Kravčík, M. et al., 2008. Water for the recovery of the climate. A new water paradigm. Košice (Slowakia), Typopress-publishing 

house, ISBN 978-80-89089-71-0. 122 pp. Ill 



Bossen, moerassen, (hoog)venen dragen sterk bij aan  lokale 

evapotranspiratie en lokale kleine watercycli,  aan het 

verlagen van lokale temperaturen en aan verhogen van de 

luchtvochtigheid.

www.natuurrondleidingen.nl

Moorlands in Finland.

http://www.natuurrondleidingen.nl/


Zo lang er lokaal water en vochtigheid aanwezig is (zowel in urbane als 

rurale omgeving) blijven de (zomer)temperaturen gematigd en worden niet 

hoger dan ca 30 à 35°C, zoals bv. in (sub)tropisch regenwoud het geval is. 

Dat wordt verklaard door de overvloedige evapotranspiratie die erg veel 

latente warmte uit het ecosysteem wegneemt.

Van het ogenblik af dat al het water verdwenen is, kunnen de temperaturen 

dramatisch oplopen tot 50°C en meer. Dit verklaart verdere desertificatie 

(verwoestijning) als gevolg van droogte, maar ook het bestaan van

het stedelijk hitte eiland effect.

Blauwgroene natte landschappen 

blijven koeler 

dan verdroogde landschappen



UHI-Gent : Invloed van blauwgroene structuren 

(Blaarmeersen/Citadelpark) en van verstening (Moscou-

Oefenpleinstraat) op de lokale temperaturen

http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/overhetkenniscentrum/Nieuwsbrief/Documents/2013/integraal%20eindrapport%20

hittekaart_gent_eindrapport_-_juni_2013.pdf

http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/overhetkenniscentrum/Nieuwsbrief/Documents/2013/integraal eindrapport hittekaart_gent_eindrapport_-_juni_2013.pdf
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New-towns ; garden-cities (tuinsteden) ; broadacre cities 

zijn synoniemen als het gaat over gebrek aan densiteit: mensen 

wonen er ver uit elkaar in een huis met een tuin er omheen.
.

HOWARD, E. (1898) Tomorrow: A Peaceful Path to 

Real Reform

HOWARD, E. (1902)



De Vlaamse verkaveling: huisje, tuintje, autootje …

Gebaseerd op lage fossiele brandstofprijzen, de woonbonus en 

salariswagens. 

Lage densiteiten: Onbetaalbare openbare nutsvoorzieningen



Tuinstedelijke verkavelingen leiden tot ‘urban sprawl’ , met 

onbetaalbare openbare nutsvoorzieningen (O.V., post, rioleren,…)

11 km



1976

2000



Prognose 2050 (KUL, Poelmans, 2010)

Bebouwde Vlaamse oppervlakte: 1976 : 7,2% ; einde jaren 1980 : 12% ; 2000 : 18%. 

Prognose 2050 aan huidige tempo : 41,5%

(KUL, Poelmans, 2010)

Voor 11 miljoen Belgen, 6 miljoen Vlamingen hebben we een héél 

land nodig, in het buitenland volstaat daarvoor vaak één stad !

En die betonstop, die is voor daarna , na 2040 …..



Verzegelde oppervlakte in Europa (% per land, 2012)

Bron: BOGDAN & VAN BROECK | DuWoBo Transitie-arena 2015



Stedelijke densiteit versus energie consumptie.

 20ste eeuwse Canadese, 
Australische en Noord-
Amerikaanse steden zijn 
vaak uitgestrekte tuinsteden 
met zeer lage densiteiten.

 Europese en Aziatische 
steden zijn Middeleeuws en 
hebben vaak veel hogere 
densiteiten.

 Er is een verbazende 
(exponentiële) correlatie 
tussen densiteit en energie 
consumptie.

 Ideaal lijkt densiteit rond 
knik: 75 -150 inwoners/ ha.



Relatie tussen densiteit (inw/km²) en pendelmodi: 

te voet /fiets (zwart) ; openbaar vervoer (grijs) en auto (wit).

Bron: BOGDAN & VAN BROECK | DuWoBo Transitie-arena 2015

Hoe lager de densiteit, hoe groter het aandeel pendelaars met individuele auto’s.



