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lnleiding 

Er schijnt een blijvende belangstelling voor het eengezinshuis vanwege een be

langrijk deel van de bevolking in de ontwikkelde Ianden te bestaan. De lectuur 

van de vakliteratuur en de kranten evenals de gegevens over de verkoop van des

betreffende percelen bevestigen deze vasts telling. In de meeste ontwikkelde I an

den bestaat hierover geen twijfel. Nemen wij bv. Denemarken :.in "Guide to 

modern Danish architecture - 1973" bevestigt architect Erik Poul dot : 

"Interest in single-family houses has increased enormously in recent years. 

Until few years ago they accounted for less than 40 per cent of Danish 

housing. Actually close on 60 per cent of all new homes will be single

fami I y or terrace houses" • 

In tegenstelling met BelgH!, waar het individueel bouwen nog het meest voorkomt, 

zijn in Denemarken de meeste eengezinshuizen echter "Standard houses". Ui t de 

propagandageschriften bli jkt dot eveneens in de URSS en in vele Oosteuropese 

staten, het eengezinshuis in het offici eel bouwprogramma opnieuw is opgenomen. 

Dit wijst erop dot het imago van dit woningtype niet aan een bepaald poli tiek of 

economisch denkpatroon is verbonden en dot die woning hoar actualiteit heeft be

houden. Het is dus verantwoord het als studie object te behandelen. 

Het eengezinshuis bli jft te dikwijls verbo11den aan het beeld van het alleenstaan

de huis of de "vi II a". Een bewijs hiervan zijn bv. de talloze verkavel ingen rondom 

onze Belgische steden. Het aanbod van percelen voor rijhuizen met een zekere 

gevelbreedte is meer beperkt. Onze praktijk wijst erop dot die markt door de stede

bouwkundige planning over het hoofd wordt gezien. Er bestaat hier een mentaliteit 

alsof het rijhuis aileen voor een goedkopere buurt in aanmerking kan komen. 

Men is er zich niet voldoende van bewust dot bijvoQrbeeld de isolerende functie 

van de tuin in grote mate verloren goat wanneer de verhouding van de bebouwde 

ruimte proportion eel groot wordt t .o. v. de directe ruimtel ijke huisomgeving. 
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fig. 01 

Bovenstaande schets illustreert de gewijzigde woo'lsituatie en laat de relativiteit 

vermoeden van bepaalde woonwaarden als het type van de alleenstaande villa 

wordt aangehoude:'l in een grotere woondichtheid. 

Eenieder kent de economische factoren die systematisch geleid hebben tot het in

krimpen van de oppervlakten van de individuele woonpercelen. Daarbij wordt men 

zich ook hoe Ianger hoe meer bewust van het verdwi jnen van het "vri je land 11 ten 

koste o.a. van de mateloze uitbreiding van de residentiewijken, die soms ontaarden 

in pseudo-landelqke woongebieden voor de pendelaars van de ontvolkende steden. 

lndien aldus het bouwen van eengezinshuizen een actueel probleem is gebleven, 

schijnen argumenten in verband met de financiele, ecologische, ruimtelijke 

ontwikkeling van onze maatschappij een beperking van de beschikbare woongebieden 

op te dri ngen. 

Het is derhalve aangewezen de woonwaarden van dit woontype in grotere woondicht

heden nader te beki jken. 

Bij dergelijke grotere densiteiten dringen zich bijzondere voorzorgen op, om de 

woonwaarden van de huizen te behouden spijts de kleine tussenafstanden in hun di

recte ruimtelijke omgevingen. Die huizen kunnen moeilijk of niet van hun omgeving 

gescheiden worden. De ruimtelijke schikking van de gebouwde volumes bepaal t het 

uitzicht van hun directe omgeving, terwijl omgekeerd deze laatste op haor beurt be

palend is voor het typeren van de woning, bv. in alleenstaande, gekoppelde of rij

huizen. Oat deze ruimtelijke woonsituaties direct de woonervaringen van de bewoners 

bethvloeden behoeft geen betoog. 
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Hierna will en wij verschillende woonsituaties onderscheiden o .a. : de groeps

situatie of het verband tussen de leden van het huishouden; de ruimtelijke situatie 

of de fysieke ruimte die de huizen en hun directe omgeving aan de bewoners biedt; 

de vormelijke situatie of de vormelijke kenmerken die deze ruimte aanneemt, in 

het bijzonder in verband met de sensorische waarnemingen van de bewoner. De 

bewoner wordt in deze studie als hoofdfiguur beschouwd, hi j weegt die verschi lien-

de si tuaties tegenover elkaar af. De waardering die daarbi j ontstaat, wordt a Is basis 

voor de woonwaarde gebruikt, dit in tegenstelling met beoordelingen die op zuiver 

architectorische, commerci~le of eventueel sociaal-politieke criteria worden ge

steund. Het komt er dus op aan de woonwaarden van de aangeboden ruimte te opti

maliseren als functie van de wacirdering door de bewoner zelf, zonder daarom de al!=je .. 

mene co'1text te verwaarlozen. Ook Bruno Zevi (C-1972) wijst erop dat de sociale 

inhoud in de hedendaagse architectuur van belong is: 

11 Riveste invece un piU vasto significate fenomenico : comprenda e interpreta 

i contenuti sociali e i fattori technici dell'architettura, esprimendoli in 

valori d •arte ••. 11
• 

Wij staan dus enerzijds voor de omschrijving van de bestudeerde ruimte met hoar 

fysieke en vermoedelijke psychosomatische inhouden, anderzijds voor een prognose 

van een toekomstig wonend individu met zi jn beoordelingscri teria. In het roam van 

een dergelijke opdracht moet de architect informatie inwinnen bij andere weten

schappelijke disciplines. Daarbij mag niet uit het oog worden verlo:-en dat de tradi

tionele dialoog tussen ontwerper en bewoner in het hedendaagse woonbo'Jwproces zo 

niet onmogelijk, dan toch dikwijls moeilijk is geworden. Precies omdat een directe 

mededeling van de beoogde doelstellingen van de bewoner wegval t, moe ten de opties 

in het ontwerp meer dan ooit wetenschappelijk verantwoord zijn. 

Hierna wordt het studie-object beperkt tot de beginfase van het woningontwerp nl. 

de vastlegging van de ombo'Jwbare ruimte, waarin het huis geplaatst wordt en de 

O'Tlsluitende ruimte rondom deze woning. In dee I 1 geven wi j er de exacte omschri j

ving van en vestigen wij in het bijzo'1der de aandacht op de directe ruimtelijke 

huisomgeving (die wij verder als DRH afkorten). Dit is dus het volume dat door het 

gro'1dpl an e:1 de bijkomende voorschriften wordt vas tgel egd. Wij noemen di t het 
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bestemmingsschemo. Hierbij wordt echter geen stedebouwkundig!ifl studie beoogd maar 

wei de specifieke gegevens die de architect bij het inplanten van een individuele, 

van een gethdustrial iseerde of van een geprefabriceerde waning ter beschikking 

krijgt. Natuurlijk zijn stedebouwkundige overwegi ngen niet uit te schakelen en 

vinden die hun expressie in de relaties bij de juxtaposi tie van de naburig gebo:Jwde 

ruimtelijke woonsituaties. Juist die ruimten zijn van doorslaggevend belong bij de 

fysieke en psychische ervaring van de o~geving va1 het huis. De uiteindelijke in

vloed van die omgeving op de sfeer van het binnenhuis zal blijken uit het verder on

derzoek. Het studie-object, de DRH, is bijgevolg een gewichtig element in het 

project. 

Door een afgewogen ontwerpstactiek moet de architect er in slagen met behulpvan 

de stellingnamen van de bewoner, een aangepaste ruimte te ontwerpen. Veel in

formatie is derhalve vereist, maar hier is beperking onvermijdelijk gelet O? de steeds 

aangroeiende literatuur. Dr. Martin Daub (1973) beklemtoont dit eveneens : 

"Die Zahl der Verl:Sffentlichungen, die direkt oder indirekt einen Beitrag 

zur Bebauungsplanung lelsten, ist wegen des interdisziplinairen Charakters 

dieser Planungart fast unUberschaubar grosz." 

De informaties zijn niet aileen zeer talrijk maar soms contradictorisch of minstens 

niet algemeen van toepassing. Een algemene consensus over bepaalde gegevens is 

dus zeldzaam. Gezien die beschikbare gegevens meestol kwalitatief zijn, zijn ze 

niet zondermeer in de kwanti tatieve opties van het onderwerp te verwerken. Ver

der komt telkens de natuurlijke evolutie in de tijd, de weinige constantan in va

riabelen omwisselen. De ter onze beschikking staande gegevens beschouwen wi j 

dus niet als onweerlegbaar bewijsmateriaal maar als relevante informaties. 

Een wetenschappeli jke benadering Ievert een steviger basis voor de gekozen opties 

en beslissingen bij het o!ltwerpen maar sluit natuurlijk geen creatieve intuitie uit. 

In deel 1 streven wij er vooral naar dot de meest diverse huisontwerpen in o~ze 

voorstellingen van "huis/directe ruimtelijke huisomgeving 11 zoud~n kunnen onder

gebracht worden. Verder worden zowel de mogelijke O?pervlakt~n (kwantitatief 
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als de oppervlakken (geometrische vormen), als de diverse schikkingen be

studeerd en het omhullende volume benaderend bepaald. Dit leidt tot de geome

trische en proportionele bepalingen van demogelijke combinaties in het bestemmings

plan van de H/DRH-eenheid met inbegrip van de desbetreffende zoning. Deze 

H/D RH-modellen vinden verder hun toepassing in onze hernieuwde ontwerpsmethodiek 

van de kleine buurt. De overgang tussen de intieme zone van het binnenhuis en deze 

van de DRH blijkt ons van bijzonder belong te zijn, vandaar onze beschouwingen over 

de "transitieruimte". 

In deel 2 wordt het wonend individu bestudeerd in het perspectief van zijn sociale 

en familiale woonsituatie. Hierbij houden wij rekening met de woongroep waartoe 

de bewoner meestal behoort. Verder wordt stilgestaan bij de financiele mogelijkheden 

voor de verwezenlijking van de bouwplannen. 

lndien men echter de woonwaarde wil optimaliseren, uitgaande van de centrale po

sitie van de bewoner, meet dit begrip in relatie tot deze laatste onderzocht worden. 

Wij stellen a ldus drie standpunten voorop betreffende het begrip woonwaarde nl. in 

verband met : 

-de activiteiten die bij het woongebeuren pleats vinden; 

-de verwachtingen en wensen die de bewoner koestert omtrent zijn woon-

situatie; 

- de bevrediging van de behoeften van het wonend individu bij de belevenis 

van de bestaande ruimtelijke situaties. 

Een oordeelkundige conceptie van de DRH veronderstelt dot tegemoet wordt geko

men aan die woonwaarden op basis van dergelijke activiteiten, verwachtingen en 

behoeften. 

Deel 3 is hieraan gewijd in zover het de invloed van de juxtapositie van de H/DRH

eenheden bekijkt in relatietot de daaruit voortvloeiende beoordelingsaspecten. 

De conceptie van een buurt van H/DRH-eenheden beihvloedt de relaties van de 

mens met zijn woonmilieu. Relaties waaruit de waardering zal voortvloeien. Gezien 

de complexiteit van die evaluatie werd ter begrenzing een -~.Y.!!!_gedqan van vijf 
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beoordelingsaspecten, waarbij de ervaring uit onze praktijk doorslaggevend was. 

Robert Venturi (1971) spreekt eveneens van de rol van de keuze in het onlwerps

proces in verband met "Ia responsabilite de l'architecte" 

"( ... ) rna is son role d'inventeur est d 1abord de savoir quoi construire ( .•. ) 

L'architecte choisit tout autant qu'il cree. 11 (p.49) 

De keuze van de beoordelingsaspecten is als volgt : 

a. In de relatie mens en natuur worden de _bJ_z_o_~nJ!:'a en een poor gegevenhe

den uit de ~~.9!~e.iJ_ op de DR H toegepast. 

b. In de relatie mens en sociale omgeving weiden wij uit over de .P.!£'!.C!.<:Y

en de sociale contacten in het kader van de DRH. 

c. P!-~!~J!is_c~J-~~~!':.C!.':.!~ van de woonbuurt blijkt ons een belangrijk 

aspect van de relatie van het individu en zijn buurt met de samen

leving. 

De beoordelingsaspecten, die door verschillende individuen op een diverse wijze 

in de waardebepaling van een woonmilieu worden aangewend, groeien aldus tot criteria 

in een we I bepaa ld on twerp. 

Tenslotte wijzen wij in de 11 Samenvatting en conclusies 11 op de betekenis van de 

H/DRH-eenheid als basiscel voor de buurtkern. Die H/DRH-eenheid dient ook in het 

perspectief van een hernieuwde ontwerpsmethodiek te worden bekeken. Hierbij kan een 

systematischer groeiproces dan bij de gewone methodes worden bereikt, die de simulatie 

van een natuurlijk groeiproces tracht te benaderen. 

0.06 
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Uit beida bovenetaande diagrammen kunnen volgende besluiten 
getrokken worden : 

1° Jaa~lijke worden zeker nog altijd meer 
eengezinewoningen dan flatwoningen gebouwd. 

2° De meeete eengezinewo~ingen worden privaat 
gebouwd. 

3° Het ruimtelijk beeld van de Belgische resi
dentiewijken beveetigen daze individualis
tische houding. 
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DEEL 

DEFINITIE EN ONTLEDING VAN HET STUDIE-OBJECT 

1. Het eengezinshuis als woonsituatie 

Het eengezinshuis is altijd voor vele families de ideale woning geweest. Het feit 

dot deze woning onafhankeliik van andere woningen direct in contact stoat met 

de (funderings) bodem en meestal ook een vri je uitweg naar de openbare zones 

heeft, verleent aan hoar bewoners een gevoel van ongebondenheid. Vele gezin

nen missen blijkbaar dot gevoel in flatwoningen waar zij zich gebo~den vinden 

aon de andere inwoners van eenzelfde gebouw. Over de ingreep van beide woon

situaties in het Ieven van de inwonende individuen zal verder uitgeweid worden, 

hier wordt aileen gewezen op de specifieke gebo:1denheid van woning en bodem 

bij het eengezinshuis. 

Daarom mag men de woning niet onafhankelijk beschouwen van de omgevende 

gro11d. Huis en bijhorende omgeving vormen een ruimte, waarin ~ich het ganse 

woongebeuren, binnenshuis of in de open luc ht, bi jna volledig lo:; van de buiten

wereld afspeel t. 

De directe toegong vanuit de toegangsweg en de (quasi) ongebo.,den inplanting op 

eigen grond, bieden de bewoner een woningvorm met een aantrekkelijk en indivi

dueel karakter. 

Zelfs aan nieuwere woningtypes die verder bestudeerd worden, blijft het imago 

verbonden van een vrije, onafhankelijke woonatmosfeer, binnen een eigen, af

gebakende ruimte, op eigen bodem. lnderdaad naast de :JIIeenstaande woning 

bieden andere schikkingen, in de grotere woondichtheden, onteQensprekelijke voor

delen die bij deze studie zullen tot uiting komen. 

"Eigen" mag hier natuurlijk niet gefhterpreteerd worden als "eigendom van"; dit 

adjectief duidt slechts op een aspect van de privacy van de woning, die ofwel 

eigen bezi t is, of gehuurd wordt. 
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2. De betekenis van de ingevoerde grafische voorstelling (zie fig. 2 p. 1. 04). 

De grafische voorstelling van het eengezinshuis met hoar omgeving op een plat vlak, 

stelt de verschillende ruimtelijke elementen voor die wij hier bestuderen. 

Zij zal nuttig zijn om de verschillende inplantingen van de waning in hoar onmiddel

lijke ruimtelijke omgeving te ontleden. Het betreft hier aileen een tweedimensionele 

voorstelling van ruimten zodat men nooit de derde dimensie uit het oog mag verlieze:1. 

Het is onze bedoeling om de relaties, die uit de vlakke voorstelling resulteren, sys

tematisch ruimtelijk te interpreteren. Daarbij wordt ook rekenin!;f gehouden met de 

totale kinestetische waarneming van het gebouwde geheel. Dit geheel ken vanzelf

sprekend al of niet een architectonische waarde vertonen. 

Wet het begrip van de kinestetische waarneming betreft verwijzen wij naar het 

hoofdstuk 3.5 en a.a. naar Sven Hesselgren (1972) en E.T. Hall (1969). 

Vooraf zullen we de verdiepingshoogte als maateenheid voorstelle:'l. De afmeting er

van zal in werkelijkheid in de onderscheiden woningen geen significante verschillen 

opleveren. Thans zijn hoogten gebruikelijk van 2.50 m tot 3.00 m, en de meeste 

Belgische normen leggen 2.60 m tot 2.80 m vrije hoogte op. De beroemd geworden 

hoogte van 2.26 m, afgeleid uit het Modulorsysteem van Le Corbusier, wordt slechts 

aanvaard wanneer de betreffende ruimte deel uitmaakt van een 11split level type", 

zodat voor een deel van de ruimte, een dubbele hoogte ter beschikking is. Wij 

hebben de verdiepingshoogte als eenheid aangenomen omdat in vele theorie~n van 

'overschaduwing• van de ene waning t.o.v. een andere (b.v. in verband met be

zonning) de vereiste, te respecteren afstanden in functie van de ·o~erdiepingshoogte 

uitgedrukt worden. Bijgevolg is het even zinv.o! oak de oppervlaktematen in functie 

van de verdiepingshaogte uit te drukken, vooral bij grotere densiteit. Door deaf

metingen van de percelen in functie van de verdiepingshoogte als eenheid gemeten 

worden (b.v. 6 H x 6 H), heeft een kleine wijziging van deze hoogte een invlaed 

op de totale oppervlakte. lmmers, wanneer b.v. in de uitdrukking voor de opper

vlakte 6 H x 6 H = 6 x 6 x H
2
, de waarde H varie~rt, verandert die oppervlakte met 

het kwadraat van H. En dit wordt van belong bij grotere woondichtheden gezien de 

beperktheid van de oppervlakten en van de tussenafstanden. Een grate verdiepings-
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hoogte is bijgevolg nadelig bi j een grotere woondichtheid van een buurt met een

gezinshuizen. Regels in verband met de verhouding van de verdiepingshoogte en 

de grondoppervlakte dienen in het oog gehouden te worden aang~zien zij een in

vloed uitoefenen op de woondichtheid enerzijds, en op de woonwaarden ander-

zi jds. Daar het aantal individuen in de familiekring in 't algemeen relatief klein 

is, beschikt ieder van hen over voldoende luchtruimte zodat in ons klimaat, de na

tuurlijke verluchting van de lokalen voldoet. De hoogten kunnen in dit opzicht val

gens de hi erboven gegeven rna ten behouden ~worden. 

Bij grotere dichtheden, wanneer de perceelsafmetingen gevoelig ingekrompen ':NOr

den, speelt dus het 'overschaduwen' een gewichtige rol, dit niet aileen op het ge

bied van de bezonning. Er zijn nog andere, fysieke en psychische facto .. en welke 

aanleiding kunnen geven tot een soort van 'overschaduwing' •. Een poor voo"beelden 

ter verklaring : 

a. Op het vlak van auditieve privacy, goat iedereen ermee akkoord dat 

elke vorm van lawaai, afkomstig van het huis of de tuin van de naqst

liggende woning, het geluidsniveau in de omgeving ,van het huis be

invloed.t. Dergelijke situaties zijn niet juist in schetsvorm voor te stellen; 

toch zijn ze bij grotere dichtheid belangri jk voor de verlangde woo:,

kwaliteit. 

b. De feitelijke aanwezigheid reeds van de gebuur in zijn huis of in de 

tuin, bethvloedt het gedrag van de familieleden. Die aonwezigheid 

is echter op zichzelf niet nadelig. Zo kan ze b.v. het angstwekkend 

gevoel van vereenzaming te Iande tegeng-::~an. Wanneer wij de door 

E. T. Hall (1969) vastgestelde psychische afstanden toepassen op de 

woonbuurt, zien we dater een spanningsverho'Jding tussen de twee 

buren blijkt te zijn, die in kleinere tuinen naast elkaar aanwezig ~ijn. 

Ook Proshansky (1970) stel t vast dot : 

"Like gravity, the influence of two bodies 0:1 each other is in

versely proportional not only to the square of the distance but 

possibly even the cube of the distance between them. When 

stress increases, sensitivity to crowding rises -people get no more 

on edge -so that more space is required as less and less is availa'Jie." 



1.04 

Zien twee buren elka:Jr door of boven het scheidingselement van de 

tuinen? Zullen zij aileen maar elkaar groeten of reeds ee:'l gesprek 

beginnen? 

Deze vragen betrekken zich direct op het al dan niet bestaan van een 

gebondenheid, steunend op een vorm van sociale gemeenschap, naast 

een zuiver fysieke aanwezigheid. 

c. We hebben zojuist de visuele privacy aongesneden. De rechtstreekse 

inkijk uit de tuin, of ui t het venster, in de naburige tuin of zelfs in 

de woonkamer van de geburen, werpt een wederzijdse schaduw op de 

leefbaarheid. De "kijkende" zowel als de "geziene" worden beiden in 

hun gedrag aangesproken (zie verder privacy en sociale contacten). 

Voorgaande beschouwingen tonen aan dot in de studie van de DRH niet aileen de 

waning op zichzelf met de daarbijhorende tuinstroken van het perceel, maar oo~ 

de directe ruimtelijke buurt dient betrokken te worden. 

Wij stellen figuur 2 voor : 

fig. 2 
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De legende en definities van de in fig. 2 voorgestelde ruimten zijn de volgende : 

,-, 
I I - De bouwgrensvolumes van de WR ,_/ 

Woonruimte 

Dit is de interne ombo'Jwde woonruimte. Ze betrekt niet aileen Iicht, Iucht 

en zon van buiten, doch eveneens lawaai, het beeld van de onmiddell i jke 

omgeving. Ze stoat in constant contact met de omgevende buitenwereld en 

conditioneert de sensorische waarneming van de omgeving door de bewoner. 

(m- Transitieruimte 

Dit betreft eigenlijk de verlenging van de vorige woonruimte naar buiten, 

die echter tevens de penetratie van de omgevende ruimte en van de buiten

wereld in het binnenhuis wordt. Het is nog woongebied en hoar (meestal 

verwacrloosde) woo~waarde wordt verder bekl emtoond. 

- Directe ruimtelijke huisomgeving 

De omgevende ruimte van de WR vormt eventueel samen met de TR het ver

dere woongebied. Ze is echter ook de scheidingszone tussen twee !laast 

elkaar liggende WR en behoort dus eventueel ook gedeelteli jk tot de 

woongebieden van deze beide WR. Het is een soort orbi tale ruimte van iedere 

WR. 

In de DRH onderscheidt men : V- 'Voorstrook' = Hier stoat het huis gericht naar 

de toegangsweg van de open bare zone. Ze is een toenaderi ngsgebi ed en bepaal t 

het residentieel karakter van de onmiddellijke buurt. 

Er dient genoteerd dot de onderscheiding van een voorstrook en hierop volgend van 

de zijstroken en een achterstrook, de twee-dimensionele aslijnen, een richting ver

lenen. Deze richting spruit voort uit de herkenning van een voorstrook en in het 

bijzonder de richting naar een toegangsweg. De toegangsweg kan een gewone straat, 

een woo~weg, een toegongspad of zelfs een geheel of gedeel tel i jk overwelfd 

steegje zijn. In elk geval, indien de voorstrook weg val t of niet, moet het een

gezinshuis een individuele uitweg hebben naar de openbare zone. De toeg::mgsdeur 

hoeft niet rechtstreeks daarop uit te g~wen. Dit is voor hetgeen volgt van gro:,~ 

belong zowel in de verdere uitwerking als voo:- de verruiming van onze voor~telling 



·in verband met mogelijke schikkingen in de opstelling van de gebouwde woon

massa•s. Wij vinden deze gedachte terug bij N. Schmidt-Relenberg (1968): 

1.06 

11 Jede Wohnung grenzt jedoch an die Offentlichkeit als Bereich, a,s 
11 Umgebung 11

, und jede Wohngruppe hat dami t einen mehr oder weniger 
11offenen 11 Zugang zum 6ffentlichen Bereich. Der Grad des lnteresses an 

die~em Zugang ist verschieden, und man kann nach dem Verhtil tnis 

Familie-Umgebung den Offentlichkeits-orientierten und den Privatheits

orientierten Typ unterscheiden • 11 (p. 165) 

.z - 'Zijstrook' - Deze strook vormt de scheidingszone tussen de twee huizen. 

Die strook behoort al of niet gedeeltelijk aan het eigen 11 territorium 11 va'l beid~ 

buren (zie hoofdstuk 3.3). 

A- •Achterstrook' - Vormt het scheidingsgebied tegenover de achterburen, en is, 

zoals hierboven, gedeel teli jk eigendom van beide buren of niet. 

Het is vooral na::Jr de vlakke voorstelling waarnaor vooreerst o'lze aandacht zal 

uitgaan, alhoewel zij slechts de projectie is van een aantal o:nhullende tertikale 

vlakken. 

De toegangsweg is of voert naar de openbare zone maar wordt niet beschouwd als 

voorstrook. In de aldus gedefineerde stroken en deelruimten van de woonomgeving, 

komen herhaaldel ijk scheidingselementen voor. 

Wij zullen deze voorstelling als 
11 bestemmingsschema 11 beschouwen van de DRH en deze term verder gebruiken, 

niet in de betekenis van het stedebouwkundig pia,, maar als een fractie eruit 

waarin de archi teet van het eengezinshuis het huis moet o:-ttwerpen. 

Enkele bijkomende verklaringen dringen zich op bij de voo .. stellingswijze van 

de legende : 

a. Zelfs indien, zoals verder wordt aangetoo:1d, de meeste ontwerpen 

binnen de bouwgre:'lsvlakken va, een rechthoek met de verhouding 



van een op ::!: twee, of van een vierkant kan ingeschre-.,en worden, 

toch wensen wij het gebeurlijke overkragen niet uit te schakelen. · 

1. 07 

In de voorstelling werden derhalve de hoeken afgeknot ter a·:mdui

ding van de variablliteit van die begrenzing. Het is een soort span

ningsveld waarbinnen moet gebo'Jwd worden maar waarvan de buiten

vlakken niet altijd absoluut zijn vastgelegd. Men zou b.v. kunnen 

indenken, zoals in fig. 3, dater meerdere grenslijnen zijn met een 

verschillende bouwhoogte of met een verschillende bo•Jwdensiteit. 

fig. 3 

grenslijn 60% overbouwing 

grensl i jn 20 % overbouwing 

grensl i jn 1 0 % overbouwi ng 

Wij zullen echter ter vereenvo,Jdiging de grenslijn door een streep-

1 ijn voorstellen. 

b. De aslijnen geven telkens de richting naar de toegang tot de open

bare zol"'e aan • 

c. Ter vereenvoudiging werden de beide assen loodrecht op elkaar ge

tekend, een andere hoek ware mogelijk, mits een bijzol"'dere ver

antwoording wordt gegeven. 

d. De assen moeten echter tot twee beperkt worden, in de geest van de 

voorstelling van de beide eerste dimensies.(Een zeshoekig vlak raster 

kan b.v. het beeld van drie richtingen oproepen; het blijft echter ee:'l 

twee-dimensionele projectie). 

De tekening geeft geen juist beeld van de woning zelf aangezien de verdiepingen 

veelal verschillen voor bepaalde woonconcepties. Volgende fig. 4 is een aan

vulling betreffende de verdiepingsoppervlakten. In deze aldus begrensde ruimte, 

moe t een on.tworpen eengezi nshu is kun nen worden verwezen I i(k t. 
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fig.4 

NIV. 1 

NIV. 2 

NIV. 3 ( EVENTUEEL) 

WERKELIJKE TERREIN _ 
GRENSZONE 
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THEORETISCHE TERREIN
GRENSZONE 

Deze voorstelling is de weergave van verschillende horizo:-~tale vlakken, die te 

zamen het gehel e woonvol ume o:nvatten. Techni sch-economi sche borJwprobl em en 

bui ten beschouwing gelaten, dienen de niveaus slechts door een trappenhuis met 

elkaar te worden verbo:1den. Hun gezamenli jke ruimtelijke co:npositie is tegen

woordig zeer gevarieerd. Voorbeelden van hedendaagse huisprojecten zo·Jden aa"l

tonen dot het moeilijk is een juiste vormsynthese op te stellen. 

Ons daarop steunend, beperken we ons ertoe bi j de analyse ui t te gaan van de 

begrenzende vertikale vlakken. Binnen dit volume kan de woning met haar tra:"lsi

tieruimte of een deelvan de TR vrij worden geconcipieerd en kan de architect bijge

volg zijn creativiteit Iaten gelden. Deze absolute vrijheid binnen de begrenzing 

van de ui terste bouwgrensvlakken is van groot belong,. doch eventueel te beperken 

op basis van belangrijke motiveringen. Dit betekent dot wij een soort kritiek van 

de woonvorm willen bestuderen, die in eerste instantie steunt op de waardering 

door het wonend individu .• 

3. Afmetingen en geometrische vorm van de grafische voorstelling 

De vlakke figuur stelt twee nootdelementen in de ruimte voor, namelijk: 

1. De omhulde ruimte binnen de begrenzende bo'Jwvlakken, waarin een 
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wei bepaalde WR kan worden ingebouwd. Dit kan zowel een indivi

dueel geplande waning als een in te plan ten prefabwoning zi jn. 

2. De omhullende ruimte waarvan de begrenzingen aileen doo~ de naost

liggende gebouwen en hun omgevende ruimte wordt bepaald. Oak hier 

is de vorm en schikking absoluut vri j. 

Het zi jn dus twee begrenzende ruimten, die hier theoretisch worden bescho~wd en 

in het raamvan een realisatie een definitieve vorm krijgen. 

Voor de omhulde ruimte van de WRen de omhullende ruimte va'1 de DRH zijn in 

grotere woondensiteiten beperkingen te bepalen voor de afmetingen. Deze beper

kingen liggen in de beschikbare oppervlakten van de percelen en de huizen die 

voor eengezinshuizen samengaan met het aantal woningen per ha. Wij zullen hier

uit bepaalde co'lclusies kunnen trekken voor onze voorstelling, onafha11kelijk van 

de school waarop die getekend wordt .• 

Eenieder kent de reeds vermelde vormvari~teiten die heden het eengezinshuis type

ren. T och stel t zich de vraag of er een of meer vormen kunnen worden vastgel egd 

die als "omhulde ruimte" de meest gangbare huistypen kunnen bevatten ? 

Seide problemen zullen wij nu systematisch benaderen om aldus een soort H/DRH

eenheid op te bouwen die de meeste vormen en afmetingen van huis en directe 

ruimtelijke omgeving kunnen voorstellen. 

3 A. De dimensies van het perceel 

Ook de dimensies van deze a'l1hullende figuur is noo::lzakelijkerwijze van dien 

aard dot zij zowel een traditioneel O'ltwerp omsluit, als de no::lige vrijheid la.:~t 

binnen dewelke een vrij plan te concipi~ren volt. 

Men mag echter niet uit het oog verlieze:'l dot wij in deze studie een grotere woon

dichtheid nastreven. 
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Afmetingen van de percelen 

Het zou ons te ver van ons onderwerp brengen wanneer wi j de gewenste densi tei t 
of woondichtheid vanui t verschillende stedebouwkundige of andere standpun ten 

zouden goon bestuderen. Uit verschillende uitspraken en stellingen kan het pro

bleem duideli jk worden geresumeerd : Wegens bodemgebrek, bodemprijs en de 

soms gewenste "levendigheid" van het stadskwartier, die'lt naar c;lichtere en ge• 

differentieerde woondichtheden gestreefd te worden. Ze worden vastgelegd rond-

om: 

co 15 w;ha voor een open residentH!Ie zone 

co 60 w;ha voor een gesloten stedelijke buurt 

Woningen met verschillende verdiepingen (waarvan de woonwaarde niet betwist 

wordt) rekent men tot een klasse met een woondichtheid van co 30 tot co 80 w;ha. 

Bij velen komt de wens naar voren van co 40 w;ha. Het gemiddelde van bovenge

noemde dichtheden leidt eveneens benaderend tot di t getal. In die optiek kunnen 

de eengezinshuizen met hoger vermelde dichtheden ingeplant worden. 

Onze studie heeft betrekking op de te realiseren woo:"lwaarden en doet verder voor

stellen voor de daartoe aangewezen schikkingen in de DRH. Daarbij komen grond

oppervlakten van 330 tot 250m2 in aanmerking. 

Dergelijke oppervlakten kunnen nog beperkt worden door het aanwenden van bepaal

de huistypes, als de atriumwoningen. 

In verband met voornoemde schikkingen in de DRH geven wij volgende beschouwin

gen met betrekking tot mogelijke te realiseren grondpercelen met verschillende 

oppervlakten. Het uitgangspunt blijft de verdiepingshoogte = 

De oppervlakten in H van + 3, 00 omgezet, geven volgende gemiddelde waarde:'l : 

6 H x 6 H = 36 x (+) 9 = + J24 m2 
- - 2 

5 H x 5 H = 25 x (±) 9 = .± 225 m 



met volgende ui terste waarden : 

min. 4 H x 4 H = 16 x (+) 9 =+146m
2 

- - 2 
max. 9 H x 9 H = 81 x (±) 9 = ::!:: 729 m 

Wij kunnen (6 H x 6 H) beschouwen als deel uitmakend van een grote dichtheid; 

ook (7 H x 7 H), (8 H x 8 H) en (9 H x 9 H) kunnen volgens bepaalde maatstaven 

nog relatief 11dicht" genoemd worden. 

1. 11 

De invloed van de woondichtheid in verband met de verder bestudeerde beoorde

lingsaspecten van een woonsituatie is relatief verschillend, a Is men b. v. de be

zonning of de visuele privacy van een perceelgrootte van (9 x 9 x H
2
) met deze 

van (6 x 6 x H
2
) vergelijkt. De wijze van inplanting (die wij verder in twaalf types 

zullen indelen) is in de praktijk zeer verschillend. Voor de door ons bestudeerde 

beoordelingsaspecten, zullen wij bemerken dot eenmaal boven deze (9 x 9 x H
2

) 

er minder verschillen van moeiliikheidsgraad ziin, dan tussen (9 x 9 x H2) en 

(5 X 5 X H2). 

Bij het vaststellen van de oppervlakten mogenwij o'ls natuurlijk niet beperken tot 

een vierkant perceel. Aile vlakke geometrische vormen kan men nochtans door 

twee figuren omschri jven, hetzi j door dit vierkant hetzi j door een min of meer 

langwerpige rechthoek. Alhoewel we dus slechts twee oppervlakte figuren in aa~

merking nemen, moet nochtans worden beklemtoond dot het hier goat om onscherp 

gekozen omtrekken. 

Onderstaande fig. 5 geeft een beeld van de bedoelingen : 
Frg. 5 

De grondoppervlakken kunnen dus ongeveer begrensd worden door een vierkante 

figuur (1 x 1) of door verschillende rechthoekige figuren (1 x 2, 1 x 3, ••• ) • 

Ter vervollediging van daze beschouwingen en voor de bepalingvan een minimale 

perceelbreedte in de verdere tekst, moet op het volgende worden gewezen : 
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Een ervaren en bekwaam architect kan (bijna altijd) op om het even welk opper

vlok met een voldoe:1de oppervlakte een goede waning concipi~ren. De geschie

denis von de archi tectuur toont aan dot de geleverde inspanningen in het geval 

van moeiliike perceeloppervlakken en vormen, ontegensprekelijk soms tot rijke 

inspiratie leiden. Dit zijn echter bijzondere gevallen en wij stre"e11 er hier naqtr, 

algemene modellen voor te stellen. 

In de volgende paragraaf herleiden we oo'< het huis - als woonvorm - op een der

gelijke wijze tot een gesynthetiseerde omtreksfiguur en beperken de :nogoelijke o,-
; 

treksfiguren doch ni et de huisvorm zelf. 

De bestudeerde percelen zijn bedoeld o:n er huizen op econo:nische wijze op te 

rich ten en moeten derhalve een zuinig en effici~nt grondverbruik waarbo .. g~n. 

Uitgaande van het feit dot elk bouwperceel een bepaalde minimum breedte moet 

hebben om een normaal effici~nte plan indeling te verwezenlijken, stellen wij 

derhalve 2 x H, dus een kleine 6,00 m als minimum voor. 

Vanzelfsprekend zijn dergeli jke percelen meestal gebo.,den a an type:. in de rij. 

Wij zullen verder, in onze twaalf voorgestelde typen, daarop dieper ing:::~a,,. 

Dus aanvaarden wij voorlopig een breedte van 6 m voor het ri jhuistype e:1 zijn er 

vanzelfsprekend bewust van dot met een kleinere breedte ook een "goed" pla1 ka'1 

worden gemaakt. Zander dit echter als norm voorop te zetten, zijn wij toch van 

mening dot aileen een bepa·Jide minimum breedte voor de inrichting va11 e13:1 binnen

ruimte wenselijk is. Welke optische trucjes men ook gebruikt, blijven smalle ruim

ten een determinante invloed uitoefe:1en op de waarneming. Wij verwijze!"' verder 

naar de beschouwingen van E. T. Hall (1969) in verband met de enge Japanse tuin. 

Tach zijn wij van oordeel dot gezien de bepaling van de hoogte van een binnen

ruimte, de visuele breedte daaraan min of meer gebo"lden blijft. De waarneming 

van een binnenruimte wordt o.a. bepaold door de verhouding van de ~oogte en de 

breedte van de begrenzende muurvlakken. Een smal bouwperceel begrenst dus O"l

vermijdel i jk het ruimtebeeld van het interieur en vanzelfsprekenq van de beschik

bare buitenruimte. 
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Als wij dus 2 H vooropstellen, goat dit gepaord met een ervaring als waarnemer 

en als ontwerper, d.w.z. dot zelfs indien de plans en het ruimtelijk project in

derdaad een enge ruimte kunnen "goed" maken, men aan de ontwerper in het be

stemmingsplan veel meer dan mini male mogelijkheden mo.at bieden. 

Uitgaande van 2 H breedte voor een perceel van 9 x 9 x H2 b. v. wordt de lengte 

40,5 H natuurlijk buitensporig. Zelfs met een perceel van 6 x 6 x H2 is 18 x H 

nog overdreven. In deze zin, dot als doorsneeperceel de oangeboden diepte b. v. 

niet gemakkelijk "effici~nt" vo~gens de bezorming uit verschillende ori~nteringen 

of aan de privacy kan aangepast worden, zonder dot een grondstrook van de DRH 

relatief weinig direct nut voor de WR oplevert. 

De verhouding van de lengte tat de breedte van het perceel mag, naar gela'1g het 

DRH-type, bepaalde proporties niet overtreffen, althans als men een effici~nt 

bademgebruik beoogt. Hetgeen tenslotte sa11engaat met een evenwichtige badem

consumptie. 

3 B. Dimensionering van de waning 

De bauwso:n en de onderhoudskosten zijn niet aileen afhankelijk van het volume 

maar ook van andere factoren zo~ls de ontwikkelde o;::>pervlakte aa11 buitenmuren 

met hun funderingen, ko,Jdebrugge;, (o.,danks kostbare isolatie), ramen, a'dekking, 

enz ••• 

In principe stel t men vast : 

dot voor een gegeven oppervlakte een vierkant de kleinste •:>:-ntrek 

heeft (cirkel of veelhoek incl. in het vierkant); 

dot, naargelang een rechtho.akige omtrek Ianger en smaller wordt, 

de oppervlakte van de buitenwanden o7nvangri jker en dus d·Jurder wordt. 



De verhouding 1 op 2 blijkt ons aanvaardboar als een logische beperking van de 

omtrekken voor het plan van het huis. 

1 • 14 

Normaal wordt de begrenzende oppervlakte van de WR van een eengezinshuis op 

een perceel, slechts degelijk gebrulkt indien die begrenzende oppervlakte niet te 

ruim is. Volgende types verduidelijken dit nog verder. De meeste geometrische 

omtreksvormen kunnen overigens in een vun volgende omtreksfiguren ingeschreven 

worden: 

- ofwel een rechthoek dus de verhouding 1 x 2 (±) 

- ofwel een vierkant dus de verhouding 1 x 1 

De huistypen in fig. 6 werden aan Walter Meyer-Bohe (1963, p. 28) O!ltleend, 

terwijl van de voorstelling van bouwbegrenzing van ons voorstel werd uitgegaan. 

Dit voorbeeld staaft de toepasselijkheid van onze modellen. 

' Fig. 6 

(---, T\q-1 f\ /---" 101 ~o· V I v I I 
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De DRH wordt door hoar relatie met de WR bij de woon- en leefruimte betrokken. Langs 

de strook waar die intensievere contacten ontstaan tussen de innerli jke WR en de 

DRH, vinden wij de woonzijden. Hier situeert zich meestal de TR en liefst de breedste 

stroken. De woonoritintering die hier ontstaat is meestal te combineren met een gunstige 

oritintering t.o .v. zon, wind en neerslag. 

Naorgelong de vorm von de gebouwde WR kon die bepoling intensiever zi jn (zie 

bijgoande tobel). 

WR CONTACT BEPALING INTENSITEIT 
WR I DR H 

0 ~ ONBEPAALD 1 

D Q 1 ZIJDIG 2 

D 0 ZIJDIG 2 

[? [j 2 ZIJDI G 3 

~ ~ 3 ZIJDIG 4 

@] 00 4 ZI .. IDIG 5 

Opgemerkt wordt dot onze H/D RH-modellen zich eveneens aonpassen oon andere 

typologiel:fn von de WR. Als voorbeeld hiervon die van Sting H. in 11 Dos Einfomilienhous 

ols Typ integrierter Wohnonlogen" (Architektur und Wohnform 2. 1970). Dit plei t voor 

de algemeenheid von onze typologie. 
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De in fig. 6 (p. 1. 14) toegeposte bouwgrensvolumes von de 

WR. zijn de omhullende figuren naar de door ons voorgestelde modellen, terwijl de 

voste begrenzing aan de meest verschillende plan types werden ontleand. Ze stet

len, wat het eigenlijk ontwerp betreft, ongeveer het dubbele van de benodigde 

oppervlakte ter beschikking, terwijl daarenboven normaol met twee of drie ver

diepingen gebouwd wordt met uitzondering van ui tslui tend vlakke types zo~ls 

atriumwoningen en de 11bungalow 11
• 

Het is niet aileen omwille van de bespaarde bebouwde grondoppervlakte dot wij 

een bepaalde voorkeur voor het woonhuis met twee of meer onderl ing gedifferen

tieerde bouwlagen beklemtonen. De gelijkvloerse woning biedt ontegensprekelijk 

hoar eigen voordelen en verdient daardoor in bepa::~lde gevallen aangeprezen te 

worden • Zi j I eun t in zekere zi n a an bij de fl atwon i ng. 

Wegens bodemgebrek moet men reeds bij het begin een vermindering van de per

ceeloppervlakte in aa,merking nernen, wat de woningen o!'lvermijdelijk dichter 

bi j e I kaar brengt. 

lndien de totale woonruimte over een bouwlaag gespreid wordt, zal de door het 

huis in beslag genomen bodemoppervlakte bovendien dubbel zo groot zijn ols bij 

eengezinshuizen met verdieping. Allee:1 het CO!'lcept met een gedeeltelijke ver

dubbelde woonlaag, brengt een besporing van de gro:'ldoppervlakte. Zonder de 

ontdubbeling van de woonlaag wordt de vrijblijvende perceeloppervlakte beknot, 

terwi jl ze reeds - a priori - relatief beperkt is. 

Men moet tevens rekening ho~den met de bouwkosten van gelijkvloerse woningen : 

1. Het dure dakoppervlak met de thermische isolatie en waterdichtheid 

is dubbel zo groot als voor een gelijkaardige woning met twee bo~w

lagen. 

2. De funderingsuitgoven zijn derhalve ook dubbel zo groot, a::mgezie:'l 

er zeer weinig verschil bestaat in de funderingsbreedte von beide 

woontypes. In het alge:nee:1 denkt men, smollere en eventueel o~die

pere funderingen voor een gelijkvloarse woning te kunnen voorzien. 



Dit is foutief. Bij de berekening voor beide gevallen (een en twee 

verdiepingen met hun respectievelijke funderingen) stelt men vast 
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dot uiteindelijk de breedte dezelfde is. Ook de diepte is gelijk, 

vermits de goede funderingsgrond moet worden bereikt. Voor zwakke

re bouwgronden is daarbij een differentif!le zetting te vrezen gezien 

de uitbreiding van het grondplan, wat eventueel voor de gelijkvloer-

. se woning nog een dure ringbalk rechtvaardigt. 

Wanneer nude draogkracht van de grond zo klein wordt dot ook b.v. 

60 em niet meer toereikend is, dienen noodgedwongen grotere funde

ringssleuven aangewend, waarvan de eenheidsprijs in de totale 1-loe

veelheid verwerkt materiaal een belangrifke rol spelen. Dergelijke 

funderingen geven grote prijsverschillen in het nadeel van de 
11 bungalow 11

• Het is dus niet juist dot men bij ean zwakke gro~dweer

stand beter een geli jkvloerse woning voorziet. 

3. Ook de buitenwanden hebben altijd een minimale draagkracht nodig 

en hebben in de meeste gevallen voldoende druksterkte voor een 

bi jkomende verdieping. Ze zijn derhalve zowel voor een als voo'" 

twee verdiepingen geschikt, de prijs verschil t weinig. 

Men moet inderdaad een massiefbouw of een framestructuur a•:mwen

den. De fromestructuur heeft wegens de norizontale winddruk reed~ 

een bepaolde dimensie die zelfs voordel iger kan zijn bij een grotere 

vertikale belasting (een bijkomende verdieping). Bij massiefbouw 

hebben de muren, gezien o.a. de nc>:>dwendigheid o, ze ook isolere:'ld 

te concipieren (thermische en acoe:;tische}, minimum afmetingen die 

don meestal ean bijkomende verdieping verantwoorden. 

4. De vloer van de gelijkvloerse verdieping wordt, enerzijds omwille 

van de stabiliteit, anderzijds wegens sti jgend vocht, niet rechtstreeks 

op de bodem aangebracht. Aldus worden dergelijke vloeren ook in 

platen uitgevoerd, net als de vloeren van andere verdiepingen. 

Derhalve zijn de kosten dez:elfde. Is dot niet het geval, dan zijn de 

kosten voor het vermijden van differentif!le zettingen ook belangrijk. 
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Er zi jn wei argumenten die in het nadeel va•1 het huis met een verdie

ping of splitlevel uitvallen. Er is er bij elke bijkomende verdiepingen 

onvermi jdel i jk een buitenwand meer. Dus bij twee volledige woonlagen 

mo·et een buitenwand in meer gerekend worden. Er goat hiermee vanzelf

sprekend een bi jko~ende ui tgave en afkoel ing gepaard. 

Er is tenslotte nog de trap die een bijkomende ruimte in beslag neemt. 

Hij speel t wei een architectonische rol als deel van de binnenruimte of 

even tueel als statussymbool; hi j scheidt veelal dog- en nachtlol<alen 

of gezamenlijke woonplaatsen en private vertrekken. Fysiologisch ge

zien volgens Grand jean, werkt het besti jgen ervan ·echter sterk ver- ( 1} 

moeiend {of is da:1rentegen een goede oefening voor mensen met een 

zittend beroep {?)). Voor zieken, invalieden en oudere personen blijft 

hij echter een grote hindernis. Zodat voorzorgen te nemen zijn in de 

lay-out en in de uitvoering van het plan om deze eventueel O'lverwach

te hindernis te kunnen overwinnen. 

Uit dit alles blijkt dot op basis van de bodemconsumptie, of van het verhogen van 

de tussenafstanden {indien de perceeloppervlakten gelijk blijven), het huis met 

meerdere woonlagen voordelen biedt. Zijn kostprijs is niet hoger en in sommige 

gevallen zelfs minder hoog. Dit is natuurlijk afhankelijk van ieder specifiek ge

val. Bij de beschouwing van onze diverse H/DRH-types kan voor ieder type de 

vraag worden gesteld of daarbi j een een- of meerlagige woning beter past en op 

weJke basis daartoe kan worden besloten. 

Wij moeten dus bij de studie van de DRH de hoogte van een of meer verdiepings

hoogten {H) voor de huizen onder oog nemen. Een bi jzonder type vra·:Jgt een bi j

komende ui tweiding omdat het zich als bi jzondere vorm van DRH o;:>dringt, nl. : 

De atriumwoning 

De DRH beperkt zich hier tot een binnentuin met relatief kleine dimensies. De 

binnentuin is in eerste plaats te beschouwen als een transitieruimte. Deze kan 

worden beschouwd als de omhulde rui~te terwijl o~gekeerd de WR de o~hullende 

ruimte wordt. Dit type behoort niet noodgedwongen tot het gelijkvloerse type, er 

1. E Grandjean (1973) 
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.zijn talrijke voorbeelden waar de binnentuin op de verdieping ligt en ook de WR kan 

over verscheidene woo~lagen beschikken. Hier speelt natuurlijk de visuele priyacy 

van de patio een overwegende rol als intieme woo:1ruimte in openlucht. Van wpar 

komt deze conceptie van het wonen ? Waarschijnlijk is de aantrekkelijkheid, die 

uitging van de atriumwoningen aan de Middellandse Zee, niet vreemd geweest bij 

de toepassing van de 11openluchtkamer 11 ook in or~ze noorderlijke gebieden. Uiter

aard wordt de ruimte in open Iucht (de transitieruimte) van zeer groot belong. 

Waar ook hier grote vensters een vrij uitzicht bieden, breekt de patiomuur daaren

tegen meestal een verre perspektief. Aan de vlo.eiende overgang van binnenruimte 

naar de vrije orngeving wordt door deze wand een eind gesteld, zodat intimi teit 

verzekerd is. 

Overdag wordt weliswaar, het uitzicht op het landschap meestal afge

schermd, ten wore speciale voorzieningen zoals openingen en claustra 

di t toch mogel i jk maken • 

1s Avonds en 1s nachts is de begrenzing van de buitenruimte echter 

meestal aangenaam, en kan men door een aangename verlichting de 

buitenruimte (zonder verlies van privacy) integreren in het binnen

huis. 

Meestal is het wonen van het openbaar gebeuren streng afgesloten en enigszim. 

in zichzelf gekeerd zodat soms ernstige bezwaren worden geformuleerd in verba,d 

met het sociaal aspect ervan. 

Onlangs hebben wij kennis gemaakt in de omgeving van Kopenhagen met verschil

lende naast elkaar gelegen woningtypes.' Het betrof een uitgestrekte buurteenheid 

zowel met rijwoningen als patiowoningen van "Aibertslund" Albertslundweg van de 

Architecten : Peter Bredsdorff (townplan), Knud Svensson (lay-orJt plan), M"ller

Jensen, Arnfred, Pederson, Stsrensen (housing); gebo'Jwd 1963 -.1968, 

Tussen de patiowoningen bekroop O:"'S nochtans een wreemd gevo~l : gesloten de:Jre:"', 

bijna geen ramen., •.• De wandelaar vlucht onbewust naar de nabijgelegen str(lten,. 

waar hij tot zijn grote vreugde in elk huis een gezlcht aan ee:, roam kan vermoeden. 



1 .20 

Een venster is inderdaad niet aileen een opening naar Iicht, Iucht en zon ~ Jane 

Jacobs heeft met recht gesproken van de I evende ogen van de straat. 

De woonomgeving van dit huistype moet op een zulkdanige manier gepland wor

den dat o.a. rekening wordt gehouden met : 

1. De vele blinde muren 

2. De lengte van de stegen en straten, die door de kleine wandhoogte 

nog geaccentueerd wordt. 

3. De noodzaak van openbare pleintjes, groenaanleg, binnentuinen, , 

(bijzonder voor het spel van grotere kinderen en als ontmoetings

plaats voor volwassenen •••• ) 

Samenvattend 

De atriumwoning biedt de aantrekkelijkheid van een eengezinshuis met een 

ruime buitenoppervlakte (groter dan de gebruikelijke terrassen). 

Het gehele woongebeuren speelt zich meestal af op een en dezelfde bouw

laag. 

Het biedt ontegensprekelijk visuele privacy en in bepaalde gevallen bo

vendien een auditieve privacy (zie hoofdstuk 3.3). 

De strenge privacy moet tegenover de buurt als gemeenschapsvorm afge

wogen worden. 

De afmetingen moeten in relatie tot een gewenste bezonning en orientatie be

paald worden, in elk geval wordt geen oppervlakte verkwist (zie hoofdstuk 

3. 1 ). 

De toepassing ervan in de hedendaagse sociale context gezien, leidt tot 

het "Cluster" of andere groeperingen. O.i. kan het een pelangrijke plaats in

nemen in verband met buurtprofecten mete~ half-private ruimte (zie 3.4). 
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4. Rangschikking van de D RH-types op basis van de combinatie van de stroken. 

4. 1 Verantwoording van de voorstell ingswijze, en de veralgemening van hun 

toepassingen. 

