Pilootprojecten
Wonen
Nieuwe vormen van collectiviteit
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In een typische hoogbouwwijk worden de energetische problemen van de
woontorens en de ontwikkelingsmogelijkheden op de onderbenutte open ruimte
tussen de torens samen in één project opgenomen. Zo kunnen (1) de renovatieen moderniseringskosten worden gefinancierd via de totale ontwikkeling; (2) kan
er een verdichtingsslag worden gemaakt rond (3) nieuwe en meer kwalitatieve
publieke ruimtes; (4) groeit het ensemble uit tot een voorzieningen-pool voor de
omliggende wijken; en (5) wordt het ensemble ook ruimtelijk sterker aangesloten
op die wijken.
Via deze ontwerpvoorstellen onthult de voorstad haar potentieel: een groot deel
van de bestaande ensembles blijkt gebaat bij een aanzienlijke verdichting. Omdat
ze geconfronteerd worden met uitdagingen en problemen die niet kavel per
kavel kunnen worden opgelost, is een collectieve transformatie noodzakelijk. Zo
worden deze wijken ook plekken waar verdichting gepaard kan gaan met nieuwe
vormen van collectiviteit, gedeelde ruimte, waar kringlopen en stadsecologie op
een relevante manier vorm kunnen geven aan de voorstad van de toekomst.
Door via ontwerp aan te tonen wat gezamenlijk kan worden gerealiseerd - kwantitatief, maar vooral ook als een aantrekkelijker woonmilieu - kunnen individuele
actoren worden verleid tot een gezamenlijke herontwikkeling. Daar ligt een rol
voor de overheid, én een kans tot een stevige, duurzame verdichting van de
Vlaamse voorstad.

VIER STRATEGIEËN
—
Twee transformatiestrategieën voor
hoogbouwwijken worden voorgesteld.
In het ene geval wordt door een rij woningen met een kleine private tuin een
groot collectief eco-park afgebakend
dat het nieuwe centrum van de wijk
wordt. In het andere geval wordt er
laagbouw toegevoegd tussen een reeks
parallel opgestelde torens. Er ontstaat
een veel fijnmaziger weefsel, met een
afwisseling van kleinschalige bebouwde,
geprivatiseerde ruimte en grootschalige
open, publieke ruimtes.
—
Voor het type-ensemble ‘nationale
werven’ wordt in het eerste geval een
deel van de private ruimte gecollectiviseerd. Nieuwe poortgebouwen openen
de binnenzijde van het bouwblok en
brengen een andere schaal in het
uniforme weefsel. In het andere geval
wordt groepswoningbouw toegevoegd
die uit het gelid springt en vooruitspringt
in het overmaatse publieke domein.
Door straten te knippen en de wegenis
in te perken kan het publieke domein
vergroend worden.
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uitdagingen. Ze zijn echter versnipperd in vele private percelen en eigendommen
waardoor de traditionele stads- of projectontwikkeling er geen vaste grond krijgt.
Het prioritair ontwikkelingsgebied van de Vlaamse voorstad lijkt vandaag dus
geblokkeerd. Door middel van ontwerpstudies voor een viertal type-wijken wordt
een ruimtelijke visie én ontwikkelingsmethodiek getest die de voorstad terug
beschikbaar moet maken als potentieel verdichtingsgebied voor Vlaanderen.
Per ensemble wordt een herontwikkelingsproject uitgetekend. Daarbij wordt
het aanpakken van een aantal gedeelde problemen (energie, publieke ruimte,
voorzieningen, parking) mogelijk gemaakt door een collectieve verdichting van
het ensemble.
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TRANSFORMATIE AMELINCKX
POTVLIETLAAN BERCHEM
—
(1) Bestaande toestand

(5) Structuur van de open ruimte
voor de transformatie
De parkeerdruk domineert met grote
asfaltvlaktes.

(2) Herverkaveling van de site

(6) Structuur van de open ruimte na
de transformatie
Tussen het private en het publieke
groen verschijnt het collectieve
groen van de hoven.
—
p. 26-27
Isometrie transformatie Amelinckx
Potvliet

(3) Voorpleinen in de schaduw van de
woontorens
(4) Overige kavels ingericht als
woonhoven met vijftien woningen
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(2) Een rij verouderde kopwoningen
weggeknipt
(3) Een groot collectief woongebouw
wordt als een accent in het weefsel ingevoegd
(4) Kleinere overgangsgebouwen
bakenen een nieuwe centrale
publieke ruimte af

28
1

2

3

4

5

6

7

8

29

(5) Door straten te knippen ontstaat
hiërarchie in de wegenstructuur.
De straatprofielen worden heringericht

(6) De weggeknipte straatsecties
worden collectieve groenzones
(7) Structuur van de open ruimte
voor de transformatie
Privégroen en parkeren domineren
de open ruimte.
(8) Structuur van de open ruimte na
de transformatie
Het accentgebouw markeert een
nieuw pleintje voor de wijk. De
geknipte straten krijgen het karakter
van een woonerf met collectief
groen.
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TRANSFORMATIE NATIONALE
WERF KWADE VELDEN MERKSEM
—
(1) Bestaande toestand