Uit talrijke studies blijkt bovendien dat de isolatiegraad

van Belgische woningen achterop hinkt op andere 

Europese buurlanden en 

vergelijkbaar is met landen 

aan de Middellandse zee.

Règlementation en matière de 

performances énergétiques de 

l'enveloppe par pays 

Bron: Ecofys studies for Eurima 

and SEGEFA-ULg, U-values for 

Better Energy Performance 

Buildings (2007) .



Het Belgische energieverbruik per m² in residentiële 

gebouwen ligt 72 (!) procent hoger dan het EU-gemiddelde.

•In 2005 waren de Belgische 

residentiële en commerciële 

gebouwen samen verantwoordelijk 

voor 35  % van de primaire 

energievraag (128 miljoen boe(1)). 

•Residentiële gebouwen waren goed 

voor 73 % daarvan, de commerciële 

sector voor de rest. 

•Binnen de commerciële sector was 

het verbruik voornamelijk verdeeld 

over scholen (30 %), ziekenhuizen 

(30 %) en overheidskantoren (30 %). 

(1) 1 Barrel of oil equivalent; 1 boe = 0,136 tonne of oil 

equivalent (toe) = 6.12 gigajoule (GJ) = 1699,81 kilowattuur 

(kWh).

http://www.mckinsey.com/locations/Belux/Energy_efficiency.aspx

http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/greenhouse_gas_abatement_cost_curves

http://www.mckinsey.com/locations/Belux/Energy_efficiency.aspx
http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/greenhouse_gas_abatement_cost_curves


De kostprijs van sub-

urbaan wonen 

(urban sprawl) in de V.S.

Bron: BOGDAN & VAN BROECK | DuWoBo Transitie-arena 2015

Met zijn broadacre-city

introduceerde Frank Lloyd 

Wright deze rampzalige 

suburbane woonvorm in Noord-

Amerika.

The ‘urban advantage’ 

verdween volkomen:

- Nabijheid 

(stappen/trappen/OV)

- Mengen van functies

- Sociale mix



Vergelijking jaarlijkse kost /huishouden 

suburbaan versus urbaan



Van American dream tot nachtmerrie

http://www.authorstream.com/Presentation/Mandrews041-2093913-

suburbia-lecture/

https://www.archdaily.com/420608/bold-new-suburbia-meet-the-

architects-daring-to-better-the-burbs

http://www.showusyourtemper.com/right-to-suburbia-4/

http://www.authorstream.com/Presentation/Mandrews041-2093913-suburbia-lecture/
https://www.archdaily.com/420608/bold-new-suburbia-meet-the-architects-daring-to-better-the-burbs
http://www.showusyourtemper.com/right-to-suburbia-4/


Verkaveling en verlinting van Vlaanderen: een dure ramp

 Minimale dichtheden opgelegd door het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen (RSV): een groot probleem: 

-25 woningen / ha in stedelijk gebied !

-15 (!) woningen / ha in het ‘buitengebied’ !

 Dat RSV vormt dan ook voor vele gemeenten de juridische 

en maatschappelijke legitimatie voor steeds verdere 

verkaveling en verdere verlinting van Vlaanderen, net zoals 

‘new-speak’ van planners zoals ‘de rasterstad, de nevelstad’.

 Ook de minister kent niet de maatschappelijke meerkost van 

de ca 35.000 ha verkavelingsbebouwing in Vlaanderen, 

van de ca 4100 à 6000 km lintbebouwing.  
 http://dubolimburg.be/project/1083 en het antwoord van  minister Schauvliege op vraag nr. 1040 van 24 september 2015 Ingrid Pira

http://dubolimburg.be/project/1083


Gevolgen:

Vlaanderen bij 

nacht.

earth observatory belgium 

+/- 300 km

Als iedereen, 

overal 

chaotisch woont 

en iedereen wil 

daarbij ook 

verlichting….



ktoe$05p 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vergelijking

% 2012

Wereld 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 100

Europa 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 64

EU-27 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 64

België 0,17 0,16 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 85

Frankrijk 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 70

Duitsland 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 60

Nederland 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 70

Verenigd Koninkrijk 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 52

Bron : "World Energy Intensity Data". Enerdata Statiscal Energy Review 2012. Enerdata. 

http://yearbook.enerdata.net/#/energy-intensity-GDP-by-region.html. 