De directe ruimtelijke omgeving van het eengezinshuis is het bindend element van 

dit huis met de nabijgelegen buurt. Andermaal moeten wij er de nadruk op leggen · 

dat de beschouwde huisomgeving niet eindigt met de perceelgrens maar begrensd 

wordt door de omliggende gebouwen, de tussen de gebouwen groeiende vegetatie 

en de eventueel andere ruimtebegrenzende elementen. Vanzelfsprekend zullen 

naast elkaar liggende huisomgevingen op bepaalde plaatsen elkaar overlappen, 

zich in elkaar oplossen en aldus dikwijls een grensarea vormen zonder dat ergens 

een voorwerp of merkpaal een materi~le scheiding aanduidt. 

De verscheidenheid van de bovenvermelde companenten van de huisomgeving, 

geeft aanleiding tot verschillende buurttypes. Aileen reeds bij de schikking van 

het grondplan, kunnen door middel van de samenstellende stroken varieties worden 

vastgelegd. Wij beschikken over vier stro'<en : de voorstrook (V), de beide zij

stroken (Zl - Zr) en de achterstrook (A). lndien men een of meer van deze stroken 

buiten beschouwing laat ontstaan verschillende planschikkingen. Die planschikking 

gaat dan in opstand een andere volumetrische DRH bepalen. 

Wij hebben een dergelijke studie van aile mogelijke schikkingen systematisch door

gevoerd op basis van de combinatie van de samenstellende stroken. Dit leidt tot 

de mogelijke schikkingen in het grondplan van de DRH, afhankelijk van het al of 

niet aanwezig zi jn van een of meer stroken. 

Bij het voorstellen va1 de DRH types en de voorstelling van de inplantingsschema's 

werd volgende legende gebruikt voor het afbeelden van de bestemmingplans •. 

Legende van de inplantingsplannen fig. 7 

-de bouwgrensvolumes van de WR van het be~tudeerde 

type 



/-~ 

I I 

I I , __ / 

de verplichte bouwlijn (beperkt tot het ver

plicht aanbouwen aan de naburige ·.voning of 

toegangsweg; m.a.w., het wegvallen von d~ 

tussenstrook) 
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de verticole projectie van het grensvlak van de 

bouwzone. 

-de bouwgrensvolumes van de WR van een aanpalend 

type 

de verplichte bouwlijn 

de verticale projectie van het grensvlak van de 

bouwzo\le 

-de bestudeerde DHR 

- de bestudeerde DHR van een nevenliggend type 

- toegangswegen 

Legende van de combinatiediagrammen 

- Gezien de zijstroken links en rechts spiegelbeelden vormen, 

geven de beide combinaties eenzelfde inplantingsschema 

in het bestemmingsplan. 

- ldentieke oplossingen 

- Onui tvoerbore inplanting omdat a lie vereiste relaties niet 

uitvcerboar zijn. 
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- Niet uitvoerbare inplanting gezien tegenstrijdige gegevens. 

BV. lndien in een DRH een achterstrook wegvalt moet ze 

ook in een achteraan aangrenzende DRH wegvallen. 

lndien een achterstrook bestaat moet een strook in de 

achteraan aanpalende DRH eveneens voorhanden zijn. 

Ze kan echter voor deze DRH een zijstroo'< zi jn, in

dien de toegangsweg hier min of meer dwars (of lood

recht) op deze van de eerste DRH ligt. 

lndien het een voorstrook is voor deze tweede DRH, 

dan zou de eerste DRH twee toegangswegen bezitten. 

Dit is mogelijk maar voor het eerste geval moet men 

dan een van de toegangswegen als priori tair beschou

wen. Dit is eveneens het geval voor verscheidene toe

gangswegen. Het zal van de studie en eventueel van 

het definitief ontwerp afhangen welke als prioritair 

moet worden beschouwd. 

- Deze combinatie werd in een vorig diagram reeds opge

lost. 

De aangenomen voorstellingswijze mag de algemene toepassing van de gevo11den 

H/DRH modellen niet in de weg staan, doarom volgende bijkomende bepaling : 

1. De toegangswegen 

a. Ze zijn niet noodzakeli jk parallel noch met de woning, noch met die 

van de aanpalende woningen. 

b. Ze lopen niet noodzakelijk door over de totale lengte of breedte van 

de DRH. 

c. Er kunnen verscheidene toegangswegen bestaan, een ervan wordt dan 

al s priori tai r bescho:Jwd. 
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d. Ze behoren tot de openbore, half-openbore of half-private zone 

(hoofdstuk 3.3). 

e. Zie verder de voorstrook-defi nitie. 

2. De bouwgrensvolumes worden op vo~gende wijze voorgesteld : 

r- - '\. r-- - --
" /-----, 

I I / ' / " I j I I 
I ' I I , ___ __/ I I 

i I ' / 

' / ' .I 

, _ _/ 

- De bestudeerde WR • - De noostliggende WR. 

Deze voorstelling kon eventueet door andere geornetrische vlakke figuren 

worden voorgesteld. De verho'Jding van 1 op 2 is niet bindend, andere pro

parties zi jn mosel i jk. 

3. Binnen deze bo'Jwgrensvolume:; kan volgens hoger vermeld voorbeald, ge

lijk welke huisvorm worden ingepla:1t. Wij verwijzen naar de vorige op

merkingen o.a. von de "spanningslijn" ols begrenzing. De grenslijn is al

dus niet strikt te interpreteren met uitzondering van de grens van twee el

koor oonleunende gebouwen. Hier wordt de bouwgrens een verplichte 

bouwgrens. 

4. De loodrechte hoek tussen de beide vlakke richtingen is aileen ter vereen

voudiging van de voors-telling aangenomen. 

5. De voorstelling is een loodrechte projectie op een horizo11taal vlok, die 

niet noodzaketijk met het vlok gevormd door het grondoppervlak te ver

eel'lzelvigen is. Dit loatste kon b.v. o:1rege!matig en hellend zijn. Zo 

kan een imoginair of kunstmotig horizontoal vlok uitgedocht worden, dot 

los van de natuurlijke grond wordt gebouwd en woarop de woning wordt 

ingeplant. De topografie van de natuurli jke bodem kon don met zijn eco .. 

logi sche eigenschappen ongeschonden bewaard I:> I i jven terwi jl de woni ng 



op een gebo!JWd vlak wordt geconcipieerd. Natuurlijk zal hierdoor o"l~ 

der de plaat de ecologische ontwikkeling worden bethvloed. De hoogte 

~an dit "kunstmatig" vlak kan mogelijks o.a. een functie zijn van de 

"natuurli jke" topografie, hierdoor zouden b. v. deze basisvlakken van 

nevenliggende woningen niet dezelfde hoogte hebben. 
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6. De hoogte van de bouwvolumes werd reeds vroeger besproken. De beoor

del ingscriteria spelen bi j de bepaling ervon een overwegende rol. 

4.2 Verantwoording van de verhoudingen bi j de grafische voorstell ing van de 

stroken en de begrenzing van de WR • 

1. Uitgangspunt is een netto-densiteit van ongeveer 30 w,t11a, d.w.z. 

+300m
2 

perceelsojJpervlakte. Aile andere woondichthec;len kunnen aan

genornen worden mits wi jziging van de verhoJding van de WR t .o. v. de 

DRH. 

2. Uit gegevens in verband met het aantal leden van het trqditionele !deine 

gezin, en hun behoefte aan ruimte, zou de totale woningoppervlakte van 
2 

1 00 tot 150 m moe ten bedragen. 

3. In geval twee woonlagen worden gebouwd, bedraogt de bebouwde opper

vlakte 50 a 75 m2• 

4. 
4.o De bouwgrensvolumes moeten uitgebreide inplantingsmogelijkhede:'l 

oanbieden, opdat het inpJo,ten van de meest mogelijke huisvormen 

die aansluiten bij het DRH type gemakkelijk zou te verwezenlqken 

zijn. Dit moet enerzijds de creotiviteit von O'"ltwerper en bewoner 

stimuleren, a11derzijds de markt voor econo.,isch te prefa':lriceren 

en te industrioliseren huistypes ee:'l uitgebreider werkterrein biede:1. 

Dit kunnen allerhande een, twee of drielagige woningen zijn met 

inbegrip van atriumwoning, constructies met vide of split level. 
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4.b Ons voorstel is voor de WR 2 x 50 tot 100m
2 

ter beschikking te 

stellen, d. w. z. tot maximaal de helft van de perceelsoppervlak

te voor de DRH-types tot en met n° 8 (zie verder). 

4.c Het deel dot door het bouwwerk ingenomen wordt. (de WR), is afhan

keli jk van de configura tie van het bouwgrensvolume in de DRH. 

Zo zullen vanaf type 9 (zie verder de ingebo'Jwde types wear de 

meeste stroken wegvallen), bij het ontwerpen me~stal op de atrium

vorm aangewezen zijn. De oppervlakte van de WR moet derhalve 

gro ter worden. 

5. Uitgaande van een woondichtheid van 30 w,/11a kan een volgende orde van 

grootte van de stroken en oppervlakken wordeh afgeleid. Dit betekent een 

gemiddelde inplontingsverhouding; ze zal onder proporties aannemen als de 

vastgestelde woondichtheid verandert. 

5.a In de quadratische vorm bekomen wij volgende verho'Jdingen 

:I: 

(--"--1 /--"' /--" 
I I I I 

I I I I I I 

""---/ ""'--/ ""---/ 
:I: :I: 
'Oil' 

\0 

:I: 

:I: 

/--"' /--"' (--'! 
l I I I 
I I I I I I 

""---/ ""---/ ""---/ 
:I: :I: 
'Oil' U) 

:I: 

Uit dit schema kunnen b.v. volgende oppervlakten worden ofge

leid : 
2 2 

- oppervlakte perceelsgrens : 6 H x 6 H = 36 x 3 =324m • 

- oppervlak te theoretische bouwgrens : 
2 2 4Hx4H=16x3·=144m. 



1.27 

-men moet bedenken dot de bebouwde oppervlaktevan de WR slechts 

co 50 per cent is van de totale bouwgrensappervlakte wat de 
2 praportie terugbrengt op (0,7 x 4 H) x (0,7 x 4 H) =co 71 m · en 

de oppervlakte van de woning op co 140 m2• 

5.b In de rechthoekige vorm geeft dit volgende verhoYding: 

:t:. 

/-"'- /-"-
8; 

/-". 
I I I I I I 
I I I I I I ::t 

G) ::t 
Iff " I I I I I I 

"._/ "._/ "._/ 
" 

i 
T 

/-"- /-"'- /-"'-
I I I I I l 
I I I , I I I 
I I I I I I 

~ 

::t ::t 
co ..,. 
Iff ,...,-

"--/ "._/ "._/ ::t 

~ 

Hieruit kunnen dezelfde oppervlakten bepaald worden ols hier

boven : 

- terreinoppervlokte: 4,5 H x 7,4 H =co 300m
2

• 

- theoretische botJwgrensoppervlokte : 2, 9 H x 5, 8 H 
2 

- bebouwde oppervlokte : ca 75 m . 

- oppervlakte woning : ca 150m
2

• 

co 151 
2 

m. 

In geva! van vrijstaande woning sluit de DRH zeer nouw aan bij de 

bouwgrens. Vandaar onze bezwaren t .o. v. gelijkvloerse woningen 

in bepaalde DRH-types o.o. alleenstaand huis. 

4.3 Theoretische afbeelding van h~tbestemmingsschema op basis van de combina

ties van de stroken van de DRH. 

Leoende. M 
v 

Minder oeschikt type 
Verbeterd type. 
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TYPOLOGIE van HI DRH 

Algemene opmerk~ng: 

In deze en volgende afbeeldingen van de theoretische modellen van de bestemmings

schema1s, werd slechts een huis weergegeven. Trouwens ons werk heeft vooral tot doel 
het huis te bespreken in verhouding tot de naastliggende huizen. 

A. 1n de eerste combinatie behoudt het hul$ ziJn vier verschillende 

stroken; di t leidt naar het traditioneel model van het alleenstaand. 

huis. 

-------·-_ 1:..------
--, /_I_, 

' , . ' I I . I 
/

/ 

I I / l , __ / , __ , 
' "--·-

-, 
' 

;-- /--
/ ' I I \ / 

I I I I I / I _/ \ 

' \ / 
--/ '\._ ---------- ·--- -------------·-·---~~---:-:-:-=:= 

Varieties op kleinere scnaal 
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combinatie 1 
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'--/ 
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' , __ 

/-"'*, /--
'-- 1 I 1 

-I- - . I- ! 

-- I' , 
I . I I 
''/. ' l . --

-----~-------
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B. De volgende co mbinaties bekomt men wanneer eefl van de 

stroken weggelaten wordt. 

Oit kan door volgend dia~ram voorgesteld worden: 

COM Bl NA TIEDIAGRAM 

A Zr. ZL 

A. 

Zr. 

Zl. 

v. 

v 
NoodzakeliJkerwiJze if! er geen on. 
deorscheid tussen het 'IM!!'gvallen van 

Zr. of Zl. 

Beide afbeeldingen zijn slechts een 

spiegelbeel d van el kaar. 

Uit dit combinatiediagram volgen de afbeeldingen 2. 3 .en 4 

-, ---, I nplanti ngsplan 

' / ' /-- Combinatie 2 / ' 
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C Wanneer twee stroken wegvallen kan het volgende principe-

-

diagram oll(Jesteld worden: 

COMB I NAT I EDIA GRAM 

---
' 

A 

Zr. 

ZL. 

' 

v 

I 
I 
I 

/ 
/ 
'\ 

'\ 

I 
I 
l 

/ 
/ 

A. I Zr. Z L. v 
...... .. .. . .. 

...... 

I 6] ·----·-· 5 5 

5 ~' 7 / (s) 
5 ,/7 <B' ~ 

l 6_] (i) c_~) ····- -
·-· 

• NatuurtiJk leidt het wegvallen van twee zelfde 

stroken naar identieke be-stemmingsplannen zoals 

in vorige combinaties. 

_ In dit systeem kunnen weer spiegel IJE'el den gevonden 

worden in de afbeeldingen 5. 6. 7. en 8. 
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D. Nu worden drie stroken afgeschaft zoals in volgend diagram 

tot uiting komt: 

A 

Zr 

ZL 

v 

\ 

COMBINATIEDIAGRAM 

_ Combinaties die een vorige combinatie herhalen, dienen niet 

opnieuw te worden bestude-erd. Ze geven geliJke oplossingen. 

- Het is aileen mogeliJk eenmaal een bedoelde strook weg te 

Iaten. Daarom moeten herhalingen in het diagram niet worden 

besproken. 

_ TE-nslotte kunnen volgende oplossingen worden gevonden met 
het we-gvallen van : 

Zr: Z L. H : 

Zr. H. V. : 

ZL. H. v. = 
Zr. Zl. V. = 

9 
10 
10 
11 

lnplantingsplan 

combinatie 9 
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/'.... /'.... ___ / '....---/ , __ _ 

---------- ---------------------------~ 
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Varieties op kleinere school 
M_V 

--------

Mh.J;r gaschikt weij~ tekort aan belichting en oppervlakte. 

Verbeterd door vergroting 
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E. Type 12 is de oplossing waarin de vier stroj(en wegvallen 

(o. a. van toepassing voor ingebouwde atriumwoning). 

Variaties op kleinere school 

I nplantingsplan 
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M - V = Minder geschikt wegens tekort aan belichting en oppervlakte • 

Verbeterd door vergroti ng • 



4.4 Verbond tussen H/DRH-types en de woondichtheid 

Vooratgaande opmerkingen 

A. De voorgaande voorstellingen werden op een willekeurige schaal uitge

voerd. 

B. De verhoudingen van het bouwgrensvolume van de WRen de DRH werden 

volgens een minimale grootte getekend. 

C. Het geheel van het bouwgrensvolume van de WR en de bijhorende DRH noe-

men wij H/DRH - Eenheid bij de sam enstelling van de buurten. 

Onderstaande figuur geeft een voorbeeld van logische afmetingen i .v .m. de ontbrekende 

stroken van de percelen van de diverse H/DRH-types. Nl. 

1 7Hx7H 

2 3 4 6 H X 6,8 H 

5678 5 H X 6,4 H 

9 10 11 4 H X 6,3 H 

12 4Hx4H In de tabel 1 A worden hun verhoudi ngen berekend. 

(zie p. 1.41) • 

... _ ... _______ _ , 
I ..................................... hi /----, :1 

/ ' : 

:1. I Ill . I =~ 
=I il 
il I I p ., / •' 

"::--......-.. ............... ,(.._ ........ I I _._ ____ ~~-- .u 
L ___ _ 

4H 1 
T 

6.3H 

6.4 H 

6H 

7H 

1.40 
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TABEL l A 

lndien 49 H2 geli jk wordt gelteld met 1 kon 

de verhouding von de O;>pervlokte t .o. v. de 

oppervlokte von het basis-type berekend worde 

H/DRH- Oppervlo1<te 
H2 

type in functie 
von H 

Berekening Verhouding 
von de ------------- -------------

(1) (2} verhouding exact ofgerond 

------- ------------

7Hx7H 49 49/49 

------- ------------
2 

3 

4 

5 

·6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

6Hx6,8H 40,8 49/40,8 1,2 1, 2 

------------ ------ --------------- .-----------~- -------------

5 H X 6,4 H 32 49/.32 1,53 1,5 

4 H X 6, 3 H 25,2 49/25,2 1194 2 

4Hx4H 16 49/16 3,05 3 

(1) Als de bouwgrenszone von de WR gelijk is oan 4 H x 4 H kon de 

oppervlokte von de perceelsgre:'lze:"' in iedere combinotie grofisch 

gemeten worden a Is functie von H. 

(2) XH x YH heeft aileen zin ols verhouding tussen de oppe:-vlakte va·1 

de verschillende H/DRH-types. 
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Men bemerkt dadeli(k dot combinaties1 waar een strook verval t1 ongeveer 

dezelfde oppervlakte besla·::m1 een identieke opmerking geldt door waar 2 

en 3 stroken wegvallen. 

Wanneer nu een bepaolde oppervlakte van een H/DRH-type wordt vastge

legd, volgen daaruit in verhouding de oppervlakten van de andere H/DRH

typen en vanzelfsprekend een bepaalde woondichtheid. 

Voorbeeld: 

Uitgaande van de basisstelling die het aantal woningen per ha vaststelt op 

ongeveer 30 eenheden1 en rekening houdende met het fei t dot die opper

vlaktebezetting o. i. het best overeenkomt met de H/DRH .. types van de 

combinaties 51 61 7 en 81 kunnen wi j met behulp van de bovenstaande be

rekeningen de woondichtheid per ho van aile types bepalen. 

TABEL 1 8 

---------- ---------------- ------------ ----------- -----------
Verhoudi ng tussen Aantal Oppervlakte 

Nummer de verschillende woningen perc eel 

combinatie combinaties (zie per ha in m 
2 

vorige tabel) 

---------- ---------------- ------------ ----------- -----------
51 61 71 8 115 30 333 

---------- ---------------- ------------ ----------- -----------
1 1 30 X 1 20 500 ---

1 I 5 

2, 3, 4 1,2 30 X 1,2 24 417 
115 

9, 10, 11 2 30x 2 40 250 
1,5 

12 3 
30x 3 60 166 

1 I 5 
---------- ---------------- ------------ ----------- -----------

In de oppervlakten van het perceel zijn de oppervlakten voor de normale we

gen inbegrepen. 



I. v. m, de oppervlakte die door de wegen en kleinere groenzones wor-
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den inganomen, hebben wij bestaande gegevens uitgebreid en op de perceel

oppt=rvlakken toegepast. 

TABEL l.C 
-------------------------------------------------------------~ 
FIHchen, welche von der Wo!lnungsdichte nich~ von der grtssse, 

Selbsttlndigkeit oder Unselbes~Hndigkeit der Stad~zelle abhtlngen 

Wohnungen ja Ha Nettowohnbau

gebiet 

Strassen und Wege 

30 

70 

40 60 

60 45 

80 

32 

Deze tabel van J. Gtsderitz- R. Rainer- H. Hofmann (1975) (p.66) kan 

door extrapolatie verder worden uitgebreid 

TABEL 1. D 

Aantal wonin

gen per ha 
1 5 20 24 30 40 60 80 

2 d' m no 19 voor 

wegen en toe- 90 82 76 70 60 45 32 

gangswegen 

Dit brengt ons to~ de volgende berekening in he~ bepalen van de grootte van 

de percelen zonder en met toegangswegen : 



TABEL 1. E 

Woningen/ ha 1 ha 

aantal woningen 

Oppervlakte 

nodig voor 

wegen c. a. 

1.44 

Oppervlakte per

ceel zonder we9en 
. 2 mm 

------------- -------------·------------------- ----------------

15 10.000 90 577 
15 

20 10.000 82 418 
~-

24 10.000 76 341 24-

30 10.000 70 263 30 

40 10.000 60 190 40 

60 10.000 45 122 60 

------------- --------------------------------- ----------------

De oppervlakten kunnen met die van tabel 1. B vergeleken worden. We zien 

dot deze in hoge mate overeenstemt. 

4.5 Aanvul lende beschouwingen in verband met de keuze van de H/DRH-eenheden. 

De woonzone 

Wij hebben aldus twaalf mogelijke types van DRH gevonden, m.a.w. meer 

dan de gebruikelijke types, die gewoonlijk voorkomen in de stedebouwkun

dige bestemmingsplans, nl. : 

het alleenstaande huis (waar aile stroken aanwezig zi jn); 

het rijhuis {waar beide zijstroken verdwenen zijn); 

het aangebouwde huis {waar een van de zijstrol<:en is weggevallen). 
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Het gekoppelde huis kan worden beschouwd als een aangebouwd huis. Eventueel zouden 

l:le beide gekoppelde huizen tezamen als een alleenstaand gebouw met twee woningen kun

nen worden aanzien. Daar wi j echter vanui t het standpun t van een woonsi tuati e van een 

woongroep redeneren, spreken wij in een dergelijk geval liever van aangebouwde huizen. 

De twaalf verschillende gevallen ontstonden door de "gerichtheid11 van onze basisinplanting, 

waarin het alleenstaand huis volgens ten minste een hoofdas naar de openbare zone of de uit

weg ernaar is gericht. 

Zander deze specifieke gerichtheid zouden aile stroken gelijkwaardig zijn en kregen wi j 

aileen vijf gevallen, naargelang van het wegvallen van een tot en met vier stroken. 

Een huis· heeft meestal nog een andere gerichtheid dan die welke verband houdt met cle uit

gang naar de openbare zone, nl. die gerichtheid van de lay-out van de ruimten naar de 

woonzijde of woonzone. Dit is die kant waar het contact van binnen naar buiten wordt ge

plant. 

Bij het eengezinshuis in grotere woondensiteit, kan de woonzijde ook o.a. verbond hou

den met het ui tzicht. Hierbij kan de nadere buurt door hoar levendigheid een rol spelen. 

Ze kan b.v. aan de behoefte van bepaalde bewoners, aan een levendige straat of zelfs 

aan een drukke weg voldoen. De tuin of binnenkoer oefent ook een grote aantrekkings

kracht uit wegens het contact van de bewoner met het stukje eigen buitenlucht of eigen 

natuur. De wisselwerking van de leefruimte binnen en buiten is voor de meeste gezinnen 

belangrifk. Bij de tradhionele splitsing in particuliere en openbare zo'les om het eenge

zinshuis keert het huis zijn inwendige leefruimte meestal naar de breedste of aantrekke

lijkste strook op eigen grond. Hier wordt dan ook een "goede" oritintatie verwacht (wat 

hieronder wordt verstaan bespreken wij verder). 

De bovenvermelde splitsing in particuliere en openbare zone, kan door het inschakelen 

van een half-private zone nog verder worden doorgevoerd. In welke richting de 11woon

zijde11 van het huis dan moet gelegen zijn, wordt veeleer door de sociale attitude dan 

door zuivere planmatige overwegingen bepaald. 

De onzekerheid omtrent de gerichtheid naar de openbare of half openbare zone of naar 

de woonzijde in eigen tuin of naar de "goede"ori~ntatie heeft er ons t()e geleid de ge

richtheid naar de uitgang naar de openbare zone te verkiezen bij het opmaken van het 

schema. 



1 .46 

Als laatste argument herinneren wij aan het bewustzijn van zijn o:.gebot'ldenheid bij de 

bewoner van het eengezinshuis, waarbij de directe uitgang naar de o;>enbaarheid een rol 

kan spelen. 

Uit de definitie van de gerichtheid volgde de benaming of de differentiatie van de o;n

ringende stroken en werden de combinaties mogelijk. 

De derde dimensie 

Bij de twaalf gevonden types, moet vanzelfsprekend ook met hun woonwaarde rekening 

worden gehouden. Dot betekent in eerste plaats: het vaststellen van de bouwhooate of het 

aantal woonlagen. De variaties in grondplan moeten inderdaad rekening houden met deze 

derde dimensie die door de hoogte wordt bepaald. De derde dimensie geeft een mogeli jk

heid voor de differentiatie van de volumes. lndien reeds de woonzijde van het huis noodza

kelijkerwijze in relatie werd gebracht enerzijds met het ui tzicht en anderzijds met de con

tacten met de eigen buitenruimte of zelfs met de gemeenschappelijk sociale zone (zie hoofd

stuk 3.4) in de DRH, maakt het invoeren van de derde dimensie het probleem nog co,plexer. 

De overgang van zuiver tweedimensionele beschouwingen tot het driedimensionele probleem 

brengt o.a. het vraagstuk van de "overschaduwing11 naar voren. Dit stoat direct inver-

band met de waarde van het wonen voor de bewoners. 

De woonwaarden en de beoordelingsaspecten 

In deel (2.3) goon wij dieper in op het begrip van de woonwaarde in functie van de activi

tei ten, de verwachti ngen en de behoeften van de bewoner. Di t brengt ons tot een reeks 

beoordelingsaspecten die door de bewoner gedeeltelijk objectief maar meestal subjectief 

tot beoordelingscriteria worden verheven. In elk geval dienen deze criteria door de ont

werpers vooreerst met de nodige objectivitei t in het project te worden verwerkt. 

Onder objectiviteit verstaan wij de systematische keuze uit de DRH-types die ingevolge 

de diverse en contradictorische criteria van het woonpubliek aal'l de verschillende eisen 

van een opiniepeiling beantwoo,.den. 

Zo':lls later uit de studie van de beoo .. de!ing;a;pecten blijkt, bestaan er over het algemee:1 

be!angrijke verschillen in de beo.ordelingscriteria tussen het woonpubli~k en de o'itwerpe:-s· 

De objectiviteit van de ontwerperszal d'Jn ook blijken uit de wijze waaro? de eigen cri

teria van de ontwerpers tegenover die von de bewoners worden ofgewe>ge:"'. In onze con-
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tocten met sociologen, die zich met het woongebeuren bezig houden, blijkt de tendens 

tot uiting te komen om een absolute voorrong te verlene:'l oon de bewoner. 

lndien over beoordelingsospecten inzoke octiviteiten een gemokkelijke consensus tot. 

stand kon komen tussen de ontwerper en de bewoner, is dit moeilijker op het plan von de 

verwochtingen en de behoeften. Wij denken hier voornomelijk oon het:stodium von het 

antwerp woorin de toekomstige behoeften door de bewoner, ols leek onvoldoende gekend 

zijn, en meestol door de ontwerper, ols expert, beter kunnen worden geschot. lndieri dit 

niet zo wore, don goat het niet op de ontwerper ols een expert te beschouwen. Het onder

zoek von de behoeften behoort tot zijn bevoegdheid. Ook de experten kunnen niet olles 

voorspellen. Bij de verwochtingen zol men eerder uitgoon von verschillende denkpotronen 

en ideologie~n. Hierbij stoat de creotiviteit, in het koder von een eigentijdse wooncultuur 

von de ontwerper, meestol tegenover het trodi tionele denkpotroon von de bewoner. De be

slissing moet worden gezien in een zekere "woonethiek". Heeft het wonend individu het 

recht zich oon verouderde of onoongeposte vormpotronen vast te klompen tegenover de le

vende kunst von de architect? Deze vroog kunnen wij hier niet behondelen 1 wij stellen 

ze aileen om op het belong von de keuze von de DRH-types voor het bestemmingsplon te 

wijzen. Noost de bovenvermelde troditionele DRH-types 1 stoon andere die niet aileen een 

betekenis hebben op het gebied von het grondplon, moor een grote invloed hebben op de 

uitwerking von de loy-out von de woning. Bepoolde DRH-types impliceren hernieuwde 

woonvormen en sluiten troditionele huisvormen uit. Zij bieden nieuwe schikkingen en ope

nen mogelijkheden b. v. bij de groepering tot buurt. Ook dit lootste aspect is von groot 

belong, men denke b.v. oon de buurten in de vorm von "clusters". 

De keuze von de schikking en de doorbij te herdenken loy-out is niet het enige probleem. 

Er stelt zich ook een belongrijke vroog in verbond met de dimensies. Wij werken doorom 

een voorstel uit woorin de types in relotie gebrocht worden met de oppervlokten en bijge

volg met het oontol woningen per ho. 

Deze uitwerking steunt aileen op een logische oppervlokteverdeling engeeft nuttige oon

wijzingen voor de verontwoording von bepoolde DRH-types of voor de verwezenlijking von 

dichtere woonbuurten, woortoe zich bepoolde DRH-types bijzonder goed lenen. Hier krij

gen vonzelfsprekend de beoordelingsospecten in het antwerp een overwegende rol, d.w.z. 

meestol moeten kwolitotieve criteria in kwontitotieve opHes worden omgezet. Een groad 

von pri vocy, kan soms moeil ijk geometrisch of kwon ti totief worden uitgedrukt. Nochtans 

worden in het bestemmingsplon reeds vele elementen kwontitotief bepoold met de bedoe-

ling oon kwolitotieve criteria te beontwoorden. Dit olles is ondenkboor indien niet 



1 .48 

systematisch rekening wardt gehauden met bovenvermelde derde dimensie. 

De perceelscheiding 

Die dimensie haudt echter ook verband met de perceelscheiding. Door perceelscheiding 

bedoelen wij de scheiding van de eigen terri tori a van aanpalende woningen (zie hoofd

stuk 3.3). Reeds verschillende malen hebben wij er de nadruk op gelegd dot de grens 

van de beschouwde DRH niet samenvalt met deze perceelgrens. Een dergelijke oplossing 

waarbij eigendomsgrens en bouwgrens samenvallen is mogelijk of is het niet. De perceel

grens heeft een zekere relatie met de hoogte van de gebouwen die de DRH begrenzen. 

lngevolge de overschaduwing (in de brede zin van het woord) wordt een grondoppervlak 

in de nabijheid van een te hoge muur hierdoor sterk belhvloed; o.a. de bezonning, de 

belichting, en het uitzicht worden hierdoor sterk benadeeld. Het kan wenselijk zijn deze 

invloed te vermijden in het territorium van de naastliggende waning. 

Derhalve moet de hoogte van het gebouw worden verminderd wanneer ze bij de grenslijn 

van het territorium nadert, of moet de afstand van het gebouw tot deze perceelscheiding 

voldoende groot zijn. 

lndien men vanuit een esthetisch standpunt geen hoge wand (b.v. 2 H) wenst, die de 

woonzijde van het territorium zou domineren, moet de afstand van de perceelgrens tot 

het aanpalende gebouw vergroot worden of indien de perceelgrens samenvalt met of raakt 

aan dit bouwwerk, de hoogte worden beperkt (b.v • .:!: 1 x H). Wij schakelen hier geenszins 

de mogelijkheid voor een ontwerper uit om bepaalde redenen toch een hoge muur longs 

een perceelgrens te voorzien. 

De verscheidenheid die kan bestaan in de structuur van de huisomgeving geeft derhalve 

aanleiding tot het ontstaan van verschillende buurttypes. De directe ruimtelijke huisom

gev i ng verander t tel kens • 

5. Directe ruimtelijke huisomgeving en transitieruimte 

De waning als elementaire eel, de stad als averkoepelende structuur, moeten zinvol met 

elkaar in relatie staan. De huisomgeving is het bindend element van het gezinof de woon

groep met de gemeenschap, d. w. z., de buurt, de wijk, de voorstad of de stad. Wanneer 

de woondichtheid groter wordt, stqgt de wederzijdse wisselwerking van de huizen. Door 

de structuur van de huisomgeving kan men benaderend determineren op welke manier de 
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belangri jkste woonwaarden di enen te worden verwezenl ijkt ondanks een grotere densitei t. 

De twee entiteiten die hier tegenover elkaar staan, zijn enerzijds de WR en anderzijds 

de directe buurt. Wij verstaan hierna onder buurt, de "microbuurt", d.w.z. de waning 

met hoar direct aanpalende geburen (die bepaalde Duitse sociologen en stedebouwkundigen 

"die Kleinnachbarschaft" hebben genoemd). Door tegenover stoat de buurt in ruime zin en 

die naargelang het geval wordt gedefinieerd als het wandelgebied of het contactgebied 

van de bewoners. 

De omgeving van het huis beihvloedt de sfeer in de waning. Het rijhuis, de atriumwoning, 

het alleenstaande huis en de andere types eengezinshuizen onderscheiden zich door de 

verschillende wi jze waarop, in elk afzonderl ijk geval, de binding gemaakt wordt tussen 

de omgevende ruimten en huizen wanneer een of meerdere stroken van de huisomgeving 

al dan niet voorhanden zijn. Aldus vertoont de buurt als eenheid een totaal onder beeld. 

Dergelijke systematische studie van de mogelijke combinaties van de samenstellende stro

ken random de waning leidt tot een groot aantal theoretische inplantingsmogelifkheden. 

Deze geven een bijna volledig beeld van bepaalde ruimtelijke relaties tussen het "bebouw

bare" gebied en het "open" gebied in het bestemmingsplan van de "microbuurt" van het 

eengezi nshuis. 

De verschillende wijze van scheiding tussen de huizen leidt bij elk huistype o.a. tot 

een verschillende visuele en auditieve privacy; ze bepoalt bovendien het karakter er

van, ze bepaal t ook de sociale relaties en is hetzi j "buurtgemeenschap-bevorderend11 

hetzij "buurtgemeenschap-remmend". De bouwelementen en de vegetatie random de voor

stroken determineren het beeld vanuit de openbaarheid. De situering van het huis in een 

bepaalde omgeving is samen met vele, soms onbelangrijk li jkende "omgevingselementen" 

bepalend voor de vormgeving van het totale ruimtebeeld. 

E. T. Hall wijst op het grote talent van de Japanners om b. v. de ledige ruimte als een en

titeit te beschouwen en vorm te geven. De Japanse tuin speelt daarbij een gewichtige rol 

ondanks zijn geringe omvang. 

Wi j zullen hierna enkele van deze "omgevingselementen" nagaan en vooreerst de transi

tieruimte (zie de definitie in voorgaand hoofdstuk), die het bindend element is tussen dot

gene wat zich binnen bevindt met hetgeen buiten aanwezig is. Het belong ervan wordt 
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vaak onderschat en er wordt o.i. onvoldoende rekening mee gehouden in de conceptie 

van het huis. Als voorbeeld hiervan proberen we in het hoofdstuk over de woonwaarde 

een waordecoefficii:!nt voor de transitieruimte in verhouding tot de WR van het huis vast 

te stellen (zie deel 2.3). 

Zelfs wanneer de omvang van de woning door financii:!le overwegingen wordt beperkt, 

mag men het nut ervan nietover het hoofd zien. De kostprijs van die ruimte t.o.v. de 

totale kosten is over het algemeen relatief klein (zie verder). Precies omdat hierover wei

nig aanwijzingen voorhanden zijn worden terrassen en bijzonder overdekte terrassen slechts 

weinig toegepast •. Bovendien is de ervaring van de bewoners inzake de woonwaarde van 

ruime en beschermde terrassen meestal niet groot; vandaar dot men in dit opzicht niet veel 

verwachtingen koestert. 

De socioloog DeJong wijst erop dot het eengezinshuis vaak aileen gewenst wordt omwille 

van het eraan verbonden plekje in open Iucht, dot toch groter is dan het gebruikel ijke 

balkonnetje. 

Uit ervaring weten wij dot bij flatwoningen, terrassen slechts druk gebruikt worden als t:e 

voldoende groot en beschermd zijn. Men moet liefst de meubelen kunnen achte-rlaten op 

die buitenruimte, zij nodigen uit om in open Iucht te verwijlen. In onze streken mag de 

interesse voor de transi tieruimte niet verminderen wegens neerslag, wind en I age tempera

turen. Een goede keuze van inplanting is bepalend voor de waarde van de transitieruimte, 

en wanneer het gebruik ervan wordt gewaorborgd door een degeli jke afscherming, is hoar 

aantrekkingskracht groter dan aanvankel ijk werd gedacht. 

De ervaring leert dot een goed beschutte ruimte in open Iucht, niet aileen gedurende de 

mooie zomerdagen, maar tijdens aile jaargetijden wordt gebruikt. 

Slechts wanneer een afdak voldoende beschutting biedt, kunnen een poor meubelen blij

ven staan. In de praktijk moet men b.v. het terras overbouwen, metals beschutting in 

de rug de wand van de woonruimte, en als zijkant een eventuele verlenging van de bui

tenwanden. De vloer van de bovenliggende verdieping kan daarbij het terras gedeeltelijk 

overdekken en biedt beschutting tegen elke vorm van neerslag. De veri ichting van de 

woonkamer moet in dit geval worden uitgebreid door het aanbrengen van een venster in 

de zijwanden, zodat de zon kan penetreren om de lichtafscherming van het overkragend 

deel te compenseren. Ook wanneer zon gewenst is in de woonkamer, gedurende de zomer, 

moet in een bijkomende opening worden voorzien of bijzondere schikkingen in de vorm-
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geving worden oongewend. Een elektrische strolingsverworming kan op eenvoudige wijze 

worden ingebouwd in het plofond van het terras. Ze dient eveneens ter beperking van de 

kolorische verliezen von de bovenliggende overkragende ruimte. 

Op zichzelf is een oppervlakte-uitbreiding reeds gewenst, gezien de verlangde grootte 

van het doarsneehuis; daorenboven is er de gunstige fysiologische werking van de gezon

de Iucht. 

Een open venster in de woankamer brengt noait dezelfde Iucht in huis als die welke men 

buiten in de tuin aantreft. Wei kan men door ruim opengaande ramen in de woning een 

zone scheppen die de voordelen van de open Iucht gedeeltelijk naar binnen brengt. Dit 

is dan om zo te zeggen een ingebouwde afsluitbare tronsitieruimte. Hoar kostprijs is echter 

hoog. De oangewende moterialen worden uitgezocht op grond van de weerstand die ze 

moe ten bi eden oan weersomstandi gheden (zi e o. a. de buj ten wand) • Ze vergen derhol ve 

weinig onderhoud en zijn normaal stevig, woordoar het gevoar voar beschadiging gering 

is. De bewoner kan aldus ten volle genieten von de voardelen von de transitieruimte. 

Het is de plaots bij uitstek voor het spel van de kinderen, woorvoar de 11mooie 11 woonka

mer niet meer ter beschikking hoeft te worden gesteld. Zelfs de volwossenen zullen vaok 

op een beschut terras vrienden, buren en familie ontvangen : het is dus de ideale ploats 

voor sociole contocten. 

Een terros wordt oanvoard zoals het erui t ziet, terwijl de inrichting von de woankamer 

normoal meer gebonden is aon de sociale status von de bewoner. 

Uit enquetes blijkt een interesse te bestoon voor een tweeledige woonkamer, een deel 

waarin men leeft en een deel waarin men ontvangt. De ploats waarin men dogelijks leeft 

netjes houden is veelol een moeilijke opdrocht voor de huisvrouw. Voar oefening, dons 

en spel voar oud en jong is volgens de huisvrouw het beschutte terras oongewezen. 

Er zijn heel wat handelingen die in een volledig beschutte transitieruimte kunnen plaots 

vinden. Door op die wijze de leefkomer en de binnenruimte te ontlasten en oldus bruik

boor te moken voor andere activiteiten wordt indirect oan ruimtebesparing gedaan. 

Hierbij moet men bedenken dot hoe longer hoe meer beslag wordt gele~d op de binnen

ruimte, o.m. ten gevolge von : 
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-de bezetting van de ruimte door de groeiende individualisering van de gezins

leden; 

- het grotere gebruik wegens toenemende vrije tijd; 

- de groeiende verkeersproblemen, die in de toekomst misschien het gemeenschaps

leven meer in het huis en zijn omgeving (buurt) zullen concentreren dan in ver

wi jderde weekendverbl i jven. 

De gewenste woningruimte wordt in elk geval beperkt door de financiE!Ie middelen. 

Ook in ons klimaat zou men de transitieruimte, voorzien van de nodig' uitrusting, waar

schijnlijk meer gebruiken. Het was tot voor kort een voorrecht van het zonnige zuiden, 

huizen te bieden, waar de woonactiviteiten gedeeltelijk, zelfs voor het grootste deel, 

buiten plaats vonden. Reeds in het vroege Griekenland en Rome, leefden de bevoor

rechte klassen in de open Iucht van de intieme patio. Men had vanzelfsprekend slechts 

weinig beschutting nodig tussen de binnen- en de buitenatmosfeer. 

Daarentegen was in de noorderlijke streken de woning meer naar binnen gekeerd. Ze 

biedt de onontbeerli jke bescherming tegen een strengere natuur. De grote glasoppervlak

ken bieden heden evenwel een helder uitzicht en de binnenruimte heeft de neiging om 

naar buiten uit te dijen (zie hoofdstuk 3.5). 

Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden, om ook in het noorden, de natuur dichter bij het 

woongebeuren te betrekken. Het contact met buiten geschiedt niet meer doorheen een 

kleine vensteropening, de muren zelf worden door glaswanden vervangen, zodanig zelfs 

dot ze bijna geheel verdwijnen. Desondanks bestaat toch een groot onderscheid tussen 

een open ruimte en een ruimte die met glas is afgeschermd, niet enkel wegens de fysieke 

aanwezigheid van een scheiding, maar ook wegens de psychische ruimtebegrenzing om

heen het individu. Vanzelfsprekend is dergelijke fysieke scheiding noodzakelijk in ons 

klimaat. Maar een groot deel van de wand kan verschoven worden om verse Iucht en de 

vrije natuur binnen te Iaten. Toch is er een onderscheid te maken en geeft het betreden 

en het beleven van een buitenruimte een andere ervaring dan een goed verluchte open

staande binnenruimte. 

Het gebeurt nog niet vaak, maar de mogelijkheid bestaat, de terrassen van de privewoning 
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(liefst overdekt) te voorzien van stral ingsverwarming, waardoor een behaagli jke zitplaats 

gewaarborgd wordt. 

Wij besluiten dot de transitieruimte en het verlengen van de woonruimte naar buiten in 

het eengezinshuis van grater belong is geworden, en zijn het eens met archi tekt Roland 

Rainer (1972) : 

"Damit rUckt die Frage des Aussenraumes, des Privatraumes unter freiem Himmel 

und seiner Beziehung zur Wohnung in den Mittelpunkt soziologischer und st{jdtebau

licher Uberlegungen. 11 (p. 29) 

Conclusies 

Wij kunnen voorlopig besluiten dot onze H/DRH-eenheden die op de verschillende DRH

types aansluiten de volgende relaties bepalen : 

1. Ze geven de verschillende modellen van de inplanting van het eengezins

huis in zijn directe omgeving. 

2. Ze brengen een beeld van de proportionele indeling van de ruimte in "om

hulde of bebouwbare" ruimte en "omhullende of niet-bebouwbare11 ruimte 

bi j grotere woondi ch theden. 

3. Ze leggen een minimale orde van grootte vast voor elk type bij die woon

densi tei ten • 

4. Ze geven een aanwijzing voor de relatie : woondichtheid en DRH-type. 

5. Hoofdstuk 5 illustreert de waarde van het overgangsgebied tussen de WR 

en de DRH. 

Die H/DRH-eenheden zijn ter beschikking voor projecten van gespecialiseerde ontwer

pers.Voor een werkteam waar de bewoner direct bij het planningsproces wordt betrokken, 

bieden ze aanschouwelijke opbouwelementen voor de kleine buurten. Dergelijke samen

ges:telde H/DRH-groepen kunnen echter aileen aangewend worden indien men bewust is 

van hun respectievelijke woonwaarde als eenheid op zichzelf en als element van de micro

buurt van een woonomgevi ng. 
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Teneinde dit te v~rduidelijken dient het begrip 11woonwaarde11 nader te worden bepoald 

in deel 2. 

De aktualiteit van ons opzet wordt gel11ustreerd door de beschrijving vpn N. Schmidt

Relenberg (1968) : 

"Die quasi-ltindlichen Wohngebiete kannen ebenfalls schichtenhomogen oder 

schichtenheterogen ausgerichtet werden. Die Bebauungsweise soli te Einfami lien

htiuser, wenn ouch in verdichteter Form, also in Teppichbebauung, Kettenbebau

ung usw ., vorziehen. Freistehende Einfamilienhtluser soli ten prinzipiell nur da 

vorgesehen werden, wo die bereits vorhandene Bebauungsform nichts enders mehr 

zultlsst; im Grunde ktsnnen wir uns, zumindest in den grl;Ssseren Sttidten, diese 

Bebauungsform nicht mehr leisten." (p.223). 



6. Bijlage- Kos~enraming van de ~ransitieruim~e 

De bedoeling van deze bijlage is de verhouding van de kos~en ~e bepalen van 1 m2 

binnenruim~e en 1 m2 ~ransi~ieruimte. Doarmede willen wij het fei~ belich~n da~, mits 

een voldoende uitrusting en het daarbi{horende comfort, heel wat ac~ivitei ten van het 

wonen, ook in de transitieruim~ kunnen plaatsgrijpen. In het kader van de beperking 

van de ter beschikking staande oppervlak~ wegens de beperkte financieel draagbare 

last, kan de transitieruimte hier een ontlasting van de binnenruimte be~ekenen. 

1. Het buitenterras leunt meestal aan bij een (of eventueel) meerdere buitenwanden 

van het huis. Dit vertegenwoordigt op zichzelf reeds een kosteloze beschutting. 

2. De vloer kan op een grintbeton gefundeerd worden. 

a. gestabi I iseerde zandaanvull ing 

b. grintbeton (.:!: 15 em) 

c. vloerbekleding 

+ 50 F 

+250 F 

+550 F 

+850 F 

Nota : Het ~erras lig~ bij de woningen zodat uitgravingen reeds in de kost

pri js van de funderingen begrepen zi jn. 

3. Een uitgebouwde zijwand kan op de volgende wijze geschat worden : 

3.1 Voor een 2.00 m hoge beschuttingswond : 

a. Fundering 

- uitgraving 
1

•
00

; 
0

•50 x 1.00 x 1 .00 x 200 F/m3 = 

- grintbeton 0.50 x 0.30 x 1.00 x 2.000 F/m3 = 

b. Metselwerk 

150Fper1m 

300Fper1m 

- in fundering 0.30 x 0.70 x 1.00 x 4.000 F/m3 = 840 F per 1 m 

- opgaande muur 0.20 x 2.00 x 1 .00 x 5.000 F/m3 = 2.000 F per 1 m 

c. Afdekking - vochtwering,. enz. = 500 F per 1 m 

3.740 F per 1 m 

3.2 Wanneer wij een terras van 4.00 op 4.00 beschouwen, heef~ een dergelijk terras 

- ofwel geen zijwand nodig; 

- ofwel een zi jwand nodig; 

1. A 



vervolg 6 

d 2 3.740 F X 4.00 
us per m : 4.00 x 4.00 = 

- ofwel twee zijwanden nodig of 

± 1 . 000 F per m2 

± 2.000 F per m2 

3.3 Het terras met een afdak is van zeer groot belong in 

ons regenkl imaat 

3.4 

4. 

5. 

Per m2 overdekking : 

a • gew • be ton 1 m2 x 0. 12 x 1 0. 000 F /m3 = 

b. 

c. 

isolatie en dichting 

afwatering 

Wij onderscheiden twee gevallen : 

het terras is voor de helft overdekt : 

het terras is volledig overdekt : 

± 1 . 200 F per m2 

+ 400 F per m2 

+ 100 F per m2 

± 1 • 700 F per m2 

+ 850 F per m2 

± 1 • 700 F per m2 

lndien het terras volledig ingebouwd wordt vallen vele 

posten weg maar de uitvoering van het huis wordt op zich

zelf duurder. 

Een ingebouwde elektrische straalverwarming kost : + 250 F per m2 

Een m2 bui ten terras kan geschat worden op : 

Zander afdak 850 1.850 2.850 

Voor de helft met afdak 1 .700 2.700 3.700 

Met elektrische straalverwarming 1.950 2.950 3.950 

Volledig overdekt 2.550 3.550 4.550 

Met elektrische straalverwarming 2.800 3.800 4.800 

Zander met een met twee 

zijwand zijwand zijwanden 

De b i n n e n r u i m t e kan geschat worden op ongeveer 5.000 F per m3; met een 

hoogte H van ongeveer 2.80 m vertegenwoordigt dit 14.000 F per m2. 

Nota : Gesteund op eenheidsprijzen einde 1973. 

1. B 
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Deel 2 Hoofdstuk 1, 2 en 3 

DE BEWONER EN HET EENGEZINSHUIS. 

2. 1 De bewoner en de aanpassing van de woonruimte 

1. Het begrip "bewoner" slaat op een individu, dat meestal deel uitmaakt van een "woon

groep" en aldus aanspraak maakt op een bepaalde hoeveelheid "ruimte". Het begrip "woon

groep" kan worden nagegaan enerzi jds in de traditionele fami lie, anderzijds in experimen

tele samenlevingsvormen van individuen, die volgens een bepaalde intimiteit eenzelfde wo

ning betrekken. Allerlei wetenschappen van de filosofie tot de geneeskunde houden zich 

met de woongroep bezig zonder dat daarom een volledig beeld van de traditionele of ex

peri men tel e groepssi tua tie word t verkregen • 

In het kader van zijn opdracht wordt van de architect een analyse van de kenmerken van 

de woongroep verwacht, daar hij in zijn ontwerp de bouwkundige consequenties hiervan 

di ent te verwerken • 

Hedentendage bevindt de traditionele familie zich misschien ook in een overgangsstadium 

zoals onze samenleving zelf waarvan ze tot hiertoe de basiscel was. Onze evolutie in den

ken en handel en maakt het des te moei I ijker een prognose voor de toekomst te maken. 

2. De ruimtelijke behoefte van de traditionele fami lie 

H.P. Bahrdt (1961) getuigt van de traditionele familie: 

11 
••• wir wissen heute ziemlich genau, dass sich die Familie- auch in der Gross

stadt- in stOrmischen Zeiten als eine stabile Institution erwiesen hat. Mtiglicher

weise hat sie sogar an StabilitCJt gewonnen, weil fast aile anderen lnstitutionen an 

Prestige und Festigkeit verloren haben und deshalb der Familie keine Konkurrenz 

mehr mac hen. 11 

Dit geldt o.i. nog in 1976 daar uit onze ondervinding blifkt dat ook de meeste jongeren 

"van 1968" het traditionele familieverband aanvaard hebben. Het is dus heden verantwoord 

de traditionele familie als model van de woongroep te beschouwen. De eerste vraag die 

zich vanuit het standpunt van het woonon twerp stel t is die van het aantal gezinsleden. 



Verder moet aan de nodige ruimte en de schikking van deze ruimte t.o.v. de levens

wijzen worden gedacht. Uiteindelijk stelt dit alles eisen aan de voorzieningen in de 

H/DR H-eenheden. 

21.02 

Uit de statistieken blijkt dot het aantal personen van een normale familie varieert van 3 

tot 4 personen in de West-europese Ianden. De huidige meest verspreide familievorm om

vat slechts ouders en kinderen. Grootouders en kleinkinderen hebben zelden de kans in 

een drie-generatie-familie samen te Ieven. De kinderen bereiken heden tegenover de 

ouders sneller een eigen individualitei t en spelen reeds vroeg een onafhankel ijke rol bin

nen de familie. Yandaar de behoefte van de kinderen aan een eigen ruimte {de persoon

lijke kamer). De woonruimte verliest hierdoor niet aan waarde, maar behoudt een twee

voudige functie : zij is de ontvangstruimte zowel voor de ouders als voor de kinderen en 

blijft de familiale ontmoetingsruimte. 

Misschien is dit de oorzaak waarom in veel enquetes de wens naar een, tweede of ont

dubbelde woonruimte tot uiting komt. In dit opzicht kan b.v. de transitieruimte een nuttige 

rol spelen als beschikbare ruimte in vele omstandigheden (zie deel 1). 

De ruimte, hoar indeling en schikking als functie van de vraag van de familie, is een 

doorslaggevende factor bij het ontwerpen van de woning (zie deel 1). Het betreft echter 

een statisch gegeven terwijl het fami liale bestaan dynamisch verloopt. De evol utie van 

het Ieven van de familie neemt voor de ontwerper de vorm aan van een ruimtespel dot van 

belong is voor de woning, als die zich moet aanpassen aan de wisselende behoefte aan 

plaats van de bewoners. 

Tijd-ruimte diagram (zie p. 21. 16) 

Hierin hebben wij het tijd-ruimteverloop voor een doorsneefamilie weergegeven. 

De tijd gedurende dewelke een eigen ruimte nodig is voor een kind, d .w .z. vonaf de pu

berteit tot op het ogenblik dot het ouderlijk huis verlaten wordt, is relatief kort. lnvesteren 

in een dergelijke ruimte is dus slechts verontwoord wanneer het kind vroeg een eigen kamer 

in gebruik kan nemen. Vandaar de opvatting in het diagram. 

In de eerste fase {de "stichting") blijft de ruimtebehoefte theoretisch onveranderd tot de 

geboorte van het eerste kind. In de prakti jk ech ter kan ook in deze fase tengevolge van so

ciole promotie of achteruitgong of door de wijziging van de arbeidsploats, de vraag noor 

een andere ruimtelijke situotie zich voordoen. Voor elk kind heeft men niet olleen een 

aonvullende oppervlokte nodig, moor na een zekere tijd een eigen ruimte, die uitgroeit 

tot een kamer of afsluitbare ruimte. Het is dus effici~nt de investering in een aporte kamer 



voor het kind reeds vroeg te verwezenlijken. Te meer omdat vlug na de puberteit de 

banden met de familie Iasser worden en het volwassen kind meestal een ruime tijd bui

ten de huiselifke kring verbl1ijft. De onafhonkelijkheid van handel en wandel wordt door 

het wonen in familiaal verband enigszins begrensd. 

In de grafische voorstelling is zulks door een rechte li jn met een helling van 45° weerge

geven; het verlaten van de waning goat niet noodzakelijk samen met de stichting van een 

nieuwe familie;wel met een nieuwe woonsituatie. Jonge volwassenen zoeken heden reeds 

onafhankelijkheid inzake wonen vbbr het stichten van een gezin. Een ter beschikking 

staande kamer in het ouderlijk huis werkt dan, psychologisch gezien, de binding met de 

familie wellicht in de hand. Daarom is er een behoefte aan ten minste een kamer voor de 

kinderen, ook wanneer zij reeds allen het ouderlijk huis hebben verlaten. 

21 .03 

UHeindelijk bereiken de ouders de "Jerde leefti jd" en meestal hebben aile kinderen op 

dot ogenblik reeds een onafhankelijke situatie. Dit schakelt echter een wederzijds dienst

betoon niet uit (dot o.i. een onderschatte menselijke waarde voor de drie generaties ver

tegenwoordigt). 

Dergelijke overwegingen brengen ons ertoe de splitsbaarheid van de ruimte als "waning" 

onder oog te nemen. Wat de lay-out van de ruimte met betrekking tot de DRH sterk zou 

bethvloeden, bi jzonder als voornoemd dienstbetoon niet binnen de eigen familiale kring 

blijft. 

lndien op basis van wederzijds dienstbetoon de proximiteit van de woningen van ouders en 

kinderen soms gewenst schijnt, is echter de directe toegang tot de DRH (en de openbare 

zone) in overweging te nemen,omdat hierdoor de individualiteit van de wooncel van een 

individu grater wordt. Dit verzekert niet aileen aan het volwassen kind een grotere indi

vidualiteit maar het loot toe bij de scheiding van de woonplaatsen van ouders en kind, de 

ter beschikking staande wooncel aan een derde te verhuren zonder de privacy van de 

ouders te schaden. 

De ruimtebehoefte van de oorspronkeli jke familie zal dus zelfs nog verminderen, zodra 

een ouderpaar aileen achterblijft. Wat de vraag naar ruimte betreft hebben wij bijgevolg 

drie grate fasen beschouwd, nl. : de stichting, de groei en de verspreiding en het ver

dwijnen van de familie. De daarmede gepaard gaande groeiende en afnemende ruimtebe

hoefte wordt slechts behoorlijk gevolgd wanneer de familie verhuist na:ar een waning die 

zich aanpast aan de juiste behoefte van elke periode. Een dergelijk gedrag stoot nochtans 

op tegenstand : 



1 . Meestal is een passende waning in de gewenste omgeving (buurteenheid} niet be

schikbaar; 

2. Er bestaat een bepaalde gebondenheid aan een huis, die o .m. berust op volgende 

overwegingen : 
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a} Over een waning wordt zelden op dezelfde manier beschikt als b. v. over een 

auto of over een gebruiksvoorwerp, o .a. wegens zijn vaste gebondenheid aan 

de directe omgeving of de buurt en de veelvuldige psychologische bindingen 

die met het wonen samengaan. 

b) Over het algemeen blijkt in onze Ianden de investering in een eigen woning 

rendabel te zi jn. Eigenaar te zijn van zijn huis is geen principieel bezwaar 

om dit te verhuren of te verkopen zelfs al wordt het niet graag gedaan. 

c) De gebondenheid brengt o .m. dat vele gezinnen zich heden meestal nog lie

ver aanpassen aan de betrokken waning dan er een te zoeken die zich beter 

tot hun gewijzigde groepssituatie leent. De mogelijkheid bestaat om inwoners 

op te nemen, die op de meest diverse manieren kunnen worden betrokken bij 

het huiselijk Ieven (o.a. grootouders, pleegkinderen, personeel). Zij be

trekken tijdelijk de vrijstaande kamer of wooncel. 

Vanzelfsprekend hebben deze inwoners recht op een zekere privacy. De huurprijs kan 

eventueel een bijdrage betekenen voor het gezinsbudget. De nieuwe woonsituatie van de 

familie mag geen schade berokkenen aan de woonwaarde en dit is het geval wanneer geen 

hoge mate van privacy aan de 11 huurder 11 kan worden geboden en ipso facto aan de familie. 

Niet aileen de respectieve betrekkingen van kinderen en ouders dienen in acht genomen 

te worden, maar tevens moet er worden gezorgd dat de betrekkingen tussen de echtgenoten 

vrijer kunnen worden in de geplande ruimtelijke situatie. 

Volgens David Riesman "fUll t die Erziehung der Kinder kaum die AnsprUche eines schtspfe

rischen weiblichen lndividuums in vollem Umfang aus". lndien bepaalde vrouwen geen ge

noegen meer nemen met hun rol als echtgenote, moeder en huisvrouw, maar zich door be

roepsbezigheden onafhankelijk en creatief zoeken te onrplooien, veranderen ook hun ruim

tebehoeften in de waning. 0 .Q. is hier ook het verlangen naar een eigen kast, hoek, ruim

te of kamer voor de vrouw in overweging te nemen. Hoar beroepsmatige bedrijvigheid heeft 



niet aileen een tijdelijke afwezigheid van huis tot gevolg, maar ook een uitgebreider 

communicatie met de buitenwereld. Ze staat niet aileen onafhankelijker tegenover haar 

man, ook t .o. v. de opgroeiende kinderen is haar verhouding veranderd. De kinderen 

worden hierdoor zelfstandiger, wat eveneens tot uitdrukking komt in de gehele woonsitu

atie. Het huis waarin ze wonen is niet aileen van de ouders meer, maar ook van hen. 

De verschillende ruimten van de woning met hun inrichting zijn eventueel ook van hun 

goeddunken afhankel i jk. 
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De vrije tijd van elk familielid die volgens de hedendaagse belofte naar de 11fun society 11 

zou moe ten lei den, kan evengoed binnen de woning als bui tenshuis worden doorgebracht. 

Afgezien van ethische criteria is het doorbrengen van de vrije tijd thuis b.v. steeds goed

kQper. Doch ook om andere redenen wordt de vrije tijdsidee aan het woongebeuren ge

koppeld, bijzonder in het geval van het eengezinshuis. Er is o.a. de relatie met de natuur 

die men eerst en vooral in de tuin op een specifieke wijze kan bel even. Verder ook de lig

ging van het huis in de natuur zelf die een functie in de vrije tijd zou kunnen vervullen. 

Architect Roland Rainer (1972) aarzel t niet te voorspellen dat de attractivi tei t van de 

woonsituatie, het verkeer van het week-end toerisme zou herleiden. Zonder dit te beamen, 

wijst dit op de waarde van het eengezinshuis in het perspectief van het steeds groeiend en 

belangrijk deel van het menselijk bestaan, nl. de vrije tijd. 

Wanneer aile familieleden meer vrije tijd ter beschikking hebben, zal deze slechts dan 

"verspild" worden, wanneer er geen magelijkheden voorhanden zijn hem efficii:Snt te be

leven. Toenemende vrije tijd eist onvermijdelijk een meer creatieve installing van het in

dividu. De op zuivere ontspanning en op consumptie-stimulerende gerichte vrijetijdsge

dachte zal vermoedelijk stilaan evolueren naar bepaalde bedrijvigheden waarin het individu 

zijn eigen ontwikkeling beter zoekt te ontplooien. Dit breidt de oppervlakte die de woning 

moet aanbieden steeds uit indien deze vrijetijdsbesteding thuis gebeurt. 

De onafhankelijke ruimte t.o.v. de DRH bij de aanvang bestemd voor eventuele gasten 

of inwoners, kan nu ook door dergelijke vrijetijdsbezigheden in beslag worden genomen. 

In het hoofdstuk omtrent de sociale contacten in de buurt, zullen wij op de hobby-ruimte 

terugkomen • 

3. Woongemeenschappen een probabil i tei t ? 

Tot nog toe werd enkel de traditionele familie beschouwd. Het ontstaan van andere woon

gemeenschappen, die niet op het traditionele huwelijkspatroon berusten, maar op andere 

samenlevingsvormen zij slechts terloops besproken, gezien de ermee gepaard gaande 



tiids- en ruimteaspecten tot nu toe niet nader gekend zi jn en hun evolutie nog af te 

wachten val t. Nochtans moet men bedenken dot de kloostergemeenschappen al ti jd een 

vorrn van samenleving hebben gekend. Meestal vond men daar echter een sterk autori toir 

beleid. Vele van die kloostergemeenschappen zoeken ook hedentendage een nieuwe vorm 

van samenleving. Het kloostergebouw wordt verlaten terwijl de leden zich terugtrekken 

in kleine groepjes die tussen de mensen goon wonen. Zij betrekken aldus liefst een ge

woon huis of waning. 
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Het "partnership", dot in die gemeenschappen de autoritaire structuur van de familie wil 

vervangen zal de kenmerkende factoren van de klassieke groepssituatie veranderen. Er 

bestaan vanzelfsprekend onderscheiden, welke grosso modo aanleiding geven tot volgende 

types : de commune, de grootfamilie, en de woongemeenschap (zie Helmut Kentler - 1972). 

Het onderscheid tussen elk van die groepen is echter niet ondubbelzinnig en klaar te be

palen, en talloze tussenvorrnen werden vastgesteld door sociale onderzoekingen. 

De "commune" streeft er naar, een absoluut collectief Ieven aan hoar leden aan te bieden, 

zodat zelfs het recht op privacy van het individu wordt in twijfel get rokken. In de meeste 

gevallen is een dergelijke gedragslijn geruggesteund door een gemeenschappelijk ideaal of 

door politieke en confessionele ideeen. 

Volgens verschillende bronnen moet er echter onmiddellijk op gewezen worden dot menige 

commune, juist omwllle van dot gebrek aan privacy, schipbreuk heeft gel eden. Wat het 

belong van de privacy bewijst. De gewenste ruimtelijke situatie voor een dergelijke ge

meenschap wordt meestal in de oudere grate huizen gevonden. (Hoogstwaarschijnlijk een zeer 

voorlopige situatie). 

De "grootfamilie 11 daarentegen stelt hoar bestaan niet zozeer in functie van politieke doel

stellingen. Het betreft hier vaak kleine families die slechts over relatief beperkte finan

ciele middelen beschikken, en die om andere redenen in gemeenschapsverband wi lien sa

menleven. Enerzijds genie ten ze op die manier van bepaalde financiele en praktische 

voordelen,. anderzijds pogen ze een Ieven op te bouwen in een harmonische sociale omge

ving. 

Het intiem samenleven binnen "kleinfami lies" wordt gedeeltelijk opgeofferd ten voordele 

van de communau.teit van de grootfamilie. Andere grootfamilies houden strikt aan de intie

me verhoudingen binnen de 11 kleinfamilie". De ruimtelijke consequenties van dergelijke 

houding zijn vanzelfsprekend volledig verschi I lend van de voorgaande. 



Het woongebeuren speel t zich dan of op drie niveau•s : 

- het individueel gebied van elke persoon (eigen kamer); 

- het intieme kader van de 11kleinfami lie11 (de waning); 

- en tens lotte een gemeenschappeli jk samenlevi ngsgebied. 

Wanneer de gemeenschapsbanden vrij worden, komt men in een situatie terecht die wij 

verder in deel 3.4 behandelen. 

De 11woongemeenschap 11 is initieel een utilitaire installing, en biedt aan alleenstaande 

personen de mogelijkheid zich hierin te engageren. Ze zijn gedeeltelijk door financi~le, 

gedeeltelijk door sociale overwegingen gemotiveerd. Het is dus meestal dan een over

gangsvorm. De woonvorm wordt aan de omstandigheden aangepast. 

4. Evolutie van de traditionele familie ? 
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Overigens dient erop gewezen, dot het huwelijk, als zeer privaat onderdeel van onze 

maatschappelijke structuur, beduidend langzamer dan andere instellingen de algemene 

evolutie heeft gevolgd. Of daardoor geen gewichtige structuurwijzigingen in de komende 

decennia te verwachten zijn, blijft niettemin een vraag. 

De beide anthropologen, Nena en George o•Neil, die sedert jaren hun hoofdinteresse 

aan de stedelijke anthropologie en aan de sociale problemen van heden hebben besteed, 

wierpen in hun in 1972 verschenen boek 11 0pen Marriage11
, een hernieuwd Iicht op het 

huwelijk. Hun huwelijksmodel of gezinsmodel stoat niet aileen tegenover het traditionele 

huwelijk, maar eveneens tegenover de hogervermelde woongroepen. Het gezin blijft 

echter op de hedendaagse school geaccepteerd. 

Het huis biedt ook aan die familie een aangepaste ruimteli jke si tuatie. 

De programmering van de toekomstige woonsituatie, die rechtstreeks verbonden is met de 

ontwikkeling of met bepaalde wijzigingen in de traditionele familie is van groot belong 

voor de toekomst. Di t om het gevaar te vermi jden dot de investeringen in een woonpatri

monium snel in de volgende jaren ineffici~nt zou worden t .o. v. een gewijzigde samenle

ving. Tot slot van dit kort overzicht blijven twee belangrijke opties : enerzijds het individu, 

dot hier op de voorgrond treedt, en anderzijds het verlangen, de private geslotenheid van 

de familie door contacten met buiten te verruimen zonder hoar eigen privacy prijs te geven. 



Alhoewel de intimiteit van de moderne familie als canstitutieve factor van hoar stabili

teit blijft bestaan, passen hoar functies zich aan de evolutie van de maatschappelijke 

verhoudingen aan. 
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De betekenis hiervan in verband met het ruimte-tijd-beeld wi jst op het belong van het 

aanpassingsvermogen der ruimtelijke woonsituatie. Dit wekt, voor wat het project betreft, 

de idee om het huis in te delen in een aantal afzonderlijke, min of meer onafhankelijke 

wooncellen, die gericht zijn op verschillende kleJnere kernen, die eventueel bepaalde 

bindende relaties onder elkaar onderhouden. Het voorspellen van dergelijke woonsituaties, 

heeft ook zijn gevolgen op de woonomgeving, waarin het mogeli jk moet zijn een manier 

te vinden om kleineredoch groepeerbare wooneenheden te voorzien. Hier krijgen de ver

schillende schikkingen in de DRH een onbetwistbaar belong. De flexibiliteit van de ruim

telijke situatie in het huis wordt vervangen door de flexibele groepering van onverander

lijke doch gedifferentieerde en onafhankelijke wooncellen in de DRH r 

5. Variabiliteit van de H/DRH-eenheid 

5.1 De kwanti tatieve wi jzigingen van oppervlakten en ruimten 

Uit het voorgaande is gebleken dot de lay-out van de ruimten en kamers aan vernieuwde 

eisen moet beantwoorden. Hier tell en niet aileen meer de wensen en verzuchtingen van de 

huisvrouw, maar evengoed deze van de andere familieleden. De analyse welke we tot nu 

toe hebben gemaakt, leidt er ons toe het gekend principe van de flexibiliteit van de woning 

als een belangrijke kwalitatieve factor te beschouwen maar toch in een onder verband te 

plaatsen. 

Naar ons inziens komt er van de 11 innerlijke 11 flexibiliteit niet zoveel in huis, zelfs in de 

nieuwste eengezinshuisprojecten. Ter verduidelijking van sommige ideeE!n in het roam van 

dit hoofdstuk, moet men nog enkele feiten klaar stellen i .v.m. de familie. 

Wanneer men met de ontwikkeling van de familie door middel van een flexibele woning 

rekening wil houden, moeten de drie hogervermelde fasen in een familiaal Ieven beschouwd 

worden, namelijk het ontstaan -de groei of ontwikkeling -de verspreiding en het verdwij-

nen. 

Beslissingen betreffende de toekomstige woonomstandigheden val len veelal reeds geduren

de de eerste fase, op een tijdstip waarop de verdere ontwikkeling vroeger onbekend was, 
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heden echter aan de "familiale planning" is onderworpen. Zelfs wanneer dergelijke be

slissingen determinerend zijn voor het begin van de tweede fase, blijven toch andere 

ontwikkelingsfactoren onbekend, zoals sociale promotie, stagnatie of zelfs een eventuele 

achteruitgang. 

De directe ruimtelijke huisomgeving van het eengezinshuis zou in elk geval zo moeten 

worden gepland dot de aanpassing van het huis aan de behoeften van de fomilie gemakke

lijk is te verwezenlijken. Toch dient ook rekening te worden gehouden met het feit dot 

onafwendbaar een periode volgt waarop de familie kleiner wordt. 

Het gevolg van een en onder is, dot aile investeringen in het kader van de tijdelijke be

hoeften van het gezin op een bepaald ogenblik, aanleiding geven tot een overschot aan 

ruimte. Dit is bijzonder voor het eengezinshuis van belong, waar zich ook dikwijls grotere 

families vestigen. 

1. Als oplossing van dit probleem werd b. v. aan een 11wegwerp"-ruimte-eenheid ge

dacht. Vanzelfsprekend dienen hiervoor bij de planning en het ontwerp van het ge

bouw ja zelfs van de DRH de hiervoor gewenste oppervlakte en volume te worden 

voorzien. Het is eveneens de relatie van deze inplantingsplaats voor de wegwerp

kamer of voor de voorlopige additionele ruimte met de WR die moeten worden bestu

deerd. Deze oppervlakte voor het bifgebouw moet I iefst pal en aan de besproken leef

zijde van het bestemmingsplan. Nochtans kunnen in dit verband een reeks bezwaren 

worden geformuleerd. 

a) Tot nu toe is het praktisch onmogelijk geweest, om iets bewoonbaars te bouwen 

met een beperkte levensduur. In tegenstelling met produkten afgeleverd b.v. 

door de automobielindustrie zijn gebouwen en hun onderdelen van die aard dot 
I I 

ze ofwel slechts als barakken kunnen worden beschouwd, ofwel zeer duurzaam 

zijn. 

b) 11 Barakelementen" zijn meestal af te wijzen, rekening houdend met prestige

overwegingen en de desbetreffende houding van de bewoners en de buren. 

c) Wanneer een familie in de derde fase is getreden, wordt het verdwijnen van het 

vertrouwde ruimtelijk beeld, waarin het ganse familiegebeuren zich heeft afge

speeld ongunstig ervaren. 



d) De afbraak die tot doel heeft het volume te verkleinen en normaal de waarde 

van de waning vermindert en nog een uitgave vertegenwoordigt, blijkt dan een 

verkeerde investering te zijn geweest. Een dergel ijke afbraak gebeurt b. v. 

wei in het roam van de modernisering van het huis (zie nota). 
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Eerder dan een 11 wegwerpruimte11 laat zich misschien een 11 ui twisselbare 11 kamer indenken. 

Deze moet dan aangepast zijn aon de sfeer van het esthetisch aspect van de buurt of wijk, 

aankoop- en verkoopbaar zi jn tussen buren (of zelfs verder). Di t vereist dan een verplaats

bare en verhandelbare ruimte. Een dergelijk idee kan utopisch blijken, men ziet nog niet 

dikwijls (?) een bijkomende kamer, die met een kraan kan weggenomen worden en elders 

bijgevoegd. Nochtans moet de aondacht getrokken worden op het feit dot tijdens de plan

ning van de kleine buurt, hier en door tussen de H/DRH-eenheden minstens een ruimte 

voor een bilkomende kamer zou voorzien worden. Hierdoor kan men aan de kopers een 

reeks H/DRH-eenheden aanbieden die een bijkomende kamer bezitten voor allerlei be

stemmingen. Die kamer kan al of niet direct gebouwd worden en tot een of meer H/DRH

eenheden behoren. Deze idee is bijzonder van belong bij de conceptie van geprefabriceerde 

huizen. Hier wordt het plan van een normale H-eenheid zo voorzien dot een bijkomende 

eel kan worden aangebouwd. Die eel moet b.;antwoorden aan de voorsehriften van de be

stemmingssehema1s en de nauwere ruimtevoorziening van de DRH bij grotere woondieht

heid. 

2. Een andere mogelijkheid bestaat erin ter aanvulling van het oorspronkelijk gebouwde 

huis, een nevengebouw op te richten. Dit zou dan een afzonderlijk bestaan 

waarborgen en dus van de 11 hoofdwoning11 afgescheiden zijn en toegankel i jk vanaf 

de openbare zone (of longs een halfprivate zone). Het bestemmingsplan van de 

H/DRH-eenheid moet deze schikkingen voorzien. Verder Ievert deze oplossing even

eens een variatiemogelijkheid in het beeld van de kleine buurt. 

- Vanzelfsprekend moet de grootte van sommige kamers, vooral de living, aan het 

aantal bewoners worden aangepast, wat slechts te verwezenlijken is bij een 

flexibele 11 innerlijke 11 woonsituatie. De toegevoegde ruimte die boven besproken 

werd is niet noodzakelijk een kamer maar ze kan ook eenuitbreiding zijn, aange

past aan die flexibiliteit. Zo wordt van het antwerp een grater aanpassingsvermogen 

NOTA: Ze stoat dan in het teken van de verbetering van het gebouw, zelfs wanneer achter

af minder ruimte zou voorhanden zijn. Ze wordt met het oog op een beter comfort, 

een vereenvoudigd onderhoud of om het zuiver esthetisch genoegen, doorgevoerd. 



gevergd "in aansluiting" op een eventueel nevengebouw (of wegwerpruimte) in 

de H/DRH-eenheid. 

5.2 De mobiliteit en aanpassing 

Nadat de zich steeds wijzigende familiale situatie besproken werd, moet ook eventueel 

rekening worden gehouden met de min of meer gedwongen opname in de familie van een 

of meer personen (of eventueel ook met verwanten). Zij kunnen een storend element vor

men in de familiale sfeer, wanneer hun aanwezigheid niet in het ontwerpstadium is voor

zien. 
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De vraag kan nu worden gesteld of men, net zoals men zich na enkele jaren een andere 

auto aanschaft, ook de gewoonte moet aannemen om af en toe van woning te veranderen. 

De houding welke vele families tegenwoordig aannemen tegenover het huis sluit deze moge-

1 i jkheid vooralsnog ui t. 

H .P. Bahrdt (1961) wijst eveneens in dit verband op de gangbare gedragslijn dienaangaande: 

Mobilitl:U der Familie 

"Sie scheuen den Umzug, kleben vielfach an vHIIig unzulljnglichen Behausungen, 

nicht zuletzt, wei I sie gar nicht so nomadenhaft sind, wie man ihnen nachsagL" 

AI voert het Ieven en de daarbij aansluitende woonbehoeften, de familie doorheen een dy

namische evolutie, er blijven altijd hechte banden met de woning bestaan, derhalve poogt 

men de woonsituatie aan te passen aan de eventuele nieuwe vereisten. Dit gebeurt wei ge

makkelijker in het een~ezinshuis dan in het flatgebouw. De DRH biedt een "expansiegebied" 

dot weleens door het bestemmingsplan dient "beschermd" te worden tegen de drang naar 

mateloze uitbreiding met bijgebouwtjes. Reeds bij de keuze van het geschikte H/DRH-

type spelen die eisen naar "exp~nsie" reeds een bewuste of onbewuste rol. 

Afgezien van de ontwikkeling in het tijd-ruimte-beeld van een familie of huishouden zijn 

er geregeld gebeurtenissen die zich herhalen in bijna dezelfde omstandigheden, en andere 

die slechts bij gelegenheid voorkomen. Men maakt aldus een onderscheid in de familiale 

sociologie tussen cyclische en niet-cyclische gebeortenissen. Anderen vallen slechts voor 

in het kader van een bepaalde familie of betreffen elk huishouden uit een bepaalde be

volkingslaag. Dit onderscheid betreft dan specifieke of algemene gebeurtenissen die meest

al verband houden met interne en exteme omstandigheden. M.a.w. vier mogelijkheden zijn 

te onderschei den : 



Interne cyclische gebeurtenissen; 

Interne niet-cyclische gebeurtenissen; 

Externe cyclische gebeurtenissen; 

Externe niet-cyclische gebeurtenissen. 

a) Interne cyclische wijzigingen 
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Ze zi jn in zekere mate voor elke woongemeenschap te voorspellen. De overeen

komst met de reeds gekende woonbehoeften en hun aangemeten woonsi tuatie maakt 

een doordachte woonplanning mogelijk. Het bestemmingsplan van de DRH kan in 

die geest ontworpen worden. 

b) Interne niet-cyclische wijzigingen 

De veranderende omstandigheden zijn specifiek voor elk huishouden en niet zonder 

meer te bepalen. Bij het planningsproces kan men wei pogen er rekening mee te 

houden door polyvalente vrije ruimte zonder juiste bestemming. 

c) Externe cyclische wijzigingen 

Hun optreden is benaderend gekend, net als bij de interne cyclische wi jzigingen. 

Ze kunnen planmatig in het project worden betrokken. 

d) Externe niet-cyclische wijzigingen 

Sommige van deze wijzigingen zijn moeilijk of onmogelijk te voorzien. De extra

polatie van vroegere ontwikkelingen is gevaarlijk en goat niet op voor een lange 

periode. De ruimtelijke woonsituatie kan aangepast worden aan de gewijzigde sociale 

en familiale situatie door verhuizing of verbouwing. De bestemming van de DRH moet 

die verbouwing mogelijk maken zowel met de traditionele werkwijze als in een meer 

gelhdustrialiseerde optiek. 

De verbouwing dient liefst met de verbouwingsmogelifkheid rekening te houden. Daarbij 

moet gelet worden op de naastliggende woning(en) : nl. of die een invloed ondergaan van 

de uitbreiding (of inkrimping). Omgekeerd dient voorzien hoe de uitbreiding (of inkrimping) 

afhankelijk is van de mogelijkheden geboden door de inplanting van de naastliggende wo

ningen. Tenslotte kan de woning ook mobiel geconcipieerd worden. 
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Wanneer het niet bij een woonwagen blijven kan, dan moeten op systematische wijze 

montage-elementen samengevoegd worden. Een reeks mogeli jkheden kunnen hier bedacht 

worden, indien het op industrieel vlak mogelijk ware, deze efementen te fabriceren, re

kening houdend met de talloze technische montage- en transportvoorwaarden. Een dergelijk 

project zou wegens zijn waarschijnlijk ontegensprekelijke serieproduktie ook economisch 

haalbaar moeten zijn. Voor deze oplossing zijn niet aileen kopers nodig, maar ook omge

vingen waar dergelijke woningen kunnen geplaatst worden. In de prakti!k stoat men echter 

voor talrijke moeilijkheden. Onze stedebouwkundige normen zijn in dit opzicht (aldan 

niet gerechtvaardigd) zeer traditioneel. 

Transport en montage der elementen worden altijd door het gewicht bepaald. De moderne 

bouwmaterialen waarmee men de nieuwe monteerklare elementen uitvoert, zijn meestal 

duur. Elementen uit beton zijn zwaar en werpen grote problemen op, wanneer ze te groot 

worden, b. v. de afmetingen bereiken van ganse onderdelen van een huis. 

Bouwelementen tot een huisfractie en deze fractie tot een woning samenstellen zou om

wille van het gewicht efficienter geschieden wanneer lichtere kunststof kon worden aan

gewend. Vanzelfsprekend gaat hier een nieuwe vormgeving mee gepaard. Tot nu toe zijn 

weinig gezinnen hierin gelhteresseerd, ook wanneer zij een plaats voor de constructie 

zouden kunnen vinden. 

Zolang er geen reuzenskelet bestaat om deze wooncellen in te plaatsen, kunnen die niet 

worden geproduceerd. Die "dingen" moeten tot nu toe meestal op grondpercelen hun stand

pleats vinden en zijn dus ook huizen ~ Zij richten zich tot een bepaald publiek en de be

woners van he-t eengezinshuis zijn voor een groot aantal "traditional minded people"(al

thans in Belgit!). 

Het ruimtelijk skelet met ingeschoven wooncellen als basis van een nieuw stadskwartier 

heeft in elk geval een meer utopisch karakter vergeleken met een aantal percelen waarop 

een huis wordt opgericht, samengesteld uit een aantal elementen waarvan de montage ge

makkelijkerwijze kan geschieden. 

5.3 De ontdubbelde woning in de DRH 

Slechts rond de derde leeftijd veranderen de fysische behoeften omtrent de grootte en om

vang van het huis : eerst door de tijdelijke, tenslotte door de definitieve afwezigheid van 

de kinderen. Bij die leeftijd komen eveneens de onderhoudskosten een financieel probleem 
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stellen daar het inkomen meestal vermindert. Het verkleinen van de woonruimte dringt 

zich dus op. Afbraak van de overtollige delen ware de theoretisch logische oplossing. 

Wegens het arbeidsintensieve aspect van dit werk en de gevergde oplettendheid ter ~e

houd van het blijvend gedeelte die aanleiding geven tot hoge uitgaven, is zoals reeds 

besproken die oplossing absoluut niet verdedigbaar. lnkrimping van het eengezinshuis is 

slechts economisch verantwoord, wanneer een deel van het huis vrijkomt en zo een twee

de woning ter beschikking komt te staan. M.a. w., de vri jgekomen ruimte komt iemand 

anders ten goede. 

Het probleem kan nog eenvoudiger worden opgelost : men stel t namelijk aan een grote 

familie een huis ter beschikking, dat lal·er kan worden gesplitst in twee een!=Je

zinshuizen. Een dubbele woning heeft echter niet al ti jd de 11allures 11 van een grotere wo

oing en het opzet loopt hierdoor dikwijls spaak. 

11 Een oude boom mag niet worden verplant 11
, luidt een oud Vlaams spreekwoord. Voor ve

le gevestigde personen op leeftijd is verhuizen nog moeilijker. Dit volgt uit hun gebon

denheid aan huis en meubels. Zoals reeds vermeld in deel 1, kan met een dergelijke situ

atie worden rekening gehouden door de woning te spli tsen in twee ongelifke en onafhan

keli jke woningen. Een hi.Jis dat bestaat ui t twee verschlllende individualiseerbare woon-

si tuaties. Deze laatste kunnen gezamenli(k dienst doen als een en dezelfde woning, waar

van de lay-out en het aspect tevens past om een ruimtelifke woonsituatie te weerspiegelen. 

Rekening wordt gehouden met een mogelijke scheiding in twee, niet gelijke, en van el

kaar onafhankelijke in te richten woonsituaties. 

Deze splitsbaarheid biedt de mogelijkheid tot scheiding van de ouders en de kinderen of 

eventuele vreemde inwoners. Wie dan de grotere of de kleinere deelwoning bewoont, laat 

zich in de loop van de jaren uitwijzen. De proximiteit kan dan het wederzijdse dienstbe

toon bevoordelen. De verbanning van de derde leeftijd uit het actieve leefmi lieu kan hier

door deels worden vermeden. 

De voortdurende dynamische ontwikkeling van de familiale groep is in strijd met de statische 

woonsituatie. De tijdelijke of definitieve verbouwing van het huis is een logische voor

waarde om een passend huis te verkrijgen wanneer het verhuizen of de mobiliteit der be

wooers niet gewenst is. 
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Dit zou don ook mogelijkheden bieden in totoal andere gebieden : zo kunnen voor woon

groepen dergelijke ontdubbelde woningen worden gegroepeerd tot een "centrale woon

eenheid". 

De vraog naar ruimte voor deze woongroepen spreekt o .a. uit volgende beschri jving van 

Helmut Kentler (1972) : 

"Die Wohnungen in Neubauten entsprechen allen falls nur den BedUrfnissen einer 

Kleinfamilie. Wohngruppe brauchen nicht nur viele Zimmer, die Zimmer mUssen 

ouch zweckentsprechend angeordnet sein ••• 11 

Een van de oplossingen om de dynamiek van de woongroep en de prognose inzake 

de evolutie van de situatie van de "fami lie" in de toekomst op te vangen, zou erin bestaan de 

ruimtelijke woonsituatie uit samenstelbare kleinere cellen op te bouwen. Dit zou de vrij-

heid van keuze van het wonend individu vergroten en het vormen van grotere en kleinere 

woongemeenschappen in en om de DRH vergemakkelijken. De H/DRH-eenheden kunnen 

zo gezien vanuit een hernieuwde perspectief in het onlwerp worden onderzocht. 
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.Oeel 2 Hoofdsh.Jk 2 

2.2 FinanciE!Ie problemen in de woningbouw 

1. Het belong van het onderzoek 

In de woningbouw is het financieel aspect van het bouwontwerp zeer belangrijk, vooral in 

vergelijking met vele andere projecten waar eventuele 11 leemten 11 door een of onder organis

me, bestuur of administratie kunnen worden aangevuld. Hier is de verlangde woning aileen 

te verwezenlijken als de gehele operatie voor de familie, financieel haalbaar is. Dit bete

kent dot die familie ofwel over een voldoende kapitaal beschikt ofwel jaarlijks voldoende 

geld ter beschikking kan stellen voor de afbetaling van ~e evenh.Jele leningen of voor de 

beta ling van de huurprijs. In verband met het eengezinshuis wordt dikwijls de mening voor

opgezet dot de uitgave voor dit woningtype te hoog wordt voor de doorsnee familie. Het 

is dus logisch dot hier de financiE!Ie last onderzocht wordt die de woning vertegenwoordigt 

op het familiaal budget. 

De sh.Jdie is gedaan op basis van een combinatie van zo recent mogelijke statistieken. Ener

zijds werd uitgegaan van de fiscale statistieken i .v .m. het belastbaar inkomen van het jaar 

1971 (aanslagjaar 1972). Anderzijds werd uit de gezinsbudgetonderzoeken (1973 - 1974) afge

leid welk aandeel van het inkomen een familie over het algemeen wil uitgeven voor de 

woning. (NIS, Statistisch Tijdschrift, nr. 2- februari 1975). 

Op grond van de gangbare prijzen in de bouwsector van dot jaar hebben wij onderzocht, 

welk inkomen men ter beschikking moet hebben, om een bepaalde woning te kunnen bouwen. 

Zo is het mogelij keen beeld te verkrijgen van de potentiE!Ie vraag met betrekking tot de 

bouwmarkt. 

2. Het belastbaar inkomen 

De meest recente officiE!Ie aangiften betreffen het jaar 1971 (aanslagjaar 1972). Deze werden 

gei!xtrapoleerd met de aangiften van 1974. Derhalve is ondersteld dot de indeling van de be

lastingsaangiften per inkomenklasse in 1974 onveranderd is gebl.even tegenover 1971 . De 

extrapolering is gegrond op de ontwikkeling van het inkomen, zoals dit door de statistiek 

van NIS gegeven is. De coefficient (1 ,5268) wordt aangewend om de belastingsstatistieken 

van 1971 aan te passen voor 1974. Dit cijfer is gesteund op verhouding van de: 



Nominale Nationale lnkomens 1974 : 1 .705, 8 miljard F 

Nominale Nationale lnkomens 1971 : 1, 117,2 mi I jard F 

Gezien het niet mogelijk was aile gevallen in overweging te nemen, is een familie 
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met twee kinderen als type voorgesteld. Met belastingsontduiking en kindergeld wordt geen 

rekening gehouden. De resultaten van de berekeningen zijn in tabel 2 weergegeven. Een 

betere extrapolering ware mogelijk geweest, wanneer wij de statistieken van de verdeling 

van het vermogen en de spaargelden per huishouden, de statistieken van de huishoudens 

die een eigen woning bezitten en de statistieken van de inkomens van de huishoudens vol

gens hun leeftijdsklasse, ter beschikking gehad hadden. Vooral deze laatste statistiek is 

belangrijk, gezien men gewoonlijk bouwt tussen zijn 25e en 40e jaar. 
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TABEL 1 l Aantal fiscale aangiften en totale netto 
belastbare inkomens per inkomenklassen ' 

in Belgi~ (1971) 

INK OMENS AANTAL TOTAAL INKOMEN 
KLASSEN AANGIFTEN (1.000 F) 

(1.000 F) AANTAL % BE DRAG % 

0 - 25 111.2171 3.5 1.528.250;0 0,3 

25 - 30 33.339 1 '0 919.722,5 0,2 
30 - 35 43.373 1 '4 1.412.694,6 0,3 
35 - 40 56.955 1 ,8 2.136.997,5 0,4 
40 - 45 65.280 2,0 2.772.609,6 o.5 
45 - 50 64.685 2,0 3.071.340,1 0,6 

50 - 60 140.685 4,4 7.749.149,5 1 '4 
60 - 70 137.223 4,3 8.916.077,1 1 6 

' 
70 - 80 125.697 3,9 9.417.285,0 1 '7 
80 - 90 137.116 4,3 11.664.326,0 2' 1 
90 - 100 168.172 5,2 15?993.413,4 2,9 

100 - 110 178.996 5,6 18.794.403,6 3,4 
110 - 130 336.200 10,5 40.357.848,7 7,3 
130 - 150 304.704 9,5 42.562.664,6 7,7 
150 - 175 299.491 9,3 48.529.658,0 8,8 
175 - 200 228.896 7' 1 42.759.205,7 7,7 
200 - 225 166.281 5,2 35.217.100,9 6,4 
225 - 250 117.609 3,7 27.851.397,1 5,0 
250 - 300 153.074 4,8 41.778.014,8 7,6 
300 - 400 158.991 5,0 54.537.952,4 9,9 
400 - 500 72.305 2,3 32.081.903,5 5,8 
500 - 750 62.668 2,0 37.442.214,9 6,8 
750 - 1000 20.972 0,7 17.987.099,9 3,3 
1 boo & + 24.830 0,8 47.734.383,0 8,6 

TOTAAL 3.208.759 100,0 553.215.713,5 108,6 

Bron : Ministerie v.an Financien. 
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TABEL 2 - Verdeling van de gezinsinkomens in 1974 per 
inkomenaklasse (extrapolatie van de gegevens 
van 1971 op basis van de toename van de 
RMZ-bezoldigingen.) 

Aantal 
aangiften 

Klasse-Totaal 
Netto belaat
baar inkomen 

Peraonenbelasting 
(3 pers. ten 
last e) 

Netto inkomen 
na aftrek be
lastingen 

Aantal Pet. (1.000 Fr) in Fr. (1.000 Fr.) 

111.217 
33-339 
43.373 
56.955 
65.280 
64.685 

140.685 
137.223 
125.697 
137. 11 6 
168.172 
178.896 
336.200 
304.704 
299.491 
228.896 
166.281 
117.609 
153.07 4 
158.991 
72.305 

. 62.668 
20.972 
24.830 

3;5 0 - 38.170 0 - 38.170 
1,0 38.170- 45.804 38.170- 45.804 
1,4 45.804- 53.438 0 - 2.050 45.804- 51.388 
1,8 53.438- 61.072 2.050- 3.896 51.388- 57.176 
2,0 61.072- 68.706 3.896- 4.976 57.176- 63.730 
2,0 68.706- 76.340 4.976- 6.080 63.730- 70.260 
4,4 76.340- 91.608 6.080- 8.688 70.260- 82.920 
4;3 91.608- 106.876 8.688- 11.448 82.920- 95.428 
3,9 106.876- 122.144 11.448- 14.420 95.428-107.724 
4,3 122.144- 137.412 14.420- 17.420 107.724-119.992 
5,2 137.412- 152.680 17.420- 20.648 119 .• 992-132.032 
5,6 152.680- 167.948 20.648- 23.920 132.032-144.028 

10,5 167.948- 198.484 23.920- 30.630 144.028-167.854 
9,5 198.484- 229.020 30.630- 37.960 167.854-191.060 
9,3 229.020- 267.290 37.960- 46.840 191.060-220.350 
7,1 267.190- 305.360 46.840- 57.760 220.350-247.600 
5,2 305.360- 343.530 57.760- 70.610 247.600-272.920 
3,7 343~530- 381.700 70.610- 83.910 273.920-297.790 
4,8 381.700-458.040 83.910-112.185.297.790-345.855 
5,0 458.040- 610.720 112.185-171.335 345.855-439.385 
2,3 610.720- 763.400 171.335-233.225 439.385-530.175 
2,0 763.400-1145.100 233.225-403.235 530.175-741.865 
0,7 1145.100-1526.800 403.235~583.910 ~41.865-942.890 

0,8 1526.800~ ••• 583.910- ••• 942.890- ••• 

3208.759 100,0 

Bron : Eigen berekeningen op basis van tabel 1 
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TABEL 3 - Partieuliere eonsumptie in absolute eijfers 
en in pet. voor 1961 en 1972 

Uitgavenposten in mln. Fr. Pet. 

1961 1972 1961 1972 

Voeding 111 • 182 212.247 22,05 
Drank en 21.292 49.316 5 '12 
Tabak 8.740 18.262 1,89 

I + II + III 141.214 279.825 34,0 29,07 

Kleding, sehoenen 
persoonlijke 
voorwerpen 39.338 79.161 9,5 8,22 
Huur, taksen 
water 47.512 89.526 11 '5 9,30 
Verwarming 
verliehting 20.049 43.073 4,8 . 4,47 
Duurzame huis-
houdartikelen 33.967 96.419 8,2 10,01 
Onderhoud 18.950 47.150 4,6 4,89 
Persoonlijke 
verzorging 24.605 76.416 5,9 7,93 
Vervoer 33.791 95.086 8,2 9,87 
Telefoon 2.543 7.327 0,6 o, 76 
Ontspanning 32.876 86 .. 208 7,9 8,95 
Onderwijs 1.174 1. 965 0,3 0,20 
Finaneiele 
diensten 8 .. 408 28.522 2,0 2,96 
Diverse diensten 2.596 5.420 0,6 0,56 
Persoonlijke 
uitgaven in het 
buitenland 8.000 26.400 1 '9 2,74 

TOTAAL 415.032 962.498 100,0 100,00 

Bron 1 Belgisehe Nationale Rekeningen. 
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GEZINSBUDGETONDERZOEK 1973 - 74. 

1. Gerniddeld inkomen 2. % gemiddeld bedrag consumptie 
3. % gemiddeld oedrag besparing 4. Voeding 5. Drank
en 6. Tabak 7. Kleding + schoeisel 8. Huur +water
verbruik 9. Verwarming + verlichting 10. Meubelen + 
apparaten 11. Lichamelijke verzorging + sanitaire uit
gaven 12. Vervoer + communicatie 13. Ontwikkeling + 
ontspanning 14. Overige goederen + diensten 15. Ver
bruik in buitenland 16. Bedrag besparingen 17. Bedrag 
huren 18. Woonverwerving 19. In% van gezinsinkomen. 

Arbeidcrs 

1 2 3 
! 

4 kw 
: 

0) 

1 ~06.997 327.980 311.301 415.470. • 
(\J 

2 92 89,7 86,6 79,9 (\J 

• 
3 8,3 10,7 13,7 18,5 I 

p. 

I (!) 

4 30,6 26,5 22,9 18,9 l ·r-1 

5 3,5 3,0 2,8 2,6 ! 1:'1 

6 1 '3 1 '5 1 '5 1 '4 s::l 
Q) 

1 10,8 9,7 9,7 9,7 1::--
<I> 8 12,3 13' 5 12,4 14,1 ' ·r-1 

9 5,6 5,8 5,0 4,9 +=> 
l 0 

10 8,6 9,3 10,9 11,5 
l < l 

11 3,2 3,4 3,4 2,8 I 
I ' 12 9 11 '1 13 13,3 I +=> 

13 7,4 7.,5 7,8 7,3 ! <I> 
i •r-1 14 6,3 1' 1 7,9 10,3 l2i 

15 0,3 0,6 1 '2 1 '4 s::l 
' Q) 

100 % 100 % 100 % 100% i 
l s::l 

<I> 
16 25.585 35.078 51.809 81 .273 rO 

s::l 
17 34.101 39.034 39.775 48.228 <I> 

•r-1 

59.686 
rO 

18 74.112 81.584 129.50•1 <I> 
,:::Q 

19: 19,44 22,59 21 '62 31 '17 
I 

- L.---



GEZINSBUDGETONDERZOEK 1973 - 7 4. 

Bedienden Niet - Actieven 

1 2 3 4kw 1 2 3 4kw 

I 388~ 398 450.521 492.312 673.116 151.270 183.451 235.771 367.127 
92,8 89,2 84,1 76,6 103,7 95,4 88,0 85,5 
7,5 10,8 15,6 23,8 3,6 4,8 12,4 14,7 

22,7 18,3 15,8 12 t 1 31 '6 28,3 24,1 17,2-
2,9 2,7 2,5 2,6 3,4 3,2 3' 1 2,7 
1 '0 1,0 0,8 0,9 1 '2 . 0,9 1 '2 1 '0 

I 
9,9 9,2 8,9 9,2 8,2 7,7 8,2 8,1 

13,8 16,9 16,6 1 6' 1 16,9 \ 19,2 18,9 19,8 
4,9 4,6 4,4 3,5 7,4 7' 1 6,2 5,6 
9,7 10,6 1 o, 5 11 '5 7' 1 7,2 8,2 9,2 
3,3 2,9 3 '1 2,9 4 3,9 3,9 3,7 

12,5 14,0 14,7 16,3 6,5 7,5 9' 1 12,8 
7,6 7,4 7,3 7,5 5,7 5,8 6' 1 6,4 
8,8 9' 1 10,3 12,9 7,0 7,9 9,9 9,4 
1,7 2,2 3' 1 3,3 0,5 1 ,2 1 '2 1,7 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % . 100 % 100 % 100 % 
I 29.217 49.073 77.211 160.401 5.580 8.845 29.445 53.970 
I 48.926 66.897 67.705 82.266 26.117 32.989 38.675 60.942 
I 

I 78.143 115.970 144.916 242.667 20.537 41.834 68.120 113.912 

I 20,12 25,74 29,44 36,05 13' 58 22,80 28,89 31,03 
~. -.,.,-....,......_.,_., __ ~..,-----~---·~·--=........-.-,--~.,.,-..,.,--_,,,,,..~_,, .... ------...... -.._..~.c!'"~ ~ ...,.._,_~..,---- '"-·~------'"'~--~-_... ____ ~----------··' 

1\) 
1\) 

0) 



3. Klassificering van de familie-uitgaven met het oog op woonbudget 

label 3 is opgesteld volgens de opgaven van de "Belgische Nationale Gegevens". 

Tabel4 is opgesteld aan de hand van het Gezinsbudgetonderzoek van 1973-1974. 
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De aangiften bevestigen dot de wens een auto,een TV-toestel te bezitten, niet uitgebreid is, 

en dot de uitgaven voor vakantie, toerisme en ziekenzorg gestegen zijn. 

- het percentage in verband met de autos is van 0, 8 in 1960 tot 1, 9 in 1969 en tot 2, 3 in 

1973 gestegen; 

-de TV-apparaten van 1, 2 in 1962, tot 2, 0 in 1969 en tot 2, 3 in 1972. 

De relatieve betekenis van duurzame huishoudvoorwerpen, persoonlijke verzorging, transport, 

ontspanning, financi~le dienstverlening en persoonli jke uitgaven is in het buitenland gestegen 

ten nadele van levensmiddelen, drank, tabak, kledij, schoenen, persoonlijke voorwerpen, 

huur en water. Men geeft minder uit voor levensmiddelen, drank en kledij, terwijl men o.a. 

meer uitgeeft aan persoonlijke verzorging en persoonlijke uitgaven in het buitenland. Uit de 

tabellen 3 en 4 volgt dot zolang het inkomen groeit, meer opzij gelegd wordt voor huur en 

spaargeld. Precies deze posten zi jn van belong bij het onderzoek naar de bouwmogelijkheden. 

Wij stellen nochtans vast dot een geringe stijging heden ontegensprekelijk vast te stellen is 

uit de tabel4 • 

4. Bouwkosten 

Wij veronderstellen dot bij de aanvang een bepaald kapitaal ter beschikking stoat, b.v. 

ter aankoop van een perceel bouwgrond. Het verschi I tussen de to tale bouwsom en het aan

vangskapitaal moet geleend worden. Wanneer dit saldo en de interestvoet gekend zijn, is 

het mogelijk te onderzoeken hoe groot het jaarlijks inkomen moet zijn om een last te kunnen 

dragen, die met de afbetaling samengaat (steeds op grond van de onderstelling, dot eenzelfde 

percentage van het huishoudeli jk budget daarvoor aangewend wordt, als in 1973/1974). 

a. Sociale woning 

Om een sociale woning te kunnen bouwen mag het inkomen van een familie met twee kinde

ran het bedrag van 204.000 F niet overschrijden. Wanneer wij het gemiddelde der kosten van 

een door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting gebouwde eengezinshuis (co. 

810.000 F) beschouwen, bedragen de totale kosten ongeveer 900.000 F. Wanneer men over 
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een persoonlijk startkapitaal van 20% {180.000 F) en een premie van 84.000 F beschikt, 

zijn nog 636.000 F te finoncieren. Met een interestvoet van 10% betekent dit een joor

lijkse schuldenlost von 74.740 F wanneer de terugbetaling loopt over 20 joor, en 70,087 F 

over 25 joar. Op grond van de hogervermelde enqu@te in 1973/1974 moeten deze beqrogen 

met ongeveer 20% van het huishoudgeld overeenstemmen, wat een netto-joarinkomen van 

373.700 F of van 350.435 F onderstelt. Dit inkomen bedroogt bijno het dubbele von het hui

dige plafond. Met interestvoeh;m von slechts 8 % wordt de jaorlijkse schuldenlost ook kleiner, 

respectievelijk 62.392 F of 57.113 F met een lening over twintig of vi jfentwintig joqr. Het 

jaarinkomen val t dan terug op 311 . 960 F (20 joor} en 285.565 F (25 joar}. Vonzelfsprekend, 

des te lager de interestvoeten, des te drooglqker de schuldenlost (met 8 %=51 . 119 F jaor

lijks en 4.759 F moondelijks) zal zijn. 

b. Middelgrote woning 

In tobel 5 zijn de kosten opgenomen van drie middelgrote woningen; de goedkoopste stemt 

overeen met een sociole woning (het prijsverschil is het gevolg von bouwwijze en kosten van 

de grond}. Met een rentevoet von 10% bekomt men een joarlijkse lost van volgende bedragen : 

20 joor 25 joor 

Woning 1 : joarli jkse last 128.075 F 120.118 F 

Woning 2: joarlijkse lost 158.115 F 148.329 F 

Woning 3: joarlijkse last 191.290 F 179.406 F 

Het vereiste joorinkomen om dergelijke schuldenlost te kunnen drogen (in de onderstelling dot 

men in de drie gevallen respectieveli jk 20- 25 en 30% mag onderstellen} beloopt : 

Woning 1 : 

Woning 2: 

Woning 3: 

20 joar 

640.375 F 

632.460 F 

637.634 F 

25 joar 

600.590 F 

593.316 F 

598.020 F 

Met betrekking tot deze relotief aanzienlijke bedrogen moet men nochtons bedenken dot : 

1 . Hogere interestvoeten vereisen in onze hypothese hogere inkomens. 

2. De hulp von fomi lie zeker belongri jker is don wordt oongenomen , 

3. Door de voortdurende inflatie de schuldenlost steeds kleiner wordt. 

4. Men in elke fomilie eeo systemotische verhoging von het inkomen verwacht, 

hetgeen een motiging der schuldenlost betekent. 
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Kosten voor een middelgrote eengezinswoning 1972 - 1973 

Tabel 5 

Berekening der kosten Huis 1 Huis 2 Huis 3 

1. Woning 950.000 1.200.000 1 .450.000 

2. B.T .W. 14% 133.000 168.000 203.000 

3. Grondpri js 190.000 240.000 290.000 

4. Registratie 12,5 % 23.750 30.000 36.250 

5. Notaris 7.000 8.000 12.000 

6. Totaalbedrag 1. 327.500 1.646.000 1 0 991 .250 

7. Aanwngskapitaal - 237.500 - 300.000 - 362.500 

8. Lening (6 - 7) 1.090.000 1.346.000 1 .628.750 

9. Hypotheek 36.733 45.380 54.888 

10. Volledig totaal (6 + 9) 1 .364.233 1 . 691 .380 2.046.138 

11. Totaal nuttigvolume M3 288 344 427 

1 1 . 1 Garage M3 54 54 54 

11 .2 Huis 232 290 373 

12. Totale oppervlakte M2 98 118 148 

12 . 1 Garage M2 18 18 18 

12.2Huis M2 80 100 125 

Bron : Eigen berekening 



5. Algemene samenvaHing 

Om de to tale toestand klaar voor te stellen is grafiek 2 weergegeven. Op grond van het 

netto belastbaar inkomen en de onderstellingen betreffende : 

a. Het percentage van het inkomen dot men voor het verwerven van een woning 

wenst uit te geven; 

b. de rentevoeten; 

c. de afbetalingstermijn; 

d. het aanvangskapitaal; 

kan men nagaan : 

a. in welke prijsklasse elke inkomensgroep zich een huis kan kopen; 
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b. het aantal potentH~Ie klanten, die zich een huis van een bepaald bedrag veroor

loven kunnen, d.i. een aanwijzing betreffende de verkoopwaarde van een in

dustrieel te vervaardigen woning, hetgeen b.v. informatie Ievert over de inves

teringsmogelijkheden bij het bouwproces van deze huistypes. 