Energie intensiteit per eenheid BNP van 2006 tot 2012  bij gelijke koopkracht

Voor een gelijke eenheid BNP heeft België tot 25% 

meer energie nodig (85) dan bijvoorbeeld Duitsland 

(60). De EU-27 (64) doet het fors (21%) beter dan België.

http://yearbook.enerdata.net/
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Enerdata&action=edit&redlink=1
http://yearbook.enerdata.net/#/energy-intensity-GDP-by-region.html


Het scheiden van functies in navolging van de ideeën van CIAM (1928-

1959 , congrès internationale d’architecture moderne), het charter van 

Athene (1933) en van Le Corbusier zijn dus op een complete ecologische 

maar ook sociale ramp uitgedraaid.

Een belangrijk deel van de verklaring: 

de ruimtelijke chaos én 

de scheiding wonen/werken/recreatie.

http://www.posadlabs.com/flemish-metropolitan-dream/

http://www.posadlabs.com/flemish-metropolitan-dream/


De mobiliteits- en congestieproblematiek als afgeleide van 

de ruimtelijke chaos in ‘suburban Vlaanderen’ en van de 

scheiding wonen/werken/recreatie.

http://www.posadlabs.com/flemish-metropolitan-dream/

http://www.posadlabs.com/flemish-metropolitan-dream/


De loonkloof met het buitenland verkleinen betekent dus 

iets doen aan de ruimtelijke chaos en lage isolatiegraad.

Véél meer geld blijft dan in België (Rescoop,2015) 



Verkavelingen zijn extra problematisch voor ouderen want:

 Vaak oudere en slecht geïsoleerde woningen

 Grote afstanden tussen de huizen: sociale controle is laag, 

hoog onveiligheidsgevoel

 Vaak te grote tuinen, te grote huizen, kinderen zijn het huis uit: 

zeer groot risico op vereenzaming

 Vervoersarmoede: oud, ziek, alleen, slecht te been

 Geen voorzieningen in de buurt, want monofunctioneel (alleen 

woonfunctie)

 Grote afstanden, geen openbaar vervoer (mogelijk)

 Hoge transportkosten voor thuiszorg (tijdverlies in de auto), 

maaltijden leveren, etc.

 Weinig veilige infrastructuur voor wandelen en fietsen

 …
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Dus beide modellen voor stadsuitbreiding, de tuinstad en 

de concentrisch uitbreidende compacte stad, hebben 

talrijke ecologische en sociale nadelen

in het bijzonder voor ouderen

 Hoe kunnen stedelijkheid (hoog-dynamisch urbaan) en 

landelijkheid (laag-dynamisch ruraal) anders met elkaar 

worden gecombineerd dan in tuinsteden(verkavelingen) ?

 Hoe kan voldoende compactheid en densiteit worden 

ontworpen, anders dan in de compacte, concentrische stad?

 Met andere woorden, is er een derde weg naar een nieuwe 

urbane agenda ?



Verkaveling            compactheid

Scheiding              mengen van 

functies

Verstopping             verbinding 

Naar een nieuwe stedelijke agenda

Essentieel voor ouderen :



De derde weg: oplossing: 

Het Lobbenstad model.

Het compacte stadscentrum 

bevat centrumfuncties: 

ziekenhuis, cultuurcentrum, 

…

Met daar omheen:

Compact bebouwde hoog-

dynamische stadslobben 

(fast lane)

Van elkaar gescheiden door

Laag-dynamische 

blauwgroene vingers (slow 

lane)

Uit Tjallingii, 1996



In lobbensteden dringen de blauwgroene vingers diep 

door tussen bebouwde lobben  tot bij het centrum.

Amsterdam (750.000 inw.) 

(bron: Gieling, 2006)



De lobbenstad (vingerstad, sterrenstad)

Bron: De Morgen, 7 sep. 2012

Het lobbenstadmodel is ontwikkeld in de eerste helft van de 
20ste eeuw. 

In verschillende mate is dit model gebruikt ondermeer in 
Denemarken voor het ‘vingerplan’ in Kopenhagen (1948), 
het algemeen uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP 1935) 
en in steden als Hamburg, Köln (1927), Stuttgart, Berlin, 
Freiburg (D.) en Stockholm (Zweden).