Vb. in tabel 2 vinden wij doter 62.668 + 20.972 + 24.830 = 108.470 gezinnen zijn met een 

netto beschikbaar inkomen van meer dan 530.175 F per jaar. Die groep vormt dus het poten

til:!le koperspubliek voor onze drie daarnet beschreven woningen. Van die 108.470 moeten 

dan nog eens al degenen afgetrokken worden die reeds een eigen woning bezitten, tenzij ze 

beogen een tweede (eventueel een derde, ... ) woning te verwerven. IJie gevallen worden hier 

bulten beschouwing gelaten. 

6. Praktische bedenkingen bij het theoretisch onderzoek betreffende de bouwmarkt in 

Belgit! 

Volgens eigen berekeningen en gegevens van de architectenvereniging (FRAB) in Belgie, 

hebben we de eenheidsprijzen van vijf belangrijke bouwelementen in een diagram verwerkt. 

Deze spelen een beslissende rol in de totale bouwprijs. Verder is een indexgetal berekend met 

betrekking tot de prijzen van 1961 en in een tweede diagramreeks voorgesteld. 

Met gegevens van de E.E.G.- Sociale Statistiek IV/1973, pagina 214-215, werden ander

zijds de indexgetallen der brutolonen in het bouwbedrijf vanaf 1961 verr.ekend. Bij het ver

gelijken der lonen en bouwonkosten, kan een zekere analogie vastgesteld worden. Wanneer 

we echter bedenken, dot de systematische verbetering van de efficientie in het bouwproces 

tot een stijging van de produktiviteit moet voeren, m .a.w. mogelijk maken in gelijke arbeids

ti jd een grotere kwantitei t te produceren, dan is integendeel een verschi I te verwachten in de 
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respectievelijke stijgingen der prijzen en lonen. Dit is ogenschijnlijk minder het geval 

dan normaal te verwachten was. Nochtans is de bouwproduktie op aile vlakken en in aile 

fasen werkel i jk sneller geworden in het verloop van die jaren. Tenslotte wat de bewoner 

zelf betreft, speurt die niet veel van een dergelijke toenemende effici~ntie, terwijl hij toch 

een steeds stijgende prijs moet betalen voor zijn waning. Onvermijdelijk stijgt zijn inkomen 

ook, maar de aangroei ende ren tevoeten (o. a.) verstoren dit evenwi ch t. 

Wanneer we in het kort een poor van de belangri jkste elementen in de eenheidsprijzen, incl. 

winst, analyseren, nameli jk : 

- materiaalverbrulk; 

- arbeidsloon; 

- afschri jving van het bouwmateriaal; 

- kosten van het bedrijf; 

- winst van de onderneming (zie bi jgaande figuren) 

moeten we het volgende vaststellen : 

- de gemechaniseerde methoden hebben de arbeid verlicht; 

- de afschrijvingen zijn aanzienl i jk gestegen; 

- de kosten zijn gestegen, o .m. door sociale voorzorg, comfort van de arbeiders; 

- de lonen (en winst) zijn geleidelijk gestegen. 

De vooruitgang van de techniek is nochtans de bewoner niet ten valle ten goede gekomen wat 

betreft de totale kostprijs van een huis, gezien de verhoging die van de kostpri js niet heeft 

gevolgd. Toch wordt er heden nog veel gebouwd in Belgi~ en meestal in. de particuliere 

bouwsector (Zie in bijlage Belgische Bouwstatistiek). De reden daarvoor is de waardevermin

dering van de meeste activo, in tegenstelling met de groeiende waarde van een huis. AI hoe

wei de inspanning (vooral bij de aanvang) groat is, blijft het steeds interessant een goede 

waning te kopen. 

Is di t heden nog mogelijk en zal het zo blijven ? 

In de sociale woningbouw bewijzen de Belgische statistieken dot ook hier veelal particulier 

gebouwd word t. D it gebeur t op ;de vo I gend e wi jze : 

a. Vooreerst wordt een goedkoop stuk grand gekocht bui ten de centrale bouwzone 

van de gemeente. Nadelen verbonden aan een dergelijk invreten in het open 

landschap staan hier regelrecht tegenover sociale overwegingen (grondspeculatie). 

Een ui tgebreide infrastructuur voor verspreide woongebieden belast hierdoor de 

gemeenten •... 
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b. Slechts de ruwbouw wordt gedeeltelijk door een bouwbedrijf uitgevoerd. 

c • De overi ge werken worden : 

- ofwel zelf uitgevoerd (in de loop van de jaren), 

- ofwel verwezenli jkt door sluikarbeid • 

Men bekomt aldus een "grotere" en meer gethdividualiseerde woning dan het aangeboden 

seriehuis uit de sociale officiele of half-officiele woningbouwsector. De esthetische en pre

ferentiele beoordelingscriteria zijn dan natuurlijk op een zeer verscheiden leest geschoeid. 

(Dit komt het landschap over het algemeen niet ten goede.). Vanuit sociaal standpunt moet 

dit fenomeen nochtans o.i. met interesse bestudeerd worden, omwille van de volgende over

wegingen : 

1. Het biedt arbeiders en bedienden de mogelijkheid hun ideale woning te realiseren. 

2. Het vergt een creatieve inzet en arbeid gedurende de vri je-ti jd, zoals Hans Paul 

Bahrdt het treffend schrijft : 

"Man soli wegen der wachsenden Freizeit die Wohnfamilie nicht nur wie eine 

Konsumgemeinschaft betrachten sondern die schtspferischen BedUrfnisse ent

wickeln durch eine angemessene Wohnsi tuation im Entwurf zu programmieren. 11 

Dit toont andermaal het belong oan van de hobbyruimte bij het plannen van huis en omgeving. 

Welke gevolgen dit heeft in het algemeen kader van de bouweconomie ? 

a. Het drukken op de totale prijs van de "officiele" bouwarbeid. 

b. Het materiaalverbruik komt in elk geval gedeeltelijk ten goede aan de bouw

industrie. 

c. Men mag niet vergeten dot de werklui de bouwwerf dikwijls verkozen hebben 

(in plaats van het werk in de fabriek) o.m. in het vooruitzicht van de regen-

en winteronderbrekingen die een niet te versmaden kans op sluikarbeid mogelijk 

maken. 

Aldus wordt ook de middenstand in de mogelijkheid gesteld, devol tooiing of eventuele 

"restauraUe" voor een 11zacht11 prijsje te Iaten uitvoeren~ Op deze wijze verkrijgen ook de 

lagere inkomensklassen dikwijls hun individueel eengezinshuis. 
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Deel 2 Hoofdstuk 3 

2.3 Waardering van de woonsituatie door de bewoner 

Verantwoording van het verloop van dit gedeelte van de studie 

De wijze waarop de keuze van de DRH en de aaneenschakeling van de H/DRH-types ge

beuren, beoogt het scheppen van een optimale woonsituatie. Wij beschouwen 9at een der

gelqk antwerp is geslaagd, wanneer de gebouwde ruimtelijke schikkingen, op basis van dit 

on twerp, tot een gewaardeerd woonmi I ieu leidt. Die waardering kan volgens verschillende 

gradaties geschieden en wordt in onze studie gemeten door de toekenning van waarde van de 

ervaren woonsi tuatie. Hetgeen wi j "woonwaarde" noemen. Vanzelfsprekend stel t iedere ont

werper belong in aile gegevens, die ondubbelzinnige aanwijzingen verschaffen, over de kans OF 

sukses in het werk. Uit opiniepeilingen en enquetes komen echter dergelijke defintieve ge

gevens zelden naar voren. Dikwi jls wordt er in tegendeel verwarring gesticht tussen verlan

gens, absolute eisen en werkelijke behoeften, die als basis moeten dienen voor een dergelijke 

evaluatie. Men schommel t van de meest vanzelfsprekende behoeften tot de meest utopische 

en vaak is het geheel niet in overeenstemming te brengen. De oorzaak ligt in het fei t dat te 

veel opinies uit te verschillende standpunten worden geopperd. 

Een belangrijke groep vertegenwoordigt de disciplines die in het bouwproces worden betrok

ken. Wij gaan hierop in, omdat de archi teet in de prakti jk van de conceptie van het woon

milieu meer en meer met technieken en ui tvoeringsmethoden, industrial isatie en planologische 

voorschriften wordt geconfronteerd (zie 2). Dit gaat niet zonder conflicten met de menselijke 

aspecten die wij in de desiderata van de bewoners trachten terug te vinden. Een archi teet 

voelt beter de zwakkere positie aan van die bewoner, die tegenover de praktische imperatieven 

van het bouw- en administratiebedrijf aileen complexe, evoluerende en tegenstrijdige wens

beelden weet voorop te zetten (zie 3). Ter verantwoording van deze stellingname, gaan wij 

eveneens drie algemene standpunten (zie 4) van het beoogde bewonerspubliek (zie 5) ont

leden en relativeren. Die standpunten zullen dan in de beoordel ingsaspecten verwerkt zijn 

(zie deel 3 de hoofdstukken 31, 32, 33, 34 en 35). 
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2. Woonwaarden in het bouwproces 
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Bi jgaande voorstelling van een mogelijke gang van zaken in het bouwproces toont slechts een 

van de talrijke rol- en interesseverdelingen. Naargelang de omstandigheden kan die rolinde

ling zeer verschillen. De voorstelling geeft echter een beeld van de menigvuldige betrokkenen 

die, naast de eigenaars, de architecten en de aannemers in het huidige bouwproces soms mee

werken. Wij situeren de architect, op basis van onze Belgische deontologische normen, aan 

de zijde van de bewoner en van de eigenaar. Het is onmogeli jk hier in te goon op een gebeur

lijke tweespalt tussen de belangen van beide, maar in de optiek van de ruimteli jke woonsitua

tie liggen hun standpunten dicht bij elkaar. In het kader van zijn opdracht omtrent het woon

milieu moet de architect nochtans de interessepolen van de bewoner op de eerste plaats weten 

te situeren. Dit onderscheidt o.i. zijn took van die van de andere betrokkenen, die o.a. meer 

op commercieel of zelfs op politiek vlak kunnen liggen. Daarom wil di t dee I vooral de 

"woonwaarde 11 uit de gezichtshoek van de bewoner belichten, ook wanneer andere deelnemers 

aan het bouwproces hun ei gen standpunt mogen verdedi gen. In het roam van deze ui teenzetti ng 

wordt dus met de waardecriteria van de niet-bewoner minder rekening gehouden. Dit brengt 

o .a. de specifiek menselijke aspecten, die voor de woonomgeving iets te betekenen hebben, 

op het voorplan. lmmers voor de bewoner is het geheel van de menselijke belevenis van het 

woonmilieu van primordiaal belong. 

Wij zijn er ons van bewust dot andere aspecten eveneens een waarde kunnen vertegenwoordigen 

voor de beoordeling van de woning, maar de bewoner wordt er meestal niet direct mee gecon

fronteerd. Een voorbeeld uit de bouwtechnische aspecten geeft daarvan een idee: Een perfecte 

dakcons.tructie zal van dit standpunt uit, een belangrijke woonwaarde betekenen. Ze is natuur

lijk geldig voor de bewoner maar wordt met recht als vanzelfsprekend beschouwd zodat zijn 

aondacht o .a. meer noar het esthetisch ui tzi cht von het dak zal goon. 
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Het standpunt dat de andere participanten aannemen is ongelukkig dikwijls de oorzoak dat de 

rechtmatige wensen, activiteiten en behoeften van de bewoner op de achtergrond verzeilen. 

Om de draagwijdte daarvan te verduidelijken, denke men aan een paar gevallen. 

a. Het doel van de aannemer een degeli jke woning te bouwen wordt vaak in de eerste plaats be

invloed door zijn eigen praktische problemen. Zekere woonwaarden, die voor de bewoner van 

groot belong zijn, doch die b.v. moeilifkheden in de uitvoering meebrengen, zal hij gemakke-

1 i jk voorbijgaan. De gestelde wens van de bewoner zal naar zijn waardeschaal, de gevraagde 

inspanning niet voldoende verantwoorden. 

Het overwegend belong dat heden ten dage onvermijdelijk aan die uitvoeringsmethoden moet 

worden gehecht, schept het probleem van de industrialisatie van het bouwproces in de woning

bouw. De praktische repercussie hiervan brengt dikwijls de waarde van het woonmilieu in het 

gedrang. 0 .i. stelt zich met recht de vraag of de monotone "woonblokken" in hoog- en laag

bouw, werkelijk de onvermijdelijke gevolgen zijn van een industri~le aanpak? Het voorop

stellen van financi!le en tijdsbeperkingen heeft hier dikwijls, van bij de aanvang van het 

project, de te nemen beslissingen befhvloed. Er wordt op grond daarvan zelfs geen aandacht 

meer besteed aan de noodzaak om b.v. een mogelijke individualisering door te voeren. ln

dien onze kritiek door verscheidene disciplines, die het leefmilieu bestuderen wordt bijge

treden, legt men zich o. i. te vlug neer bij de zogenaamde onvermi jdelijke gevolgen van een 

goedkoper en sneller bouwsysteem. Nochtans zijn wij ervan overtuigd dot de uniformiteit van 

een woonkwartier heden niet meer het onafwendbaar gevolg van een gelhdustrialiseerd bouw

procede is. be hedendaagse bouwindustrie biedt integendeel veel mogelijkheden om varieties 

te brengen in de modellen, zonder noemenswaardige kosten. Bewijzen hiervoor brengen is 

een omvangrijke studie op zichzelf. Voorlopig kan worden gewezen op de rijke diversiteit 

aan vormen en materialen die de bouwmarkt biedt (0 .m. de keuze in vorm en textuur van 

geprefabriceerde sierbetonelementen). 

b. Wij verwijzen verder naar deel 3.5, waar wij terugkomen op de invloed van een zekere in

dustrialisatie op de vorm. De menselijke waarden van het woonmilieu zelf worden door strakke 

gesloten industrialisatiemethodes benadeeld zodat dringend meer "open methodes" moeten wor

den onderzocht. 

De door ons voorgestelde H/DRH-eenheden kunnen o .a. in de geest van een open systeem 

aangewend worden. Door die geest zou het"evalvatieprobleem" van het woonmilieu door de 

bewoner op zijn rechtmatige plaats worden gesteld. lmmers door de variabiliteit van de 

H/DRH-types in een bepaalde omgeving, kan de bewoner een door hem gewaardeerde huisvorm 
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Iaten inplanten (eventueel een "prefab:- woning"). Een successief schakelsysteem van 

H/DRH-eenheden I oat inderdaad een vrijere keuze toe. Di t betekent dot di t reeds bi j het 

trace van de plans in het oog moet worden gehouden bi j de stedebouwkundige studie. 

Men streeft er weliswaar doorgaans naar om in die grafische voorstelling een aangenaam 

beeld te bekomen, doch de ervaring, die de bewoner in werkelijkheid heeft, wordt onwille

keurig vergeten. De door de overheid opgelegde stedebouwkundige planning is dikwijls een 

typisch voorbeeld daarvan, ze wordt gemotiveerd door een rechtmatige vrees voor een 

chaotisch totaalbeeld en leidt tot een leefmilieu dot bij de feitelijke waarneming van het 

gebouwde ensemble niet kan worden gewaardeerd. 

Dit zijn een paar voorbeelden , die erop wijzen dot "de waarden" van gebouwde woonsituaties 

niet met hun menselijke "woonwaarden 11 mogen worden verward. De bli jkbaar objectieve 

criteria van de diverse deelnemers aan de realisatie ervan, zijn weleens zeer subjectief 

voor de bewoner. lmmers het uiteindelijke doel van dit bouwproces moet o.i. de waardering 

van de bewoners of> het voorplan durven ste II en. 

3.A De waardering van de bewoner als basis van het begrip 

In de vorige delen hebben wij de "familie" bestudeerd, hoar behoefte aan ruimte vastgesteld 

en hoar financii:!le situatie ontleed in verband met hoar woonproblemen. In dit deel worden 

in verband met de huidige woonvormen, de waarden van de wensen, de behoeften en de acti

viteiten van de mens omtrent zijn eigen "wonen" nader bekeken. Die waarden reveleren een 

reeks aspecten van de ruimtelijke woonsituatie die bij de beoordeling van het milieu van be

lang worden en voor het ontwerpen van de DRH onontbeerlijk zijn. 

Het bel even en de waardering van de woonsituatie leidt echter tot diverse individuele stand

pun ten: o.a. dit van de ouders, als individuen of als echtpaar, dit van de kinderen en dit 

van eventuele inwonenden. Anders samengestelde woongroepen mogen vanzelfsprekend niet 

bui ten beschouwing worden gelaten. Tenslotte heeft, in elke groep, elk individu een eigen 

plaats in de gezamenlijke woonsituatie. De woonsituatie beleeft men als een verzameling 

van kenmerken, specifiek voor de ter beschikking staande ruimte voor het huishouden in zijn 

geheel. Elkeen heeft daarbij zijn persoonlijke ervaring met betrekking tot het wonen in 

groep of als individu. De ervaringen zullen bijgevolg ook worden belhvloed door de groeps

structuur, d.w.z. de verzameling van sociaal-structurele en sociaal-culturele kenmerken, 

die eigen zijn aan het huishouden. Een "kleinfamilie" met opgroeiende kinderen kent b.v. 

een bestendig wisselende groepssituatie ten gevolge van de veranderende levenswijze van 

groterwordende kinderen. 
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De woonwoorde is vonuit het stondpunt von de bewoner zelf dus ook een voriobel begrip. De 

woorde von de strokkere ruimtelijke woonsituotie (het huis) wordt immers constant gei:!volueerd 

op basis von een bepoolde, doch evoluerende groepssituotie (zools boven werd geschetst oon 

de hand von een zeer troditionele evolutie). Een onder voorbeeld kon dit in een verschillend 

koder illustreren : een prochtig, vrij ingeplont londhuis heeft slechts een specifieke woon

woorde omdot het door een bepoolde woonfomilie wordt verlongd. Voor een lid von een onders 

ingestelde fomilie biedt het misschien slechts het "ongstbeeld" von mogelijke vereenzoming .•. 

(en zelfs voor een eventueel aileen overgebleven lid von de eerst vermelde fomi lie). 

De woonwoorde mag niet uit een te enge optiek worden bekeken, doch moet in verbond wor

den gebrocht met de tolrijke olgemene ei"Voringen von de mensen. De door ons vooropgestelde 

stelling, dot de evoluotie von de bewoners doorsloggevend moet zijn bij de bepoling ervon, 

kon soms gewoon in de verkoopswoarde tot uiting komen. De geringe verkoopsprijs von een 

degelijk moor oudmodisch huis is doorvon een voorbeeld. lmmers de onproktische woonsituotie 

volgens de hedendoogse monier von wonen heeft, spi jts de degelijkheid, de woonwoarde 

volgens de bewoners ervon geschood. Talloze andere ervoringen zullen de bewoner beihvloe

den bij het opbouwen von zijn eigen visie op de woonwoorden en de vraog op de bouwmarkt 

meehelpen bepolen. 

lnformotie en reclome kunnen weliswoor de vroog von het woonpubliek trochten te bethvloe-· 

den. Dit geldt bi jzonder voor het onderscheid dot wi j verder moken tussen de onontbeerlijke 

octiviteiten, de vogere verwochtingen en wensen en de onweerlegbore behoeften die deel 

uitmoken von het wonen. Tijdens het bouwproces en later tijdens de ervoringen met de ge

bouwde woonomgeving goon die ospecten nochtons ook aon vorioties onderhevig zijn. 

lndien wi j van een zeer olgemeen stondpunt vertrekken, zien wij dot in aile fosen von het 

"woonbouwproces", evoluoties ploots hebben, die don gesteund worden op een minder goede 

of grondiger kennis von de woordering von de ruimtelijke situdties. Het verschil is treffend 

wonneer wij even oon enkele fosen herinneren : 

- Het ontstaan von een woonprobleem ten gevolge von een bepoolde nood aon 

woningen; 

- De keuze von het terrein voor de woningen; 

- De vormgeving von het ontwerp en de reolisotie von de woningen; 

- Het inrichten von de woonsituotie door de families in de verworven woning; 

- De belevenis en het onderhouden von die woonsituatie gedurende de zich ont

wikkelende groepssituotie; 
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- De aanpassing van de waning aan een gewi jzigde groepssi tuatie of eventueel aan 

een andere familie. 

De waardebepaling blijkt nochtans logischerwijze gebonden aan een tastbare (sensori~che 

en praktische) ervaring van de ruimtelijke situatie vanuit een bepaalde groepssituatie. De 

basis van de evaluatie van een analoge ervaring kan nochtans verschillend zijn omdat het 

wordt belhvloed door verworven denk- en woonpatronen die o.a. verworven werden tijdens 

de drie volgende momenten : 

- De feitelijke ervaring van een vorige woonsituatie en de daarmee samengaande 

behoeften, die de nieuwe woonsituatie hebben veroorzaakt; 

- De gegevens van het plan van het antwerp; 

- De (beperkte) kennis van de toekomstige bewoner van zijn ontworpeh huis of 

van te kopen waning, waarin hij denkbeeldig zijn woonsituatie reeds heeft gepro

jecteerd. 

De werkelijke belevenis van de waning wordt dus belhvloed door de voorgaande ondervindingen 

en het daarmede samengaande informati epakket. 

Uit het voorgaande blijkt dot de appreciatie van het gebouwde woonmilieu door de bewoner 

onder de invloed van talrijke omstandigheden wordt bepaald. Wij bespraken o.a. :de eigen 

persoonlijkheid in een evoluerende groepssituatie, algemene varii:!rende ervaringen, een 

overvloedig informatiepakket, de evaluaties tijdens verschillende fasen van het woonproces, 

de ondervindingen met vorige woonsituaties en de voorafgaandelijke denkbeeldige ervaring 

met de beleefde woonsituatie. Vanzelfsprekend krijgt de bepaling van een dergelijke woon

waarde slechts een betekenis voor het project als ze operatieve gegevens bezorgt waarmede 

kan ontworpen worden. Voornoemde omstandigheden kunnen in betrekking gebracht worden 

met bepaalde standpunten van waarui t de bewoners die omstandigheden beoordel en. Dergel ijke 

standpunten noemen wij o .a. de handelingen bij het wonen, de wensen en verwachtingen 

die aan de woonsHuatie worden gesteld en de werkelijke behoeften die bij de woonervaring 

worden vastgesteld. Oat alles wordt dan in bepaalde aspecten van de ruimtelijke woonsituatie 

geprojecteerd, die al of niet de geschikte ruimten daarvoor ter beschikking stelt. 

3.B Verantwoording van de verwerking van de waardering door de bewoner. 

Van be lang voor genoemde aspecten is het feit dot ze voor bepaa Ide bewoners in aanmerking ko

men voor de waardering. Eenmaa I dot beoordelingsaspecten voor een bewoner of vooreen groep var 
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bewoners of misschien voor aile bewoners, een vaste vorm hebben gekregen, groeien ze 

tot beoordelingscriteria, die de woonwaarde helpen bepalen. Om een dergeHjke woonwaar

de van een project te benaderen, heeft men dus de middelen nodig om de attitude in de 

woonsituatie te leren kennen t.o.v. de ontworpen ruimtelijke situatie. Door een voorbeeld 

kan men di t verloop beter volgen : Vertrekkende van de omstandigheid van het samenzijn 

met zijn familie, kan de bewoner een geborgen situatie zoeken buiten huis in de DRH. 

Tegenover die intimiteit van de DRH kan men o.a. drie standpunten innemen : 

- De schatting van de activiteiten die de geborgenheid van de DRH vereisenom te 

kunnen worden uitgevoerd (zie 4.A); 

-Aileen de verwachtingen, die aangaande de intimiteit gesteld worden en waarvan 

men een ideaal beeld heeft ingedacht (zie 4.8); 

- Een geborgenheid waaraan men behoefte heeft bi j het won en (zi e audi ti eve privacy 

deel 3.3 en hier 4.C). 

Het aspect van de ruimtelijke woonsituatie in de DRH wordt dan beoordeeld volgens de graad 

van privacy van de DRH. Dit aspect groeit tot een criterium voor de bepaling van de woon

waarde en is een bruikbaar gegeven voor het ontwerp van die DRH. 

Voor de vastlegging van een bepaald bestemmingsplan moet men over het algemeen geldende be· 

oordelingsaspecten kunnen beschikken. Over die aspecten is daarom geen algemene consensus 

nodig. Wei is het van belong dot het aspect geldig is voor de toekomstige bewoner van hetpro

ject. lndien uiteenlopende criteria te verwachten zijn (b. v. de anonimiteit von de buurt), dan 

moet men in het ontwerp verschillende ruimtelijke situaties scheppen woarbij die verschillende 

criteria oon bod kunnen komen. Met het oog op de verhoging von de woonwoarde in de DRH, 

zol men bij de somenstelling von de bestemmingsplons rekening houden met een moximoal 

oontol beoordelingsaspecten. In onze theoretische studie, zien wij ons verplicht om het oan-

tol te beperken. Wij hebben onze oondocht geschonken oon vijf ospecten die von belong 

zijn voor het on twerp von het bestemmingsplon von een kleine buurt met eengezinshuizen. 

Gezien uit voorgoonde voldoende blijkt dot dit woningtype door een bepoold publiek wordt 

gekozen wegens de contocten die de tuin (of de patio of dergelijke) biedt met de notuur, 

hebben wij in het room von die relotie von mens en notuur, de E~Z_?~~~~ en een poor wen

ken over de ~£.~~9.!~!q_n_~~~!n_gekozen. De bezonning omvot tevens het dringend probleem 

van de tussenofstond tussen de gebouwen in de DRH bij grotere woondichtheid. 
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Uit die grotere woondichtheid spruit het gevaor dot de geborgenheid binnen en bi jzonder 

buiten huis zou geschaad worden, dit gaf aanleiding tot overweging omtrent de relatie tussen 

de bewoner en de mens in de buurt, nl. _e!:!_~~y~n ~£_i~~-c:?~!9~~!!. Ieder ontwerper kent 

de moeilijkheid die door de dichtere aaneenschakeling van de H/DRH-eenheden ontstaat in 

verband met de esthetische appreciatie van het huis, de buurt en de wi jk. Wi j beschouwen di t 

als een relatie tussen de mens in de woonbuurt en de gehele samenleving. Een relatie die ont

staat op grond van de -~~!'i_s_:~:_ expressie van het beperkt woonmilieu, nl. de DRH. 

Vooraleer die vijf beoordelingsaspecten te behandelen, moeten wij echter de bovenvermelde 

standpunten beter omschrijven die bij de uiteenzetting worden gebruikt. Dit is eveneens nodig 

om de objectiviteit en de veralgemening waarmee de behandeling geschiedt te situeren. 

Een korte omschrijving van het beoogde bewonerstype sluit dan dit deel van onze studie, 

vooraleer de beoordelingsaspecten in detai I te benaderen. 

4. De verschi llende standpunten 

4.A Het standpunt i. v. m. de geschiktheid van de woonruimte voor de handelingen die met 

wonen samengaan. 

Het woongebeuren in het huishouden is vanzelfsprekend een soort verzameling van gebeurte

nissen en activiteiten. Een woonsituatie is goed als ze geschikt is voor aile gewenste acti

viteiten bij dot gebeuren. 

De woanwaarde wordt bepaald door het aantal mogelijke activiteiten. 

Dit schept een relatie tussen de bestaande ruimte (of kamers) en de activiteiten. Het goat 

niet aileen over functionele en fysiologische activiteiten, maar ook psychische handelingen 

die eigen zijn aan de wonende mens want aan de basis van vele fysische activiteiten liggen 

meestal psychische stimulansen (ook in het woongebeuren). 

Een dergelijke hypothese in verband met de waardeschatting van de woning is in .zekere mate 

verwant met functionele planning. Ze leidt derhalve naar meer functionalistische architecto

nische tendensen. Wi j identificeren hoar nochtans niet met een dergeli jke school in de ar

chitectuur. "La machine a habiter 11 van Le Corbusier, meester van de functionalistische 

richting, omvat inderdaad nog andere, veelal zeer poi:Hische elementen. Er dient de nadruk 

gelegd te worden op het feit dot in elk ontwerp vaak nutsvoorzieningen en organisatorische 

gegevens tegenover bepaalde ruimte- of vormconcepties komen te staan. Het is dan afhanke

lijk van de houding welke men aanneemt gedurende de planning om of aan het 11 nuttige11 of 

aan de 11 ruimtecreatie" de voorkeur te geven. 
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Vele functionalisten hebben zich in dit geval dikwijls door hun "artistieke" intenties bewust 

6f onbewust Iaten lei den. 

Een zuiver functionele interesse is nochtans meestal af te leiden uit so(::iologische "Case 

studies11
• Dit standpunt omtrent de nuttigheid van een bepaalde ruimte met betrekking tot 

de activitei ten komt aldus in vele opiniepei lingen beter op het voorplan. Onbewust bena

deelt hier de huisvrouw in de enquetes soms de andere familieleden. "Haar 11 zorgen zijn van

zelfsprekend gericht op de eigen activiteiten en de onderzoeker gaat weleens zonder argwaan 

bij haar aileen met zijn vragenli jst aankloppen. Niettegenstaande het be lang van die huis

houdeli fke factoren wordt van de werkel ijke toestand hi er toch een verwrongen beeld opge

hangen. Zo heeft b. v. De Jonge, de gewenste bezonningsperiode, steunend op de visies 

van de huisvrouwen o.i. te veel op de voormiddag of op de middag gelegd. En in onze prak

tijk is vaak naar voren gekomen dat de andere leden van het gezin meer waarde hechten 

aan namiddagbezonning. 

Ook de stroken en de elementen van de DRH kunnen wij betrekken in de vooropgezette 

woonwaardehypothese. Wij pogen hiervoor een 11 totaalbeeld" te geven van de activiteiten 

met betrekking tot de woonruimte, en de subjectiviteit van afzonderlijke bewoners en ont

werpers door dit objectief inzicht te vervangen. Voor afzonderlijke bewoners of families zijn 

wellicht vee I activiteiten niet van onmiddellijk nut. De vraag kan hier nochtans worden ge

steld of die activiteiten zich later toch niet zullen opdringen. In deze optiek moet van bi j 

de planning de nutsprognose voldoende ruim worden gezien. De ruimte kan echter een zekere 

polyvalentie hebben in verband met haar geschiktheid voor aile mogeli jke handelingen die er 

kunnen pleats vinden. 

De beweegredenen daartoe zijn ook de onverwachte gebeurtenissen die bij hetwonen 

talri jk zijn. Misschien wordt juist door een te functionele ontwerpsatti tude een te strakke 

afbakening van handelingen in de ruimten gedacht en planmatig opgelegd. Wat de vrijheid 

van het inrichten van een persoonlifke woonsituatie kan schaden. Tenslotte verkrijgt de wo

oing, zelfs wanneer zij voorlopig bestemd is voor eigen gebruik, een grotere verkoopswaarde 

door meer ui tgebreide inrichtingsmogelijkheden. 

Wordt de woning verhuurd, dan vergroot de kans om tegemoet te kunnen komen aan de ver

wachtingen van eventuele huurders. De hypothese in verband met de geschiktheid van de 

ruimtelijke situatle aan de handelingen gaat tenslotte semen met een financiele waarde. Het 

ruimtelijk concept, evenals de nutsprognose en de organisatorische lay-out zijn bij het ont

werpen met elkaar verbonden. 
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Zoals reeds vermeld, behoort de DRH met de transitieruimte eveneens tot de specifieke ruim

ten van het eengezinshuis. Andere woontypes beschikken aileen over balkons, terrassen of 

gemeenschappelijke solaria. Die oppervlaktes waren tot nu toe meestal beperkt; slechts gedu

rende de laatste decennia worden in Belgil:i de terraswoningen meer gevraagd. Nochtans 

wanneer wij de voorkeur voor het eengezinshuis ook bij een zeker aantal appartementsbewoners 

terugvinden, dan I igt hier naar o. i. de onbewuste wens aan de basis, een eigen ruimte in de 

open Iucht te bezitten. We denken dot voor bepaalde personen het terras, wanneer het vol

doende ruim is, ten dele reeds de voorkeur voor een bodemgebonden woning zou ondervangen. 

Het kan bij een appartementsbewoner het wensbeeld van een eengezinshuis afzwakken. Op 

voorwaarde wellicht dot hij door informatie en ondervinding daarvan bewust wordt gemaakt. 

De vraag naar atriumwoningen bewijst voldoende doter een publiek bestaat dot niet een uit

gestrekte tuin, doch slechts een voldoend grote "openluchtkamer" verlangt. 

Wij hebben reeds de kosten van een transitieruimte in de open Iucht vergeleken met die van 

een ruimte binnenshuis, en verwezen naar hoar relatief loge prijs. We proberen thans hoar 

werkelijke nuttigheid te analyseren met betrekking tot de andere kamers, op grond van de 

activiteiten in het woongebeuren, die kunnen plaatsvinden in de transitieruimte en in de 

DRH. Dus een woonwaarde die wordt berekend op basis van de gestelde hypothese. 

De nuttigheid is een kwalitatief begrip dot bezwaarlijk kan omgezet worden in een kwanti

teit. Wanneer we toch een vergelijking willen maken tussen de nuttigheid van verschillende 

ruimten is het interessant een bepaald verband te kunnen vaststellen. Daarom pogen we met 

enkele getallen een aanvaardbaar middel te vinden ter illustratie van de woonwaarde van 

die te vergeli jken plaatsen. 

Bij de bedenking waartoe de DRH-ruimten en de transitieruimten dienen, kan een verge

lijking gemaakt worden met alles wat in een woning kan gebeuren. Wij hebben aldus gepoogd 

aile octiviteiten op te sommen die tegenwoordig door de verschillende familieleden kunnen 

worden verricht (Dit werd in groepsverband met studenten ui tgewerkt). Op die manier ont

stond een uitvoerige activiteitentabel (Tabel is ter beschikking). 

Voor de onderlinge afweging gebruiken wij een activiteitscoefficient. Hiertoe delen we 

eerst de menigvuldige activiteiten in vier mogelijke groepen : 

-aile activiteiten die aileen binnen plaatsgrijpen 

-aile activiteiten die slechts uitzonderlijk buiten plaatsgrijpen 

-aile activiteiten die ofwel binnen of buiten plaatsgrijpen 

-aile activiteiten die alfeen buiten plaatsgrijpen 



23.11 

Voor de berekening van een nuttigheidscof:§fficii!nt voar de DRH nemen wij volgende waarde

coefficif:§nten aan voor de hierboven vermelde klassen van activiteiten : 

- de eerste : 1 ( voor binnen) - 0 (voor de TR) 

- de tweede : 0,75 - 0,25 

- de derde : 0, 50 - 0,50 

-de vierde : 0 - 1 

Wanneer wij nu het aantal activiteiten berekenen, verkrijgen we volgende approximatieve 

getallen : 

- ongeveer 38 activiteiten worden aileen binnen 

- ongeveer 37 activiteiten worden slechtsuitzonderlijk buiten 

- ongeveer 53 activiteiten worden binnen en buiten 

- ongeveer 17 activiteiten worden aileen buiten beoefend. 

Voor wat het nut betreft, is b.v. voor "b inn en 11 volgende activiteitswaarde te berekenen : 

(38 X 1) + (37 X 0, 75) +(53 X 0, 5) + (17 X Q) ::::: 

38 + 27,75 + 26,5 0 = 92,25 

De verhouding van een dergeli jk getal tot het totaal aantal activitehen bepaal t dus de 

ac ti vi tei tscoi!ffi ci f:§n t : 

92.25 
145 

= 0.636 of ...... 0.64 

Met betrekking tot de DRH hebben we een volgende tabel berekend. (zie p. 23.12). 

Bij de samenstelling van de tabel zijn de volgende overwegingen i.v.m. de TR in aan
merking genomen. 

Wanneer we nu proberen de beschutting van de transitieruimte te verbeteren door middel 

van zi jwanden, afdaken en eventueel strolingsverwarming dan zal het aantol activi teiten 

stijgen, gezien de omstandigheden ervoor geschapen worden. Dit verondert eveneens de 

woonwaarde van de ruimten in de woonsituotie. 
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Zender bijzondere beschutting wordt de berekening voor de TR ongeveer: 

(38 X 0) + (37 X 0, 25) + (53 X 0, 50) + 17 = 52,75 

Bij de zijdelingse beschuttingen worden de cijfers weinig gewijzigd : 

(38 X 0) + (35 X 0, 25) +(55 X 0,50) + 17 = 53,25 

Bij het beschutten met een afdak en het behouden van de zijwanden : 

(34 X 0) + (20 X 0,25) + (74 X 0,50) + 17 =59 

Wanneer daarbij ook straalverwarming toegepast wordt : 

(30 X 0) + (15 X 0, 25) + (80 X 0, 50) + 20 = 63,75 

Dit geeft achtereenvolgens voor : 

- Niet beschutte TR 0, 364 

- Zijdelings beschutte TR 0, 367 

- Zijdelings beschutte TR en voorzien 

van afdak 0, 407 

- Zijdelings beschutte TR en voorzien 

van afdak en straalverwarming 0,440 
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Dergelijke berekeningen zijn vanzelfsprekend nog zeer subjectief en geven aileen 

aanwijzingen dot de nuttigheid van de TR kan verbeterd worden. 
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Nota 

Er bestaan vanzelfsprekend meer en minder belangri jke activi tei ten en dringend noodzake

lijke zowel als bijkomende handelingen. Met dit onderscheid is in vorige berekening geen 

rekening gehouden. 

De activiteiten in een ruimte, ook in de transitieruimte en de DRH hangt natuurlijk of van 

de relaties die bestaan tussen die ruimte en de naastliggende of omgevende ruimten, zowel 

binnen als buiten. Er wordt vanzelfsprekend verondersteld dot in de lay-out van de woning 

daarmede rekening werd gehouden. Tot slot willen we wijzen op het feit dot ondanks de re

lativiteit van onze berekende wacrde het geheel toch van betekenis is, gezien het belong 

van het woongebeuren in de DRH hierdoor wordt beklemtoond. 

4.8 Standpunt 2 i. v.m. de kwaliteitswensen en de verwachtingen van de bewone~. 

Het ideaal beeld 

De boven aangegeven getallen, in verband met de woonsi tuati e, zi jn op functionele over

wegingen gesteund. Vooral gedurende de laatste decennia wordt nochtans de aandacht ge

trokken op de psychische aanwezigheid van de bewoner in het woonmilieu en niet aileen 

op zijn activiteiten bij het woongebeuren. Het fysische aspect van de ruimtelijke woonsitu

atie als "decor" voor de onafgebroken activiteit van de bewoner, speelt daarbij een soort 

catalyserende rol. Het volstaat niet, aileen de vereiste oppervlakte met het gebruikelijk 

comfort ter beschikking te stellen, de ruimte moet de mensen ook aanspreken. Men wenst 

een bepaalde sfeer te beleven. 

Ook psychische behoeften moeten ingevoerd worden in het wensenprogramma van een woon

project. Het is derhalve van belong, het probleem van de woonwaarde volgens die optiek 

te beschouwen. Hoewel ze met de fysieke handelingen vaak eng verbonden zijn, leidt een 

dergelijke optiek dikwijls tot andere opties en conclusies voor het on twerp. Hier komt op

nieuw het begrip "tehuis" te staan tegenover de plaats waar zich gewoon woonactiviteiten 

kunnen afspelen. De baven berekende woonwaarden zijn niet in stoat een dergelijk begrip 

als het 11 tehuis11 te karakteriseren en nochtans behoort dit ontegensprekelijk tot het wens

beeld van de bewoner in verband met de door hem nagestreefde woonsituatie. Ook het ge

beuren in de DRH en in de transitieruimte hangt niet aileen of van het bovenvermelde com

fort maar eveneens van de sfeer die tot de hc:mdelingen uitnodigt. De later te bespreken be

oordelingsaspecten spelen inderdaad een stimulerende rol, die de woonwaarde van die 

ruimten verhoogt. De pnvacy van een patio o.a. zal tot bepaalde activiteiten aanzetten, 
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die op een gelExposeerd terras gewoon niet denkbaar zijn. Dergelijke woonwaarden die be

pool de individuen aantrekken, moeten in de complexe waardeschalen van het huis en van 

de DRH, door de ontwerpers worden herkend. Derhalve wordt een tweede standpunt voorop

gezet, waarin het wensbeeld in de woonwaardeschaal wordt ingevoerd. Want de psychische 

samenhang van het "tehuis" ligt voor een groot deel ingesloten in dit wensbeeld. Het stand

punt 2 luidt als volgt : 

Een waardevolle woonsituatie is die, welke zo nauw mogelijk aan

sluit bij de woonwensen en de verwachtingen van de bewoners. 

Een "kwali tei t" van de woning wordt dus een woonwaarde, wanneer ze beantwoordt aan de 

verwachtingen van een bepaalde woongroep of van een individu ui t de woongroep. Het zijn 

meestal kwalitatieve eisen die voortvloeien uit de gestelde wensen, en bij de planning door 

kwantitatieve ingrepen moeten worden beantwoord. Dit gebeurt b.v. wanneer door de ver

wezenlijking van de transitieruimte de gewenste sfeer wordt geschapen in de woning. Men 

kan b.v. de invloed nagaan van de hoogte van de scheidingsmuur van een patio. Een over

dreven hoogte veroorzaakt vaak daustrofobie,. terwijl bij een te geringe hoogte de huiselijke 

geborgenheid vertoren goat. Elke ontwerper moet zich bij het vastleggen van de muurhoogte 

steunen op ter plaatse opgedane ervaringen. 

Kwantitatieve evaluaties betreffende de overeenstemming van de woonsituatie met de ver

wachtingen van de bewoners, worden in opiniepeilingen dikwijls gebruikt. Wij bedoelen 

hiermede de quotatie van de vragen onder de vorm van : bent U zeer tevreden (+2); nogal 

tevreden (+1); onverschillig (0); niet tevreden (-1); absoluut niet tevreden (-2) met ••••• ? 

Een dergelijke splitsing in klassen van tevredenheid is op zichzelf reeds relatief moeili jk 

te beantwoorden en mag ncar ons oordeel slechi'S met de grootste voorzichtigheid met ge

tallen samengaan, vooral wanneer die getallen met behulp van een computer voor allerhande 

conclusies worden gebruikt. Door onze deelname aan opiniepeilingen in de R.U.G., hebben 

wij kunnen vaststellen, dot een naar ons oordeel te verregaande differentii!ring van de ver

wachtingen over bepaalde woonsi tuaties bezwaarlijk door te voeren is bij een ondervraging. 

Bovendien zijn er meestal prioritaire wensen voor elkeen die niet onder te brengen,zijn in 

een mathematisch klasseersysteem van - 2 tot en met + 2, maar well icht b. v. de code 5 

zouden rechtvaardigen. In tegenstelling met voorgaand standpunt zullen we voor wat de 

woonwensen betreft, de kwantitatieve aspecten buiten beschouwing Iaten, ook wanneer in 

het project, "afmetingen 11 kwantitatief te bepalen zijn. Hierbij dient echter andermaal te 

worden beklemtoond dot uit de subjectieve wensen van individuele bewoners slechts trends 

of beoordelingsaspecten en geen algemeen geldende criteria of te leiden zijn. Cijfers 
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scheppen iII usi es in di t verband. B i j de i ngevoerde beoordeli ngsaspec ten I i ggen de ver

wachtingen van de bewoners soms ver uit elkaar en zijn niet door die cijfers uit te drukken. 

Nemen wij b.v. een facet van de privacy: de anonimiteit, die zeer verschillend wordt ge

evalueerd. Voor een bepaa"ld publiek vertegenwoordigt anonimiteit een werkelijk criterium, 

voor anderen absoluut niet. De anonieme sfeer van de buurt kan derhafve posi tief of nega

tief gewaardeerd worden door de bewoners, de gradatie is echter niet mathematisch te be

palen, zelfs indien de wensen minder genuanceerd schijnen. 

De wensen voor het project gaan de woonbelevingen vooraf; ze kunnen ingedeeld worden 

in categoriei!n waarvan wij er enkele onderscheiden : 

-de fysiologische wensen, die aan de eerder primaire behoeften van de bewoner 

beantwoorden. Ze bepalen of het huis kan worden 11gebruikt" om er "feitelijk11 

in te won en. Zij zi jn zeer verwant met vorig stondpunt (1), waarvan de onver

mijdelijke functionele facetten ook omgekeerd dit tweede stondpunt vervolle

digen; (zie de fysiologische aspecten in deel 3.1, 3.2 en 3.3) 

- de wensen die op psychische gronden berusten. Die wensen bepalen niet aileen 

de woonwaarde, maar geven ook motiveringen en verklaringen omtrent die woon

waarde. Zi j worden in de hoofdstukken von de aspecten ui tvoerig behondeld (b. v. 

privacy zie deel 3.3). 

-de culturele wensen. Deze leiden dikwijls tot het ontstaan van groepen gevormd 

door personen die binnen en wellicht ook buiten'de buurt wonen. De sociale con

tacten kunnen in de DRH eventueel ontstaan op grond von een dergelijke stimulans. 

(Waarbif direct aan de onontbeerlijke gemeenschappeli jke ruimte hiervoor moet 

worden gedacht, zie deel 3.4). 

- de modegebonden wen sen • B. v. de bouwsti j I en anderen. (zi e dee I 3. 5). 

AI die wensen behoren tot een deel van het bewonerspubliek en zi jn wei vaak van elkaar 

te scheiden zonder dat echter een hii!rarchie voor de hand ligt. Bi j de woonkeuze moet 

de bewoner altijd voor zichzelf een voorrang weten te verlenen, aangezien meestal niet al 

zi jn wensen in een huis te verwezenl ijken zi jn. De ontwerpers moeten wei gelhformeerd 

worden, De directe dialoog is echter dikwijls onmogelijk zodat algemene opties moeten wor

den genomen. Hun diversiteit kan echter het gevarieerd wensenprogramma tegemoet 

komen. 
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Elk individu heeft aileen of met zijn partner een beeld van zijn waning opgebouwd, dot 

hij de aanvang nog vaag blijft. Die verwachtingen, die in het beeld vervat liggen, worden 

gekarakteriseerd door hun reeds vermelde onscherpe aflijning en het uiterst groat aantal er

mee samengaande wensen. Die wensen omtrent ~~n huis zijn voor de verschillende individu

en van een gezin zelden met elkaar in overeenstemming te brengen, en meni ngsverschillen 

tussen de leden van een huisgezin zijn legio. Dit evolueert bovendien met de tijd; nochtans 

kunnen belevenissen en informaties de verdere ontwikkeling van het wensenpakket scherper 

gaan omlijnen. 

Hiertegenover stoat de ontwerper, die de wensen en verwachtingen zonder vooroordelen 

tegenover elkaar moet afwegen en los van "schadelijke 11 ideologische overwegingen zou moe

ten verwerken. Nochtans is het onloochenbaar dot de vormgeving van het antwerp vanwege 

de architect een 11 zeker" engagement vergt, dot soms niet los van een "ideologie" te denken 

is. Er moet op gewezen worden dot daarbij de ontwerper en zelfs het bouwteam eveneens ver

wachtingen voor ogen hebben. Het onderscheid tussen het beeld van de waning dot de be

woner zich voorstelt en het beeld van het bouwteam, steunt o.a. op de vakkundige kennis 

van deze laatsten. 

In de praktijk stellen wij vast dot ook architecten (en participanten aan het bouwteam) vaak 

door vooropgestelde idee~n het ganse ontwerpsverloop befhvloeden op een basis die ni et 

voldoende getoetst is geweest aan een brede informatie t.o.v. de toekomstige bewoners. 

Vanzelfsprekend ligt een bepaalde waaier van infonnaties aan de grand van die beelden. 

De informaties blijven nochtans vaak in gebreke wanneer het moet handelen over "de" be

woner in het algemeen. 

De verwachtingen,die de ontwerpers aan het project stellen, moeten bijgevolg systematisch 

aan die van de bewoners worden getoetst en zoveel mogelijk op basis van wetenschappelijke 

enquetes. Veel misverstanden ontstaan uit het feit dot de architect ook onbewust zijn eigen 

verwachtingen als evaluatie criteria, in de plaats van die van de toekomstige bewoners stelt. 

Martin Daub (1973) waarschuwt voor een dergelijke geesteshouding : 

"NatUrlich ist der Planer ..•. sltlndig in Gefahr, seine pers~nlichen Leitvorstellungen 

fUr die eigentlich tragenden zu halten und diejenigen der Betroffenen darUber zu 

vergessen. Er musz daher bereits w6hrend des Studiums diese beide unterscheiden 

Iemen" (p. 162) 

In deze studie hebben wij daarQm systematisch met de belangrijkste "Betroffenen" bij het 

WQongebeuren rekening gehouden. 
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Doch niet aileen het ontwerpteam "conditioneert" de bewoner. R. Bentmann en M. Muller 

(1971) illustreren dit, op een nochtans aanvechtbare wijze, als volgt: 

uDer StHdter verweigert sich dem Bewustsein, doss der "Traum vom Lande" nicht 

mehr von ihm selbst, sondern fUr ihn von anderen getrHumt wird : von den Produzen

ten der Kulturindustrie •... " 

en verder: 

"in den Reklameprospekten deutscher Baufirmen die verheissen, mit reetgedeckten 

Fertighaus, Bauernstube und offenem Feldsteinkamin zugleich die Garantie existen

tieller "Geborgenheit" ••• "Welt und Selbstverstandnissen" mit zuliefern." (p. _1J5) 

Aile individuen worden onvermijdelijk met het aanbod van de bouwpromotie (l) geconfron

teerd. Zij betrekken informaties uit de meest verscheidene bronnen en vergelijken die met 

hun ervaring en hun talloze wensen. Het besef van onvermijdelijke "realiteiten" en de vast

stelling van tothiertoe niet vermoede "mogelijkheden" wijzigt het bovenvermeld imaginair 

beeld. Dit nieuwe beeld is dus een meer realistische voorstelling van het eerste ideaql beeld. 

Dit alles wordt dan geconfronteerd met informatie van de bouwmarkt (2) en herleid tot het

geen mogelijk schijnt, m.a.w. tot een billijke woonsituatie, die het best beantwoordt aan 

de nogestreefde groepssituatie. Tenslotte betrekt de fomilie de hoar ter beschikking gekomen 

woning en daarmee treedt de confrontatie met de werkelijkheid op het voorplan. Architecten, 

sociologen en zelfs de bewoners kunnen vaak vaststellen, hoe verschillend hun eerste ideaal 

beeld en de realiteit kunnen zijn. Men is er zich echter zelden van bewust, welke exacte 

ruimtelijke samenhang het best geschikt is ter beantwoording van de werkelijke wensen. Er 

is vaak een grote kloof tussen de verwachtingen en de werkelijke behoefte. Niettemin be

invloeden de niet gegronde verwachtingen de woonwaarde. 

Daarom moeten bij de enquetes de antwoorden op de gestelde vragen in verband met de ge

wenste woning {b.v. eengezinshuis of appartement) met de nodige omzichtigheid worden 

gelhterpreteerd. Die interpretatie hangt vanzelfsprekend semen met een gangbare wooncul

tuur en juist hier is dikwijls een discrepantie merkbaar tussen planners (architecten) en 

bewoners. 

(1) Met "bouwpromotie" worden allerlei reclames omtrent de waning bedoeld. 

(2) Met "bouwmarkt" wordt de prijscataloog van de waning bedoeld. 
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Veelal worden nieuwe of vernieuwde huisontwerpen door een troditioneel aangelegd publiek 

zonder meer afgewezen, ook wanneer die projecten in hun ruimtelijk verband veel beter 

bij de maatschappelijke structvren aanleunen. 

Wanneer dan op grond van een geschikte wooncul tuur, die nieuwe ruimtelijke combinaties 

opgedrongen worden, leidt de discrepantie tussen reE!el beeld en het ideaal beeld weleens 

tot de afbreuk van een woonwaarde die echter steunt op werkelijke eigentijdse behoeften. 

Vanuit het standpunt van deze, die zich als dragers van de wooncultuur beschouwen, blijkt 

hier een informatieve "zending 11 aanwezig te zi jn om, vertrekkende van het 11 valse 11 ideaal 

beeld, van de bewoners toch een juister wensenpakket te suggereren. Hier moet dan de sub• 

tiele grens worden bepaald tussen informatie en manipulatie van het woonpubliek. Vooroor

delen van politieke of confessionele aard of op winst gerichte reclame kunnen de informatie 

zelden aanvullen, maar zullen ze meestal vervormen. 

lnderdaad, "geE!ngageerde11 woonbeelden uit politiek en reclame steunen op een doelgerich

te soms valse motivatie, d.w.z. dat de werkelijke verwachtingen van de bewoners secundair 

worden t.o.v. politieke of financiE!Ie verwachtingen van buitenstaonders. ldeologische en 

economische doelstellingen kunnen echter op zichzelf een menselijke waarde vertegenwoor

digen. Hun projectie in het woonontwerp schept een ruimtelijk milieu dat de bewoner wil 

dwingen in een bepaalde situatie. De waarde van deze situatie kan volgens economische of 

zelfs morele normen een ontegensprekelijke "cultuurverhoging" vertegenwoordigen. Zij 

dwingt echter de bewoner en dit van bij de ontluiking van zijn ideaal beeld. Men moet 

aldus op dit niveau herkennen dat hier niet zuiver gefhformeerd maar gemanipuleerd wordt. 

(Beschouwingen over esthetische motivaties behandelen wij in hoofdstuk 3.5). Men moet 

zich altijd bewust blijven van het compromiskarakter van een geplande of gehuurde woning, 

die uitgekozen is binnen de klasse welke men zich financieel kan permiteren, en die rekeni!:lg 

houdt met eventuele lotere uitbreidingswerken in de DRH en met de ruimtelijke en de 

vormelijke beperkingen van het milieu. Deze beperkingen lei den normaal tot een verminde

ring van de woonkwaliteit en de woonwaarde. 

De bewoner heeft uiteindelijk aan bepaalde factoren de voorkeur gegeven en moet ten ge

volge daarvan leren Ieven met de onvermijdelijke nadelen die aan die beperking zijn ver

bonden. 

Zo wordt de DRH o. i. heden belangrijker, gezien de algemeen voorspelde tendens om meer 

waarde te hechten aan het totale woonmilieu, laat staan het leefmitieu. De woonsituatie 

wordt op die mani-er gedeeltelijk ondergeschikt aan de vormgeving van het gehele woonmilieu 
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(d.w.z. eventueel met inbegrip van de schakeling van de DRH). Tenslotte, moet dus 

de omgeving vooreerst worden gepland.( Het begrip "omgevingsruimte" houdt vqnzelfspre

kend meer in dan een vlakke gevelcompositie).De verwezenlijkte DRH zal dus rekening 

houden met de gewenste woonsi tuatie. Op deze wijze komt een re~el beeld tot stand, dot 

het wensbeeld benadert, en erdoor belhvloed is en tenslotte leidt tot tevredenheid met de 

omgeving (of ongenoegen). Maar zelfs wanneer een functioneel gebruik wordt gewaarborgd, 

kan nog altijd een onverwachte discrepantie tussen het ideaal beeld en de werkelijkheid, 

de woonwaarde nadelig befhvloeden. 

Situering van het tweede stand punt. 

Het ware naar ons oordeel noodzakelijk de onderzoekingen betreffende de woningbouw niet 

te beperken tot het onderzoeken van de problematiek van het ideel beeld om daarin de 

verschi llende gewenste vormen t~ ontdekken, maar ze moeten uit aile mogelijke informaties 

die oorspronkelijke ideale beelden eveneens proberen te herfeiden tot hun juiste realiteit. 

Wat als exact ideaal beeld te beschouwen is, moet in samenwerking met verscheidene, disci

plines, die zich bezighouden met de ontwikkeling van het woonmilieu worden afgewogen. 

Ui teindelijk blijkt de verhouding van de verwachting tot de geaccepteerde woonsituatie van 

belong. Tijdens het woonbouwproces moeten niet enkel passief de wensen worden genoteerd, 

maar moet ook gepoogd worden een eigentijdse wooncultuur op te bouwen. Aldus wordt de 

"autoritaire" positie van de ontwerper tegenover de bewoners, grotendeels vervangen door 

een zo mogelijk wetenschappelijk gegronde motivering van de bewoners. Tenslotte behoort 

dit probleem tot de ethiek van de woningbouw, die we hier niet verder kunnen analyseren. 

Wij brengen slechts de ''manipulatie 11 door de bouwmarkt, door de ontwerpers of door de 

overheid van het ideaal beeld in tegenstelling met een evaluatie van dit beeld door de be

wooers zelf op basis van een gefhformeerde inspraak. 

lndien wij als tweede standpunt van de woonwaarde op de verwachtingen van de bewoners 

steunen, zijn wij ervan bewust dot in een wederzijdse informatie, de ethiek van de eigen

tijdse wooncultuur een plaats moet krijgen. Aldus wijst Alex. Mitscherlich (197l.B) er 

terech t op dot : 

11 Man kann nicht von Wunschbildern geleitet fUr den Menschen richtig, dasz heiszt 

menschengerecht, planen; aber man sollte es ouch nicht mit zy11ischer Verachtung 

fUr die Minimalbedingungen seiner Existenz tun". (p. 39). 
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Precies daarom voeren wij een derde standpunt in, omtrent de steeds omvangrijker wordende 

behoeften. Ook die behoeften kunnen soms in twijfel worden gesteld. In verband met 

"twijfelachtige" behoeften blijft voormelde auteur in hetzelfde boek,echter met minder in

schikkelijkheid,op een ietwat onverbiddelijk standpunt : 

11 Der finanzkrttftige BUrger allerdings, der sich Vorrechte etwas kosten lassen kann, 

kauft sich Natur zu teuren Quadratmeterpreisen, zttunt sie ein und spielt den Land

bewohner. An der Natur besi tzend tei lzuhaben, wird zur Statusfrage 11 
••• 

"Sein Einfamilienhaus, einen Vorboten des Unheils, trifft man immer weiter drauszen 

in der L andschaft an 11 
• (p • 3) 

Gezien onze studie op grotere densiteiten gericht is, wordt de woonwaarde niet in dit 

perspectief geproiecteerd. Wij gaan dus op de verspilling van het landschap in het kader 

van het ideaal beeld van de 11enkeling" niet verder in. Onze studie richt zich op verwachtin

gen die in het ream van ons studieobject wei te evalueren zijn.Men moet echter erkennen 

dat de private bouwsector ook can de verwachtingen en behoeften van de bewoners soms 

zoekt tegemoet te komen. 

Dit onderlijnt o .a. Georges Mesnin (1971) : 

"L1apparition et le developpement d1un secteur prive de Ia construction, dont les 

promoteurs sont naturellement plus soucieux que les organismes publics d•aller au

davant des desirs de Ia clientele •... 11
• 

Oat betekent dat deze aspecten van de woonwaarde, die de bewoner aanbelangen, niet al

tijd kunstmatig worden geschapen maar worden ingewilligd. £r bestaan natuurlijk in verband 

met het eengezinshuis, als alleenstaande villa, individuele verwachtingen en ideaal beelden 

die niet can een werkelijke behoefte maar inderdaad can 11 snobisme van een milieu" beant

woorden. 

Volgens onze tweede standpunt dient de woonwaarde afgewogen te worden op grond van de 

wensen om trent de verschi llende beoordel ingsaspecten. Ze omvat evenals de functionele nut

tigheidswaarden nauwkeuriger te benaderen eisen en te "formuleren criteria". 
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4.C Standpunt 3 : betreffende de tevredenheid met de ruimtelijke woonsituatie 

Talrijke studies over de woonproblematiek, zijn vaoral gebaseerd op opiniepeilingen. 

Een gebruikelijke methode berust op de hierboven reeds vermelde vragenlijsten. Hierin 

pei It men vaak naar de tevredenheid van de bewoners over de ervaren woonsituatie of 

over deelaspecten hiervan. Elk architect zal nieuwsgierig zijn te vememen in hoever zijn 

ontwerpen aan de bewoners bevrediging hebben geschonken. 

De commerciUie informatie, die ten doel heeft het welslagen van de verkoop, is er ten 

andere op uit om elke informatie met betrekking tot de tevredenheid van de woonconsument 

in hoar reklame 11 te verwerken". Een studie betreffende de woonwaarde moet derhillve het 

begrip "tevredenheid11 behandelen, gezien de bevrediging die door de waning wordt geboden 

als een uiteindelijk doel van het woonproject mag worden beschouwd. 

Een derde standpunt kan dus als volgt opgebouwd worden : 

De waarde van een woonsituatie of een deelaspect hiervan wordt 

door de tevrredenheid van de bewoner over die woonsituatie of dit 

deelaspect bepaald. 

Een analyse van de satisfactie van de mens, ook in het kader van het woningbouwprojec.t, 

moet rekening houden met de resultaten en uitspraken van andere disciplines. De psychotogen 

hebben er in di t verband op gewezen, dot de tevredenheid met een eigen huis vaak samen

gaat met vele andere bevredigingen (werkomstandigheden, gezondheid, huwelijk en familie, 

financi~le en maatschappeli jke si tuatie, gezelschapsleven, relatie met ouders en verwanten , 

persoonli jke mogel i jkheden, geloofs- of I evensbeschouwel i jke problemen). De wederzijdse 

informatie tussen ontwerpers enerzijds en psychotogen anderzi jds, is dus van belong voor een 

juiste evaluatie van de satisfactie. De bijzondere aspecten in verband met de ruimtelijke 

woonsituatie die een bepaalde tevredenheid opleveren, moeten bijgevalg vanuit verschillen

de disciplines nader worden onderzocht. De tevredenheid, die specifiek aan het concept en 

aan de realisatie van de waning te danken zijn, moet kunnen worden afgescheiden van de 

tevredenheid, die aan andere factoren zouden te danken zijn. 

Als de architect wil ontdekken welke aspecten van het project, de tevredenheid van de be

woners hebben bevorderd, stoat hij dus direct tegenover gegevens waarvan de interpretatie 

nie.t zonder gevaar zijn. De ontworpen ruimtelijke situa ties komen echter in andere realisa

ties terug. Natuurli ik ni et alti j~ of zelfs noQi t in precies dezelfde omstandigheden. Zelfs 

indien men bewust. moet zijn dot een verand~ring in de 11context11 van dezelfde ruimtelijke 
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voorziening een onder ruimtelijke sfeer geeft, zijn er toch onaloge situoties. De tevreden

heid von de bewoners met die ervoren woonsituoties in diverse gereoliseerde ontwerpen, 

bewijzen dot ondervinding en intuitie nog oltijd aon bod kunnen komen. Het falen von an

dere verwezenlijkingen wijst erop dot hier geen grenzeloos vertrouwen mag worden voorop

gesteld. De resultaten von de opiniepeilingen zijn derholve ook met omzichtigheid op nieuwe 

projecten toe te passen omdat de ruimtelijke situoties of hun respectieve contexten von elkoor 

verschillen. Het vostleggen von bepoalde deelospecten die tot de tevredenheid oonleiding 

geven, zijn soms veel gemakkelijker. Nemen wij b.v. de bezonning in vergelijking met be

paalde algemene aspecten als dTe om trent privacy. 

Wij wijzen er verder op dot de tevredenheid met bepoolde ruimtefijke voorzieningen in de 

waning o.m. meestol gesteund is op de voldoening van bepoolde behoeften, die men bij het 

wanen ervoort. Afgezien von de brede samenhang van het begrip von de tevredenheid, kun

nen wij dus onze oondocht vestigen op die satisfactie, die voortkomt uit de bevrediging 

von 11woonbehaeften 11 door de ruimtelijke situotie en inrichting. Het zijn die realiteiten 

woorop wij hierboven (in 4. B) gewezen hebben in verbond met de oriE!ntering van de opties 

tijdens het ontwerpen. 

T .o.v. de wensen en verwachtingen von onze tweede standpunt, komen die "woonbehoeften" 

op een onder tijdstip in verbond met het project. Grosso modo komen de wensen van de be

woner voor of tijdens het ontwerpen, terwijl de behoeften eigenlijk no het betrekken van de 

woonsituotie onofwendboar opduiken. Niet aileen die behoeften die tot het wensenpakket 

behoorden scheppen tevredenheid, maar ook die, die er niet toe behoorden en soms tomelijk 

onverwacht komen opduiken. Hierin is de ontwerper meestal beter gethformeerd dan de be

waner, wont de speciolisotie von de eerste, loot toch veronderstellen dot hijin menig opzicht, 

veel verder ziet don de onervoren leek. Trouwens ieder architect heeft ondervonden hoe de 

gedrogslijn von de bouwheer die voor de tweede of derde maal bouwt, zeer verschillend is, 

von deze die het voor de eerste moal oangoot. 

Men verwocht oldus dot het project leiden zol tot een woonsituotie, die beantwoordt oon 

de huidige behoeften en ook oon eisen die pas later, uit de belevenissen met de woning 

zullen groeien. Ze moeten echter bij het opstellen von het programma kunnen vermoed 

warden. Men moet inderdood pogen voor de toekomst te plonnen. Er wordt doorbi j onder

steld dot het ontwerp.teom over een moximole informotie beschikt, die verder goat don een 

zuivere voststelling von de feiten uit het verleden, moor op bepoolde wetenschoppelijke 

bosissen een prognose trocht op te moken. Rekening houdend met een JlOOrt extropolatie 

von de informotie en steunend op verontwoorde voorspellingen, kunnen de opties von een 

project worden gemotiveerd. 
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Een gevaar ligt echter in het feit dat ook het team zijn eigen behoeften heeft, d.w.z. 

dat architecten, sociologen, woningbouwcritici en bouwpromotoren zich door eigen 

drijfveren vaak Iaten begeesteren op grond van zelf ervaren of vermoede satisfacties, wel

ke nochtans geen voldoende te verantwoarden veralgemening toelaten (zie de analoge 

situatie bij het ideaal beeld). 

Deze uiteenzetting onderstreept de noodzakelijkheid, om in een studie slechts die behoef

ten te verwerken, die algemeen zouden verantwoord zijn. Men kan de vraag stellen of 

naar het model van Maslow geen diagramma's of minstens geen geprogrammeerde behoeften

catalogi kunnen aangelegd worden ? 

Maslow spreekt o .a. van vijf fundamentele groepen van behoeften die door Krech, Crutch

field en Ballachey in beeld zijn gebracht en precies daarbij rekening houden met de respec

tieve rol van elk van de vijf groepen naargelang de "psychological development" (Zie 

J.B. Burie 1972 p. 21). 
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Er stellen zich (verder) twee vragen t.o.v. een dergelijke veralgemening: Welke de rol is 

van die behoeften in functie van de beoordelingsaspecten ? En op welke manier de ruimte

lijke samenhang en de inrichting van de woning bepaalde behoeften kunnen bevredigen? 

Dit alles bli jft echter uiterst vaag en moeilijk te verklaren en praktisch onmogelijk te ge

bruiken. De nood om zich b.v. te beschutten tegenover de buitenwereld wordt vanzelfspre

kend in ruime mate gelenigd door het huis met zi jn uitrusting. Gezien echter "hogere" be

hoeften heden ten doge van belong zijn, moet hun verband met de ruimtelijke woonsituatie 

nog worden onderzocht. 

Onze studie beperkt zich tot het bewonerstype dat in de schoot van onze geijvolueerde 

maatschappij tot die klasse van personen hoort, die zich met genoegen vestigen in een 

eengezinshuis, gelegen in een omgevend kader met grotere woondensitei t. Hun graad van 

ontwikkeling voor een bepaald project vastleggen in een diagram kan vanzelfsprekend 

slechts plaatsvinden, wanneer men hen tussen twee hogervermelde polen zou kunnen situeren. 

Een dergelijke onderneming kan enkel voorgesteld worden door de ontwerper aan specialisten, 

in de veronderstelling, dat het diagram juiste gegevens zou verstrekken. Het resultaat 

zal slechts een uiterst onnauwkeurige, benadering kunnen zijn, die misschien toch een exacter 

beeld van de bewaner zou moeten weergeven dan de gebruikelijke, vage omschrijving van 

de vermoedelijke behoeften van het inwonend individu. 

Men zou o.m. inlichtingen moeten geven over de modaliteiten hoe de toekomstige bewoners 

zich de privacy, de sociale contacten, de esthetische beleving niet aileen voorstellen (wens

bee! d) maar naar aile waarschijnlijkheid ook als een noodwendigheid zullen aanvoelen. 

Misschien zou hier de probleemstelling, met betrekking tot de bouwopgaven een illusorisch 

wensbeeld vervangen door een grotere diversiteit aan vermoedelijke behoeften voor te leggen. 

Daardoor verkleint de kans· op een foutieve planning gezien meer mogeli jkheden geboden 

warden om reeds van bi j de aanvang van het ontwerp over "model! en" te beschikken. 

Bv. de behoeften omtrent het uitzicht van een huis: de interesse voor het uitzicht van 

het huis is o .a. gesteund op twee belangrijke behoeften van de bewaner : enerzijds de indi

viudalisering, anderzijds een zekere drang naar vertoon. Het troditioneel beefd van de resi

dentiijle wijken is er in Belgii:! een klaar bewijs van (Waarschijnlijk omdat men hier zeer 

vrij is). Die tendens schijnt ook in andere Ianden hoe Ianger hoe meer te worden bevestigd 

door opiniepeilingen, want de gelijkvormigheid en de "Vermassung" van het architectonisch 

beeld van de reuzenwi jken wordt dageli jks gehekeld. 



De wens een woonplaats te hebben welke zich laat persanaliseren behoort blijkbaar ook 

tot de wens van de jongeren. Zo zi jn de omstreden gebouwen van het studentenhome 
11La Meme" in Brussel er een aanwijzing voor. Participatie bi j het on twerp was wellicht 
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het motto van deze realisatie •.• en het indiviuu van die gemeenschap, kan nu van buiten

af zijn kamervenster of -wand in de gevel situeren. Er blijkt daarbij wei een behoefte te 

bestaan aan een bepaalde esthetische ervaring in het woonmilieu. Daarin speelt de expressi

viteit van de eigen huisvorm een bepaalde rol en schenkt aan de bewoners ontegensprekelijk 

een bepaalde tevredenheid. Dit gaat gepaard langs de zijde van de ontwerper met artistieke 

intenties, die eveneens op dit niveau tot 11satisfactie 11 leidt (Die overweging bracht ons tot 

het beoordelingsaspect omtrent de esthetische benadering van de DRH in deel 3.5). 

Kan er nu een relatie gelegd worden tussen het belong van de individualisatie, de nood aan 

een bepaald vertoon en de esthetische verlangens omtrent huis en buurt enerzijds en het type 

van de bewoners volgens een schaal zoals die van Maslow ? 
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5. Het eengezinshuis en heclendaagse leefpatronen 

De woonwaarde van het eengezinshuis wordt dus eveneens tegenover het ideaal beeld afge

wogen en di t ideoal beeld voor het eengezinshuis is voor vel en nog het huis op het platte

land. Het is vaak slechts een droombeeld, dat gespeend is van realiteitszin. Op grond van 

een oantal minder gunstige ervaringen in het stedelijk milieu groeit de zucht naar het 

plattetand en wordt het comfort van de stedelijke omgeving enigszins over het hoofd gezien. 

Het idyllisch beeld van de villa in de tuin is ogenschijnlijk maatgevend. Men heeft echter 

o .a. soms geen idee van de mogelijke vereenzaming die samengaat met een afgezonderde 

Jigging, noch van de eventuele onkosten voor het tuinonderhoud, noch van sommige sociale 

implicaties van een landelijk woongebied. Bovendien ziet men,wegens een verblijf op het 

platteland gedurende de vrije tijd,de alledaagse dienstverlening van de stadsomgeving vanuit 

een verkeerd standpunt; men vergeet o.a. de nabije ligging van het werkmilieu, de inkoop

zone en de culturele en onderwijsinstellingen. Gedurende de industriESie omwenteling, zijn 

talrijke families naar de stad gekomen. Ondanks de vele herinneringen aan het proletarisch 

woonkwartier en de bekende (soms geromantiseerd"e) verhalen over hen die in de stad in het 

verderf liepen, heeft de stad toch voor velen hoar beloften gehouden. Veel gezinnen zijn 

aldus ui tgegroeid tot vermogende, intellectuele of welgestelde families. Aldus zi jn hoe 

Ianger hoe meer mensen opgenomen in het stedeli jk woonkader en na vele decennia hebben 

de steden, in het bijzonder na de tweede wereldoorlog, hun huidige uitzicht gekregen. 

Dit alles schept het kader voor een verstedelijkte samenleving. Nochtans de stress van het 

huidige arbeidsritme, de verkeersopstoppingen met de luchtbezoedelende motoren hebben 

o.a. opnieuw het heimwee naar het platteland doen ontstaan. Men verlangt naar de aldaar 

heersende rust, men ontvlucht de voortdurende verkeerschaos en men zoekt een nieuw con

tact met de natuur, o.a. sedert vele vertrouwde bomen het onderspit hebben moeten delven 

voor parkeerplaatsen in de stad. De stadsburger woont terug op hetland, d.w.z. in een 

eengezinshuis aan de di..chtere of verdere rand van de stad. Het beeld van de talloze resi

dentiewijken van deze stadslui behoort heden onbetwistbaar tot het ideaal beeld van een 

groot dee I van de stadsbevolking. 

Daartegenover staan person en ui t provinciestadjes of dorpen die ook in de stad en aanver

wante industrie tewerkgesteld zijn. Ze denken er echter niet aan zich te vestigen in dena

bijheid van hun werk of in de stad. Ze blijven in de buurt wonen waar ze geboren en opge

groeid zijn en vormen zich ook een beeld van hun eengezinshuis op het platteland. Onver

mijdelijk zijn al deze mensen het dagelijks ritme van het. landelijk lev~n reeds lang e:mt

groeid. Hun timing is ingesteld op de industrie of op het stedelijk milieu. Hun vaak kort 
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wezenlijk verblijf in de stad gedurende een uurtje vrije tijd tijdens de middagpauze heeft 

hun sociaal-cul turele denkpatronen toch befhvloed. Bovendien heeft de "shopping11 in de 

commerciijfe stadscentro ook hun denkwijze en smaak verstedelijkt. 

Er zijn derhalve twee verschillende types van verstedelijkte families die buiten wonen. Het 

betreft hier personen en families met de meest verscheidene beroep en ... uiteraard - v~r

schillende inkomsten en status. Ter staving hiervan zijn geen statistieken nodig, iedereen 

kent de duizenden pendelaars die •s avonds de stad terug verlaten. De treinen en bussen zitten 

proppensvol en lange rijen personenwagens schuiven aan om de stad te ontvluchten. Aangezien 

men slechts langzaam vordert in de enge stroten en zelfs op de bredere lanen, bereikt men 

spijts de relatief korte afstand slechts no een lange tijd de uitvalswegen. Die voeren dan re

latief snel naar de min of meer afgelegen Iande I ijke woonplaatsen. 

Dit tijdschema bij het verlaten van de stad tijdens de spitsuren, heeft ook een invloed gehad 

op de situering van de residentiewijken voor typische stadslui. Gezien men no het moeizaam 

bereiken van de stadsrand snel grote afstanden kan afleggen, worden vaak in verder gelegen 

gemeenten grotere en goedkopere woonpercelen gekocht. Zij situeren zich o.a. dikwijls in 

de nabi jheid van de opri tten van de autosnelwegen. 

Een poor kenmerken van die twee verstedelijkte doch op het land gehuisveste bewoners : 

De in de stad opgegroeide maar uitgeweken "stedeling" maakte aanvankelijk deel uit van de 

middenklassen, die het voorbeeld van de minder talrijke families uit de sociale bovenlaag 

op het land volgen. Heden blijft di t echter niet beperkt tot voormelde klassen, maar kan elk

een zich dit veroorloven, en op grond van zijn inkomen, en vaak ook wegens het bezit van 

een auto.... De situatie van de buurten met grotere densiteiten mag dus op een zekere ver

wijdering van de stad worden gekozen. 

De anderen stammen uit een dorp of een provinciestadje, in de omgeving van de grotere 

stad. Hier slaat omgeving niet aileen op een afstand in kilometer, want er moet met een 

reeks variabele factoren rekening worden gehouden, nl. : de reiskosten, de tijdsduur van de 

verplaatsing, het comfort van het transportmiddel en tenslotte ook de afstand. De openbare 

en parastatale vervoermaatschappijen bieden loge abonnementsprijzen aan evenals beter uit

geruste voertuigen, wat het vervoer per auto moet doen afnemen, moor ook meer mensen aan

zet tot pendelen naar de stad. Dit wil zeggen : een nog grotere stedelijke immigrotie tijdens 

de dog van werknemers en een grotere emigratie no de dQgtaak naar het platteland. 
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De verwachtingen van de naar het platte land uitgeweken stedel ing zi jn vanzelfsprekend 

verschi I lend als die van de gevestigde verstedelijkte dorpsbewoner. Enkele op het voorplan 

tredende verwachtingen kunnen dit toch verduidelijken. 

Het platteland trekt de stadslui niet aan wegens contacten met de landarbeid maar meest

al voor gezondheid en ontspanning. De landbouwbedrijven trekken zich t.a. noodge

dwongen van tussen de residentiewi jken terug. Wat een invloed van de woonwijk met 

eengezinshuizen op het ecologisch evenwicht kan veroorzaken. 

De tuinarbeid wordt niet beschouwd als arbeid, maar aileen als vrijetijdsbesteding. Hulp 

van bui ten bij deze tuinarbeid wordt meestal niet afgewezenj slechts de kosten die er

mee verbonden zijn, worden beperkt door eigen inzet of tijdens het laatste decennia 

door de beperking van de bodemoppervlakte, dus grotere densiteiten. 

lndien de villa van de hogere klassen in het verleden (b.v. de herenhuizen van de XIXe 

en XXe eeuw) voor een deel als imago diende bij het opbouwen van het ideaal beeld, 

is de huidige villagedachte toch hoofdzakelijk geihspireerd op de karakteristieke 

Engelse zegswijze : "my home is my castle". 0. i. komt het eengezinshuis door de sociaal

cul turele en vooral door de intellectuele ontwikkeling van de steden in een dergelijke 

perspectief te staan. Samen met het voornemen zich een "vi lla 11 te bouwen, komt ook 

meestal de "burgerlijke 11 behoefte tot "Esteem and self-actualisation" op de voorgrond. 

{Zie in di t verband Bentmann en Muller - 1971). 

Vooral in Belgiij is de statusidee gebonden aan het bezit van een villa en de ermee sa

men gaande nadelen worden over het hoofd gezien. Toch werd bewezen dot het lot heden 

een rendabele investering is, maar het is geen zinnebeeld meer van een "uitbui tende" 

klasse. Aldus schiet de ene villa naast de andere uit de grond open voor elke verkave

ling zijn gauw de nodige gelhteresseerden voorhanden. Op die manier is het vrije land

schap bijna volledig verdwenen (Zie deel 3.2). Bij grotere woondensiteiten worden 

nochtans ook alleenstaande woningen op kleinere percelen verwezenlijkt, zodat aldus 

het 11environnement pavillonaire11 (zie deel 3.5) ontstaat. Zoals boven vermeld, komen 

heden ook veel minderbegoede families uit de stad in de residenti~le wijken wonen. In 

het plan van aanleg worden er daarom geleidelijk meer kleinere percelen voorzien. 

Zelfs de sociale woning vindt aldus het hoar• aangepaste landschap. Wanneer deze alleen

staande woningen dicht naast elkaar worden gebouwd, verliezen ze, echter soms en de 
11 btirgerli jke fal$ade 11 en de beschutting van de om I iggende tuin van de luxueuse villa. 
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Men kan echter de vraag stellen, of de ingekrompen grondoppervlakte en de daarmee verbon

den smalle omgevingsstroken een storende invloed hebben op de bewoners. Het zijn geen 

plattelandsbewoners maar stedelingen of mensen die nog het verstedelijkingsproces doormaken. 

Zij hebben de natuur opgezocht en met tevredenheid de tuin en zijn vegetatie ontdekt. .•• 

en vaak met genoegen ook de buren. Onbewust hebben zij misschien de aanwezigheid van 

de buren nodig, en ook als het mogelijk was, is het niet opportuun hun een eenzamer woning 

voor te ste II en. 

De hierboven geschetste typen zijn maar twee polen van de verstedelijkte bevolking,. die in 

aanmerking kunnen komen voor een dergelijke buurt met grotere woondensiteit. Het type dot 

in een bepaald antwerp in aanmerking komt, is waarschijnlijk tussen beide te intrapoleren. 

(eventuele extrapolaties zijn niet uitgesloten). 

lnzake de bepaling van de DRH, die in het kader van het bestemmingsplan, de engere woon

buurt bepaal t, beschouwen wij aileen de algemene opties van de ruimtelijke schikkingen. 

Het is eigenlijk de aanvang van het woningproject zelf en moet bi jgevolg de verwachtingen 

van de bewoner trachten te benaderen. Binnen de grenzen van de gekozen H/DRH-eenheid 

moet het huis volgens het ideaal beeld en de vermoedelijke behoeften kunnen worden inge

plant. 

Hoe de eengezinswoning er volgens di t beeld ui tziet voor elk van de gezinnen, zou afzon

derlijk in elk antwerp van de woonwijk, de buurt of de individuele woning moeten kunnen 

onderzocht worden. Di tis echter niet mogelijk. 

Dit brengt volgende ontwerpsituaties : 

a. Onvermijdelijk zal de gekozen bouwgrond aan de aspecten van een bepaald ideaal 

beeld beter beantwoorden dan een andere. Hij is beter aangepast aan een zekere 

woonwijze en een bepoald type eengezinshuis. 

b. Wanneer de bewonersgroep van de "opgave van het project" deel uitmaakt en zijn 

verwachtingen gekend zijn, moet het terrein in relatie tot de te ontwerpen types 

worden gekozen. 

c. Wanneer tenslotte zowel terrein als bewoner in de opgave gekend zijn, zal men voor 

de uitwerking van het antwerp dienen rekening te houden met ~en reeks aanpassingen 

tussen het terrein en de situatie van een aantal gewenste H/DRH-types. 
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Hoewel we i .v .m. de woonwaarde reeds de omgevingscombinaties en de vormgeving van de 

woningen hebben aangeraakt, komt in het ideaal beeld niet aileen de omtreklijnen van het 

huis voor, maar komen ook de "specifieke" b eoo r de I in gsa spec ten voor. In verband 

met de DRH goon o.i. die bijzonderheden semen, die voor elk van de residentiUie bewoners

typen op verse hi llende wi jze dienen gepland te worden. De verknochtheid aan het dorpsmi-
' 

lieu brengt voor verstedelijkte pendelaars uit een kleinstedelijk of gemeentelijk residentieel 

kader, een andere gedragslijn mee dan voor de stadsburger. (b.v. in verband met privacy, 

contacten in de buurt en anonimit,eit). De scheiding van twee naburige woningen moet op een 

diverse wijze gepland worden, wat ofwel leidt tot een verschillende keuze van bepaalde 

DRH-types ofwel o.a. aileen tot een verschillende keuze van de omheining rondom het 

terri torium. Ook de houding tegenover de tuin en de hobby belhvloeden die DRH in het ka

der van het bestemmingsplan. 
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Deel 3 Hoofdstuk 1 

De bezonning (1) 

De opiniepeil ingen bewi jzen dat het zonlicht in het huis door de bewoners zeer sterk wordt 

gewaardeerd. Het blijkt ons evident dat spijts een grotere woondichtheid, de onderlinge 

afstanden tussen de huizen een voldoende bezonning moeten toelaten. Bij de juxtapositie 

van de H/DRH--eenheden kan men er voor zorgen dat minstens een gevel op een bepoald 

tijdstip en gedurende een zekere tijd wordt bezond. Gezien de bestemmingsplans aileen een 

uiterste bouwgrens bepalen, zullen de werkelijke gevelafstanden van de huizen groter of 

gelijk zijn aan deze die op het plan voorkomen. De afstanden die op de bestemmingsplans 

in functie van de bezonning worden vastgelegd, zi jn bi jgevolg minimum afstanden, in wer

kelijkheid kan de bezonning aileen toenemen. 

Gethspireerd door de gegevens van E. Grand jean (1973) zi jn wi j van zeer strange normen 

uitgegaan, nl. : Wij stellen 2 h bezonning voorop op 25 december op een referentiepunt 

gelegen op de bodem (2). 

Bij de studie van de bezonning moet men enerzijds de belemmerende gevel beschouwen en 

anderzijds de schaduw die op de overstaande gevels wordt veroorzaakt. 

Uitgaande van de bouwlijn en van de maximale gevellengte van een H/bRH-eenheid, hebben 

wij een reeks krommen berekend als functie van bovenvermelde norm. Die krommen bepalen 

de minimale afstand opdat een punt aan de bodem juist uit de schaduw zou vallen van de 

belemmerende gevel. Dergelijke krommen Iaten dus toe in ieder geval de juxtapositie van 

H/bRH-eenheden,de minimale afstand tussen de belemmerende gevel en de in de schaduw 

gelegen gevel te bepalen. 

In de praktijk is het dus voldoende de H/DRH .. eenheden op de kromme te plaatsen zonder 

verdere berekeningen. Wei moe ten die krommen worden ui tgekozen die opgesteld zijn a Is 

functie van aangepaste variabelen, nl. : 

1. De hoogte von de belemmerende gevel. Er worden twee verschillende hoogten vooropge

steld nl. 1 x H en 2 x H. (Di t kan nog verder uitgebreid worden). De schaal van de 

grafi eken is 1 em per H. 

(1) Uitvoerig uitgewerkte studi~ is ter beschikking. 

(2) In "Wohnphysiologie" heeft E. Grandjean (1973) de aanbevel ing verzameld inzake be

zonnina von verschillende auteurs. o.o. Bitter. Roedler. Panzhauser. Barrier en Gilgers). 
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2. Een belangrijke rol speel~ de ori~n~atie. In verband met de door ons aangenomen norm 

beschouwen wij, op grond van onze praktijk, de namiddagbezonning als ideaal. Dit 

is natuurlifk in bepaalde richtingen niet vol ~e houden, gezien de stand van de zon 

in de namiddag, zoda~ wij hier krommen hebben berekend, nl. : 

Grens van de zone non aedificandi opdat er ten 

minste 2 h namiddagzon (vanaf 13 h) in de refe

rentiepunten op bodemniveou, op 25/12 2;ou op

treden. De hoogte van de belemmering bedraagt 

1 H. 

Idem. De hoogte van de belemmering bedraagt 

2 H. 

Grens van de zone non aedificandi opdat er ten 

minste 2 h bezonning in de referentiepunten op 

bodemniveau op 25/12 zou optreden (2 h be

zonning no 13 his hier echter niet meer mogelijk ~) 

Hoogte van de bel emmering : 1 H • 

Idem. Hoogte van de belemmering : 2 H. 

+ De zones non aedificandi zijn begrepen tussen de aslijn van het gevelvlak en de krom-

men. 

+ Vanzelfsprekend dienen de grafieken in bijlage met een zekere benadering te worden 

geihterpreteerd. De fout schatten we op 0,1 a 0,2 H. In werkelijkheid is dit een afstand 

die ongeveer 30 a 40 em bedraagt en dus van geen belong is. 

+ Aan de hand van die figuren is het mogelijk om, uitgaande van om het even welke om

gevingsbeeld, bepaalde wensen in verband met een minimale bezonningsduur van 2 hop 

25/12 op gelijk welke gevel, of reeks van gevels (max. 4) van een alleenstaand huis, 

rijhuis of aangebouwd huis om te zetten in een zone non aedificandi rondom de betreffende 

woning, en dit voor om het even welke ori~n~atie van dH huis. De omgevende woningen 

of andere hindernissen kunnen, wat hun hoogte betreft, vari~ren van 1 tot 2 verdiepingen, 

of zelfs meer, mi ts verdere ui twerking van de grafieken en tabellen van de studie. 

Opmerkingen betreffende de gestelde voorwaarde, nl. 2 uur bezonning op 25/12 : 

Er bestaat geen direct verband tussen die voorwaarde en het aantal urep bezonning die 

hieruit voortvloeien op andere t~ata (21/3 of 21/6). De reden hiervoor is dot te veel 

veranderl i jken meespelen. 
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Deel 3 Hoofdstuk 2 

3.2 Ecologische aspecten in verband met de DRH 

De verhouding van de DRH t.o. v. de groenzones binnen en bui ten de stad • 

Dit kort deel wil aileen de aandacht trekken op een poor aspecten in verband met de ecologie 

in en random de DRH. Het legt de nadruk op de relatie tussen mens en natuur, die bijzonder 

met het oog op het antwerp van de H/DRH-eenheden van nut kan zijn. 

De uitbreiding van de residenti~le wijken aan de rand en zelfs ver bui ten de stad, houdt niet 

op de ontginningszones te absorberen. Spijts het feit dot de natuurgebieden bijna overal door 

voorschriften worden beschermd, ~Jel t zich toch de vroag of hun afzondering tussen woonwij-
. ' 

ken1 ze geen schade zal berokkenen ? De buurten met eengezinshuizen komen hier bijzonder 

in het gedrang omdat ze samengaan met verkavelingen in kleinere percelen, hetgeen,voor 

hoogbouw niet het geval is. Hoogbouw biedt inderdaad mogelijkheden voor ruimere g_roenzones 

dan de kleine huistuinen. 

Brussel biedt hier een uHzonderlijk goed voorbeeld, wij zien de landbouwzone rond de stad 

systematisch verdwijnen terwifl ontelbare residentiewijken het natuurgebied bij uitstek, het 

Zoni~nwoud, goon omsingelen. Penetraties zijn door de gewestplannen onmogelijk gemaakt. 

Wi j moeten dus de vraag stellen of de kleinere en zelfs de grotere huistuinen een eco·logische 

functie kunnen vervullen waarbij moet onderstreept worden dot rand de natuurgebieden, de 

huistuinen nude ontginningsgebieden hebben vervangen. Een architect kan een dergelijke 

vraag niet beantwoorden, maar het stellen van de vraag, komt ons van zeer groat belong voor, 

door de uitbreiding buiten de stad van de woongebieden niet afneemt. Van een terugkeer naar 

de stad is er voorlopig slechts sporadisch iets te ontdekken en de landbouwzones worden door 

de woonzones opgeslorpt. 

Hierbi j komt dot de tuinaanleg meestal de oorspronkelijke natuur vervangt en dot de bestaande 

natuurlijke situatie wordt gewijzigd. Een typisch voorbeeld van een dergelijke toestand vin

den wij o.a. aan de Belgische kust waar een rijke specifieke natuur (o.a. het Zwin en het 
r 

duinlandschap) door pralerige en kunstmatige tuinen werd verdrongen. 

Een feH stoat vast, dot gezien de instandhouding van die tuinen steeds duurder worden, de 

herverkaveling steeds kleinere percelen en dichter bij elkaar aangesloten huisblokken ver

·oorzaakt in di t groene ontspanningsgebied. 

De huistuin is dus geen equivalent substituut voor de bestaande natuur :n het open land. 
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lndien in verband met de groenzones rand de stad, de huistuin een eerder negatieve factor 

blijkt te zijn, hebben wij in de steden het tegenovergestelde kunnen vaststellen. De bestaan

de huistuinen in de stad worden systematisch verbouwd voor aile mogelijke bestemmingen 

omdat het verdwijnen van de woonfunctie, de interesse voor die tuinen doet verdwijnen. 

Spijts de bescherming door voorschriften van de groenaanleg random de huisblokken, ·worden 

tuss.en die huizen, de tuinen vervangen door gebouwen en koeren voor parkings. Wij mogen 

ons niet Iaten verblinden door het heraanplanten van bomen en struiken langsheen de wegen 

en openbare zones van de stad als in het midden van de huisblokken systematisch het groen 

uitgeroeid wordt. En dit gebeurt stelselmatig, waar huizen b.v. door kantoorgebouwen wor

den vervangen en de tuin, al thans schijnbaar, van geen nut meer is. 

De totale tuinoppervlakte van de particuliere woningen maakte een aanzienlijk deel uit van 

de totale groenzone van de stad. Zij stand weliswaar ter beschikking van gepriviligieerden, 

maar speelde tach hoar rol als groenzone. 

Wanneer wij aan die rol denken die de groenaanleg in de stad met betrekking tot het klimaat 

speelt, dan kan men zich rekenschap geven, dat het verdwijnen van de woonfunctie uit de 

stad onrechtstreeks het klimaat benadeelt. Men moet bedenken dot tegenover de kleine che

misch zuiverende werking, de stoffil trerende werking van groenzones verrassend groat is. 

Er stel t zich o .m. een tweede dringende vraag:of door de verdeling in kleinere .tuinen aan 

de weldoende werking van die grotere oppervlakte niet wordt geschaad. 

Men moet dus onderzoeken in hoeverre de combinatie van grasvelden, bomen en struiken 

verdeeld over openbare en particuliere groenzones, hun stoffi I trerende werking nag kunnen 

behouden. De DRH moet nog altijd (of terug) hoar deel op zich nemen en bijgevolg oak in 

deze perspectief worden ontworpen. 

Ook de wind die door de inplanting van de gebouwde massa•s wordt bethvloed, blijkt een 

belangrijke klimaatsfactor te zijn. De luchtverversing die van de wind afhankelijk is, is 

t .a. uitermate hygiUnisch van belong, bi.jzonder waar de bevolking dichter op elkaar ge

pakt leeft. 

Wanneer men daarbij nag de warmteabsorberende werking en de systematische terugstraling 

door de gebouwde elementen, c;Je beton en de asfalt bekijkt, verhoogtdit nag de bekommernis 
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die men zich maakt over de waarde van het leefmilieu in de stad. 

Betreffende de ingreep van de woonzone in de natuur buiten de stad, stoat men echter voor 

twee imperatieven nl. : 

enerzqds de onvermijdelijke noodzaak, steeds meer mensen en families te huisvesten; 

anderzijds de bezorgdheid, het natuurlijk evenwicht niet te Iaten verstoren door een 

toenemende inpalming van de groenzones (landbouw- en natuurgebied). 

Het is niet omdat ook andere bestemmingen op een grotere school (en misschien met minder 
~ 

gegronde redenen (?) ) in de groenzones penetreren, dot de woonsector en in het bijzonder 

de residentiewijken met eengezinshuizen, niet binnen bepaalde perken moeten worden ge

houden. Wij moeten derhalve pogen ook die ingreep in de natuur te onderwerpen aan het 

ecologisch evenwicht. Dot betekent niet aileen residentiezones met een grotere woondensi

teit plannen maar de DRH aan ecologische voorwaarden onderwerpen. 

Tegenover de hoogbouw met de aangepaste ruimere groenzones biedt de schakeling van klei

nere huistuinen vermoedelijk wei enigszins nadelen Noor zover de tussenzones van de hoog

bouw niet ui tslui tend door parkings worden ingenomen). Er zijn echter talloze argumenten 

om het intiemere contact tussen de leden van het gezin en de natuur in de eigen tuin te 

verkiezen boven de contacten in de open groenzones rond de flatgebouwen. Wij kunnen echter 

aannemen dat beide groene zones hun specifieke en waardevolle sfeer aan de relatie tussen 

mens en natuur kunnen geven, aileen de grootte speelt in het nadeel van de DRH in grotere 

densi tei ten. Wi j moe ten er echter de aandacht op vestigen dot de afmetingen meestal worden 

vastgelegd door de terri tori ale grenzen en de daarbij horende elementen. Wi I men dus een 

zeker 11 continuum" bekomen dan moeten die begrenzende elementen aan bepaalde n.ormen worde 

onderworpen. Het scheppen van een gemeenschappel ijke of half-private zone kan ook hier 

als een positieve aanbrengst worden beschouwd (zie deel 3.4). Een dergelijke conceptie 

biedt enerzijds de kleine private tuin waarin volgens Ch. Alexander en Chermaieff (1972) : 

11 Le vrai plaisir que procure Ia Terre : les variations du temps atmospherique, Ia senteur 

des plantes, les chants des oiseaux et des insectes,etc •• , ne peut etre vraiment apprecie 

que dans une familiarite denuee de toute hote. 11 
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"Tout cela exige des habitations proches du sol avec des acces vers un exterieur nature!, 

un tout organique dans lequel le dedans et le dehors sont inh!gres au sein d'une seule 

demeure qui couvre tout." 

Anderzijds verkrijgt men een ruime zone die in de buurt verder kan aansluiten met analoge 

half-private zones. Zo bekomt men spijts een grotere densiteit een doorstroming van de groen

zone waarin het natuurlqke compensatieproces zich beter kan ontwikkelen. Verder moet dan 

worden verwezen naar de posi tieve invloeden die een dergeli jke zone eventueel op het vlak 

van de andere beoordel i ngsaspec ten kan geven o. a. 

- ruimere afstanden voor de bezonning; 

- geluidsisolaties gezien hier de afstanden groter worden; 

- mogelijkheden bij het crel:!ren van ruimten die de artistieke intenties zullen stimuleren; 

- ook mogelijkheden om door ruimtelijke schikkingen van gegroepeerde H/DRH-eenheden 

perspectieven te scheppen, die het uitzicht op het landschap verbeteren (zie verder 3.4). 

2. Overwegingen over bepaalde eisen die aan het woonmilieu kunnen worden gesteld. 

Gezien bij de "arbeid in de tuin 11 steeds een motief wordt gevonden in het dagelijks contact 

met de natuur, dient onze aandacht uit te goon naar de opvatting van de tuinaanleg in de 

DRH. De stedelijke omgevingsfactoren, die onze stad dreigen onbewoonbaar te maken, zijn 

een argument om die huistuinoppervlakten, doelbewust te ontwerpen en te ontginnen. De tuin 

wordt hier dus als een deel van de omgeving aangezien, waar de mens nog kan ingri jpen en 

dot hij nog volledig kan omvormen volgens een natuurlijk of een meer kunstmatig proces. Bo

vendien kan men de tuin beschouwen in de zin van een "microklimaat" dot belangrijk is voor 

de ontwikkeling van de familie. Hierin worden "paradijsachtige" toestanden geschapen, voor

namelijk wanneer de arbeid tot een minimum kan worden herleid. 

In di t verband komt vaak het begrip "cui tuurlandschap 11 tegenover het begrip "natuurland

schap11 te staan. In het natuurlandschap vinden wij de bestendiging van de oorspronkelijke 

natuur terug (o.a. het duinlandschap); in het cultuurlandschap zien wij de kunstmatige tuin 

de oorspronkelijke natuur verdringen. 

Een landschap is steeds in wording en ook de huistuin rond de woning is een wisselend "decor 11
• 

De elementen die de mens eraan toevoegt, zoals bauwvolumes en wegen, zijn meestal bli jvend. 

Juist door het onderling verschillend karakter is een akkoord tussen natuurlijke en kunstmotige 

elementen soms moeilijk. In kunstmatige tuinen moeten tuiniers de grenzen van de door hun 

aangelegde vegetotie voortdurend verdedigen tegen de heroverende, op natuurlijke wi jze 

gegroeide element-en. 
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Vol gens Louis G. Le Roy (1973) is : 

"Bijna elke bodembewerking is een brutale ingreep in het biologisch bodemgebeuren" 

Hij verwijst verder naar de "statische" en de "dynamische" aanpak van het werk in de tuin 

waarbij hier eveneens cultuur en natuur tegenover elkaar staan. 

De ruimtewerking van de tuin kan o.a. zeer sterk befhvloed worden door de manier waarop 

van het zonnelicht wordt gebruik gemaakt. Wanneer dit b.v. weerkaatst wordt door de helle 

oppervlakken van de patiomuren verandert het van richting t .o .v. het invallend Iicht en kan 

het zich zo opnie.uw tussen de vegetatie verdelen. Het gereflecteerde Iicht kan opnieuw met 

de plantengroei in contact komen, waardoor de groei bevorderd wordt. Bovendien zal de tem

peratuur stijgen in gunstige zin in het vegetatiedek boven de bodem. 

Anderzijds moet de bodem onderzocht en de beplanting worden aangepast. Ook de kleur van 

de bouwelementen en de planten speel teen rol. We mogen ze niet enkel beschouwen vanuit 

esthetisch oogpunt. De kleur van de bloemen is op de eerste plaats functioneel, gezien ze 

o.a. schijnbaar toelaat aan verschillende insekten om zich te orii!nteren. De natuur ordent 

nooit zo strak geometrisch als de mens dot meestal wei doet. Dot de ontwerper aan een strakke 

manier van ordenen de voorkeur geeft, ten minste wanneer het goat om een levenloos materiaal, 

is te begrijpen, daar het de eenvoudigste organisatievorm is. Maar men dient dit systeem 

voorzichtiger aan te wenden om mensen, planten en dieren te ordenen. 

De woonomgeving kan echter ook ontstaan op grond van een soort groeiproces, dot wij hier op 

een bescheiden wijze willen simuleren. Dit zou geschieden door het vrije naast elkaar plaatsen 

van de voorgestelde H/DRH-eenheden in het project of eveneens tijdens de realisaties. De 

stroeve ordening ontstaan ui t een mathematisch, functionele planning, is vaak het gevolg van 

een gebrek aan creativiteit, en meer nog aan de onverzettelijkheid van directies en openbare 

besturen. De levendige fantasie en aantrekkel ifkheid van de natuur, betrokken bij het wonen, 

stuit vaak op tegenstand, en komt meestal door het gebruikelijke raster van het tekenblad 

en de gebruikelijke normen tot stand. De huidige economie zet aan tot haast en tot instand

houding van een snel ritme. Zo wordt b.v. vaak een golvend terrein herleid tot een plat of 

tot een regelmatig hellend vlak. De humuslaag wordt geschonden, zoniet brutaal afgegraven 

door de mechanische nivelleringsprocessen, op mathematisch geometrische wijze gepland en 

onverbiddeliik doorgevoerd. lngeval een groot aantal kleinere tuinen naast elkaar in een zone 

met grote woondichtheid voorkomen, wordt aangeraden, geen zware scheidingselementen op 

te rich ten. Wanneer toch muren voorzien worden, kunnen de doorlopende funderingszolen lo

kaal onderbroken worden. Plaatsel ijke fund~ringspu tten vervangen dan de doorlopende fun

deringen waardoor een contact mogelijk wordt van de verschillende bodemlagen van de aan

palende tuinen. 
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Een onder materiaal is het water. Met be trekking tat onze tuinen en de openbare groen

voorzieningen, ware het aangewezen de regenafvoer eenvoudig doorheen de bodem te Iaten 

geschieden. Het gebruik is echter, het regenwater af te voeren via buizen en putten, naar 

kanalen, zonder dot het zijn natuurlijke werkingkan uitoefenen. De tuin vrij Iaten beregenen 

heeft verrassende gevolgen, gezien aldus plaatsen met verhoudingsgewijze grotere vochtig

heid ontstaan, welke bovendien met het grondwater in verbinding staan. 

Roland Rainer (1972) bevestigt de kostbaarheid van het regenwater in verband met de 
11 Auszen rtlume 11 

: 

11 Denn Uberall, wo Vegetation vorhanden ist sollte Regenwasser, das fUr ihr Gedeihen 

unvergleichbar besser ist als Leitungswasser, als eine Kostbarkeit gesammelt •.. 11 

(p. 201) 

Wat voor de kleuren geldt, kan ook gezegd worden van aile andere esthetische elementen 

{vorm, structuur, lijnenspel, volumewerking). In de tuin moet de natuur Ieiding geven aan de 

ontwerper. Uiteindelijk hebben we tegenwoordig nog een andere motivering voor tuinaanleg 

Gezien de mens hedentendage nog zeer weinig lichamelijke arbeid verricht, steekt er in de 

tuinarbeid een mogelijkheid om zijn lichamelijke conditie te onderhouden, zelfs te ont

wikkelen. 

Wat geldt voor de kleinere DRH {steeds een compositie met statische en dynamische elemen

ten) is nog meer van toepassing voor de vormgeving van de buurtomgeving, b.v. een groep 

van H/DRH-eenheden. Het individu moet over voldoende tijd beschikken, om te kunnen 

wennen aan nieuwe ruimtelijke situaties. Of deze opbouwwijze in overeenstemming te 

brengen is met de hedendaagse behoeften en economie is echter een vraag ? Zal het erken

nen van "participatie aan het natuurgebeuren" en het romantische 11 terug naar de natuur" 

de andere motivatiebronnen verdringen ? 
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Deel 3 - Hoofdstuk 3 

PRIVACY IN DE DRH 

1. Nuances van het begrip. 

"Privacy" rond het gebeuren in de woning of in het huis en de DRH, vertoont vele fa

cetten die door de verschillende wonende individuen en door de woongroep waartoe zij 

behoren, op diverse wi jze wordt bel eefd. Het is normaal dot eenieder meer of minder 

belong hecht aan deze of gene manier waarop een bepaalde ruimtelijke woonsituatie 

hem het gevoel van geborgenheid biedt. De evaluatie van een beleefde woonsituatie zal 

dus, in verband met "privacy", onvermijdelijk aan zeer persoonlijke criteria onderwor

pen worden. lndien wij dus rekening wensen te houden met de verwachtingen en behoef

ten van de bewoners staan wij hier eens te meer voor een subjectiviteit, waaruit directe 

richtlijnen voor het ontwerp moeilijk te distilleren val len. Een bepaald gegeven stoat 

nochtans vast: nl. doter een behoefte is aan privacy in elke woonsituatie. 