Blauwgroene vingers temperen het stedelijk hitte-eiland 

effect in Berlin (3.400.000 inw. ; Duitsland)

Infrarood opname van de warme 

stadslobben en de koelere 

blauwgroene vingers van Berlin. 

(Cloos, 2006)



Urbane blauwgroene vingers 

werken als koelinfrastructuur op 

hete zomerdagen. 

http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2011/06/18/masterplan-%E2%80%9Cjuzne-centrum%E2%80%9D-in-brno-czech-republic-

by-chybikkristof-associated-architects/

Cross-section

Built-up city-lobe    - bluegreen finger

Dwarse doorsnede 

door een lobbenstad

http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2011/06/18/masterplan-%E2%80%9Cjuzne-centrum%E2%80%9D-in-brno-czech-republic-by-chybikkristof-associated-architects/


Berekend voor de stad Valencia (Spanje):

Temperatuur verminderen met 1°C: nood aan 10 ha groen

2°C:                 50 ha groen

3°C:                200 ha groen



Tiergartenpark (Berlin), oppervlakte van 210 ha. 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen


Invloed van het Tiergartenpark (Berlin) op de temperatuur.

Uit De Blust, 2006.



Invloed van het Tiergartenpark (Berlin) op de relatieve 

luchtvochtigheid.

Uit De Blust, 2006.



Invloedssfeer van het Tiergartenpark (Berlin) op het stadsklimaat.

Uit De Blust, 2006.



Dicht bebouwde, compacte stadslobben, gescheiden van 

elkaar door blauwgroene vingers  (Tübingen ; 85.000 inw. 

Duitsland)

In de stadslob Französisches Viertel 

wonen 240 inw./ha en werden 50 à 

60 arbeidsplaatsen/ha gecreëerd. 

(functies mengen ! )



De lobben- gemeente 

Houten (NL)

 Deze gemeente is 

wereldbekend omwille van de 

fietsvriendelijke stedenbouw 

(bike-based city building) in een 

lobbenstad context.

 Elke wijk is via een lus 

toegankelijk met de auto vanaf 

de rondweg. Wil je met de auto 

naar een andere wijk, dan moet 

je terug naar de rondweg 

(lussenplan of loopsystem).



De lobben- gemeente 

Houten (NL)

 Urbaan blauwgroen netwerk 

scheidt de woonwijken van 

elkaar voor autoverkeer.

 Voor fietsers en stappers zijn 

alle wijken wél en zeer intens 

met elkaar verbonden.



De woonwijken van Houten (NL) zijn voor fietsers en 

stappers goed met elkaar verbonden



Het vingerplan van 

Kopenhagen (DK)

bron: UCD, 2008.

Finger Plan (Local Plan Office

for Greater Copenhagen, 1947)
http://www.pashmina-

project.eu/doc/PASHMINA_D2.3.pdf

The Finger Plan includes not only the relatively small Municipality of Copenhagen 

covering the centre part of the city with app. 0.5 mill citizens but in addition take in

the Greater Copenhagen Area, and thus also covers 34 adjacent municipalities. 

http://www.pashmina-project.eu/doc/PASHMINA_D2.3.pdf


1947 and 2007 Finger Plans

Historically, the Copenhagen suburbs have been developed according to the Finger 

Plan from 1947 which intends for the suburbs to develop as fingers along commuter 

rail lines separated by green wedges.

Kopenhagen (DK)           https://danishbusinessauthority.dk/sites/default/files/fp-eng_31_13052015.pdf

https://danishbusinessauthority.dk/sites/default/files/fp-eng_31_13052015.pdf


Case study 

Sint-Niklaas (68.000 inw.) and Aalst (78.000 inw.)

GRUP voor de concentrische uitbreiding van beide 

steden.

Aalst Sint-Niklaas



Een alternatief voorstel voor stedelijke uitbreiding van Sint-Niklaas, 

volgens de gidsprincipes van het lobbenstadmodel (Rombaut, 

Vonck & Podevyn, 2008).