Vele auteurs hebben dit bevestigd, waarvan hier een poor voorbeelden : 

Zo zegt H.P. Bahrdt (1961): 

"Seine private Sphtsre ist vor allem seine Wohnung, in der er sich nach der Arbeit 

-also wHhrend der sogenannten Freizeit aufhal t. Also ouch seine private Sphere 

wird beherrscht von iener AtmosphHre der Beliebigkei t und Unverbindlichkei t ." 

Ook Lenelis Kruse (1974) meent dot : 

"Doch kommt dem Haus als "Pol der Geborgenheit" als "Urfunktion des Wohnens" 

(vgl. Bachelard 1960) eine zentrale Stellung zu." 

Chr. Alexander en Chermaieff {1972) onderstrepen : 

"Ce qui etait autrefois jeu d'enfant; Ia possibilite d'echapper a Ia foule pour trouver 

intimite et repos a presque disparu. 11 

Zij geven verder een omschrijving van de inhoud welke zij aan het begrip 11 lntimite" 

wensen te geven : 
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"L'intimi~, ce merveilleux compose de retraite, de confiance en soi, de solitude, 

de calme, de contemplation et de concentration. 11 

Niettegenstaande een ontegensprekelijke consensus over de betekenis van de woning in 

verband met de behoefte aan privacy komt nochtans uit die ui tspraken eveneens een ze

kere nuancering aan het Iicht waarmede het bel even van de privacy wordt gezien. Wij 

stellen vast dot ook elke auteur, waarschijnlijk op grond van zijn sociaal-culturele denk

en gevoelspatronen, de aandacht schenkt aan differente aspecten die dan aan de ruimte

lijke woonsituatie diverse eisen kunnen stellen. 

Grove verschi lien vindt men vanzelfsprekend tussen de volkeren, ook wanneer wi j in 

hl':;!t roam blijven van de ontwikkelde Ianden. Tot bewijs hiervan de getuigenis uit twee 

studies aangaande de menselijke gedraging in functie van het leefmilieu : 

Vooreerst volgt een beoordeling van Proshansky- lttelson- Rivlin (1970): 

11Much of Le Corbusier's residential work, while much admired would be un

acceptable by American standards, on bui I ding codes, for a lack of internal 

privacy. Conversely, Europeans are always amazed at the American customs 

of leaving windows uncovered at night. 11 

Bij E.T. Hall (1969) vinden wij: 

"For the English to be overheard is to intrude on others, a failure in manners 

and a sign of social inferior behaviour. 11 

Het laatste citaat sluit in het boek aan met een reeks vergelijkingen tussen de opvat

tingen van verschillende volkeren. Telkens de behoefte aan privacy wordt behandeld, 

stelt Hall vast dot in die richting zeer verschillende verwachtingen worden gesteld. 

Dit zal een architect niet verwonderen, gezien de ervaringen die hij in de praktijk 

dienaangaande kan meemaken. B. v. komt bi j de besprekingen met de bewoners van 

een individueel ontwerp het verschil van mening tussen personen van eenzelfde leaf

milieu niet zelden tot uiting : 

Leo Kuper belicht ons (in "Environmental Psychology 1970"} een onder facet inver

band met de woning, die gedeeltelijk in tegenstelling stoat met de 11 intimite" van 

Ch. Alexander nl. : 



"Others enjoy noise associated with neighbours: 11 1 don•t feel so lonely when I 

know there•s somebody about11 and 111 t•s company in one way to hear noises. 11 
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De DRH als gebied tussen de huizen van verschillende gezinnen, speel t niet aileen een 

rol in de ruimtelijke afscheiding van elk van deze woongroepen, ze heeft ook een in

vloed op de mogelijkheden van afzondering die aan elk individu wordt geboden in het 

kader van zijn eigen woonsituatie. De gezamelijke situatie hangt o.a. af van de weder

zijdse schikkingen van de gebouwde huizen, de plaatsing en de aard van de scheidings

elementen en soms aileen een 11 detail" dat verwacht of onverwacht een rol komt spelen. 

Een bepaalde schikking kan b.v. voor sommige kamers van enkele leden van de familie 

een bevoordeelde get'Soleerde ligging geven. Wat aan deze individuen o .a. meer af..., 

zondering biedt dan aan de anderen en eventueel specifieke behoeften die in de woon

groep bestaan, kan tegemoet kQmen • 

De verschi llende DRH-types, die in het eerste deel werden vastgesteld bieden diverse 

schikkingen van de gebouwde volumes en geven alzo voor elk type een verschillende re

latie tussen de in te bouwen huizen. De keuze tussen die types is bijgevolg niet zonder 

belong voor de mogelijkheden die geschapen worden inzake afzondering zowel van de 

totale ruimtelijke situatie als van bepaalde delen ervan b.v. een gunstiger of minder 

gunstige ligging van een van de stroken van de DRH t .o. v. de andere. 

De mate van 11privacy11 wordt groter naargelang men als individu of als groep zich van 

de buitenwereld op een dergelijke wijze kan afschermen zodat meer en meer storende 

invloeden van buiten beter kunnen uitgeschakeld worden. :Dit brengt het probleem van 

de ietwat vage evaluatie van privacy naar concretere maatstaven : die van de storende 

invloeden. lndien dit eveneens een niet te onderschatten subjectieve zijde vertoont, 

zijn hier echter elementen aanwezig, die in verband kunnen worden gebracht met kwan

titeiten en kwaliteiten op bouwtechnisch vlak en in de concrete optiek van het on twerp 

kunnen gematerialiseerd worden. De storende en niet storende factoren worden weliswaar 

op een subjectieve wijze door de bewoners ervaren, maar Iaten zich wei in categorieE:!n 

indelen, gebonden aan bepaalde psychische en sociale attituden. De indeling van de be

grippen inzake privacy bij het wonen, die wij ter analyse hebben aangenomen, vindt 

haar oorsprong in een zekere consensus die wij konden vaststellen in talrijke studies en 

contacten over dit onderwerp, o.a. in : 

1. Aspecten van de 11 Privacy11 bij moderne woning - Dr. de Jonge Stedebouw-

\Oikshuisvesting 1960- Nederland. 
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2. "Environmental Psychology" - (1970) o.a. 

- The social Environment van Rene Dubos. 

- The Ecology of Privacy van Robert Sommer. 

- Privacy and Bathroom van Alex Kira. 

- Freedom of Choice and Behaviour in a Physical Setting van Proshansky, 

I ttleson en Rivlin. 

-The Anthropology of Space: An organising Model van Edw. T. Hall. 

- Neighbour on the Hearth van leo Kuper, enz ••• 

3. Colloquia op de "Werkplaats voor Architectuur der R.U.G." in samenwerking 

met: 

- Seminarie voor Toegepaste Psychologie (prof. Quackelbeen). 

- Seminarie voor Toegepaste Sociologie (prof. Van Vaerenbergh) eveneens van 

de R .U .G. in de joren 1971 I 1972 en 1973. 

4. "The hidden Dimension" (1969) door E.T. Hall. 

5. Verkeerslawaai en Stedebouw (1973). 

Onderzoek door de "Werkplaats voor Architectuur van de R.U.G." in samen

werking met het laboratorium voor Acoestiek eveneens oan de R .U. G. 

En vanzelfsprekend de talrijke contacten in onze twintig jorige praktijk aangaande de 

wensen van de bewoners van de ontworpen woningen. 

Toch wordt privacy van de waning weleens tegenover de noodzakelijkheid aan sociale 

contacten in de buurt gesteld. Een obsessie inzake geborgenheid van het familiale be

staan zou de mens kunnen belemmeren zijn sociale took in de samenleving te beseffen. 

Vandaar dot de ontleding van de privacy bij het eengezinshuis het gevaar met zich brengt 

het aspect van de afscheiding van de ruimtelijke woonsituatie van het gezin te eenzij

dig op het voorplan te willen stellen bij de conceptie van de DRH. Daarom werden ook, 

in een volgend hoofdstuk, de sociale contacten in de buurt in verband met de conceptie 

van de DRH bestudeerd. Vertrekkende van de woonsituatie in de DRH stellen wij verder 

vast dot de verwezenlijking van een voldoende privacy voor de familie niet noodgedwon

gen in tegenstelling is met het scheppen van een gemeenschappelifke ruimte voor de 

ontmoeting van de naast elkaar wonende families. lndien sommige privacy als een 

tolerantie van de gemeenschap inzake de ah:ondering von de woongro~p en het individu 
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will en beschouwen, kri jgt deze mogel i jkheid tot gemeenschapsvorming in de directe 

h~isomgeving een betekenis in de hedendaagse sociale perspectieven. De architect 

m<Jg hier geen beslissing nemen inzake sociale doelstellingen, hij kan aileen oplossin

gen aanbieden die nu of in de toekomst aan de behoeften en de verwachtingen van de 

samenleving beter zouden beantwoorden. 

Volgende overweging uit Proshansky- lttelson- Rivlin (1970): 

11 Privacy is not merely an individual psychological event. It is also a socio

psychological economic, sociological and architecturaldesign phenomen re

lated to the organization of groups, institutional practices, and structural and 

substantive properties of physical settings. 11 

bevestigt o.a. de complexe samenhang van privacy en de hierboven vermelde verhou

dingen van mens tot mens en tot groeperingen van mensen, alsook de implicatie van het 

architecturaal milieu. 

Kleinere afstanden die bij een grotere woondichtheid ontstaan, betekenen inderdaad dat 

men dichter bi j elkaar woont en dat de fysieke isolatie in 't algemeen van een gezin 

t.o.v. de anderen eveneens vermindert. Wei te verstaan is deze isolatie niet aileen 

functie van de afstand maar zeals reeds gezegd ook functie van de schikking en de isole

rende waarde van de scheidingselementen. 

In een meer gedrongen situatie, zeals bij grotere woondichtheid, mag men dan oak de 

eis stellen, dat de opstelling van al deze elementen grondiger wordt bestudeerd. Op 

deze wijze moeten de nadelen van de kortere afstand, door een systematischer inplan

ting overwonnen worden. De storingen die buren in 't algemeen onvermijdelijk van 

elkaar ondervinden zijn echter van zeer verschillende aard. Wanneer zij dichter bij el

kaar wonen, gaan bepaalde van deze storingen grotere dimensies aannemen en een ver

schillende evaluatie van de bewoners bevorderen. 

Men kan b.v. gevoeliger zijn voor bepaalde geluiden die uit de naburige waning waar

neembaar zijn, dan voor het onvermijdeli jke ui tzicht vanuit het raam of de tuin op het 

gebeuren in het naburige erf, of omgekeerd. De onvermijdelijke confrontatie met het 

toezien van de buur vanui t zijn· raam bi j het betreden of bi j het verlaten van de eigen 

waning kan als vanzelfsprekend worden beschouwd of onuitstaanbaar zijn. Het geluid van 

een levendige buurt wordt door velen als werkelijke noodzaak ondervonden terwijl anderen 
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volstrekte rust verlangen. AI deze voorbeelden wijzen op de verscheidenheid von het 

probleem in de buurt en bijgevolg op de verscheidenheid van de eventueel aan te br~n

gen planmatige afschermingen in grotere woondichtheid. 

Voorbarige conclusies over de samenhang van deze verschi llende facetten zijn te ver

mijden. lndien b.v. rust en afzondering tot de absolute behoefte van bepaalde leden van 

het gezin behoren, kunnen anderen een even dringende nood aan een levendiger omgeving 

ondervinden. Er is hieromtrent dikwijls een verschil te merken tussen de !eden van een

zelfde huishouden, hetgeen zou verband houden met hun activiteiten buiten huis of een

voud i g met hun persoon I i jke i nges te I dh ei d • 

Wij besluiten deze algemene benadering met de verwoording van Proshansky, I ttelson en 

Rivlin (1970): 

" ••• the claim of individuals, groups or institutions to determine for themselves 

when, how and to what extent information about them is communicated to others, 

or information about others reaches them." (p. 175). 

Privacy veronderstel t bi jgevolg een afscherming, waarbi j de communicatie tussen ver

schillende individuen op een systematische wijze wordt geconditioneerd en waardoor 

hun interactie wordt belhvloedt. 

D. Alexander Kira (in 11 E.P. 11 1970) beschouwt in dit verband drie gradaties in deaf

scherming nl. : 

- 1 ste worden gehoord maar niet worden gezien; 

- 2de noch worden gezien noch gehoord; 

- 3de niet worden gezien, gehoord ofander~zins wa_arqenomen ; 

In het kader van het eengezinshuis en zijn DRH stelt deze indeling o.a. drie specifieke 

eisen in verband met de afscherming : de visuele, de auditieve en de algemeen sensorische 

isolatie of privacy. 

Binnen de grenzen van een meer of minder beschermde ruimtelifke kring van een of van 

verschillende individuen, moeten de signalen van buiten volgens bepaalde normen wor

den gelsaleerd. 
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Dit bevordert de concentratie binnen de grenzen van de intieme ruimt~ en verhoogt het 

communi ca ti evermogen tussen de dee I nemers aan die i n ti m i t e i t {of de i nnerl i jke com

municatie in het eigen complexe wezen van een individu}. Omgekeerd worden ook de 

si~nalen vanuit de ruimte naar buiten beperkt zodat ook de mededeling van die intieme 

entiteit aan de buitenwereld verminderd of uitgesloten worden. 

Dit stoat wei in verband met de definitie van Proshansky- lttelson en Rivlin (1970): 

"Intimacy refers to the type of privacy sought by members of a dyad or larger 

groups that seeks to achieve maximally personal relationships ••• 

There is an attempt to minimize all sensory input from outside the boundaries 

of an appropriate physical setting. 11 {p. 177). 

Een dergelijke sfeer verschilt echter van de eenzaamheid die zij als volgt bepalen : 

"Solitude is the state of privacy in which the person is alone and free from 

observation of other persons." {p. 177). 

Deze e en z a am he i d zullen wi j toepassen op het huishouden, dot door de afgezon

derde Jigging van zijn eengezinshuis, niet meer kan worden geobserveerd vanuit de 

naburige woningen. 

Daar tegenover stoat nog de wens naar anonimi tei t. Toegepast op het woongebeuren 

ziet men hier het verlangen om vrij te kunnen handel en spi jts het feit dot de observatie 

vanuit de buurt mogelijk blijft en doter bijgevolg geen afgezonderde ligging bestaot. 

Wi j ci teren dezelfde bron : 

11Anonimity is a state in which the individual seeks and achieves freedom from 

identification and surveillance in a public setting." (p. 177). 

Dot bewustverschuilen von de i den ti tei t vinden wij terug in de anonieme woonbuurt. 

AI deze attitudes zijn gebonden oon die ruimtelijke woonsituoties die er niet aileen de 

mogelijkheid voor bieden, maar er ook de oangepaste sfeer voor scheppen. Wot er op 

oankomt om het terri tori u m, waarover het huishouden beschikt doorvoor te vrijwa·

ren en te concipii!ren. 



Voorgaande auteurs bevestigen di t echter wei in een bredere context : 

11We have suggested that the inner determinant of territorial behavior in the 

individual is his desire to maintain or achieve privacy •.. 

• . • maximise his freedom of choice in the given situation. 11 (p. 180) 
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Teneinde te kunnen bepalen welke voorzorgen men bij het ontwerpen van de H/DRH

eenheid moet vooropstellen en welke niet dienen te worden voorzien, moet een analyse 

van de te bereiken doelstellingen voor de geplande buurt warden doorgevoerd. 

Zelfs indien de hierboven opgesomde begrippen verstrengeld liggen, is het nodig ze 

toch afzonderlijk te bekijken en er de implicaties van te kennen inzake afzondering 

van het eengezinshuis. Deze kennis kan dan de aanleiding zijn tot een systematische 

planning van de DRH, waarbij verschillende daelstellingen kunnen warden nagestreefd, 

naargelang de activiteiten, de verwachtingen en de behaeften van de bewoners. D.w.z. 

in functie van de in deel 2 gedefinieerde woonwaorden. 

2. Overwegingen inzake eenzaamheid en vereenzaming en de toepassing ervan in 

verband met H/DRH-groeperingen. 

Vooreerst willen wij het begip eenzaamheid situeren in het kader van de ruimtelijke 

woonsituatie. Met uitzondering van de alleenwanende, is de deelname van het individu 

aan de familie of aan de woongroep in een bepaalde woonsituatie minstens een fysieke 

gebondenheid met andere individuen. De fysieke eenzaamheid wordt hierdoor om zo te 

zeggen bijno onmogelijk. Wei te verstaon kan zowel in de families als in de woongroe

pen een grate psychische eenzaamheid ondervonden warden. In een wei bepoalde ruim

telijke woonsi tuatie kan de eenzaamheid van de groep t .o. v. de bui tenwereld in mindere 

of grotere mate doorgevoerd worden. In grotere woondichtheid is het moeilijker maar ze

ker niet onmogelijk een grate afzondering te verwezenlijken. Hier zal zich het onder

scheid tussen de fysieke en psychische eenzaamheid eventueel scherper aflijnen, door 

b.v. de fysieke gebondenheid aan de massa, het gevoel van psychische vereenzaming 

eventueel kan accentueren. De eengezinswaning is nu echter het woontype waarbij de 

drang naar afzondering voor sommigen een sociale pejoratieve betekenis krijgt. Niet

tegenstaande di t moet er toch op gewezen worden dot de meeste auteurs er over akkoord 

goon dot het eenzame verblijf van een individu of van een woongroep in een rustig ge

leflen huis of in zijn DRH tot inkeer in zichzelf voert, waarbij dan algemeen menselijke 
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behoeften als rust, contemplaHe en concentratie het best aan de beurt komen. Hierbij 

komt nochtans het begrip van de vereenzaming in de zin zoals 'Van Dale" 1961 het 

illustreert, nl. : "vereenzaming is een negatief aspect van de individualisering". Wij 

willen het derhalve tegenover het begrip van de eenzaamheid stellen waarin aileen "de 

toestand van zonder gezelschap te zijn" wordt verstaan en niet de situatie van "zich 

verlaten te gevoelen" (beide Van Dale 1961). Een eenzame woning zal vanzelfsprekend 

voor een individu de weldoende verwachting aan rust en concentratie voldoen, terwijl 

een onder individu hier het gevoel van verlatenheid zal ondervinden. Deze tegenstrij

dige gevoelens kunnen in een woongroep of (op verschillende tijdstippen) bij een indi

vidu aanwezig zijn. 

In elk geval is in grotere woondichtheid de eenzaamheid in deze zin moeilijk door te 

voeren, door oltijd in de gesloten kamer of in het binnenhuis en a fortiori in de DRH 

een waorneemboor teken (of een signaol) de aanwezigheid von noburige mensen met hun 

octiviteiten verraadt. Gewenst of ••• niet gewenst, men ervoort door middel von de 

woornemingszintuigen dot men tenslotte niet aileen is. In de tronsitieruimte (zelfs won

neer ze een ofgesloten patio is) en des te meer in een open DRH dringt zich de oonwe

zigheid von onderen op, en komt de behoefte of de verwochting zich eenzoom te gevoe

len verstoren. Misschien worden zelfs bepaalde octivi tei ten doorbi j uitgesloten, zodot 

wijeen vermindering van die woonwoorde mogen voststellen. 

Uit hetgeen voorofgaot en ook verder besproken wordt moeten wij oonvoorden dot aileen 

grote percelen een obsoluut geborgen ligging oon het huis goronderen, woorbij don 

meestol de ingeplonte groenmosso,o-p een min of meer discrete wijze, de oanwezig

heid von de buurlui to tool verduiken. Ook worden relotief grote ofstonden gei:!ist voor 

een voldoende geluidsobsorptie niettegenstaonde de groenoonplonting (zie verder : 

outditieve privacy). 

Dit voordeel schept echter wei het gevoor voor de voormelde vereenzaming. Wij stellen 

nochtons vast dot in dergelijke woonwijken de sociale contacten niet uitgesloten zijn, 

moor dot ze meestol op een andere relatie dan de nobuurschap berusten. De vereenzo

ming in be trekking tot deze woonbuurt kri jgt hier dus aileen een kans in ui tzonderli jke 

gevollen, die gebonden zijn oan bijzondere levensomstondigheden of oon een eigen 

I even sat titude. 

In elk geval behoren dergelijke ruimere percelen meestol noodgedwongen oon families 

von welgestelde logen von de bevolking. Hetgeen in de <;>ptiek van beJ:~oolde sociole of 
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politieke opvottingen, het schrikbeeld von "Die Villa ols Herrschoftsorchitectur 11 (zie 

R. Bentmonn 1970) uit het verleden terug voor de ogen roept. Woordoor het orchi tec:

turool beeld von "de villo 11 noodzokelijk ocn finoncil!le of politieke uitbuiting en oon 

sociole onrechtvoordigheid wordt gekoppeld. Een dergelijk stondpunt komt tot uiting in 

me erdere publikoties, die op het fenomeen von de olleenstoonde woning een bepoold 

geschiedkundig Iicht werpen, doch de progrommotie von het heden ten doge verlongde 

woonmilieu dreigen te vervormen. Vonzelfsprekend behoren deze grotere percelen tot 

bepoolde logen von de bevolking, gezien hun oonkoopprijs en hun onderho'Jdskosten niet 

door de doorsnee burger kon worden bekostigd. 

Wij zien nochtons heden ook de mogelijkheid dergelijke grotere percelen door een groep 

von gezinnen te Iaten bebouwen, woorbij een 11 bundeling von eengezinshuizen 11 op een 

min of meer gel~oleerde ploots wordt opgericht. Dit verzekert een eenzomere en londe

lijkere situotie oon een woonbuurt, woorbij eventueel ieder gezin over een eigen privacy 

en de gemeenschop over een half-private zone beschikt (zie hiervoor volgend hoofdstuk). 

De woningen dienen niet noodzokeli jk noost elkoar moor kunnen ook gedeel teli jk opel

koar gebouwd worden. Er stoon hier heel wot mogelijkheden open voor de creotiviteit von 

de ontwerper. De DRH von elke woning mookt don deel uit van de volledige omgeving von 

de buurteenheid, woorvon de somenstelling (b. v .) met de door ons voorgestelde H/DRH

eenheden kon worden verwezenlijkt. Sociool gezien geeft dot oon minder begoede gezin

nen de mogelijkheid von een kwolitotieve situotie te genieten, die onders aileen door ge

priviligieerden kon worden bereikt. Het somenzijn von verschillende families moet der

holve oonvoord worden en zol o.o. ofhongen von de private ruimtelijke situotie von elke 

H/DRH-eenheid. 

Er moet echter op gewezen worden dot de 11eenzome 11 ligging niet noodzokelijk tot de ver

wochtingen en zeker niet gewoonlijk tot de behoeften von de verstedelijkte bevolking be

hoort. Zelfs wanneer een dergelijke londelijke en eenzome situotie tot de verwochtingen 

behoorde bij het betrekken von de gekozen woning, leren de bewoners weleens door de 

lotere ondervindingen dot deze situatie de werkelijke behoeften niet kon voldoen. 

Volgende tekst von de hand von Jean Onimus (1969) 

"H~Ios ce n1est plus une ville. Rien de plus occoblont que Ia solitude ortificielle 

d::ms loquelle s•enferment les millionnoires. Rien de plus sinistre oussi que les 

bonlieues 11oerees11 qui S 1~tendent a l'i;nfini ••• ". 
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geeft een ietwat overdreven waarschuwing in deze richting. 

Wij besluiten dus dot inzake privacy, de eenzame ligging voor de verstedelijkte bevolking 

ni~t noodzakelijk qpn werkelijke woonwaarde betekent. Verder dot de buurt, in een len

deli jke I igging zoals hierboven geschetst, door de groepering van gezinnen op een groot 

perceel het verlangde deel aan eenzaamheid, privacy en sociale contacten zou kunnen ge-

ven. 

Het stoat vast dot voor bepaalde stadsbewoners "zich aileen gevoelen" iets enders betekent 

dan zich "eenzaam te gevoelen". Het indringen in hun alleenzijn van signalen die de aan

wezigheid van anderen in huis, maar ook in de buurt verraden, schept integendeel, een 

geruststellend gevoel tegen de angst voor de vereenzaming. De eenzaamheid "ten Iande" 

is soms een vals ideaal beeld waarvan men geen benul heeft indien men het niet heeft mee

gemaakt en dot de wensen en verwachtingen in een andere richting stuurt dan de werkelijke 

behoeften. 

De ruimtelijke woonsituatie wordt soms ook ingedeeld in zones waar de afzondering ver

schillend is. Een zone die qua conceptie sterk van de buitenwereld geisoleerd moet worden 

en een andere waar de levendigheid van de buurt zonder bezwaar wordt waargenomen. 

Deze laatste kan zich b. v. ook •s nachts verraden door een hoger geluidsniveau of door 

de vele lichtjes welke door het roam te zien zijn. 

Die signalen van de buitenwereld mogen echter bepaalde frequenties en intesiteiten niet 

overtreffen. Gezien zijn omhullende ligging, zal de DRH als eerste filter optreden om 

de juiste verhouding te scheppen waarbij het binnenhuis, de transi tieruimte en eventueel 

een bepaald deel van de DRH aan de juiste behoeften weet te beantwoorden. 

Terloops zi j ook daaraan herinnerd dot niet actieve personen (b. v. bejaarden) boat vinden 

bij een ti jdel i jke discrete participatie in de levendigheid van de buurt. De vraag stel t 

zich of de zucht naar absolute rust en eenzaamheid tijdens de vrije tijd (dus gedeeltelijk 

bij het wonen) niet hoofdzakelijk te zoeken is bij het zeer actieve deel van de bevolking. 

Het andere minder actieve of niet actieve deel zoekt waarschijnlijk zijn tijd grontendeels 

te vullen met het levendig gebeuren in de omgeving. Door aan de planning meestal actieve 

vaklui deelnemen, moe ten de genomen opties toch liefst aan de "werkeli jke" verwachtin

gen van de bewoners getest worden. 
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De eenzame woonsituatie is bijgevolg voor het grootste deel van een verstedelijkte bevol

king, niet aileen materieel niet te verwezenlijken maar waarschijnlijk ook niet gewenst. 

Dit blijkt echter niet zo in verband met de behoeften aan intimiteit zoals hierboven be

schreven. 

3. lntimiteit en de conceptie van de DRH. 

ledereen verlangt ontegensprekelijk naar ogenblikken van intimiteit hetzij aileen, hetzij 

met partners ui t de woongroep of eventueel ook met anderen die niet tot de woongroep be

horen. Het woordenboek schijnt in zijn omschrijving dit woord niet aileen met innigheid 

en vertrouwelijkheid, maar in het bijzonder met het begrip huis en familie te verbinden 

(Van Dale 1961). 

De woning bl i jkt dus wei geschikt om de optimal e sfeeer te bieden waarin deze intimi teit 

zich vrij en ongestoord kan ontplooien voor aile !eden van het gezin. lndividueel gezien 

biedt meestal de eigen kamer of de tijdelijk ter beschikking staande ruimte daarvoor de 

afzondering waarin na het afslui ten van de deur elke intrusie van buiten geweerd wordt. 

Die afzondering van de individueel geworden ruimte, herhaal t zich op het vlak van de 

woongroep waarbij de ruimtelijke situatie verlegd wordt van de individuele kamer naar 

een grotere ruimte in de woning. 

Wij wensen er nochtans op te wi jzen dot hier de vormgeving zelf een rol heeft te spelen. 

Het beeld van de intieme ruimte, welke het resul taat van de waarneming ervan is, goat 

een invloed uitoefenen op de gedraging van de aanwezigen. Het is, naar ons inziens, 

ontegensprekelijk dot bij de vormgeving van de gesloten binnenruimte van een gezellige 

leefkamer of zelfs bij de conceptie van een patio, de vorm een betekenis krijgt inver

band met de mogelijke inhoud van het samenzijn. Dit is dan verbonden aan een expressi

viteit van vormen en material en die het gevoel van intimiteit bevorderen. Het geheel 

schept in bepaalde mate de illusie van de afsluiting van de intrusie van buiten. Wij heb

ben dit b.v. waargenomen bij de gedragingen van de aanwezigen in een gezellig noch

tans open hoekje van een woning met een vide, waar de afzondering maar een soort illu

sie van het "decor" was. Daaruit zouden wij willen onderlijnen dot "het gevoel van inti

mitei t" niet aileen met de fysieke omstandigheden van de afzondering maar eveneens tot 

de:vormelijke conceptie zal behoren (zie 3.5). 
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De architect moet er volgens deze visie van het probleem van bewust zijn dot hier de 

visuele, audi tievf;), zelfs tactiele vorm van de DRH-ruimte, voor de privacy van 

belong is in de gezellige buurt. Wat ons b. v. kan inspireren voor het aanwenden of 

het niet aanwenden van bepaalde materialen in de DRH. Wat ongelukkig in de stede

bouwkundige voorschriften dikwijls wordt vervormd tot verplichtingen inzake traditionele 

materialen en vormen. Traditie, huiselijkheid en intimiteit worden aan elkaar gebonden 

en de eigenHjdse creatieve vormgeving streng beperkt. 

4. Territorium 

Het vrijwaren tegen een intrusie van buiten, eist dus eerst en vooral de afbakening van 

een ruimte d.w.z. een soort wei omlijnd territorium. Eenmaal deze ruimte voor het indi

vidu of voor de groep geometrisch afgebakend is, komt de tijd eveneens een rol spelen. 

Hierdoor wordt de afgebakende ruimte voor een bepaalde tijdsruimte ter beschikking ge

houden. Het bewustzijn dot op elk ogenblik een buitenstaander kan binnentreden, zal 

de privacy benadelen. De bewoners zullen zich dan ook tegenover ongewenste intrusie 

teweer stellen, hetzij door het afsluiten van de ruimte (meestal aileen voor een bepaalde 

tijd), hetzij door een afwerende houding. De ongeschiktheid van de geconcipieerde ruim

te die voor het intieme samenzijn werd gepland loopt het gevaar door deze bouwtechni

ische tekortkomingen niet aileen hogervermelde sfeer te schaden, maar waarschijnlijk ook 

een minder sociabele houding te veroorzaken. (Hierdoor zien wij persoonlijk een directe 

relatie tussen het gebouwd milieu en de sociale en psychische gedragsli jn). 

Elk bewustzijn dot iets plots op ongewenste en misschien op onvoorzienbare wijze en tijd 

de intimiteit kan komen verstoren, breekt de intensiteit van de intieme sfeer. Het hoger 

vermelde bewustzijn van beveiliging moet door de conceptie van het geheel en van het 

detail worden verzekerd. In elk geval dient eerst en vooral het territorium gevrijwaard. 

Als 'en van de vele gegevens betreffende di t begrip geven wi j hier een tekst door 

Prosha~sky - I ttel son en R ivl in (1970) : 

"Human beings no less than lower organisms, define particular boundaries of the 

physical environment and assume the right to determine who can and ca:1not move 

accross these boundaries." (p. 179). 
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4.1 Vrijwaring van individueel territorium 

Reeds binnen het eigen woongebied goat men heden ui t enquetes afleiden, dot voor elk 

individu van de woongroep, een eigen territorium gewenst blijkt. Dot vertaalt zich in 

het architectonisch concept als een afgesloten ruimte (of kamer), die ook tijdens deaf

wezigheid van het in kwestie zijnde individu te zijner beschikking blijft, d.w.z. dot 

het indringen van een onder op geli jk welke tijd als een ongewenste intrusie wordt be

schouwd. Dot is het recht op de "sleutel" die om zo te zeggen bij het begrip van de ge

ometrische ruimte, de dimensie van de tijd goat toevoegen. 

De territoriale privacy in het woongebeuren veronderstelt dus dot de kamer, het huis, 

de transitieruimte en zelfs een deel van de DRH tot het uitsluitend gebruik van een wo

nend individu, van de familie of van de woongroep is gereserveerd. Dot wordt t.a. door 

de wetgever en door de gebruiken in onze maatschappij gegarandeerd, zodat eenieder er 

b.v. aan gehouden wordt dit recht te eerbiedigen. (Wij gaan niet verder in op het feit 

of di t nu een eigendomsrecht is of in verband stoat met de "rechten11 van het in gebruik 

nemen door huren en verhuren). In het kader van de woning worden bepaalde kamers, of 

ruimten of zelfs ail-een maar hoeken voor bepaalde leden van het gezin voorbehouden. In 

het gebied van de door ons gedefinieerde DRH wordt om het eengezinshuis ook een wei 

bepaald oppervlak voor elk aanpalend huis gereserveerd. Deze begrenzing van het huise-

1 i jke territorium wordt dan meestal door een. afbakening of omheining vastgelegd. Zelfs 

indien deze niet materieel bestaat, worden door een spel van getuigen op het terrein en 

geometrische bepalingen in de documenten (op het kadaster) de grenzen wettelijk vast

gelegd. De visuele getuigen op het terrein, groeien normaal uit tot afpalingselemen·ten, 

die verder een rol spelen bij de isolatie en de afscherming van een of van beide elkaar 

aanpalende terrritoria. Naargelang het belong dot aan de beschutting van de wederzijdse 

territoria wordt gehecht, groeit de materif!le omheining tot een minder of meer belangrijk 

bouwwerk. Van de zuivere conventionele wetteli jke afbakening breidt zich de scheiding 

ui t tot een visueel herkenbaar teken, tot een afscherming en tenslotte tot een soort van 

"versterkingswal" tegen elke fysieke indringing van bui ten, waarachter zich dan de 

geborgenheid van de woongroep kan ontwikkelen, gedeel telijk gesteund op de afscher

ming van de waarneming van de buitenwereld, en op het gevoel en het bewustzijn van 

veiligheid (zie Van Dale 1961) waarvan de woonplaats geniet. Dot alles speelt zich 

niet aileen af in het huis maar eveneens in de DRH (Denken wij b.v. aan het veilig 

verblijf van de kleuter in de huistuin). 
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Bij grotere woondichtheid goat de bebouwde zone de totale DRH in kleinere zelfs 

misschien te kleine territoria verbrokkelen. Wij wensen hier op de aanwezigheid van 

twee verdelingselementen te wijzen. 

Enerzijds de bouwgrens : zowel in het geval van de verplichte bouwlijn als in het 

geval van de uiterste grens van de gebouwen, wordt de ruimte hier door het bovwen 

van het huis in een ombouwde ruimte en in een omhullende ruimte, ingedeeld. 

Gezien in grotere woondichtheid de totale beschikbare ruimte relatief klein is, zijn 

beide del en beperkt. 

Anderzijds de territoriale begrenzing : op grand van de eis tot afscheiding van de 

aanpalende terri tori a, wordt de hierboven vermelde reeds beperkte ruimte nag ver

der ingedeeld. 

Het blijkt ons dus logisch beide elementen in geval van grotere woondichtheid te Iaten 

samenvallen, waardoor de ruimte van deze strook onbetwistbaar minder verbrokkeld wordt. 

Wanneer wij dan op de verhouding van de hoogte van de gebouwen (1, 2 of 3 H) en van 

de beperkte uitgestrektheid van de tussenzone verwijzen, dan ziet elkeen die in de prak

tijk bij de conceptie van deze ruimtes betrokken was, dot deze verbrokkeling zoveel mo

geli jk moet worden vermeden. Is dus een zwaardere afscherming gewenst .dan val t deze 

beter samen met of in de onmiddellijke nabijheid van de uiterste grens van de gebouwen 

(eventueel verplichte bouwgrens). Onze H/DRH-eenheden illustreren deze gegevens. 

Wi j zullen verder op di t gegeven terugkomen gezien het belong dot wi j vanui t de prakti jk 

daaraan kunnen hechten. 

4.2 Scheiding van eigendomsrecht van grand en waning. 

lndien wij de wettelijke voorschriften aangaande eigendom hier niet kunnen benaderen, 

dan moet tach op een bepaalde evolutie gewezen worden, die voor de conceptie van de 

DRH een belangrijk element zou kunnen betekenen in de toekomst. Uit sociaal-politieke 

overwegingen wordt oak in kapitalistische regimes de scheiding van de eigendom van de 

grand en de eigendom van het huis met zijn bijhorende elementen door sammigen terug in 

overweging genomen. Deze idee wordt (voorlopig al thans) bi jzonder op het stadscentrum 

of op de, voor de gemeenschap belanghebbendergebieden gericht. Gebieden o.a. waar 

een grotere woondensiteit gepland wordt en die bijgevolg oak voor deze studie van belong 

kunnen worden. Dit zou de conceptie van het huis zelf en van de DRH wei degelijk be-
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invloeden. lnderdaad goat bij het "in kwestie stellen" van de wettelijke eigendom van de 

grond en van het huis, een lossere relatie ontstaan tussen het huis en de grond. 

De investering met de daarbi j onvermijdelijke financiE!Ie zware last krijgt hier een andere 

dimensie. Het huis of de grond of beide verliezen daarbij hun inherente garantie. De pri

vate eigendom van het huis wordt wei te verstaan minder in het gedrang gebracht dan de 

eigendom van de grond zelf. De grond immers krijgt in de hedendaagse ontwikkeling van 

het gebouwde milieu dikwijls een zeer grote rol, zodat het eenvoudig niet meer aanvaard

baar zou blijven, dot het belong van een privaat individu de belangen van de gemeenschap 

zou schaden. Dergeli fke wetteli jke schikki ngen hebben al ti jd bestaan maar krijgen heden 

door de snelle evolutie van de bestemmingen van de gronden terug een werkelijke betekenis. 

Tegenover de onafscheidbaarheid van huis en bodem in de meeste hedendaagse situaties, 

brengt de scheiding van beide een hernieuwde bouwconceptie voor de toekomst. 

De mobiliteit van het huis wordt opgedreven zodat het zonder grote kosten op een onder 

terrein kan worden overgebracht. Het huis moet dus niet worden vernietigd om plaats te 

Iaten voor een andere bestemming. 

Wie de architectuur-tijdschriften volgt weet dot deze oplossing wei niet meer tot de zui

vere "science fiction" behoort maar in geen geval dagelijks van toepassing is. Hier kun

nen wij echter vermoeden dot een dergeli jke gedragslijn in de woonzeden, de DRH in 

een constante afwisselende woonomgeving of leefmilieu zou omvormen. Niet aileen zou 

di t een economische terugslag hebben op de bouwni jverheid, maar ook een social e en 

psychologische invloed uitoefenen op een bevolking die eerder sedentaire als nomade 

woonzeden aankleeft. (Zie daarvoor de statisHek in verband met de verandering van wo

ning ) • De bekende (zelfs luxueuse) woonwagenwijken in de States blijken t.a., niet

tegenstaande de grote mobiliteit van de Amerikaanse bewoner, geen afdoend succes te 

oogsten. Volgens Amos Rapoport hebben de onderzoekingen staHstisch nochtans vastge

steld dot een Amerikaans gezin om de vijf jaren verhuist, echter liefst van eigen woning 

tot ei~en woning. 

Afgezien van dit weinig aanlokkend beeld van de "woonwagenwijk", dringt zich dan 

werkelijk de oplossing op met mobiele woningen of blijft de eenvoudige verhuizing de 

logische oplossing ? 

Die mobiele woningen moeten dan eenvoudig binnen het volume van d!il bouwgrenzen 

van het bestemmingsplan ingebouwd worden~. Het bestemmingsplan krijgt dan in deze 
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optiek een overwegende rol te spelen daar het enerzijds de enige (zij het dan ook ab

~tracte) constante in het woonmilieu is en anderzijds de mobiele elementen zich aan aile 

of minstens aan de meeste bestemmingsplans moeten weten aan te passen. De DRH-types 

worden van daaruit belangrijke "gabaritten 11 bij de conceptie van dergelijke huizen. Een 

verdere uitbreiding van deze conceptie in de ruimte en hun (tijdeli jk) inwerken in de 
11 ruimtestructuur" goat verder in de richting van de architectonische futurologie. 

Afgezien van een dergelijke futuristische perspectief, loot zich de scheiding van grond

eigendom en huiseigendom niet zonder meer doorvoeren : 

Volgende voorbeelden wijzen op de gevolgen van de continulleit in de woonzeden en in 

het eigendomsrecht : 

- De systematischer sanering van verouderde stadswijken, die in de centra hoe 

Ianger hoe meer de aandacht trekken, worden nog steeds door het private eigen

domsrecht bethvloed • 

- De verkoop van de grondeigendom bl i jkt ook voor hoogbouw nog steeds een be

langrijk verkoopsargument zodat andere voorwaarden niet gemakkelijk worden 

aanvaard (Uitgewezen door ervaring in eigen praktijk). 

- Documenten uit de U.R.S.S., de D.D.R., Hongarije, enz ••• wijzen op het 

feit dot voor woondoeleinden, de grondoppervlakten aan de bewoners in eigen

dom worden afgestaan. 

Zelfs indien in een colloquim op 12 november 1974 op de Rijksuniversiteit te Gent, in 

verband met een reeks gewestplans, de noodzaak tot hervorming van het huisbezit en 

grondbezit werd verdedigd, zijn die maatregelen niet zo gemakkelijk door te voeren. 

De oorzaak hiervan ligt in de talrijke private en politieke invloeden die een dergelijke 

evolutie systematisch tegenwerken. Huis- en grondbezit schijnen niettegenstaande ge

gronde bedenkingen voorlopig nog sterk aan elkaar gebonden in tegenstelling met de 

hogervermelde mogelijkheden. Aldus blijft het territoriaal bezit van de DRH aan het 

bezi t van het huis voorlopig meestal verbonden. 

Alles moet natuurlijk in het Iicht gezien worden van het politiek systeem dot overheerst. 

Het wettelijk erkende bezit von de private grondoppervlakte biedt in onze maatschappij 

ontegensprekelijk een bestoonszekerheid al was het maar in de optiek van de derde 

I eeftijd of voor het verwerven van de hooggewaardeerde onafhankel i jkheid t .o. v. de 

bu i tenwerel d • 
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4.3 Privaat en half-privaat territorium 

De scheiding van het terri torium in een streng private zone voor de famil ie en in een zone 

toegankeli jk voor de bewoners van een gegroepeerde buurt komt ook in Belgii!, al thans 

sporadisch, in gebruik. Wij bespreken deze zone in het volgend hoofdstuk, hier wordt ai

leen gewezen op de implicatie van deze conceptie in de territoriale privacy. 

1. De half-private zone, die op het bestemmingsplan benaderend zou worden vast

gelegd, groepeert die delen van de verschillende DRH, die door aile leden van 

de deelhebbende gezinnen van de buurtgroep, gemeenschappelijk kunnen worden 

gebruikt. 

2. Aile huizen blijven nochtans liefst voor een deel omringd door een strikt pri

vaat territorium. Naargelang die huizen gegroepeerd of verspreid liggen in de 

half-private zone, zijn natuurlijk ook deze private delen gei'Soleerd of gegroe

peerd. Bij een grotere woondichtheid zal de groepering zich meestal opdringen 

teneinde een voldoende "bewoonbare•• ruimte voor de gemeenschap te bieden. 

Een dergeli jke si tuatie bestaat reeds in vele appartementsgebouwen maar is voor het een

gezinshuis nog relatief exceptioneel. Het territorium in gemeenschappelijk bezit en ge

bruik, wordt voor het huis bi jna noodgedwongen aangevuld door het private huisterri to

rium want het biedt een gevoel van zekerheid voor de toekomst voor aile leden van het 

gezin (zie verder 3.4). 

5. Auditieve en visuele privacy 

Zowel het fei t zelf van de engere percelen als de indeling in half-private en private 

territoria, verplicht ons de afzondering van de private zone met meer zorg door te voe

ren. De anthropoloog E.T. Hall (1969) wijst er herhaaldelijk op dot aileen een degelijke 

afscherming van de private terri tori a, ons toelaat om op een aanvaardbare wijze de 

woondichtheid op te drijven. De onvermijdelijke psychologische 11Stress", die uit het 

opdrijven van het aantal individuen per oppervlaktei!enheid volgt, kan aileen vermin

derd worden door de wederzijdse storingen op een degelijke wijze te voorkomen. Dit 

gebeurt dan door de verbeterde ruimtelijke schikking, de keuze en de bouwtehnische 

kwaliteit van de scheidingselementen. 
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Weliswaar bereikt de woondichtheid bi j eengezinshuizen nooit deze bij hoogbouw, maar 

de geaardheid van de beide bewonerstypes is ook enigszins anders ingesteld. Op voor

wc;~arde dot de vrije keuze mogelijk was bij de verwerving van de woning, loot de huisbe

woner zich onderscheiden door een andere instell ing t .o. v. de hem omringende buurt. 

Die komt praktisch tot uiting in zijn verwachtingen die hij stelt inzake auditieve en visuele 

privacy (onbewust een volledige sensorische privacy). Van de meer gelsoleerde ligging van 

het eengezinshuis wordt ook logischerwijze een andere isolering verwacht dan van de flat

waning. De erkenning van het territorium, dot zich in zijn DRH mati!rieel loot afbakenen, 

bevordert reeds het gevoel van isolatie t .o. v. de andere gezinnen. De afbakening geeft 

in verband met de verwachtingen en behoeften van de bewoners heden meestal geen vol

doende bevrediging. Het is treffend dot, bijna volgens aile verordeningen van de oude 

steden, de "koeren en hovingen" van de dicht bij elkaar gedrongen huisjes afgescheiden 

moesten zijn door dikke en hoge muren. Zelfs wanneer zij de reeds schaarse bezonning 

belemmeren, werden zij meestal op grond van het bouwreglement van de stad, verplichtend 

opgericht. 

In tegenstelling met de huizen buiten de "bebouwde11 kom en in de landelijke gemeenten 

waar de scheidingsmuur dikwijls wegvalt terwijl met hartstocht, de juiste afpaling von het 

territorium tegen aile verdringing wordt verdedigd. Er zijn wei Iicht andere argumenten die 

tot dit onderscheid van het scheidingselement in de bebouwde en niet bebouwde kom heb

ben gevoerd die echter bui ten ons studieveld liggen. 

Ter vervollediging vestigen wij de aandacht op het gevoel van veiligheid waaraan deze 

hoge afscheiding eveneens te danken is en die tot een facet van de geborgenheid behoort. 

Dot sluit niet uit dot ook een voldoende afscherming gewenst blijft van de storende gelui

den uit het naburige erf. D.w.z. dot de autiditieve privacy binnen bepaalde normen 

di en t gerespec teerd. 

5.1 Auditieve privacy in de woning zelf 

De geluidsisolatie van het huis zelf is natuurlijk afhankelijk van de geluidsisolerende wear

de van de scheiding tussen de beide naburig gelegen woonhuizen. Vanzelfsprekend goat de 

omhullende ruimte van een huis, nl. de DRH, normaal een grotere isolering geven dan de 

enkelvoudige wand, of de enkelvoudige vloerlaag tussen twee naast elkaar, onder of boven 

elkaar liggende woningen van een flatgebol}w. 
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Bouwtechnisch gezien Ievert het geheel van de beide bui tenwanden van twee eengezins

huizen met de tussenstrook van de DRH een voldoende geluidsisolerend geheel tussen de 

beide binnenruimten. Aileen openingen in een of in beide buitenwanden, nl. de gebrui

kelijke ramen van de tegenover elkaar liggende gevels, zullen de storende geluiden niet 

voldoende afschermen, indien deze ramen niet voldoende isolerend zijn geconstrueerd of 

gebeurl ijk open staan. In grotere woondichtheid zal de geluidsstoring, gezien de beperkte 

of stand van beide gevels natuurl ijk groter zijn, dan bi j een grotere verwijdering. 

De onderlinge afstand tussen de huizen, de aangebrachte afscheidingselementen en de groen

gewassen, zullen in zekere mate geluidsabsorberend werken. Bi j de beperkte afmetingen 

die gangbaar zijn in grotere woondichtheid blijft dit echter zeer beperkt. 

De engere tussenstroken tussen twee woningen hebben dus wei een geluidsisolerende functie, 

die voldoende wordt als in een van beide of in beide gevels geen ramen (of openingen) 

aanwezig zijn. Wij moe ten immers veronderstellen dot bi j de aanwezigheid van een raam, 

de verluchting van de binnenruimte door het openen van dit roam moet plaats hebben. Niet

tegenstaande deze smalle tussenstroken dikwijls afgewezen worden, moet men hun geluids

isolerende waarde herkennen. Deze isolatiefunctie kan echter ook overwogen worden door 

een zwore of een dubbele wand tussen twee huizen, waarbij beide wanden naast elkaar 

worden aangebouwd zonder verbindingen en met een ruime tussenspouw. 

5.2.A De grootte van de stroken van de DRH. 

In elk geval wanneer een strook tussen twee huizen bestaat, kan ze zeer verschillende 

afmetingen aannemen. Gezien een huis volgens een van de DRH-types van de omliggen

de woningen wordt afgescheiden, bestaan er in de meeste types verschi llende stroken 

(nl. V, Zs, Zl en A). 

De DRH moet echter aan de bewoners een kans bieden om in open Iucht bepaalde woon

activi tei ten uit te oefenen (zie Woonwaardtm 23). Het is derhalve logisch ten minste een 

van die stroken voldoende ruim op te vatten en andere te reduceren, gezien de beperkte 

totale ruimte waarover men beschikt. Bij een kleiner beschikbare ruimte heeft men er 

voordeel bij longs de engere stroken geen ramen of slechts in een van de gevels ramen 

te voorzien. Een huis moet echter over gev~ls met ramen kunnen beschikken, wat ons er 

moet toe aanzetten om de bredere st roken longs de gewenste orientatie te voorzien ten

einde in deze richting voldoende Iicht, Iucht enz •• te betrekken. 
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Een ongelijke verdeling van de DRH is ook hier voordelig. De omhullende ruimte wordt 

bijgevolg systematisch ingedeeld in brede stroken longs de goede ori~ntatie of woonzi jde 

en smalle (of geen) stroken longs de andere zijden. Wanneer de stroken te smal zijn, wor

den zij vanzelfsprekend best weggelaten en de huizen tegen elkaar aangebouwd. Het 

"kwantitatief" bepalen van te smalle zijstroken kan men noch op basis van auditieve pri

vacy noch op basis van esthetische overweging doorvoeren. Wij beschikken naar onze me

ning niet over voldoende gegevens om de afstanden, de materialen en de volumes mathema

tisch in functie van de gel uidsisolatie of geluidsabsorptie uit te drukken. Smalle stroken 

geven met de aanpalende bui tenwanden een zekere isolatie en talrijke voorbeelden in de 

architectuur wijzen erop dot een smalle ruimte tussen twee gebouwen ook 11esthetisch" kan 

worden geconcipieerd. Dit hangt niet of van de moat van de strook maar van de creativi

teit van de architect. Zijn er dus smalle tussenstroken dan worden hier best geen open

gaande ramen in minstens een van de gevels geduld. Dit zou b.v. terug kunnen samengaan 

met het vastleggen van de verplichte bouwlijn op de perceelgrens, gezien in een dergelijke 

wand, gewoonlijk geen rechtstreekse inkijk op het naburige erf toegeloten wordt (Zie ver

der de visuele privacy). 

5.2. B. De gevels in de smallere stroken 

In de voorschriften in Belgi~ heeft men de tendens echter geen "blinde gevels" toe te Ia

ten. Di t standpunt moet nader onderzocht worden. lndien de gevel in een "aangenaam" 

waarneembaar materiaal gebouwd wordt, zijn om "esthetische redenen" niet noodzakelijk 

ramen te voorzien. Uit andere beoordelingsaspecten zijn dan bepaalde criteria voor deze 

"grensmuren" te voorzien. Wellicht moet hun hoogte o.a. wegens de bezonning beperkt 

worden. De material en kunnen in functie van de lichtweerkaatsing of in functie van de 

neerslag binnen een bepaalde keuze gehouden worden. 

Wanneer nu wei ramen in tegenover elkaar liggende of schuinliggende gevels onvermijde

lijk zijn, moet de afstand in deze richting zo groot mogelijk zijn of afschermbaar gecon

cipieerd worden. Het aanbrengen van tussenschotten, omheiningen en groenrnassa 1s blijkt 

{volgens wetenschappelijke metingen) geen afdoende geluidsabsorptie geven wat echter 

hun waarde in functie van andere verwachtingen en behoeften niet vermindert. 

Wanneer echter smallere stroken noodgedwangen tot gevels voert zonder ramen (dit op 

basis van de privacy), moet de verhouding van de bouwdiepten op een dergelijke wijze 

vastgesteld worden, zodat voldoende belichting en eventueel bezonning kan worden ver

zekerd. Dit kan aileen door die bouwdiepte te verminderen tussen die gevels waar ramen 
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aangebracht worden, dus tussen de bredere stroken varrde DRH. Wat ons tot de oplossing 

van een uitgesproken rechthoekige verhouding brengt van de WR in de bestemmingsplans. 

De vierkante verhouding is echter niet uit te sluiten als door de speling van de verschillen

de verdiepingen of door het dak, een minimale lichtpenetratie en verluchting verplicht 

wordt. Dit wijst op de noodzaak door begeleidende voorschriften de woonwaarde te verze

keren aansluitend op een bepaalde keuze van de inplanting en van de geometrische vorm 

van de bouwmassa's. De verdelingen waarmede b.v. in de oude stadswijken de percelen 

werden gemaakt geven integendeel in 't algemeen twee gesloten zijgevels en zeer grote 

afstanden tussen de "beglaasde" gevels. Wanneer men die bestaande patronen toch wil 

gebruiken en de huizen renoveren zal men noodgedwongen vorig principe toepassen en 

de afstandskrommen gebruiken die wij in vorig hoofdstuk hebben ui tgewerkt. 