Clementwijk

Algemeen  

Ziekenhuis 

Nikolaas



Sint-Niklaas overweegt een verhuis van het AZ Nikolaas 

uit het stadscentrum weg naar een autolocatie aan de 

N41/E17 ! Een ramp, ook voor ouderen …

Verhuizing naar invloedszone tot 500m 

rond drukke wegen met :

• concentraties fijn stof, dieselroet en 

stikstofdioxide

• bron : Ine Renson in De Standaard 25 

februari 2017

Verhuizing buiten afgebakend stedelijk 

gebied (GRUP)



Geen lessen getrokken uit de fouten in andere steden:

Verhuizing buiten “Compacte Stedelijke 

Kern Sint-Niklaas” (GRS – 2006)

 Brugge St-Jan ….

 Dendermonde St-

Blasius…. 

 Turnhout AZ St-Jozef...

 Poperinge, 

Mariaziekenhuis 

 Neerpelt – Overpelt, 

Mariaziekenhuis Noord-

Limburg 

 …..



De door de overheid voorgestelde concentrische uitbreiding van 

Aalst (links) houdt geen rekening met recent overstroomde 

gebieden (rog’s). De lobbenstad Aalst sluit deze zones langs de 

Dender uit en neemt ze op in de blauwgroene vingers.



Aalsthttp://www.aalst.be/documenten/publicaties/wonen_en_leven/Beeldkwali

teitsplan_en_globaal_inrichtingsplan_Omgeving_Immerzeeldreef_LR.pdf

http://www.aalst.be/documenten/publicaties/wonen_en_leven/Beeldkwaliteitsplan_en_globaal_inrichtingsplan_Omgeving_Immerzeeldreef_LR.pdf


Structuur van deze presentatie.

 1. De concentrische stad en het stedelijk hitte-eiland effect

 2. De ecologische, sociale en financiële problemen van de tuinstad

 3. De lobbenstad als oplossing ?

 4. Hoe woondensiteiten groter maken, en 

woonkwaliteit behouden, ecologische en 

sociale troeven
 5. Conclusies 



Er is voldoende hoge woondensiteit nodig in de stedelijke lobben 

voor rendabel bovengronds openbaar (light)rail vervoer.

De ecowijk ‘Quartier Vauban’ in Freiburg (D.) wordt door een frequente 

tramverbinding met het centrum verbonden.



Ecowijk Vauban

Freiburg im Breisgau (Duitsland)

Tjallingii (1996) pleit voor minimum 50 w(ooneenheden) / ha in de stedelijke lobben. Het 

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen legt slechts minimaal 25 w/ha op in stedelijk gebied



Twee belangrijke sleutels kunnen worden ingezet voor het 

bereiken van hogere woondensiteiten in de stedelijke lobben:

1. De introductie van burgerbouwgroepen.

2. Het ontwerpen van een goed doordachte public-

private gradiënt (in buitenruimten maar ook 

tussen en in gebouwen) als een instrument voor 

het bereiken hogere densiteiten op een sociaal-

ecologisch verantwoorde wijze.



Het vormen van burgerbouwgroepen is een eerste sleutel om tot 

dergelijk hoge densiteiten te komen: toekomstige buren leren al 

elkaar kennen tijdens het proces.

Burgerbouwgroepen in Freiburg im Breisgau 



Werkwijze burgerbouwgroepen 

(= private bouwgemeenschappen)

 Private bouwheren sluiten een samenwerkingsverband af om 

gemeenschappelijk hun ideeën te realiseren. Gelijk gestemde 

gezinnen, alleenstaanden, ouderen, verhuurders maar ook 

kleine ondernemers, … sluiten zich aan om in een bouwgroep 

één project te ontwikkelen met een gezamenlijke architect.

 De stedelijke overheid organiseert daartoe ‘bouwmarkten’ om 

als katalysator te fungeren.

 Na goedkeuring van het project, verkregen de bouwgroepen 

een gezamenlijke bouwkavel op maat van het 

gemeenschappelijk ontwerp.

= werkwijze Tübingen (D)



Enkele voordelen van de werkwijze met dergelijke 

bouwgroepen.
 De kostprijs: gemiddeld 20 % tot 25 % lager.

 De bouwheren leren elkaar kennen tijdens het traject. Zo vermindert 

traditionele aversie tegen hogere woondichtheden tussen toekomstige buren 

en groeit sociale cohesie.

 De verscheidenheid van bewonersbouwgroepen, uit diverse sociale groepen 

en generaties, is herkenbaar in de erg verschillende schaal en typologie van 

de panden. Er ontstaat als het ware een organisch gegroeid geheel, 

helemaal niet stereotiep, zoals zo vaak het geval wanneer gewerkt wordt 

met projectontwikkelaars.

 Succesverhaal: tientallen Duitse steden, Zwitserland, Nederland (Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van Nederlands sociale 

projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk 

opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project ) en nu ook 

Vlaanderen (www.samenhuizen.be) 

http://www.samenhuizen.be/


Tweede sleutel tot het bereiken van hoge densiteiten

Zorg voor een goed doordachte public-private 

gradiënt in de groene buitenruimten. 

Culemborg (NL). De ecowijk EVA-Lanxmeer





Detaillering public-private gradiënt

Zones in EVA-Lanxmeer:

1. Private tuinen

2. Semipublieke ‘hof’ 
is ‘mandelig’ 
terrein

3. Publiek park

4. Publieke
stadsboerderij

5. Publieke natuur 
langs en in 
rivierarm

1 3

2

5



Zicht vanuit de living door de private 

tuin naar de publieke groenzone.

Of hoe een kleine tuin (voor de 

kinderen) reusachtig groot wordt



Eén gemeenschappelijke in- en uitrit naar de straat is veel veiliger (voor op het voetpad 

fietsende kinderen en wandelende ouderen) dan het verkavelingsmodel met voor elk 

huis een eigen oprit naar de eigen garage. 

Gemeenschappelijk en centraal parkeren in Brondby (DK)



Semipublieke tuinen in de ecowijken Loretto-areal en 

Französisches Viertel (Tübingen, D)



Zorg voor een goed doordachte public-private gradiënt 

tussen functies van de gebouwen op wijkniveau .

Roskilde (DK). Ecowijk Munksøgård.



Zorg voor een goed doordachte public – private gradiënt 

binnen in de gebouwen. 

Sociale huisvesting in Zürich (CH) 

(Werdwies) met op het gelijkvloers een 

gemeenschappelijke wasserette 

(laundry): sociale cohesie gegarandeerd 



Zorg voor een goed doordachte public – private gradiënt 

binnen in de gebouwen. 

(Culemborg, NL). Seniorenhuis ‘Het Kwarteel’ in de ecowijk EVALanxmeer

met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen (onder meer 

logeerkamers) in het donker getinte ronde bouwdeel 



In begijnhoven was deze woonwijze met gedeelde 

tuin/lokalen van oudsher gangbaar…

https://visit.gent.be/fr/grand-b%C3%A9guinage-leuven?context=tourist

https://www.flickr.com/photos/8458761@N08/4505958040/in/photostream/

Leuven

Brugge 

https://visit.gent.be/fr/grand-b%C3%A9guinage-leuven?context=tourist
https://www.flickr.com/photos/8458761@N08/4505958040/in/photostream/


… in ‘abbeyfields’ worden de sociaal-ecologische 

voordelen (voor ouderen) opnieuw ontdekt.

http://abbeyfieldvlaanderen.be/nl

https://www.abbeyfield.com/western/a/abbeyfield-house-sp7-8jz/

http://abbeyfieldvlaanderen.be/nl
https://www.abbeyfield.com/western/a/abbeyfield-house-sp7-8jz/


Abbeyfield: zelfstandig wonen en toch niet alleen.

Bewoners beslissen over wat (en wanneer) ze samen doen, of wat apart.

Panden zijn centraal gelegen in multifunctionele centra, dicht bij openbaar 

vervoer.

Het gebouw bevat private appartementen, maar ook gemeenschappelijke 

delen.

Kijk op http://abbeyfieldvlaanderen.be/nl/huizen

http://abbeyfieldvlaanderen.be/nl/huizen


Ook in Nederland beweegt er veel: Stichting Knarrenhof

Zeker kijken:

https://tvblik.nl/kruispunt/de-pioniers-van-het-oud-worden

https://vimeo.com/185490280/727b7df8d3 ; 

http://nlzorgtvoorelkaar.nl/nieuws/2017/02/14/de-knarrenhof/

http://www.knarrenhof.nl/index.php

https://tvblik.nl/kruispunt/de-pioniers-van-het-oud-worden
https://vimeo.com/185490280/727b7df8d3
http://nlzorgtvoorelkaar.nl/nieuws/2017/02/14/de-knarrenhof/
http://www.knarrenhof.nl/index.php


Findhorn Ecovillage (Scotland, UK),

Veel meer voorbeelden kan je vinden  

op de website van the global ecovillage 

network .