5.2.C. Auditieve privacy in transitieruimte en DRH 

Ook in de transitieruimte en in de DRH ware het wenselijk de geluidsisolatie te garanderen. 

De volgende u i tspraak van H. P. Bahrd t (1961), ge tui g t van he t bel ang van de bu itenrui m

te om heteengezinshuis, zijn te radicale uitspraak is echter minder bouwtechnisch veran

woord: 

"Zur privaten Wohnung geh6rt eigentlich der Privatraum unter freiem Himmel. In 

ldealer Form ist dieser nur als ein unmittelbar von der Wohnung zugtlnglicher Garten 

oder Wohnvorhaf zu schaffen. 

Dem Anspruch der Privathei t genUgen Gtlrten und Wohnh6fe nur 1 wenn sie von der 

Strasse und von den Nachbarn nicht eingesehen werden k6nnen. Siedlungshtluser 

und Eigenheime, die wegen der Bauwich-Vorschriften genau in die Mitte sehr kleiner 

GrundstUcke gesetzt sind, werden dem Wunsch nach privater Abschirmung weniger 

gerecht als Etagenwohnungen. Nur die Randbebauung mit sich nach innen kehrenden 

Geb<:iuden kann auf engem Raum Flachbauten m6glich machen, die privat sind." 

De talrijke geluidsbronnen die men door toekomstige normen en wetten hoopt te beteugelen 

zijn ons overbekend en zijn tot de man van de straat doorgedrongen longs pers, T.V. en 

radio. De rust in de DRH hangt natuurlijk van de bewoners in de eerste plaats zelf af. De 

popzanger en de sportreporter moeten beiden in de DRH een toontje lager zingen, omwille 

van de rust van de buurlui. De wederzijdse geluiden in de engere tuinen rond de woningen 

ztjn op dit gebied moeilijk of gewoonweg niet afschermbaar en nocht::ms moet het gras ge

maaid worden en de baby heeft misschien wei het recht zijn stembanden in de vrije Iucht 



33.23 

te oefenen. Zelfs wonneer di t de buurman stoort, moet hij misschien bedenken dot b. v. 

het kind in de tuin, een argument was, voor het aanvaarden van de zware financi~le 

last van een eengezinshuis door zijn gebuur. De homogeniteit van de woonbuurt helpt 

natuurlijk een zeker wederzifds begrip aan de dog te leggen. Dit goat t.a. gepaard met 

de veroudering van woonbuurten, die samen met hun bevolking evolueren. (Dit feit gaan 

wij in het bestek van deze studie echter niet verder onderzoeken). 

Ui t de bi jgaande gegevens van de omgevende en innerl i jke geluiden in de transi tieruim

te en de DRH, stelt men vast dot gezien de hoogte van de gebruikelijke geluiden, de 

absorptie die men bekomt praktisch onbestaand is. Op de school van de dimensies van de 

beperkte ruimte van de DRH in grotere woondensiteit is de isolatie moeilijk. 

Na enkele metingen zijn wij tenslotte tot de conclusie gekomen dot aileen een gebouw 

een werkelijke geluidsafscherming verwezenlijkt. In samenwerking met het laboratorium 

voor acoestiek en de werkplaats voor architectuur van de R.U.G. konden wij in verband 

met het verkeersgeluid in de stroken rond een gebouw volgende fei ten vaststellen (zie ook 

fig. 33.2 op p. 33.25: ) . 

1. De afstanden en het groengewas geven slechts bij relatief grate afmetingen een 

voldoende absorptie van het geluid. Bij een grotere woondichtheid zijn deaf

standen zo dot de absorptie zeer klein is. De tuin speelt dus praktisch geen rol 

noch als voortuinstrook t.o.v. het straatgeluid en a fortiori ook niet als "strook" 

tussen de gebouwen (te onderscheiden van hogervermelde samenhang 11wand/ 

strook/wand'1 voor het binnenhuis}. 

2. De gebouwen echter hebben een absorberende werking. 

Volgende gegevens zijn aileen als aanwijzingen te beschouwen. Ze zijn echter 

voor de inplanting van de woningen in de DRH en voor de ligging van de transi

tieruimte enigszins relevant. 

2.1 Een gebouw dot parallel met de verkeersweg ligt, heeft twee zones wear

van het geluidsniveau een verschi I geeft van ongeveer 10 a 15 dB (A); 

nl. de voorstrook aan de weg en de achterstrook. 

2.2 Een gebouw dot loodrecht op de verkeersweg stoat biedt geen bevoordeel

de zone. 
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2.3 Een U-vormig gebouw: 

A. Kan met de binnenhof naar de straat gelegen zijn; dit is natuurlijk 

zeer node! ig daar het slraatgeluid ongehinderd penetreert en ver

der nog goat weergalmen tegen de binnenmuren. 

B. Wanneer echter de binnenhof aan de tegenovergestelde zijde van 

de straat ligt, dan geniet de binnenhof van een geluidsdemping van 

ongeveer 15 a 20 dB (A) • 

2.4 De patiogebouwen waarvan de binnenhof tussen de gebouwen ligt gaven 

een geluidsdemping in de patio van ongeveer 20 dB (A). 

Deze gegevens werden gemeten met een geluidsterkte van ongeveer ,:t 60 

dB (A) aan de verkeerszijde van de gebouwen. Zie de figuren 33. 24 P. 32.25. 

Die resultaten zijn voor de inplanting van de woningen in de DRH van belong, juist om

dot zij bij grotere woondichtheid, aanwijzingen verlenen voor een betere opstelling van 

de vleugels van de gebouwen. Vooreerst t.o.v. de verkeerszijde en ten tweede t.o.v. 

elkaar, in het privaat territorium van de DRH. Als men daarbij bedenkt dat zowel vo,or 

de transitieruimte als voor de gewoonlijk ruim beglaasde wanden van de woonruimte, hier

ui top ondubbelzinnige wi jze een richting opgegeven wordt, waarbij men een geluidsdem

ping van 10 a 20 dB (A) kan verwachten aileen door de schikking van de gebouwen. 

In tegenstelling met de gebruikelijke koppeling van de vleugels van aanpalende gebouwen, 

zien wij hier het voordeel om een zelfde of een ongeveer gelijkaardige inplanting te ver

kiezen (zie ook fig. 33.2). Deze koppeling heeft daarbij het nadeel dat bijna altijd een 

van beide slecht georiijnteerd wordt. Er zijn weliswaar soms voordelen aan verbonden, o.a. 

deze van de vermindering van de buitenwand (b.v. voor twee L-gebouwen) en de indruk 

van een ruimere tussenruimte voor belichting en bezonning tussen de vleugels. Hier komt 

nochtans het scheidingselement een determinerende rol spelen in de ruimtelijke waarne

ming van het gebouw. (Dit wijst nog eens op het grote belong van de berekende afstands

krommen in 31.. o. 31. 5,6 ,7 ,8, 9 en 10 ). 

De hierboven vermelde geluidsmetingen zou men in woonwijken op grotere schaal moeten 

doorvoeren. Het is echter een moeili jke taak daar men hier in de praktijk voor zeer ver

schillende gevallen stoat waarin veel variabelen aanwezig zijn. Daardoor vervalt men 
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tel kens in specifieke gevallen waa~uit moeilijk een wetmatigheid kan afgeleid worden. 

Aileen een dergeli;ke wetmatigheid zou toelaten bij het ontwerpen betere kwantitatieve 

gegevens te verwerken. Bij het verwerken van de gegevens uit de studie van het ver

keerslawaai, was het onze bedoeling niet aileen het binnenhuis te beschermen maar in 

het bqzonder de tronsitieruimte als verlenging van de rustige innerlijke woonsfeer in de 

open Iucht. Het verlangen in de open Iucht te verwijlen behoort ontegensprekelijk tot 

de verwachtingen die bij de keuze van de eengezinswoning een rol spelen. Men kan 

het als een ontegensprekelijke woonwaarde beschouwen dot zowel het straatgeluid als de 

storende geluiden van de gebuur enigszins getemperd worden in dit gedeelte van de DRH. 

De resul taten die hi erboven verwerkt werden zi jn natuurl ijk nog zeer afhankeli jk van de 

geometrische vorm en de grootte van de tussenvleugels van de gebouwen alsook van de 

textuur van de verwerkte materiolen van de begrenzende wanden. Hierover hebben wij 

geen gegevens weten te verzamelen en bezitten aileen vermoedens die door het hoger

vermelde wetenschappelijk onderzoek zouden kunnen nagezien worden. B.v. het ver

moeden dot absorberende wanden rond de transi tieruimte een beter geluidsfeer kan scheppen, 

of dot de afdekking ervan met een dakje of met een overkraging een grotere isolatie 

t.o.v. de aanpalende erven betekent. lndien wij de woonsfeer in de transitieruimte en 

zelfs in de verdere zones van de DRH willen uitbreiden, is niet aileen een afscherming 

van de geluiden die van buiten komen van belong. Het is tevens een behoefte een nor-

maal gesprek te kunnen voeren zonder dot het gezegde door de gebuur verstaanbaar wordt. 

Hoorbaar is het in elk geval gezien de geluidsdemping relatief klein is. De eis stellen 

dot het gesprek onverstaanbaar zou zijn impliceert dot daarmee ook heel wat andere 

geluiden uit de gewone huissfeer niet meer storend voor de omgeving zouden werken. 

5. 2. D. Het geluid van de buurt. 

Dit is natuurlijk niet aileen afhankelijk van de sterkte en de frequentie van een geluid 

maar eveneens van het heersende geluidsniveau, waorbij dan met grate verschillen von 

dog en nacht moet rekening gehouden worden. De bijgevoegde tabel (5.2) geeft het 

gewenste maximale niveau voor drukke en minder drukke woonwijken. Er is een zekere 

verhouding te veronderstellen tvssen het gangbare geluidsniveau van verschi lien de 

woonwijken, d.w.z. dot afgezien van de nabijheid van de verkeersweg (hoofdbron van 

het geluid) een dichtere woonbuurt waarschi jnlijk levendiger en luidruchtiger moet zijn 

dan een minder dichte wijk. In elk geval brengt een hager geluidsniveau enerzijds een 

gemakkelijker isolatie (t.o.v. derde) van de buitenruimte in de DRH met zich mede, 

doch vereist anderzijds een beter afgesloten binnenruimte, want in de binnensfeer moet 



men(spijts een goede verluchting) tach een loag geluidsniveau kunnen bereiken. Zie 

o.a. "Geluidshinder" 1973- uitg. Ministerie van Volksgezondheid. Ned. (p.14) 

Tabel 

Aard van de woonomgeving 

- rustige woonwijk, weinig verkeer 

- woonwijk in stad 

- woonwijk nobij hoofdweg, drukke 

s poorlijn; woonwijk in stad met enkele 

werkplaatsen of bedrijven 

Aanbevolen grenswaarde dB (A) 

dag 

45 

50 

55 

avond 

40 

45 

50 

nacht 

30 

35 

40 
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De levendigheid van de woonbuurt is niet aileen een kwestie van handel en wandel van 

de bewoners zelf moor eveneens von de aonwezigheid van voorbijgongers. Buiten de 

wandelaars zullen hier aileen spelende kinderen en bedieningen te verwachten zijn in

dien de toegongsweg tot de waning eveneens niet tot het wegennet behoort, d.w.z. een 

boon die twee ploatsen verbindt en waartussen een bepoald verkeer bestaat. Wij willen 

hier vooreerst met opzet het begrip verkeersweg vermijden, door het algemeen als een 

criterium geldt, de woonzone van de verkeerszone te scheiden. 

Nochtons wordt door een zeker percentage von de bewoners (in Belgi~ al thans) het wonen 

longs een verkeersweg verkozen. Zander dit stondpunt te onderschrijven mag men mijn 

inziens, dot feit niet voorbijgaon. Zeker niet in een studie die zich naar de verwochtin

gen en de behoeften van de bewoners wenst te richten. De feiten liggen ontegensprekelijk 

voor de hand : Zeer talrijke bouwpercelen longs de verkeerswegen worden nog dagelijks 

bebouwd. Hun kostpri js ols bouwgrond is niet lager don die van percelen in rustiger resi

dentiezones. Er liggen meestal in de omgeving nag percelen te koop in een rustiger ornge

ving, ze worden dus niet verkozen ter wille van financi~le overwegingen of wegens plaat

selijke gebondenheid of wegens het gebrek aan keuze. De bewoners hebben vrijwillig deze 

oplossing oan de verkeersweg werkelijk zelf uitgezocht. Er zijn ons t.o. gevallen bekend 

waor men de rustige residentiebl,lurt verlaten heeft om longs de verkeersweg "terug" te 

goon wonen. Het ging hier om gezinnen die weliswaar oan een zekere 1:1rukte gewoon wa

ren. Die bewoners hebben aldus blijkbaar een blijvende nood aan een zekere levendig

heid en luidruchtigheid die door de belevenissen van de verkeersweg bevredigd wordt. 
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Wij zijn ook getroffen geweest door de tolrijke opportementsgebouwen die zelfs 

lo1gsheen de outosnelweg worden opgericht (Dit is niet aileen in Belgii:i het gevol). 

Er worden hier slechts kleine minimum ofstonden gerespecteerd maar de conceptie is to

tool tegenstrijdig met reolisoties {b.v. in Denemorken) woor precies hoge bermen (of 

dijken) tussen de woonzone en de outosnelweg worden opgericht. Een dergelijk verschil 

in opvotting, vroagt noor ons inziens heden een gro':'ldig medisch en sociologisch o:~der

zo.ek .' Vooreerst stel t zich de vroog of deze bewoners longsheen de verkeerswegen niet 

een persoonlijke behoefte ondervinden, die echteronbewust schodelijk wordt voor hun 

eigen zenuwstelsel (verkeersdrukte ols "drug" tegen verveling). Ten tweede dienen 

noost de ocoestische ospecten ook de visuele ospecten o!lderzocht. Onze proktijk heeft 

bewezen dot voor minder octieve mensen (gehondicopten, zieken en bejoarden) het ge

beuren op stroot een gewoordeerd spectokel is en tot een behoefte kon uitgroeien. Voort

gaonde op dergelijke proktische feiten gesteund op voststellingen, worden bepoolde orgu

menten von Jane Jacobs bevestigd. De obsessie von de absolute rust in het visueel en 

ocoestisch gebeuren bi j de woonbuurt dient dus wei eveneens met een zekere relotivi tei t 

bekeken te worden. Voorlopig kon men toch besluiten dot de woo:~wijken, woonbuurten 

moeten omvotten, die ook in dit opzicht gevorieerde situaties oan de bewoner kunnen aon

bieden. 

5.3 Visuele privacy 

De eenzijdige of wederzijdse inkijk tussen geburen of de gedeeltelijke uitsto!ling von het 

gebeuren in het binnenhuis op de stroat wordt door onderscheiden gezinnen eveneens ver

schillend ervoren. Een typisch voorbeeld daorvoor is het ofsluiten van de inkijk bij avond

belichting in de woonkomer door de ramen die op de openbare weg uitgeven. In bepoo!de 

buurten worden zij zonder enige bekommernis open geloten, in andere met zorg bi j de 

eerste deemstering ofgesloten. Ieder project stelt oldus dienaa=1goonde een verschillend 

probl eem ols men het individueel wil bekijken. Nochtons wijst men in de sociole weten

schoppen erop dot men bij dergelijke situoties, niet aileen mag oordelen noor de ver

wochtingen von die, die gezien worden, moor tevens von dezen die onvermijdelijk ver

plicht zijn om toe te kijken. De reoctie op een dergelijke toestond wordt in Pro'Shonsky-

1 ttelson en Rivlin (1970) goed op volgende wijze geschetst : 

"You don't really feel free to walk about the house as you like. And again, in the 

some way that person con be seen by neighbours it is sometimes difficult to ·:Jvoid 

looking at them. When in the kitchen, every time you look up, yl!>u 1re looking at 

the one across, and you hove to look somewhere. 11 (p. 274). 
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Deze uitspraak is de getuige!"lis van een huisvro:Jw, waarvan het keukenraam recht tegen

over ee!"l roam van een naburig huis is gelege;"~, zo~der afscherming van de inkijk. Zij 

voelt zich gehinderd omdat zij o!lwillekeurig in de woning van deze buurlui kijkt wanmeer 

.dj door het raam zie!. Daaruit blijkt dot men zijn private binnensfeer niet zonder meer 

kan open stellen naar de naburige woningen. Een dergelijke getuigenis stel t het onweer

legbaar feit vast, dot de ontwerper t.o.v. de gemeenschap een soort engagement moet 

aangaan orn een vrij o!lgestoord uitkijken aan eenieder te kunnen garanderen. Hierdoor 

moet de gebuur eventueel ook t.o.v. de "nonchalance" van zijn omgeving beschermd 

worden. Hij heeft immers het recht de verwachtingen te koesteren dot zelfs indien zijn 

toekijken op het gedoe van de buurman deze laatste absoluut koud laat, hij niet voortd•J

rend onwillekeurig met dit laatste mag geconfronteerd worde!"l. Ook moet hij de behoefte 

kunnen bevredigen bepaalde handel ingen en activi tei ten ui t te oefenen, zonder daarbij 

door gelijk welke buurman "betrapt" te worden. Een ruimtelijke woonsituaHe die aan der

gelijke eisen weet te voldoen, is dus ontegensprekelijk een onbetwistbare woonwaarde. 

De visuele privacy in de DRH 

De afgeslotenheid van hel binnenhuis van elb} woning ligt voor de hand. Wal rechl~;:~r 

het eengezinshuis belreft, zol men geneigd zijn te verwachten dat me!"l ook van een ze

kere afscherming kan genieten in de transitieruimte en zelfs in het eigen territorium va'1 

de DRH. Dit eigen territorium, buiten de geslotenheid van het binnenhuis, heeft echter 

door de hedendaagse conceptie van de ruime beglazing tussen beide1 de gebondenhei d 

van beide ruimten bevoordeeld (Zie in 3.5 de "osmose" van binnen- en bui tenruimte). 

De afgeslotenheid (al thans van een deel) van de DRH wordt daardoor een noodzaak om 

de private binnensfeer tegen inki jk te kunnen vrijwaren in be trekking tot die glaswanden 

die tussen beide worden gebouwd. Als men niet bestendig tussen de spleten van half of 

volledig gesloten blinden in de binnenhof wil gluren, maar integendeel zonder belemme

ring en vri j van gelijk welke voorhang van zij•l stukjc naluur wil genie ten, is men ver

plicht het aanpalende deel van de OHH van hkijk te vrijwaren. 

Althans als men niet gestoord wil worden door het waakza:ne oog van de buur of het 

nieuwsgierig aangapen van buitenstaanders. Dot beteke:-~t dol onzo blinden (in a!le mo

dellen) aileen een tijdelijke afsluiting zijn om het binnenhuis van de DRH tescheiden. 

Normaa! moet in het eengezinshuis een ongestoord visuee! contact kunnen bestaan tussen 

beide zones var, het "eigen" wereldje van de familie zonder daarom inkijk te verlenen aan 

derde. Het bestemmingsplat1 mq~t bijgevolg daarop geric~•t worden om aan het territorium 
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van elke gezin deze woonwaarde te verzekeren, zonder dot dit door bepaalde schikkingen 

in het territorium van een naburig perceel kan geschaad worden. Bij engere bouwpercelen 

is een dergelijke optie, niet zo gemakkelijk te verzekeren. Het gehele territorium van in

blikken af te schermen is wei Iicht in deze omstondigheden onmogelijk, tach moet een vol

doende ruime zone, bijzonder daar waar de grote glaswanden gevraagd zijn, tegen inblik

ken worden gevrijwaard door de bepalingen van hogervermeld plan. 

Afgezien hiervan, za' men het echter gewoon vinden ongezien door de omliggende bewo

ners, longs die kant van zijn territorium ook in de DRH zelf te kunnen verwijlen. Die ver

wachtingen om in een deel van de tuin (en niet aileen in het binnenhuis) ongestoord door 

het toekijken van de gebuur, bepaalde woonactiviteiten uit te oefenen, behoort ontegen

sprekelijk tot de gangbare gedragslijn van de bewoner van het eengezinshuis. De behoefte 

om een deel van de intimiteit van het woongebeuren van binnen naar buiten te verleggen, 

zien wij dagelijks, bijzonder bij mooi weer, in aile tuinen, grotere of kleinere. Wei te 

verstaan zijn de wensen dienaangaande verschillend. Men moet ook hier bedenken dot een 

onbekommerde (eventueel exhibitionistische) gedragslijn van een gezin of indivldu niet aan 

de naburig wonende lui mag opgedrongen worden. Hetgeen de afscherming van een deel van 

de DRH in beide richtingen verplicht. 

De bauwverordening kan dus als doelstelling hebben, ervoor te zorgen, dat om het even 

welke H/DRH-eenheid van de buurt, een voldoende inkijkvrije zone bezit : 

- zodat het verwiflen in deze zone afgeschermd blijft van elke inkijk; 

- en dot spijts de concepth van de hedendaagse gangbare glaswanden het binnenhuis 

eveneens beschermd wordt van deze inblikken; 

Er zijn in deze drie dimensionele ruimte van de DRH verschillende inkijkmogelijkheden,nl.: 

-van het huis in het naburige huis; 

-van het huis in het naburige terrii'Orium; 

-van de DRH in het naburige huis; 

-en de wederzijdse inkijk in de territoria van ~en DRH. 
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De combinaties kunnen nog groter worden als men ieder territorium wil indelen in de tran

sitieruimte en het overige eigen deel van de DRH. Men moet daarbij bijzonder rekening 

houden dat het uitzichtpunt zich ook op verschillende hoogten kan bevinden. Het hoeft 

geen betoog dat de totale afscherming van het eigen territorium bij elk eengezinshuis zeer 

moeilijk volledig te bereiken is. Die volledige afscherming behoort echter niet tot de 

verwachtingen of behoeften van aile bewoners. Een dergel ijke afschenning wordt wei i11 

bepaalde patiowoningen doorgevoerd maar zij geven tenslotte voor bepaalde personen 

een soort gevoel van ingeslotenheid die tot claustrofobie leidt. Men ervaart hier een te

kort aan uitzicht. 

5.3.B. Het uitzicht op de omgeving 

Een beoordelingsaspect dat wij in deze studie niet onderzoeken is dit van het "uitzicht" 

op de omgeving vanuit de woning. Dit aspect, dat wij am onze studie te beperken aileen 

kunnen aanstippelen, heeft evenwel zijn belong en ligt gedeeltelijk gebonden aan de be

spreking van de visuele privacy en eveneens a·on de "esthetische" ervaring van de woon·

buurt. lnderdaad de inkijk op het na'JUrige territorium maakt evenals het uitzicht op de 

woningen in de openbare zone deel uit v'ln het totaalbeeld dat men vanuit de woning of 

vanuit zijn territorium op "het la11dschap" krijgt. Dit vrije uitzicht op de toegangsweg en 

op de omgeving, ook in de richting van de naburige woningen, cor1structies en natuur is 

plaatselijk gebonden aan de topografie (denivellatie o.a.) en het bestaande landschap. 

In dichtere woonbuurten maakt het groen van de tuintjes en van de openbare zones aileen 

een klein deel uit van het landschap. 

De huizen zelf detennineren hoofdzakelijk het latldschap van de straat en van de DRH. 

Toch blijft de openheid van dit uitzicht een onbetwistbare behoefte voor bepaalde be-

woners. 

De bespreking van het uitzicht ligt ook gedeeltelijk vervat in ons hoofdstuk in verband 

met de esthetische ervaring. Het uitzichtpunt werd hier echter hoofdzakelijk vanuit de 

openbare zone besproken. Het uitzicht vanuit het private territorium, huis en DRH, komt 

eveneens ter sprake bij de bespreking van de inkijk, gezien deze laotste deel uitmaken 

van het uitzicht • 

. Het uitzicht natlr buit'!·1 in de openbare zone goat vanzelfsprekend samen met inkijken 

vanuH deze zone in het private territorium. 



33.32 

5.3.C. De visuele privacy en de inkijk uit ·-Je openbare zone 

Eenieder zal voor zichzelf moeten beslissen in welke mate grol·ere of kleinere rc:men de 

binnenruimte in mindere of meerdere ma!·e zullen afsluiten van de inkij'< vanuit de open

bare zone. Longs de toegangsweg is de DRH, in de meeste coqcepties, onvermijdelijk 

blootgesteld aan de buitenwereld. De bewoner stoat dus ondubbelzinnig voor het feit dot 

hij, longs deze .zijde (die wij voorstrook genoemd hebben) van de toegang naar de open

b::1arheid, blootgesteld stoat aan een zekere inmenging van die vreemde buitenwereld. 

Hij kan zich nu al of niet longs die zijde vrijgeven. De vrijheid van keuze is niet altijd 

volledig. De behoefte a<:n bezonning kan in verba:d met de ori~ntaHe van de stra.-:~tzijde, 

de bewoner er toe verplichte11 tegen zijn verlagen in, longs die zijde zijn woning O?en te 

stellen1 spijts de storende indiscretie van bui ten· 

Een dergelijke situatie vloeH vanzelfsprekend voort uit een ona•Jngepaste keuze van de 

DRH in verband met twee diverse behoeften : enerzijds de bezonning in huh of op eeq 

terras tijdens bepaalde uren va11 de dog en anderzijds het verlangen op dit tijdstip vrij van 

aile opzettelijke of onvrijwillige inkijk uit de openbare zone toch va11 die zon te kunnen 

genieten. Slechts bijzondere concepties Iaten toe in de voorstrook te verwijlen zonder 

vanuit de toegangsweg ge:zien te worden. Men kan dit dus ma•Jr verwachten op voorwa"lrde 

dot men bereid is een dergelijke speciale conceptie1 te verwezenlijken. Hierbij zullen 

zowel de bijzondere ligging van het perceel als de voorzieningen van het project determi

nant worden • 

Als oplossing zien wij o.a. een atriumwoning met een muur langsheen de openbare zone 

die eventueel van afsluitbare openingen is voorzien. 

5.3.D. In verband me~ de voorschrifte:·1 van het bestemmingsplan. 

Teneinde de woonwaarde aangaande de visuele privacy van elke H/DRH-.eenheid te vrij-

waren, kan een tabel I opgema<lkt worden waarbij de wederzijdse inkijken vanuit de 

verschillende situaHes worden gecatalogeerd b.v. het roam, het balkon1 het terras, enz ••• 

De bedoeling van die tabel is de bepaling van de verwachte visuele privacy in verband met 

de wederzijdse inkijk van de geburen vast te leggen. De tabel is aileen een voorstel en 

kan naargelong de verwachtingen van de bewoners aongepast worden. Ze heeft tot bedoe

ling de visuele privacy te determineren binnen het bereik vat"' een bepaald bestemmingsp.lan, 

Ha·Jr bepalingen zijn derhalve met de participatie van de buurt op te ~tell en. 
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6. Andere sensorische storende waamemingen. 

In de beide vorige uiteenzettingen warden de communicaties tussen de buurlui beperkt door 

de afscherming van storingen op basis van inkijken en geluiden. Herinneren wij aat1 de 

derde gradatie van deze afscherming (zie 33.1) di"S door Alexander Kira werd voorge

steld, dan worden all9 andere waamemingen eveneens van belong. Het is inderdaad zo dot 

b.v. geuren uit naburige erven de gewenste afscherming in het gedrang kunnen brengen. 

Voorbeelden daarvan zijn o.a. : de uitlo·Jtgassen van verbrandingen, de vibraties door 

werktuigen die zich verraden door trillingen in de woning of in de receptieposten, de 

specifieke geuren die gepaard goon met het bereiden van spijzen. Dit laatste heeft o.a. 

soms onenigheid veroorzaokt bij het naast elkaa!' wonen van gezinnen van verschillende 

Ianden of rassen. 

De bouwtechnische moeilijkheid om dergelijke storingen or te schermen gelden eventueel 

als argumenten tot het concipi!ren van homogene buurten. 

7. Anonimiteit 

7. 1 De omschrijving van de anonieme buurt 

Als omschrijving van dit begrip gaven wij bij de nua:1ces de omschrijving van 

"Proshansky- lttelson en Rivlin (1970), die ;vij hier vervolledigen: 

"To be self-consciously aware of direct and deliberate observation in public is to 

lose the ease and relaxation that is often sought in such a setting. 11 

Bepaalde bewoners hebben eveneens de behoefte om een woonsituatie te vinden, waa.·

bij de hierboven geschetste attitude kan worden aongenomen t .o. v. de woonbuurt. Een 

bewijs daarvoor vinden wij in talrijke wijken van de grootstad, waar de mensen geen 

behoefte ondervinden elkaa1· van dichterbij te leren kennan en stellig de verwachtingen 

koesteren niet tot "socialisering" te worden verplicht. In onze pral<tijk als architect 

hebben wij vastgesteld dot bepaa,de gezinnen met zorg een woonbuurt zoeken waadn 

een dergelijke gedraging wordt a::mvaard. Sij het ontwerpen van hun woning wordt dan 

ook ervoor gezorgd dot de privacy van de ruimtelijke \IVOOnsituatie in deze optiek door 

de schikking en hel ui tzicht von de·omringende bouwelementen, gevrijwaard bl ijft. De 
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doelstelling reikt verder dan het begrip van "na~J~nloosheid" waarmede in het woorden

boek het woord wordt omschreven (zie Van Dale 1961). De angstvallige vrijwaring vau 

de vrije handel en wandel van het gezin ligt hoofdzakeli jk aan de basis V'Jn een dergelij

ka gedragsli in. Of de naamplaat nu opvallend of discreet bi j de in gang van het huis is 

aangebracht, blijft uiteindeliijk van bijkomend belong, wat echter wei van belong is, is 

het feit dat de levenswijze van het gezin of van de leden va:1 het ge:zin niet door de buurt 

rnet aandacht wordt nagegaan. 

Men is er .zich van bewvst dat elke interesse voor de gedraging van een individu vanwege 

in de buurt wonende personen, gepa,Jrd gaat men een soort (eventJeel onvrijwillige) be· 

oordeling. 

Dit gevoel van "surveillance" schept dan voor bepaalde mensen bij de belevenis van de 

woonsituaties, een te kort aan voldo·ande mogelifkheid voor relaxatie. Wie aldus in deze 

zin absoluut vrij wil wonen moat zo te zeggen op de onverschilligheid van de omgeving 

kunnen steunen en vanzelfsprekend tegenover de buurlui een analoge 'houding aarmemen. 

Misschien is deze wederzijdse attitude ook voor een deel maar schijnbaar, zij schept in elk 

geval de gewenste sfeer van ongedwongenheid en schakelt het gevoel van het bestaon van 

aile 11contraintes11 uit. Daorbi j komt het feit dat een gebeurlijke onhnoeting, zelfs een 

groet of gesprek, volgens een ongeschreven code, niet noodgedwongen tot herhaling of 

verdere interactie moet lei den. 

Zonder te oordelen of deze sfeer sociaal aanvaardbaar of niet aanvaardbaar is, stellen wij 

hier aileen vast dat een dergelijke buurt tot de ver~achtingen en de behoeften behoorl' en 

bijgevolg een werkelijke woonwaarde voor een bepa~:~ld publiek vartegenwoordigt. Ze be

antwoordt in elk geval aan bepaalde facetten van de verstedelifking die o.a. zowel door Jane 

Jacobs (1961) als door H. P. Bahrdt {1961) als door Henri Lefebvre {Zie Onimus 1969) be·· 

naderend worden beschreven • 

7.2 Anonimiteit en identiteit bij het eengezinshuis 

In het kader van eengezinshuizen in een grotere woondichtheid is een dergelijke sfeer 

niet zonder meer te bereiken. 

De redenen daarroe zi jn : 
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1. Het huis van een persoon va!t gemakkelijker te localiseren dan b.v. zijn flatwoning 

in een groot appartementsgebo•Jw. De ligging van het "huiselijke" territorium van 

een gezin is in een dergelijke buurl zonder enige twijfel te herkennen o:ndat het ge

bied eenvoudig te overschouwen is. De waning en het gezin, alsook de leden van het 

gez:i•), worden gewoorl met elkaar geltlentificeerd, zodat ieder individu zo.'"lder twijfel 

wordt thuis gewezen, en ieder huis zowat de fysionomie van het gezin kri jgt. Gebrui

kelijke verwijzingen als: "die van het huis met .. "of ''het huh van de •••• "zijn 

uitspraken die het verband tuss:)n de ruimteliike en fa:niliale woonsituatie kenschetsen. 

Wei te verstaan worden ook flatwoningen met hun bewoners geltlentificeerd door uit

drukkingen a~s "deze van de derde". 

Het is echter opvallend dot wanneer men een persoon zoekt te bereiken, waa•vQn do 

naam niet duidelijk na·JSt een vai1 de "honderd" nummertjes stJat op het bord van de 

woonblok, deze persoon niet gemakkelijk op een verdieping of nog minder op ee!'l van 

de talloze balkonnetjes door de andere bewoners wordt geloca1iseerd. Een dergelij'< 

gebrek aan identificatiemogelijkheid gebeurt ook wei in een wijk van grotere "villa's" 

die zich wijd uitstrekt ten gevolge van de groottevan de onderscheiden territoria, fr 

is dus een vennoeden dot de herkenning van het toebehoren van een huis aan een buur

bewoner wordt belhvloed door een bepaalde school; waarbij zowel het aantal wo-.. 
ningen als de oppervl akte van het geheel een invloed hebben. Oat andere fact<.>ren 

en motiveringen tot de herkenning of het gemis aJn herkenning kunnen bijdrage!'l, ligt 

buiten disc•Jssie. Aan de hand van voorgaoode voorbeelden en bespreking willen wij 

aileen bevestigen da~ de scha•ll (qua aontal en qua oppe•vlakte) va1 de dichtere woorJ

wifk met eengezinshuizen, de anonimiteit van een familie moeilijker maakt in dedi

recte omgeving (afgezien do~ hier vele aspecten er kunnen of er zullen toe bij~ragen, 

het gezin gemakkelijk te identificeren). 

Er moet op gewezen worden dot het beg=·ip van de identificatie die hier gebruikt werd, 

enigszim verschilt van het begrip "identiteit" die in her hoofds~·Jk betr~ffende de 

esthetische waa,·dering, wordt gebruikt. De identificarie van huis en gezin is hier 

gebonden a•:r'l een relatie waarbij de herkenning van een gezin (of mens) tussen de ::m

dere gezinnen (of mensen) van de buurt, gebonden wordt aan de herkenning van een 

huis in die buurt, zo.'"lder dat doarom de specifieke vonn va:-1 het huis in eerste plaats 

een rol heeft gespeeld. In het ho:>fdstuk betreffende de esthetische waame:ning wordt 

de "identiteit'' van huh e11 me!'ls uitgedrukt a Is functie cp basis von een wqarderin~ van 

de waomeming, waar':>ij het bi j;z:•)nder kamktf:lr v~r1 de vorm van de waning in relatie 
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gebracht wordt met een psychische behoefte van het individu {zoals b. v. "statu$" 

of "selfactualisation'?. Misschien overlappen zich beide relaties gedeeltelijk in 

bepaalde gevallen. Enerzijds zien wij de iden.titeit van het individu in expressie 

komen door de persoonlijke vorm van het woonhuis, anderzijds zien wij dot buiten

staanders het verband leggen tussen een individu en een wei bepaald huis. Wij 

moeten er nochtans de aandacht op vestigen dot zelfs in het geval van volst rekt 

geli jke woningen, de buurlui toch een onderscheid kunnen maken {al was het aileen 

het huisnummer) om het gezin thuis te wi jzen. Terwi jl in een anonieme buurt een 

zeer specifieke huisvorm, wei getuigen kan van de persoonlijkheid van de bewoner 

zonder dot de fysionomie van deze laatste als bewoner zelf in de buurt herkend 

wordt. In onze praktijk in Brussel, hebben wi j cl il:!nten gekend, voor wie de buur

lui op een afstand van een vi jftigtal meter absolute onbekenden waren. De huisge

vels waren nochtans naar onze Belgische woonzeden aile volstrekt verschillend 

(Voorbeelden kunnen wellswaar geen stellingen bewijzen, maar in dit geval schetsen 

zij toch het bestaan van toestanden in bepaalde buurten). 

2. De anonieme sfeer van een dichtere woonbuurt met eengezinshuizen·wordt dikwijls 

moeilijker gezien de frequente ontmoeting van dezelfde personen binnen en buiten 

het private territorium op een relatief kleine oppervlakte. Terwijl de talrijke ont

moetingen van een groot aantal verschillende personen de hoogbouwbewoner een zekere 

onbekendhei d verzekert. 

Z..3.A. Ontmoetingen in de openbare zone 

Beschouwen wij vooreerst die ontmoetingen die buiten het private territorium plaats grij

pen. Het a an tal on tmoetingen van verse hi II en de person en in de openbare zone in een der

gelijke huisbuurt ligt gelijkmatiger verspreid dan b.v. in de concentratie van de ingangen 

van de overbevol kte woonblokken. Deze geli jkmatiger verspreiding qua pleats en ti jd, 

brengt dezelfde huisbew,oners frequent tot een onvermijdelijke ontmoeting met elkaar, door 

waar bij hoger vermelde ingangen van de woonblokken talloze versi:hillende gezichten 

vart bewoners en bezoekers elkaar kruisen. De herkenningsmogelijkheid wordt hier vermoei

lijkt door een reeks feiten o.a.: de diversiteit en het aantal van de personen, de weg 

langsheen de lift, het groot aantal deuren die op de galerij of in de g;;Jng uitgeven. 
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7.3.8. De ontmoeting in de DRH 

Bij het eengezinshuis dient vooreerst opgemerkt dot de beide territoria van naburige ge

zinnen, deel uitmaken van een gemeenschappelijke DRH. Uit de nabijheid van de beide 

gezinnen ontstaan onvermijdelijk talrijke ontmoetingen in die DRH, indien de territoria 

niet door aangepaste, goed afschermende "tussenschotten" gescheiden worden. Wi j verwi j

zen opnieuw naar de anthropoloog E.T. Hall (1969) waar hrj de klemtoon legt op het feit 

dot bij grotere woondichtheid de schadeli jke "stress" veroorzaakt wordt door de vermindering 

van de afstanden tussen de individuen. Dit kan echter worden verbeterd door de kwaliteit 

van de fysieke afscherming tussen deze individuen. Wanneer een gezin behoefte voel t aan 

anonimiteit en door omstandigheden (b.v. financi~le) in een kleine _ buurt zijn intrek 

neemt, dan voert de frequente confrontatie in het eigen tuintje met de buurlui tot een on

tegensprekeli jke stress, die door de afscherming (al is ze aileen maar visueel) kan vermin

derd worden. De vlucht in huis is hier geen oplossing, door het eengezinshuis de drang 

naar het verblijf in een eigen, open ruimte moet kunnen bevredigen. De buurlui aan de an

dere kant kunnen met recht van een dergelijke hermetische afsluiting niet houden, hierin 

ligt nochtans het eigen karakter van elke woonbuurt waarbij een bepaalde graad en facet 

van de privacy bestaat en gekozen wordt. Een van de aspecten van d~ homogeniteit van 

de buurt, die wei met een zekere standing van de bewoners kan verband houden, maar 

toch eerder op een soeiaal-culturele attitude wijst. Zelfs wanneer men niet zo gemakkelijk 

de rolluik afloat bij het eengezinshuis als in de stadswoning zoals Jane Jacobs (1961) het 

zegt: 

"Die Literatur der funktionellen und formalen Planung behandelt dieses Privatleben 

in Begriffen von Fens tern, Aussichten und Einsichten von aussen. Niemand soli von 

aussen Einblick haben k6nnen, woman lebt : Vorsicht - Privat ~ Wie einftll tig ist 

das. Schutz gegen Einsicht von Fenstem her ist die einfachste $ache der Wei t. Man 

zieht die Roll aden herunter oder die Vorhtlnge vor." 

is men het er dikwijls over akkoord dot : 

"es geht urn das Recht, sein Privati eben auf die selbst ausgewtlhl ten Menschen zu be

schrtlnken, und urn das Recht, Uber die eigene Zeit zu verfUgen. u 

Jane Jacobs legt verder het accent op het "Gieichgewicht zwischen dem Willen der 

Menschen" zonder de invloed van de ruimtf;!lijke situatie uit te schakelen, goat hoar aan

dacht op de eerste plaats naar de geest van de stac;lsmens zelf. : 
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"Eine gute, funktionsftihige Strassennachbarschaft vollbringt ein Wunder an Gleich

gewicht zwischen dem Willen der Menschen, ihr Privatleben im Wesentliche11 zu ver

teidigen, und ihrem gleichzeitigen Wunsch nach verschiedene Fragen von Kontakten 

mit den Menschen um sie he rum •••• " 

Er is echter een typisch verschil tussen de sfeer van een straat met eengezinshuizen en een 

straat met flatwoningen zonder de grote appartementsblokken te vermelden. Er bestaat ·.:>. Cl. 

bij het eengezinshuis dikwijls de uitdrukkelijke wens om in het eigen open territorium onge

stoord en ontspannen te kunnen verblijven. Deze verwachtingen worden niet bevredigd door 

de verplichting om: "Man zieht die Rolladen herunter oder die Vorhtinge '{Qr". M~n ver

wacht ook buiten de binnenruimte, in de transitieruimte of in het verdere eigen territorium 

van de DRH deel te hebben aan de open Iucht en het recht op anonimiteit. 

Wat van belong is in dit citaat en in de verdere uiteenzetting van hoar boek, is nochtans 

de verwijzing naar het feit, dot het recht op vrije handel en wandel, geen specifiek min

der sociabele houding kenschetst. Dot zelfs spijts alles nog contacten mogen verwacht wor

den volgens bepaalde wensen en wei Iicht ook in bepaalde gevallen .uitgroeien tot constante 

interacties. Het toevallig gesprek, het frequenter ontmoete11 en begroeten mag echter geen 

aanleiding zijn tot het indringen in de levenskring van het gezin, de woongroep of het in

dividu. Het hangt dus van een wederzijdse consensus of hoe de verdere contacten zullen 

veri open, die onafhankeli jk moe~en bl i jven V(l'l het fysieke feit van de buurtschap. 

Bepaalde toevallige of beperkte contacten behoren dus wei tot de aanvaarde sociale buurt

relaties, zelfs in de anonimiteit, terwijl andere contacten volstrekt buiten het domein van 

deze relatie behoren. Aileen een samenloop von o~standigheden kan de vriendschapsrela

tie aanvaardbaa1· maken. Doch zelfs de herhaaldelijke ontmoeting in de buurt is geen eigen

lijke aanleiding tot deze vriendschap, hoe groot de frequentie van de ontmoeting ook moge 

zi jn. Dot alles behoort tot de complexiteit van de sociale contacten en behoeften van een 

bepaalde verstedelijkte bevolking. Deze stadsbur~ers zullen niettegenstaande, of precies 

wegens de grote woondichtheid, een strenge code bi j de eenvoudige ontmoeting respecte·· 

ren. Een dergelijke gedragslijn wordt echter niet direct door de ruimt,~lijke omgeving zelf 

gedicteerd, zodat zich de vr,.:Jag stelt of er een verband bestaat tussen de anonimi teit als 

woonwaarde, en een woonkwaliteit van de buurtomgeving als ruimteli[k milieu ? 

Kan de keuze van de DRH en de aaneenschokeling van de DRH-types op een dergelijke 

wijze in het ontwerp doorgevoord worden, zodat die gedragslijn daaruit volgt? 
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Bij de vorige aspecten van privacy zoals eenzaamheid, intimiteit, auditieve en visuele 

privacy waren fysieke omstandigheden kwantitatief of kwalitatief aanwezig, die de ge

ometrische situatie van het fysieke woonmilieu hielpen bepalen. Zonder daarom determi

nant te zijn, konden materi@!e objecten gekozen worden waarvan niet al ti jd met z:eker

heid kon bevestigd worden, dat ze de gewenste "sfeer" zouden scheppen, maar die lieten 

vermoeden dat het experimenteren ervan te rechtvaardigen was. 

Bij de conceptie van een anonieme buurt ligt het natuurlijk voor de hand door de ruim

telijke schikkingen, de ontmoetingen of confrontaties tussen de buurlui te beperken. De 

meest frequente onvermijdelijke ontmoetingen in de gemeenschappelijke DRH komen lo

gischerwijze op het voorplan. De afscherming van de visuele 11 tete a tete" in de wederzijd

se territoria van de DRH moet hier liefst opgelegd worden in de voorschriften. Wil men de 

boven besproken "code" trachten door bouwtechnische voorzieningen te bevorderen dan 

blijkt deze visuele afscherming spijts de verwachte gedragslijn toch liefst te verwezenlijken. 

De frequentie van de ontmoeting in deze DRH loopt gevaar naar gelang de omstandigheden 

zo groot te worden, en zelfs een langere ti jd in beslag te nemen, zodat de gereserveerde 

attitude psychologisch moeilijk kan uitgehouden worden. Er bestaat hier een zekere analo

gie met de verdedigende houding die men bij de samengedrukte positie in de metro b.v. 

goat aannemen. E.T. Hall (1969) wijst erop dat wanneer in deze situatie de individuele 

"bubble" (die hi j bepaal t door de afmetingen van de "personal space"), noodgedwongen 

door andere individuen wordt gepenetreerd, eenieder een afwerende houding goat aanne

men, die o.m. in de wederzijdse blik tot uiting komt en aldus meestal geen twijfellaat 

ontstaan over de bereidwilligheid tot verdere sociale contacten. De tijdsduur van een der

geli jke verwerende houding is nochtans meestal beperkt en de frequen tie van dezelfde 

ontmoeting normaal gering. 

Bij de boven vermelde woonsituatie wordt in grotere woondichtheid om zo te zeggen 

een soort 11 woonbubble" onvermijdeli jk gepenetreerd. De verdedigende houding die men 

daarbi j kan aannemen door de negeri ng van de aanwezi ghei d van de gebuur, spi j ts de 

frequentie en de duur van de ontmoeting, is echter beperkt. Bijzonder wanneer het 

groeten bijna onvermijdeli jk wordt, wi I men de verdedigende houding niet in een soort 

vijandigheid Iaten ontaarden. Dus eenmaal de eerste stop (de begroeting) gedaan is, 

wordt het des te moeilijker gezien de tijdsruimte van de 11face to face", de verdere 

contacten of te remmen. Zelfs met een visuele afscherming bli jft de wederzijdse aanwe

zigheid nog waarneembaar door tolrijke tekenen. Nochtans wordt door het feit van de vi

suele afscherming de verplichte communicatie geheel of minstens voor een groot deel uit

geschakeld. Zij voert dus tot een betere relaxatie in functie van de gestelde verwachting 

en behoefte aan anonimitei t met behulp van de visuele privacy. 
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7.3.C. De ontmoeting aan de voardeur 

Eenmaal dat het private territorium, dat zich meestal in de achterstroken en zijstroken 

van de DRH localiseert afgeschermd is, stelt zich de vraag hoe de ontmoeting in de open 

voorstrook en in de openbare zone zich zal voordoen. Het volt buiten deze studie om de 

ontmoeting in de openbare zone van een anonieme · wi jk grondig te ontleden. De ont-

moeting bij de toegang tot het private territorium of in de open voarstrook is echter nader 

te onderzoeken in het kader van de klein~ buurt samengesteld uit een beperkt aantal DRH. 

Uit de sociale onderzoekingen blijkt het groot aantal keren dat men dagelijks bij de huis

deur verwijlt, waardoar mag besloten worden dat de kans op ontmoeting bi j de voordeur 

relatief groat wordt. Die ontmoeting heeft deze bi jzonderheid dat hier de identi teit op 

het voorplan treedt. Hier leert men daadwerkelijk wie men is en waar men woont. 

De sprekende aanwezigheid van de naamplaten aan de voordeur vall en bui ten beschouwing. 

Het verwijlen aan de voordeur geeft aan eenieder in de omgeving de mogelijkheid, het heen 

en weer gaan van de bewoners en hun eventuele bezoekers te volgen. Het gebeuren aan de 

voordeur van de buurlui kan ofwel gons toevallig waorgenomen worden ofwel integendeel 

opzettelijk worden nagegaan. Men zal moeten toegeven dat zelfs de herhaaldelijk onvrij

willige confrontatie met het doen en Iaten van de gebuur, de nieuwsgierigheid wekken 

zal van bepaalde mensen. Eenmaal dat die nieuwsgierigheid gewekt werd, ontstaat dan ge

makkelijk dit soart "surveillance" van de ene buur door de andere, die aan de basis kan 

liggen van een spanning, die tussen de ziener en de geziene zou ontstaan. Dit veroorzaakt 

een zekere ergernis bij lieden die behoefte voelen aan anonimiteit. 

Deze situatie kan door ruimtelijke schikkingen gedeeltelijk vermeden worden waarbij 

de strook aan de voordeur waar normaal moet gewacht worden op het open en van de deur, 

afgeschermd wordt van inkijk door de buren. Hierdoar wordt de vrije toegang van de des

betreffende woning ontegensprekelijk gevrijwaard en de kans op anonimiteit kan derhalve 

vergroten. Is het mogelijk die schikking,die tot het definitief ontwerp behoort,reeds door 

het bestemmingsplon te bekomen ? 

Men moet daarom de vraag stellen vanuit welke standplaats men de toegangsdeur van de 

gebuur het best kan bespieden ? Dit gebeurt natuurlijk het gemakkel i jkst van achter het 

roam of iedere plaats waar men van een zekere verdekking beschikt. Het opvallend af

kijken vanuit een standplaats in de DRH, stelt de kijker bloot en schept een bepaalde 
11 malaise 11

• De ziener wordt in een dergelijke context min of meer in het gedrang gebracht, 

want die attitudes beantwoorden niet aan de woonzeden of de coden van de door hem ge

kozen buurt. 
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Het is derhalve waarschijnlijk wenselijk in een anonieme buurt de rechtstreekse inkijk 

op de wachtruimten voor de toegangsdeur van de wederzijdse geburen te verhinderen, 

zodat ze noch gewild noch onvrijwillig, niet systematisch met het gebeuren bij de buren 

worden geconfronteerd. 

7.4 Schikkingen voor het bestemmingsschema . 

Het onderscheid tussen het bestemmingsschema en het eigel)li[k ont¥-(erp is hier niet zo ge

makkelijk theoretisch uit elkaar te houden. Bijzonder omdat binnen de bouwgrenzen van 

het bestemmingsplan oneindig veel mogelijkheden aan het inbouwen van het definitief pro

ject worden gegeven. 

Wij kunnen echter pogen bepaalde schikkingen of verordeningen voor te stellen die aan de 

kleine buurt een zeker begin van anonimi tei t zouden geven. Di t betekent dat gezinnen die 

aan anonimiteit bijzonder belong hechten die percelen zouden verkiezen waar zij hun eisen 

gevrijwaard zien door de bestemmingen van het plan. Het vermijden van de gekende "vis 

a vis11 is natuurli jk een aanvaardbare vereiste die men volgens volgende voorbeelden kan 

herleiden of uitschakelen : 

1. Een voldoende breedte van de toegangsweg of de straat om het aanbrengen van een 

tussenstrook met hoog groengewas toe te Iaten, waardoor de inkijk in zomer (en win

ter naargelang het gekozen groenplan) wordt verhinderd. 

2. lndien een bevoordeelde oril:intatie wordt geaccepteerd voor de woonzi jde van de wo

ning, dan kan ook de inplanting van twee tegenover elkaar liggende woningen, langs

heen de toegangsweg, afgewisseld worden (in de breedte en in de diepte). D.w.z. de 

voordelig beoordeelde oril:intatie vraagt een ruimere dimensie van de woonstrook van de 

DRH, die bijgevolg hier afwisselend enerzijds de zij- of achterstrook is en qnderzijds 

ook de voorstrook kan zijn. Die waning die van een grate voorstrook wordt voorzien, 

moet tevens de kans krijgen die voorstrook tegen inblikken van op straat te vrijwaren 

en af te schermen t .o. v. de tegenoverliggende waning. De opvatting b. v. van een 

tuinmuur waarbij dan de wachtzone voor de huisdeur bijzonder wordt beschermd kan 

hier een degelijke oplossing bieden. Een dergelijke inplanting vindt men frequent bij 

de historische Bulgaarse woningen die sterk op privacy waren ingesteld wegens de 

Turkse bezetting. 

3. Het voorscl,rijven von verdekkende kleinere binnenhofjes aan de toegangszijde. 
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4. Het uitschakelen van de "vis a vis" door de inplanting van de bouwma;sa's. 

o.a. a. De afwisselende richting van de verplichte bouwrichting. 

b. Een vertande bouwlijn (of bouwrichting). 

Zie figuur 33.43 33. 44 . 