Structuur van deze presentatie.

 1. De concentrische stad en het stedelijk hitte-eiland effect

 2. De ecologische, sociale en financiële problemen van de tuinstad

 3. De lobbenstad als oplossing ?

 4. Hoe woondensiteiten groter maken, en woonkwaliteit behouden, 

ecologische en sociale troeven

 5. conclusies                                                                                                                



Conclusies (1)

Het probleem ‘Le Corbusier’ en ‘Frank Lloyd Wright’

voor ouderen (en anderen)

 De ideeën van Le Corbusier (1887-1965) (o.a. 

modernistische idee over het ruimtelijk scheiden van 

functies, CIAM-charter van Athene, 1933)

en 

 De ideeën van Frank Lloyd Wright (1867-1959) (o.a. 

the broadacre city, de suburbane verkaveling toen zelfs 

bedoeld als alternatief voor de stad !)

Vormen de diepe oorzaken voor het ontstaan van een 

enorme mobiliteits- en energie- problematiek vanaf de 

tweede helft 20ste eeuw.

http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=15258

http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=15258


Conclusies (2) (ook) ouderen hebben verstandige en 

groene stedelijkheid nodig

 Zeker ook voor ouderen is het herstel van echte 

stedelijkheid essentieel, met name nabijheid, compactheid

en (verkeers)veiligheid door mengen van functies 

(winkelen, zorg, groen, horeca, openbaar vervoer, ….).

 Lobbensteden bieden daartoe veel betere kansen dan 

verkavelingen en lintbebouwing.

 Stedenbouwkundigen en architecten dienen daartoe veel 

beter om te gaan met de public-private gradiënt, zowel in 

tuinen als tussen en ook binnen in gebouwen.



Conclusies (3): Lobbensteden kunnen de 

klimaatverandering (temperatuur en neerslagverdeling) 

beter opvangen, want ze: 

 Vertonen aaneengesloten blauwgroene vingers waarin 
overtollig hemelwater kan infiltreren, zodat afwaarts de 
stad overstromingen worden vermeden. Ecologisch 
groenbeheer kan er bovendien de urbane biodiversiteit 
sterk vergroten.

 Milderen het stedelijk hitte-eiland effect :  blauwgroene 
vingers zorgen voor ventilatie en koeling van de centra.



Conclusies (4):

Lobbensteden kunnen ernstiger klimaatverandering

helpen voorkomen, want ze:

 Vertonen grote compactheid, densiteit en gemengde 
functies in de stadslobben en kunnen daardoor worden 
gedragen door rendabele bovengrondse openbaar 
(light)railvervoer assen.

 Hebben een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot door kansen 
op collectieve warmtelevering (WarmteKrachtcentrales 
aangesloten op stadswarmtenetten) in de stadslobben.



Volhoudbare, sociaal-ecologische, klimaatbestendige stedenbouw en 

ruimtelijke planning

www.ecopolisvlaanderen.be

ROMBAUT, E. & E. HEUTS. 2010. ‘Duurzame Stedenbouw’ in woord en beeld. Gids 

met praktijkvoorbeelden voor de transitie naar een ecopolis. Boek samengesteld voor 

VIBE vzw en ABLLO vzw (i.s.m. KaHo Sint-Lieven dep. Sint-Niklaas en het 

departement voor architectuur en stedenbouw Sint-Lucas Gent/Brussel). Uitgeverij Die 

Keure 164 pp. ill.  D/2010/0147/260  ;  ISBN 978 90 4860 734 1.

MEER LEZEN ?

http://www.abllo.be/sites/default/files/ECOPOLIS_160101/11_Publicaties_en_artikel

s/2010_Duurzame_Stedenbouw_in_woord_en_beeld_Erik_ROMBAUT.pdf

http://www.ecopolisvlaanderen.be/
http://www.abllo.be/sites/default/files/ECOPOLIS_160101/11_Publicaties_en_artikels/2010_Duurzame_Stedenbouw_in_woord_en_beeld_Erik_ROMBAUT.pdf


Bedankt voor de aandacht !

Vragen ?

Culemborg (NL)

Ecowijk 

EVALanxmeer 