De gedragslijn van de anonieme buurt wordt door bepaalde sociologen en politiekers 

dikwijls als nadelig voor de vorming van buurtgemeenschappen beschouwd (In volgend 

hoofdstuk, zullen wij dan de behoefte aan privacy t.o.v. de behoefte aan sociale con

tacten afwegen). Er is weliswaar een onderscheid te maken tussen de vorige behoeften 

aan privacy en de anonimiteitsbehoefte. De anonimiteit is noch aan tijd of plaats gebon

den maar behoort meer tot een constante gedragslijn onafhankelijk van tijd en plaats. De 

door Jane Jacobs (1961) geschetste vrije relaties zonder enige verbintenis, staan ervoor 

in dot hier geen blijvende nauwe gemeenschapsbanden ontstaan. Of de buurtgemeenschap 

op zich een werkelijke algemene behoefte is, kan worden in twijfel getrokken. Hoe de

ze anonimiteitsbehoefte zich tegenover de verwachtingen aan sociale contacten in de 

buurt in de toekomst zal ontwikkelen is moeilijk te determineren. De verstedelijking 

blijkt een constant vorderend proces te zijn en de terugkeer naar de residentiewijk be

lemmert spijts het groeiend contact met de "gemeentelijke 11 sfeer, geenszins dit proces. 

Toch zien wij sporadisch voorbeelden van woongroepen en familiegroepen ontstaan. Wat 

op een tendentie voor de toekomst zou wijzen. 

Uit de verplichting de grondoppervlakten ook voor woondoeleinden te reduceren en gro

tere woondichtheden te accepteren, kan de hierboven geschetste verdedigende gedraging 

echter versterkt worden. Oat betekent dat er een sterke tendens zou bestaan om bi j deze 

engere DRH de scheiding systematischer en met een grotere afschermende waarde door te 

voeren. Als voorbeeld verwijzen wij opnieuw naar de inplanting van de perceelgrens in 

de meeste DRH-types. 
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BIJL. 33.A Geluidsabsorptie van GROENZONES. 

33.B Geluidsstoringen door GEBUREN. 

A De geluidsabsorberende eigenschap van de planten is 
te verklaren doo~ het feit dat de geluidsgolf bij door-
gang door hagen of bomen aen dael van zijn energie ver-
liest, enarzijds door de opgewekte bladbewegingt ander-
zijds door diffuse reflaktia. Daze geluidsvermindering 
is stark frekwantieafhankelijk en wel in deze zin dat 

de hoga frekwentias starker geabsorbeerd worden dan de 
lage. 

Tabel 33.A1 geeft enkela meetresultaten bij dichtbe-
bladerda gewassen. De waarden hangen, zoals men zietf 
zeer stark af van de richting van de geluidsgolf ten 
opzichte van de bladeren. 

125- 500- 2000Hz 4000Hz 300 Hz 1000Hz 
Absorptie (dB/m) bij niet meet-
loodrechte inval baar 0,08 0' 10 0,25 
Absorptie (dB/m) bij zeer 
evenwijdige inval gering 0,03 of 1 o 0,30 
Absorptie (dB/m) bij 
schuine inval o, 10 0,30 0,40 0,50 

De geluidsvermindering verschilt ook stark naargelang 
het soort beplanting. In Duitsland hebben Meister en 
Ruhrberg de invloed van groenaanplantingen op de voort-
planting van verkeerslawaai onderzocht en in meerdere 
publikaties neergelegd. De belangrijkste resultaten zijn 
in tabel 33.A2 samengevat. 

Gemiddelde absorptie (dB/m) 
200-400 400-800 800-1600 1600-3200 3200-6400 

Pijnbomen 0;08-0,11 0,13-0,15 0' 14-0' 15 o, 16 0,19-0,20 
Jong 
pijnhout 0' 1 0-0' 11 0' 10 0,10-0,15 o, 16 0,14-0,20 
Sparren 0' 10-0' 12 o, 14-0,17 0' 18 0' 14-0' 17 0,23-0,30 
Loofbomen 0,05 0,05-0,07 0 '08-0' 10 0' 11-0' 15 o, 17-0,20 
+ kreupel-
hout 
Dichte 
hagen 0' 13-0' 15 o. 17-0-25 0' 18-0; 35 0,20-0,40 0,30-0,50 

Bruckmayer geeft ons volgende waarden: tabel 33.A3 

Vermin de ring van geluidsniveau (dB/100m) 

37-75 75-150 150-300 300-600 
Gras 0,33 1 2,3 3 
Loofbomen + 1 '7 
kreupelhout 

2,7 5 6 

600-1200 1200-2400 2400-4800 4800-9600 
Gras 2,3 1 - -
Loofbomen 6,7 10 17 23 
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BIJL. 33•A Galuidsabsorptie van GROENZONES. 

33.B Geluidsstoringen door GEBUREN. 

We moeten er echter over waken daze waarden niet al 
te optimistisch te interpreteren, In verband hiermee 
willen we de bakend geworden uitslagen van Eyring 
naar voor brengen, die metingen heeft verricht in de 
Indonesische jungles. 

Hieruit leidt men a£ dat om de lage frekwenties 10 dB 
te dampen, ongeveer 100 m van de dichtste jungle zouden 
nodig zijn. Bijgevolg kan men de dikwijls vooropgezette 
thesis dat een haag of een rij bomen zou volstaan om 
het verkeerslawaai van de woningen weg te houden ala 
louter illusoir van de hand wijzen. 

B Een vrijwel analoog onderzoek werd in 1968 in Noor
wegendoor het instituut Gally gedaan. Volgende beslui
ten warden getrokken na ondervraging van ongeveer 1600 
personena het hinderlijkste lawaai komt voort van motor
voertuigeh en het percentage gestoorde mensen is duide
lijk vE!el groter bij een stedelijke dan bij een lande
li,ike bevolking, ( tabel 33 •. B) 

Aantal door lawaai gestoorde mensen 
op 100 ondarvraagden 

Type van lawaai gemiddelde in atedelijke in landelijke 

motorvoertuigen 
vliegtuigen 
treinen 

l~eburen 

Tabel 33.B 

van alle zones zones 
ondervraagden 

17 20 11 
3 4 1 

4 5 1 

5 6 3 

Daze bijlagen warden ontleend uit een studie opgemaakt 
op de R U G waaraan wij ala vertegenwoordiger van de 
werkplaats voor architectuur ( Faculteit van Toegepaste 
Wetenschappen) hebben deelgenomen. 

I 



Deel 3 Hoofdstuk 4 

DE DRH ALS MILIEU VOOR SOCIALE CONTACTEN 

1 • De behoefte aan sociale contacten in de buurt 

Het opbouwen van sociale groepen en het vestigen van homogene gemeenschappen bl ijken 

aan onze snel evoluerende maatschappij complexe problemen te stellen. Ook in het kader 

van het woonmilieu behoort deze vraag tot een niet te onderschatten twistpunt. Dit pro

bleem stelt zich onder meer in twee belangrijke fasen van het antwerp : 

Vooreerst moet men bij het opmaken van het programma van een woonbuurt weten te 

vernemen welke de verwachtingen en de behoeften zijn van de toekomstige bewoners. 

Men is dus verplicht te onderzoeken in welke mate ook sociale relaties gewenst zijn 

34.01 

om de keuze van de DRH te verantwoorden. Het gaot er niet aileen om de directe wen

sen te leren kennan maar, indien mogelijk, eventueel latere behoeften te voorspellen. 

Ten tweede stoat de ontwerper voor hef probleem of er in het project materitile cata

lysatoren kunnen en mogen voorzien worden, waardoor de geplande fysieke omgeving 

een dergelijke stimulerende sfeer biedt zodat een sociale interactie ongedwongen ant

stoat. 

Volgend ci toot .van Herbert J. Gans in 11 Environmental Psychology 1970" schept het ver

moeden dot de ontworpen omgeving door hoar ruimteli jke schikkingen en vormen een invloed 

uitoefent op het sociale gedrag van de bewoners in het roam van de fysie'ke buurt : 

"The architect who builds a house or designs a site plan, who decides where the roads 

will and will not go, and who decides which directions the houses will face and how 

close they will be, also is to a large extent, deciding the pattern of social life among 

the people who will live in those houses ... 

De behoefte om afs individu, als mensenpaar of familie tot een bepaalde gemeenschap te 

behoren, blijkt heden ten doge zoals vroeger uit de algemene gedragslijnen. lndien men 

daaraan wil tegemoetkomen in ~et roam van de woonbuurt dan moet men de nodige aan

leiding daartoe in de sfeer van die buurt kunnen vinden. 
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Een ontwerper voelt intullief aan dot niet iedere woonbuurt de ideale sfeer verwezenlijkt 

voor iedereen. Zo bli jkt het eveneens logisch dot o .a. de grate meningsverschi lien tussen 

de voorstanders en de tegenstanders van het "establishment" tot ui ting zou komen in de 

gedragslijn bij het wonen. Dit zal dan onvermijdelijk waarneembaar zijn in de sfeer van 

hun respectieve buurt. Wi j verwi jzen naar dit voorbeeld omdat op het vlak von sociale 

gebondenheid, hier vermoedelijk specifieke verschi lien tot ui ting zullen komen. Bepaalde 

attitudes schijnen nochtans verband te houden met de leeftijd van de participanten. ln-

dien men voor de toekomst een aangepast woonmilieu wil ontwerpen, dan is het van belong 

te vernemen of bepaalde gedragingen tot een _!_e~~iid _ofwel tot een _9.e_!!e_!:.ati~ behoren. 

Jongere mensen en gezinnen blijken inderdaad soms belong te hechten aan het gemeenschaps

leven in de buurt. Vooraleer te investeren in dergelijke "sociopetale" woonmilieus, moet 

men zich dan toch een paar vragen stellen : 

- Zal een dergelijke gedragslijn zich in de gehele samenleving ontwikkelen of tot 

bepaalde kringen beperkt blijven? 

-Goat die sociale gedragslijn van de huidige participanten zich niet wijzigen in de 

loop van de jaren ? 

Voordeontwerpers zelf is het onmogelijk daaromtrent verantwoorde opties te nemen bij 

het vastleggen van het woonmilieu. Zij kunnen t.a. vaststellen dot zelfs de gespeciali

seerde sociologen, in di t verband aileen diverse prognoses voor de toekomst we ten voor te 

leggen. Het blijkt echter dot naarmate de banden van de traditionele gemeenschappen 

scherper worden gecontesteerd, nieuwe groeperingen een grotere expansie zullen nemen. 

In bepaalde informaties, kan men de tendens ontdekken dot meer en meer informele groe

peringen een voorrang genieten op formele groeperingen. Een vrijblijvende verbintenis 

krijgt bli jkbaar de voorkeur. 

Dot zich al of niet gemeenschapsbanden in de directe buurt kunnen ontwikkelen volt niet 

te bewijzen, wei stelt zich o.m. de delicate vraag of die verbintenissen al of niet als 

vri·jblijvend te beschouwen zi jn ? 

Uit onze voorgaande studies kan worden besloten dot in onze samenleving een voldoende 

vri:jheid van keuze voor de woonplaats gewenst is. Daarmee bedoelen wij dot geen dwin

gende factoren aanleiding mogen geven tot het aanvaarden van een ongewenst woonmi lieu. 

Als dwingende factoren zien wij o.a. doorslaggevende financi~le beperkingen of complexe 

verplichting van een zekere lotsbestemming. Binnen de grenzen van bepaalde kompromissen 
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moet ieder huishouden zich, in een aangepaste woonbuurt, een huiselijk milieu kunnen 

veroorloveA'. Dit milieu beperkt zich niet tot de e:'lgere huiskring maar omvat de sociale 

omgeving. 

De bovenvermelde sociale ve,·bintenisse:'l, die men aangaat bij de ongedwongen keuze van 

een buurt, bepalen de gedragslijn die me:"! veronderstelt te willen aannemen t.o.v. zijn 

directe me:'lselijke wooraomgeving. De mogelijkheid van een dergelijke keuze vereist na

tuurlijk ook een uitgebreid aanbod vanwege de bouwmarkt. De systematische planning van 

dit aanbod omvat,in het roam van onze studie, o.a. de conceptie van de verschillende 

H/DRH-types in verband met de vorming van de buurt. De keuze moet dus zo worden ge

richt zodat eventueel gewenste sociale relaties worden bevorderd terwijl ongewe:1Ste rela

ties worden vermeden. Dot hierbij een bepaalde flexibiliteit opnieuw voorrang verkrijgt 

vol gt ui t de bovenverme! de vragen, die geen eensl u i ten de an twoorden bekwamen. De 

vraag die zich voor de ontwerpers stel t is hoe door de conceptie van de H/DRH-eenheden 

en hun eventuele aaneenschakel ing, de verbondenheid van de families onder elkaar wordt 

gestimuleerd of tot de gewenste verhouding herleid. Waar en hoe de samenhorigheid van de 

mensen zich kan ontwikkelen wordt door Proshansky- I ttelson en Rivlin (1970) als volgt 

simplistisch benaderd : 

"The home is for the family and the outdoors for recreation and socializing." 

Hierbij komt de nadruk op de specifieke intimiteit in het huis terwijl de ontmoe~ing met 

de andere 110utdoors" wordt gelocaliseerd. De fysieke relaties die door de schikkingen in 

de DRH ontstaan, scheppen een van de 11outdoors 11 milieus waar de sociale relaties kunnen 

plaatsgrijpen. Daaruit mag vanzelfsprekend niet besloten worden dot naast elkaar wonende 

families onvermijdelijk vriendschapsbanden sluiten en dit rondom het huis plaatsvindt. ln

tegendeel, het eigen terri torium dot deel uitmaakt van de DRH schept een ruimteli jke 

omstandigheid, die het aan de familie mogelijk maakt zich ook af te zonderen. 

Daarom wordt het eengezinshuis dikwijls als dot woontype bestempeld waar de sociale af

zondering het meest frequent is. De Duitse sociologen geven dit een pejoratieve omschrij

ving : "Das Gluck im Winkel 11
• Vel en beschouwen inderdaad de contacten van het gezin, 

al:s eel van de samenleving, onontbeerlijk voor de bloei van onze maatschappij en vermoe

den dot de ontegensprekelijke fysieke afzondering in het huis aan de familieleden (bij

zoilder het kind} een kans biedt om zich tot asociale wezens te ontpoppen. lndien wij die 

opinie vaststellen in het roam van het eengezinshuis, moet nochtans de aandacht getrokken 

worden op het feit, dot ook achter de deur van de flatwo:-~ing, de vervreemding van de be

woners t.o.v. hun sociale omgeving een werkelijkheid is geworden en dit wellicht nog in 

arotere mate. 



Het is dus onwaarschijnlijk dot het eengezinshuis meer dan een onder woningtype de 

sociale contacten met de omgeving bemoetUjkt. 

H.P. Bahrdt (1961) wijst in dit verband op de geest van de grootstad en niet op het wo

ningtype wanneer hij het idee van Isaacs vermeldt : 
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"Isaacs hat recht, wenn er fragt, ob der Begriff der Nachbarschaft in Grosssttldten 

nicht sinnlos sei. Er hat so lange recht, wie wir die Nachbarschaften nach klein

sttldtischem Muster als unabhtlngige, bis zu einem hohen Grad autarke Einhei ten 

auffassen • " 

Dit zou zelfs de sociale rol van de buurt in het gedrang brengen. Toch moet ook rekening 

gehouden worden met een andere opinie zoals die van Alex. Mitscherlich (1965.8): 

"Es wtlre aber immerhin einer systematischen Erkundung wert, ob der Stadtbewohner 

neben seinen im Laufe der Lebensgeschichte geknUpften Bekanntschaften nicht ouch 

noch zu freundschaftlichen Kontakten in der Nachbarschaft berei t wtlre ." (p. 73) 

Men kan eveneens in overweging nemen dot de woonbuurt een van die milieus is, waar 

vriendschap kan worden gesloten onder verschillende types van mensen, zoals o.m. door 

Chombard de Lauwe (zie J. Onimus - 1969) gewenst schi jnt : 

"En fait !'education se fait dans une rencontre d'hommes d'Sges differents, de cate

gories differentes, de milieux differents, qui cherchent entre eux & se comprendre, 

& se perfectionner, & creer ensemble. 11 

Uit het voorgaande blijkt dot eventueel sociale contacten in de buurt gewenst blijken 

maar dot, gezien de diversiteit van de vraag, een grote verscheidenheid en zelfs een ze

'kere flexibiliteit van de ruimtelijke situaties gebaden is. De keuze van de H/DRH-types 

en hun aaneenschakeling moet dus een rijk aanbod bieden aan dergelijke ruimtelijke 

schikkingen. 

2. De aanleidingen tot sociale contacten 

Oe ruimtelijke schikkingen die de schakeling van de huizen in de buuft schept, is niet 

het enige "outdoors" milieu voor sociale interactie. Er kan aan de behoefte aan sociale 

contacten en groepsvorming door andere omstandigheden worden voldaan, nl. : 
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- In de banden met de bloedverwanten, die onafgezien van de proximiteit van de wo

ningen van de leden, toch min of meer in stand gehouden worden. 

- Uit vriendschap of uit allerlei handelingen en interessen in groeperingen en vereni

gingen. Naar aanleiding van octiviteiten, verwachtingen en behoeften of op grand von 

"homogeneity", groeien nouwere reloties tussen bepaolde gezinnen of leden von de 

gezinnen, zonder dot daarom een notJwere buurtschap een rol goat spelen. Terug bij 

Proshansky- lttelson en Rivlin (1970) vinden wij: 

"Homogeneity, he argues, is more significant in creating a large number of 

friendships, than is proximity 11
• 

Het begrip van homogeni tei t in het roam von de buurt is niet eenvoudig te omschri jven. 

Een onderscheid kan worden gemaakt tussen de gewenste e:1 de opgedrongen homogeni teit 

die respectievelijk door een "vrije" of een "gedwongen 11 keuze van de buurt ontstoat. 

Hierdoor krijgen de zg. "rough people'!die behoefte hebben oon sociale communicatie met 

de buur, de kons zich oan 11 respectoble people .. op te dringen. Het omgekeerde bestaot ook 

nl. buurten waar deze laatste aile mogelijke sociale interoctie onverbiddelijk afsnijden. 

Wij kunnen in verband met di t deel, de homogeni tei t von de buurt beperken tot de optiek 

om in de buurt al of niet een bepaolde vorm van gemeenschap te vinden. Die gemeenschap 

kon zich beperken tot de consensus tussen de buren om een absolute anonimi teit te behouden, 

of omgekeerd uitgroeien tot de sfeer gewenst door de hogervermelde 11 grootfomilie 11 (zie 

deel 2.1). 

3. De buurt ols catalysotor van contocten bij de ontmoeting 

Onderzoekingen over die sociale relaties dienen volgens onze mening door andere disci

plines nog verder te worden uitgebreid, waarbij het complexe samenspel van tolri jke focto

ren die ol of niet met de fysieke omstandigheden somengaan, eventueel uit elkaar worden 

gehouden. 

Het onderzoek moet daorbij vooreerst bij de zuivere vaststellingen blijven over de ver

wachtingen en behoeften von de bewoners. Sociale ideologieUn of sociale reformen moe ten 

dan buiten beschouwing blijven. Wij geloven dot heden kan worden aqnvoord dot de plan

ning de ontwikkeling von woonzeden moet begeleiden en niet mag of zelfs niet kon preci

piteren. 
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Gevreesd wordt dat indien de behoeften van de diverse bewonerstypes moeilijk te cata

logiseren vallen, ook de interactie tussen de fysieke vorm van de buurt enerzijds en hear 

sociale aspect anderzijds moellijke problemen stelt. Bij het ontwerpen van de huisomgeving 

dringen zich nochtans beslissingen op die bewust of onbewust een kleinere of grotere in

vloed op de sociale gedragslijn van aile leden van de families in de buurt kunnen hebben. 

lndien een famtlie vrij moet kunnen kiezen en onafhankel ijk bli jven van de wil van de 

andere families uit de omgeving, moet ook het individu over een zekere vrijheid beschik

ken (zie deel 2. 1) niet aileen in het ream van de buurt maar ook t.o.v. de sociale attitude 

van de eigen huiselijke kring. Het moet dus b.v. can een lid van de woongroep mogelijk 

worden gemaakt zijn eigen gedragslijn ncar keuze te bepalen, onafgezien van de attitude 

van de andere I eden van zi jn woongroep. Hi j stoat dus als onafhankelijke pool tegenover 

de buurt. 

Er bestaan dienaangaande o.a. twee bronnen van conflictmogelijkheden, nl. : 

1. De storing van de contacten omdat een van beide polen (dus individu of gebuur) 

de relatie wenst te beperken, of zelfs te onderbreken of integendeel te ver ui t 

te breiden. 

2. De storing van de contacten omdat een van beide polen (dus een gebuur) door 

zijn eigen woongroep wordt verhinderd om de relaties verder te zetten, uit te 

breiden of te beperken. 

De divergentie over de behoeften ontstaat dus ook in de familie zelf. lndien de sociale 

contacten onvermijdelilk ~i!!_n~'!het eigen territorium van een familie moet pleats grijpen, 

moet een zekere overeenkomst tussen de familieleden aanwezig zijn. Kunnen deze contac

ten echter ~u_!_t_!n_het private territorium van een familie in een gemeenschappelijke zone 

pleats vinden, dan stoat ieder familielid (het kind b.v.) vrijer in zijn handelswijze. Eei1 

dergelijke zone kan tot de openbare zone behoren of binnen de grenzen van verschillende 

private DRH worden gepland en een soort half-private zone scheppen. De localisatie van 

de contacten, moet echter rekening houden met het begrip van de tijd welke deze contac

ten innemen. Di t geldt voor de duur die aan de contacten wordt besteed, voor het ogen-. 

blik en de frequentie van de contacten. Vanzelfsprekend speel t de inhoud en de motivatie 

van die relaties eveneens een rol. Verder komt ook het probleem hoe de sociale contacten 

op basis van de fysieke woonbuurt, kunnen uitgroeien tot een werkelijke sociale gemeen

schap indie:1 zulks wederzijds gewenst is. 



Men onderscheidt dus enerzijds omstandigheden van pleats en tijd, anderzijds wie in 

contact wenst te treden met bepaalde buren en in hoever die contacten worden door

gedreven. 

De ontmoetingsruimte kan hoogstwaarschijnlijk een catalyserende werking uitoefenen. 

Het fysieke en ,psychische milieu dot men hier vindt, zal de pleats en de tijd van de 

ontmoeting befhvloeden, alsook de perso•1en uit de families die zich aangetrokken voe

len. Een goede speelplaats en eer'l rustige bank zijn verschillende attractiepolen, die 
I 

zich tot bepaalde personen met een zekere motivatie rich ten. De gemeenschap die dan 

kan Or'ltstaan is oak verschi II end van aard. 
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De grate diversiteiten die hier terug voor de hand liggen en de moeilijke prognoses zowel 

op het niveau van een theoretische studie als op het niveau van een antwerp, vereisen 

een grate verscheidenheid in het concept van het te bouwen mi I ieu. 

De ontmoetingsplaats voor mensen die een soort gemeenschap vormen moet net zoals de 

leefruimte van een familie, aan de groep deze geborgenheid bieden, die de sam~'lkomst 

bevordert. Er moet hier oak een graad van privacy door het ontworpen milieu geboden wor

den. Die graad van privacy zal in verband staan met de aard van de sociale contacten die 

door de buurtgemeenschap wordt gewenst. Wij zullen verder in dit deel van de studie een 

voorbeeld geven waarin de behoefte aan een eigen terri torium voor het spel van de kinde

renin de buurt tot uiting komt. Een totaal onder beeld geve11 de gemeenschapsruimten voor 
11grootfamilies 11 in gepubliceerde ontwet·pen in verband met "centraal wonen 11

• 

Dit alles wijst er op dot de overwegingen over privacy in deel 3.3 in verband met de fa

milie, oak gedeeltelijk in aanmerking komen bij het ontwerpen van de ruimtelijke voor

zieningen voor sociale contacten in de buurt. 

Als eerste overweging aangaande de H/DRH-eenheden, gezien in de optiek van een buurt, 

komt o.a. het vastleggen van de territoriale grenzen van de private, de half-private en 

de openbare zones. Hierin ligt naar onze mening reeds het grate verschil tussen de ontmoe

tingsplaats in de openbare zones en die in half-private zones, nl. het verschil van de pri

vacy van de sociale sfeer geschapen door de afbakening van dit territorium. Die grenslijnen 

zijn in grate woondichtheid zeer eng verbonden met de ligging van de grenzen van de ge

bouwen. Er kan nu reeds op gewezen worden dot bij het vPStleggen van die verschillende 

grenslijnen, een zekere elasticiteit voorlopig geboden is, enerzijds gezien de hogerver

melde gewenste diversiteit van het aanbod en anderzijds gezien de flexibiliteit in verband 



met de mogelijke evolutie in de sociale attitudes. 

4. Contacten om de H/DRH-eenheid 

4.1 Het binnenhuis, de DRH en de buurt 

Ook binnen de strikte intimiteit van zijn eigen kamer blijft het wonend individu af ... 

hankelijk van de fysieke omstandigheden van de DRH. Het roam o.a. is bij het woon

gebeuren heden ten doge nog altijd een onontbeerlijk element en het brengt tevens het 

onvermijdelijk contact met de buitenwereld. De grootte, de vorm, de ligging, de wijze 

waarop het functioneert, de technische verwezenlijking bepalen o.m. de aard van de 

privacy t .o.v. de DRH en de door omheen liggende buitenwereld. 

De openheid of geslotenheid van de DRH, d.w.z. de ruimtelijke conceptie van de bauw

volumes die deze ruimte begrenzen en vorm geven, alsook de lossere elementen en groen

massa's bepalen alzo de contacten van de intieme binnenruimte met de buurt. lndien de 

kamer of het binnenhuis kan afgesloten worden, tach is het contact longs de DRH met de 

buitenwereld niet uit te schakelen zeker niet bij kleinere grondpercelen. 

In een grotere woondichtheid kan het visueel beeld van de omgevende buitenwereld o.a. 

uit drie standpunten worden waargenomen : 

1 . Het perspectief op de grenszone met de toegangsweg die wij voorstrook genoemd 

hebben. Meestal is ook hier het contact met de openbare zone direct mogel ilk. De 

communicatie die ontstaot, door een gebeurlijke "vis-a-vis" wordt door de openbare 

tussenzone gehinderd, ze is bavendien zelden gewenst integendeel ze wordt meest

al negatief ervaren. 
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2. Het perspectief op de min (of meer) verwi jderde naburige gebouwen (huizen) in re

latieve "close up 11
• De DRH bestrijkt het eigen territorium en breidt zich verde•- i 1 

het terri tori urn van de naburige woningen ui t, of wordt door het scheidingselement 

afgesloten, of verlengt zich in de eventuele (reeds vernoemde) half-private ontmoe

tingszone. Zoals voorgaande situatie wordt een rechstreekse communicatie meestal 

niet gewenst, nochtans stelt zich de vraag of een dergelijke communicatie met die 

half-private zone niet positief zou ervaren worden ? Wij zul len verder de aandacht 

trekken op de nodige fysieke contacten (in het bijzonder visuele) opdat die zone 

spijts de strikte privacy van elk huis geen vereenzaamde sfeer zou krijgen. 
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Het visuele contact von de komer von een individu met die zone kan door die 

bewoner naar willekeur afgesloten worden, zijn privacy is dus enigermate gewaor

bargd. Het samenzijn von de andere kon een oanlokkende werking uitoefenen, 

zodat een dergel ijk visueel contact (meer ols een audi tief contact) en 11sociopetale 11 

werking uitoefent op het individu. Voor kinderen moet naar o. i. niet getwi jfeld 

worden en wordt het kind hierdoor ui t zijn get~oleerde situatie getrokken. 

3. Het perspectief op de transitieruimte die min of meer van de DRH ofgesloten wordt. 

De DRH brengt aldus differente woarnemingsbeelden van de buurt die ofwel klaar (en op

dringerig), ofwel verdoken (en discreet) ter beschikking kunnen staan voor de binnenruim

te. Visueel (en gedeeltelijk ook auditief) kunnen de blinden voor de ramen de communico

ties naar de buurt en die vanuit de buurt verminderen. De keuze (afhankelijk wei te ver

staan van de bauwtechnische uitrusting) van het individu blijft vrij t.o.v. de buurt. 

De contocten zijn gering. 

Zodra het individu de gemeenschappelijke WR betreedt komt hij in voeling met de gedeel

de woonsituotie von de fomilie. Voor hemzelf volt onvermijdelijk een deel von zijn eigen 

privacy weg en komt hij in de private sfeer van de groep terecht. 

In de woonkomer en in aile gemeenschappelijke ruimten van het binnenhuis stoat hij nu sa

men met de familie voor dezelfde woarneming t.o.v. communicaties met de omgevende buurt. 

Ook hier speel t de DRH de rol van tussenzone voor de verdere buitenwereld. Ook hier kan 

hij beslissen zich, samen met de fomilie, van die buurt in bepoolde mote of te sluiten of niet. 

Nochtons komt bii het eengezinshuis het contact met de natuur als een eventuele behoefte 

voorop. Zools reeds gezegd ligt in het directe contact met de natuur een von de specifieke 

woonwaorden van het eengezinshuis. De directe waorneming van en op de toegong tot 

die natuur in eigen territorium, is dan ook een normale eis bij de conceptie von het huis. 

Het contact met de natuur is hier een breed begrip. Het goat o.a. over het zitje in de open 

Iucht, het zonneboden, het tuinieren. 

De openheid van de gemeenschappelijke WR, meer dan de openheid von de individuele 

komer, brengt de intimiteit van het binnenhuis in de DRH dus in contact met de buurt. De 

hedendaagse freqyente conceptie van grotere glaspartijen (verder besproken) brengt daar-

bij een wisselwerking van een deel van de DRH (meestal de transitierl)imte) met de intimiteit 

von het binnenhuis tot stand. Waardoor dan het contact met de buurt meestol sterk toeneemt. 
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4. 2 De tronsi tieruimte - De DRH 

lndien een huis verschillende buitendeuren kon hebben, willen wij bijzonder die buiten

deuren (of wanden) noder beschouwen die noar bovenvermelde transitieruimte voert. Die 

ruimte, die ohder zeer diverse vormen o.a. als terros met of zonder beschutting of ols 

binnenpatio de bewoner naar buiten uitnodigt, speel t bi j de buurtcontacten een belang

rijke rol zelfs als ze meestal op privacy is gericht. Ze kan vanzelfsprekend goed afgesloten 

zijn zodat elk indringen van de buur absoluut ui tgesloten is of kan integendeel totaal open

staan voor inkijk of zelfs de buurman tot een bezoek uitnodigen. 

De uitrusting van deze buitenruimte kan op de meest diverse wijze worden uitgevoerd en 

aon strenge eisen inzake privacy tegemoetkomen, of worden gericht op samenkomsten met 

vrienden, of op ontmoetingen met de buren. In elk geval stoat die buitenruimte, zelfs 

wanneer zeals afgesloten patio werd opgevat, meer geE!xposeerd aan de indringing van

wege de buurt. Buiten in de open Iucht· bestaan ook meestal geen afsluitingsmogeli jkheden 

tegen inkijk en voorol de auditieve afscherming blijkt uiterst moeilijk. De nabijheid van 

andere gezinnen of woongroepen scheppe11 dus hier een pote11tieel aon communicaties op 

grond van de uitgewisselde signa len en tek~nen. Daarbi j spelen bepaalde gedragingen von 

de leden van beide families natuurlijk een overwegende rol, die door bouwtechnische con

cepties niet te conditioneren zijn. Een dichte ofsluiting van de onderscheiden territoria 

kon o.o. de scheiding accentueren maar de communicatie niet uitsluiten. Eel'l voorbeeld 

daorvon zijn de zware scheidingsmuren in de dichte bebouwde oude stodswi jken, die de 
11koertjes" van elkaar afsl uiten maar natuurli jk niet verhinderen dot men vonui t ramen 
11 inkijken 11 kan vermijden. Ook het gesprek van voordeur tot voordeur wordt hierdoor niet 

uitgesloten, indien de sociale sfeer daorvoor gunstig blijkt. Wij stellen t.o. vast dot in 

oude straten van de stod met die hoge mure11 tussen de tuinel'l van de huizen, de bewoners 

dikwijls aon de voordeuren met elkaar zoeken te proten. Noteren wij terloops dot dit ge-

sprek de privacy van de tuintjes niet hindert en dot· de strenge afsluiting de interactie wei

nig schaadt. Het straatje als deel van de openbare zone doet hier dienst ols ontmoetings

plaats. 

De behoefte aan contact is weliswaar de aanleiding tot die sfeer maar fysieke aspecten van 

de straat scheppen dan toch die sociopetole context, die de ontmoeting bevordert. Misschien 

drijft ook de te grote privacy en de ingeslotenheid van het koertje de leden van het gezin 

naar de ruimere ontmoetingsplaats? Dit alles zijn vaststellingen die in de huidige concep

ties niet mogen worden voorbi jgegaan .(Ais archi tecten stellen wij immers vast dot bi j be

paalde sociologen een grote belangstelling voor die buurtsfeer bestaat, die wij dan eventueel 

als vertolking van de behoeften van de bewoners beschouwen). 
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De inplanting en de voorschriften van het bestemmingsplan kunnen ter vrijwaring van de 

familiale privacy o.a. de bouwgrens op de perceelgrens voorzien (zie deel 33). Hierdoor 

worden dan onvermijdelijk de ka;'lsen op communicatie tussen de naburige families sterk 

herleid, zelfs in die zone die men als "koeren en hovingen" bestempel t. Zoals wi j gezien 

hebben wordt de privacy ook in de vri je Iucht doorgevoerd door de transitieruimte bij het 

intiemere binnenhuis te betrekken. Op zichzelf blijkt eet1 derge!ijke oplossing aile sociale 

contacten zoveel mogelijk uit te sluiten en aileen een gewilde sociaalgerichte gedragslijn 

kan de fysieke isolatie van de gezinnen doorbrekeil. 

Wij zijn echter van oordeel dot men een dergelijke situatie niet zonder meer als een moei-

li jk te overkomen hindernis voor sociale buurtschap mag beschouwen. Want door de grotere 

afscherming van de individuele privacy van de familie kan men zich als individu of als 

woongroep beter verdedigen tegen de ongewenste indringing van derden. Dit betekent echter 

ook dot men zich gemakkelijker kan vrijgeven bij het aanknopen van bepaalde sociale rela

ties in de buurt, zonder zich te ver te engageren, waarbi j dan de vri je keuze niet mag ver-

I oren goon. Men versterkt alzo zijn private burcht beter tegen aile indringing wat omge

keerd de onbevangenheid tegenover sociale contacten misschien zal vergroten. Nemen wij 

als test een Iegere tuinomheining in tegenstelling met de hoge koermuur. Dit goat de con

frontatie met de aanwezigheid van de buren bijzonder in grotere woondichtheid, onvermi j

delijk maken, daarbij goat zich dan meestal een conventioneel gesprek "opdringen". Dit 

schept vanzelfsprekend nog geen buurtrelatie maar wei de aanleiding ervoor. De vrees voor 

een dergel i jke opgedrongen si tuatie kan de ongedwongenheid van de gedragsl i jn schaden, 

d.w.z. dat de beschermingsdrang voor de eigen privacy, de sociale communicatie voor goed 

in het gedrang brengt. Door waar de vrijheid van keuze goat wegvallen, dringt zich een af

werende houding ter vrijwaring van de eigen woonsituatie op. Mogen wij dit vergelijken met 

de door Edw. Hall geschetste si tuaties in zi jn boek 11 Hidden Dimension 11
• Hi j stel t vast dat 

telkens wanneer een bepaalde psychische dimensie van de mens dreigt doorbroken te worden, 

de mens zich te weer stel t. lndien echter de bovenvermelde "woonbubble" (zie 33} wordt ge

vrijwaard kan hij waarschijnlijk zijn sociale dimensies zoeken te verruimen. 

Dit brengt terug de gedachte om de ter beschikking staande ruimte van de DRH tweeledig 

te ontwerpen, zodat een deel totaal voor de privacy wordt afgesloten terwijl het andere 

aan de buurtschap in ruimere maten wordt geopend. 

Wij blijven er ons van bewust dot zoals Wallace het uitdrukt in 11 Environmental Psychology 

(1970)" 

11 lt has been pointed out that if people are close together enmities may be increased 

as well as friendschips. 11 
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Een dergel ijke overweging brengt de behoeften zowel aan afgeslotenheid als een open-

heid van de ruimtelijke woonsituatie voor de bewoners op het voorplan. Het genieten van 

de buitenruimten, die aan de voorkeur voor het eengezinshuis verbonden is, wordt dan 

door de wisselvallige gedragingen van de buur niet in gevaar gebracht. De tweeledigheid 

van de DRH schept een rijkere woonsituatie waarbij naast de vrije keuze voor de afgesloten

heid, ook de keuze voor communicatie mogelifk wordt. 

Planmatig bekeken kan het intiemere binnenhuis zich vrij ongestoord in de buitenlu.cht 

verlengen (zie Osmose in een volgend hoofdstuk) terwi fl de overige 11 zone 11 van de DRH 

tot ontmoeting kan uitnodigen. Er stelt zich hier bij engere percelen wellicht een opper

v!akteprobleem, dot precies door een handige keuze van de DRH-types ook in grotere 

woondichtheid beter oplosbaar is. Men hoeft aileen daarop te wijzen dot de vermensing 

van de types waarbij sommigen meer en andere mindere grondoppervlakten vergen, een 

compensatie bieden voor de oppervlakten die voor de gemeenschappeli jke zonen moet 

worden vrijgegeven. 

4.3 De straat of toegangsweg- en -de buurt 

De weg vanui t de privacy naar de bui tenwereld voert langsheen een u:i tgangsdeur en even

tueel longs de voorstrook (wanneer zij bestaat}. In de openbaarheid is de communicatie met 

de buurt niet te ontwijken. De wijze van communicatie hangt natuurlijk van de wifk- en 

stadssfeer alsook van het individu af. Zi j werd o .a. door H. P. Bahrdt (1970} scherp afge

li jnd en ook in onze studie werd in BelgiEi een verschillende sociale gedragslijn vastgesteld 

in de residentiewijken in de omgeving van de grootstad en in die van de kleinere provincie

steden of gemeenten. 

Zoals reeds gezegd kiest men een buurt waarbij verrassingen nochtans niet uitgesloten zijn. 

Di t is t .a. soms het geval voor de eerste individuele bouwers in nieuwe verkavelingen in 

BelgiEi. Bij de aanvang van de ontwikkeling van een dergelijke verkaveling kan de eerste 

bouwer aileen gissen hoe de latere buurlu.i hun huizen zullen opvatten. Door de grondprijs 

en door de voorschriften tracht men dan angstvallig een bepaalde sfeer langsheen de straat 

voorop te stellen. Dit wordt een soort confrontatie van de identiteit van de verschillende 

naast elkaar wonende gezinnen met de identiteit die zij als woonbuurt semen zullen opbou

wen. De grondprijs en de hogervermelde voorschriften zijn vanzelfsprekend een aanwijzing 

voor een bepaalde uniformitt::it. Gezien de uiterst individualistische tendens van het Belgisch 

publiek, worden op grand hiervan geen strenge eisen aan het uitzicht maar wei enigszins 

aan de "status11 van het huis gesteld. 



Dit wijst op het feit dot zelfs bij een vrije keuze, de buurt niet oltijd de gewenste sociole 

sfeer brengt of zelfs no een bepoolde tijd niet meer oon de behoeften beantwoordt. lnder

daod een van beide of de buurt of de bewoner kon evolueren. Zelfs indien wij ons beperken 

tot de directe huisomgeving, blijkt ons dot het voorzien van specifieke ontmoetingsruimte 

in de openbore zone (of zelfs half-private zone) ols een soort "draineren" von de sociole 

behoeften von bepoolde bewoners noor een wei gedefinieerde pleats schijnt. Een dergelijke 

optie in het antwerp zou naar onze mening de gedragslijn van de individuele bewoner meer 

keuzevrijheid verlenen. 

Door het vermijden van of het verwijlen in die ontmoetingsplaatsen, kan hij immers zijn 

gedragslijn veruitwendigen. (Wij noteren dot pleintjes en openbaar green niet noodzakelijk 

ontmoetingsplaatsen z ijn). 

4.4 De half-privote zone in de DRH 

Communaute de maisons 

Een voorbeeld naar het 

" Pattern Language" of 

Chr. Alexander. (A.A. 1974) 

In elk geval scheidt de buitenmuur van het huis of de voorstrook meestal als voortuin of 

voorhof opgevat, de private binnensfeer van de buitenwereld. 

Voortuin en voorhof spelen een soort overgangsveld, die de brutale transitie dikwijls goat 

milderen tussen de openbaarheid en de private zone. Sedert jaren is die voortuinstrook zo

wat de "etiquette11 van de fatsoenlijke waning geworden. (Vandaar de conceptie van te 

kleine en ondoeltreffende voortuinstroken in Belgie'), 

De conceptie van een min of meer ruime zone, die toegankelijk is vonuit de private zones 

van aile woningen van een groep, komt meer en meer voor in actuele ontwerpen. Die zone 

kan eventueel ook rechtstreeks toegong verlenen tot de openbare zone. Ze behoort tot het 

private territorium van de gezinnen die deel uitmaken von die groep. Ze is ter beschikking 

van ieder individu von die gezinnen en behoort derholve niet meer tot het private territo

rium von elk huis maar ook niet tot de openboarheid. Wij noemden ze qe "halF-private zone". 



34.14 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een dergelijke strook en die stroken 

die vanuit de bestemmingen van de openbare instanties als gemeenschappelijk voor aan

palende percelen werden vastgelegd. Dit zijn o.a. erfdienstbaarheden, waarbij de eigen

dom tot sommige particuliere erven behoort maar toegankelijk zijn door de bewoners van 

aanpalende erven. Zij verlenen meestal een uitweg en hun gebruik wordt door wettelijke 

bepalingen dikwijls nauwkeurig omschreven en beperkt. Wij kunnen die b.v. als half

openbare zones beschouwen. 

De voorgestelde benamingen sloan echter in geen van beide gevallen op het eigendc;>ms

recht zelf. Dergeli jke beschouwingen behoren niet tot onze studie. 

Een half-private zone biedt mogelijkheden voor verschillende activiteiten, o.a. het spel 

van kinderen buiten het verkeersgevaar, de ontmoeting en vermaak voor jong en oud, een 

barbecue; al deze sociale activi tei ten die in het huidige woongebeuren wei degelijk aan 

de beurt komen of zouden gewenst worden. Hoar interesse wordt door veel actuele projec

ten (zie Architectuurtijdschriften) onderstreept. Hoar woonwaarde is dus erkend maar door 

een beperkt publiek. Ze biedt mogelijkheden voor een reeks behoeften die tot het wonen 

kunnen behoren, echter soms zwaar op een afzonderlijk budget per gezin wegen. Tussen 

verschillende gezinnen verdeeld betekenen de uitgaven voor dergelijke installatie een 

kleinere draagbare financiUie last. De grotere grondoppervlakten, o.a. vereist als speel

veld voor de grotere kinderen (7 tot 14 jaar), kunnen meestal aileen gezamenlijk door ver

schillende familiale budgetten gedragen worden. Bepaalde uitrustingen zoals een zwem

bekken, hobbyruimten, zi jn ook gemakkel ijker of zelfs aileen door een buurtgemeenschap 

te dragen. 

Een dergelifke conceptie van de woonbuurt, kan echter niet aileen steunen op loutere 

o·,rerwegingen inzake materiUie behoeften en financiUie voordelen, zij vergt naar onze 

mening een sociale optie inzake woonbuurt. In een dergelijk systeem staan de huizen 

niet meer gel'toleerd maar gebonden. Gebonden door het materiUie feit van de gemeen

schappelijke voorzieningen, waarvan het gebruik tot onvermijdelijke ontmoetingen voert. 

(Zie ook gebondenheid in deel 3 .5). 

Dit kan met de uitrusting van bijzonder flatgebouwen in BelgiU vergeleken worden. Nochtans 

is het niet te ontkennen dot de verhoudingen tussen buurlui bi j de eengezinshuizen anders 

Hggen dan in dergelijke flatgebouwen. Wanneer wij dit zeer algemeen goon bekifken stel

len wij vast dot de huidige Belgische wetgeving voor d~ 11appartementsgebouwen 11 bepaal-

de regelingen heeft getroffen, om de rechten en plichten van de mede-eigenaars te bepalen. 
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Dit geeft echter aan de dialoog inzake het beheer van deze eigendommen een zakelijke 

toon, waar aan de sociale behoeften en verwachtingen van de partners weinig kans tot 

Ol1tplooiing wordt gegeven. Kunnen dergelijke voorzieningen bij het ontwerpen van 

huisbuurten niet aan bod komen ? De ontmoeting van huisbewoners met hun buren inzake 

gemeenschappelijke voorzieningen krijgt, naar ons inziens, een meer ge~ngageerd karakter. 

Omdat het enerzijds heden te;1 doge veel minder frequent voorkomt, dus een bepaalde attitude 

veronderstelt, anderzijds omdat geen officiele gereQelde normen bestaan en hierdoor een 

actiever partidpatie wordt geeist. 

Uit de praktijk leren wi j dot bij het on twerp van het appartementsgebouw dus meer en meer 

gemeenschapsvoorzieningen aan de kopers worden aangeboden in tegenstelling met de resi

del1tiewijken voor eengezinshuizen. 

Bij het ontwerpen van eengezinshuizen zullen de promotoren dergelijke opties niet aanne

men zonder een verzekerde partidpatie van de toekomstige bewoners. Wot bewi jst dot het 

voorafgoandelijk "akkoord" van de gezinnen voor de onvermijdelijke sociole contacten die 

met dergelijke voorzieningen gepaard goon, als voorwaarde vooropgesteld worden. De fi

no1cit!le last is natuurlijk ook niet vreemd aon de aangenomen gedrogslijn (dit is ongeveer 

toch hetzelfde bi j het flatgebouw). 

Het vostleggen door het bestemmingsplon von een dergelijke ruimtelijke situotie bij de 

groepering van de H/DRH-eenheden, schept onvermijdelijk een gemeenschap van ver

schillende gezinnen. Eenmaol dot die gemeenschap op grond van een dergelijke uitrusting 

is tot stand gekomen, stelt zich de vraog hoe het individu en de familie zich dooroon zullen 

aonpossen. Dot betekent o.o. dot bij het ontwerpen de vraog dient te worden geste!d in 

welke mote de individualiteit en de privacy van ieder gezin moet worden gewaorborgd. 

Verwocht de bewoner opgenomen te worden in het geheel of vaelt hij de behaefte zijn 

individuoliteit verder te bevestigen? 

De trappen von de sociole gebondenheid tussen buren zijn zeer verschillend. Een beperkte 

opsomming geeft direct een idee doarover: het groeten, het gebeurlijk uitlenen van gereed

schoppen en diensten, langere !i)esprekken of samenkomsten, het gebruiken von gemeen

schappelijke uitrustingen, (hier) het bezit von beleven von een gemeenschoppelijke zone 

(half-private zone) ol of niet voorzien van belangrijke uitrustingen, uiteindelijk het ge

:tamenlijk beleven van bepaalde ruimten buiten of zelfs binnen het "huis 11
• 
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Datgemeenschappeli jk gebruikte zones niet nieuw zi jn, zien wij in de sloppen va1 de pro

ietarische waning van voorgaande eeuwen. De specifieke sfeer in dergel ijke aaneenscha

kel ing van verouderde H/DRH-eenheden behoort vanzelfsprekend niet tot dit onderzoek. 

4.5 De openbare ontmoetingsruimten t.o.v. de ha~f-private zone 

Bij de planning van woonbuurten behoren onvermijdelijk pleintjes en hoekjes, die niet ai

leen aan het totaalbeeld van de buurt of de wijk een aangenamer esthetisch aspect geven 

maar soms als ontmoetingsplaatsen zijn bedoeld. De ontmoeting die echter hier plaats vindt, 

verschi It van de intiemere sociale contacten in de half-private zo~~. Zander de sociale 

rol te betwijfelen van dergelijke goed aa:1ge!egde ruimtes in de buurt, voelt men direct aan 

dot het gemeenschappelijk territodum van de half-private zo11e een totaal verschillende 

can text biedt. Voor het spel van de kinderen o .a. is de half-private zone veil iger en ge

woarborgd tegen ongewenste indringing. Aan de andere kant biedt de openbare ontspannings

zone veel meer mogelijkheden voor verschillende (rijkere) ontmoetingen. Het is een min

der afgesloten sfeer. lndien de ontleding van die zones, bui ten de school vall en van de 

DRH, moet toch de vraag overwogen worden of zij de half-private zone niet overbodig 

maken. Di t zal o .a. afhangen van de graad van het bel even van het spmenzijn van de 

gegroepeerde families random die half-private zone. Het richt zich dus op het sociale 

aspect dot door de "expert" moet worden ontleed. Als architect vertrekt men noodzakelij

kerwijze meer van het ruimtelijk aspect. De geborgenheid van een dergelijke half-private 

zone kan op een dergelijke wi jze ontworpen worden, dot ze werkelijk aan de sfeer van 

die ruimte een eigen karakter verleent. In verband met het project is het dus iets anders 

dan openbare pleintjes die echter zo geconcipieerd kunnen worden dot ze praktisch aan 

de openbaarheid worden onttrokken en aileen voor de aanpalende bewoners of voor ge

accepteerde voorbijgangers dienstig zijn. Een typisch voorbeeld zien wij in bepaalde resi

dentiewijken random Brussel en elders, waar de aanpalende bewoners van de overheid 

de toelating krijgen zelfs 11 straten" volledig (soms tijdelijk) of te sluiten. Oorspronkelijk 

beoogde men het veilig spel van de kinderen maar uiteindelijk ontpopt zich in die kleinere 

en grotere buurten een gemeenschapsleven voor jong en oud. Die zones werden bijna van 

de openbare zone ontvreemd en zijn tot half-private zones omgewerkt. Wij zien hierin 

toch een aanwijzing om van de zogenaamde verkeersvrije straten in woongebieden tot 

half-private (of eventueel half-openbare zones) over te goon. Het gebruik van die straten 

sluit echter nauwer aan bij onze overigens zeer brede (of vage) programmatie van de half

openbare zone. Uit de publicaties zien wij dat ook in Nederland anonieme straatjes o.a. 

in het roam van de renovatie tussen huisblokken een eigen sfeer kregen waarbij een zekere 
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geborgenheid1 de bewoners naar de gemeenschappeli jke "buitenzone" moet uitnodigen. 

In Denemarken werden o.a. de diepere achtertuinen1 niet voor autobergplaatsen1 maar 

voor half-private of zelfs openbare ontmoetingen vri jgesteld. Dit a lies wijst erop dat naast 

de openbare zone en de strikt private tuin een tussenruimte meer en meer wordt gewenst. 

Dergelijke projecten zijn nog in een experimenteel stadium en daarin vindt men het argu

ment dat de flexibiliteit van nieuwe ontwerpen moet toelaten om eventueel naar de private 

model len terug te kunnen keren. 

5. Opties bij de samenstelling van de DRH in verband met de half-private zone 

5.1 Voorlopig flexibele projecten ? 
/ 

Er dient in dit verband onderstreept te worden dat bij een bepaald project de specifieke 

geaardheid van de buurt uit een sociaal onderzoek van de beoogde bevolking moet worden 

afgeleid. Vanzelfsprekend is dan op die basis een prognose van de buurt als sociale ge

meenschap voor dit beperkt project te maken. Hoe de buurt zich zal ontplooien na hoar 

verwezenlijking kan uit de analyse van reeds gebouwde gevallen gedeeltelijk worden ver

moed1 zodat de ontwerpers eventueel voor bepaalde modellen kunnen opteren. 

Er zijn verschillende punten in het programma te beschouwen met het oog op het bevorderen 

van eventuele sociale contacten vanuit het standpunt van de bewoners :de prognose van de 

behoeften en verwachtingen van de "vermoedelijke" bewoners van de te ohtwerpen buurt; 

de aan te wenden DRH-types en -modellen die daaraan "zouden" beantwoorden1 en de 

vaststelling van de respons aan de prognose en aan de toegepaste modellen na de verwezen-

1 i jki ng van de buurt. 

Hierbij zal de tijdsfactor een rol spelen. Wij onderscheiden o.a. de opbouwperiode1 de ont

wikkelingstijd1 en misschien ook de vervalperiode die e igen is aan sommige residentie

wijken. 

De optie om in het ontwerp een gemeenschappelijke uitrusting te voorzien (o.a. een half

private ontmoetingszone) moet reeds bij de bestemming worden gepland. Dit hoeft daar-

om niet definitief te worden vastgelegd1 moor als een mogelijkheid worden voorzien met de 

vermelde flexibiliteit. Uit de dubbelzinnige situaties in betrekking enerzijds tot de privacy 



en anderzijds tot de sociale contacten, kunnen in de DRH conflicten ontstaan die ten 

nadele van de sociale gedragslijn van de bewoners uitlopen. 

lndien sociale contacten in de buurt, de privacy van de woning in het gedrang brengt, 
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zal bi jna ongetwi jfeld de voorkeur aan de privacy gegeven worden. Wi I men geen gedrags

lijn opdringen door de schikkingen van het ontwerp 9an moet een herverkaveling van de 

half-private zone .mogelijk zijn. Zij kan dus in delen bij de private territoria gevoegd 

worden. Een gelijke verdeling is niet strikt noodzakelijk, integendeel, de verde ling zal 

op de verschillende H/DRH-types afgestemd moeten worden. Bestaan er gemeenschappelijke 

uitrustingen op dit gedeelte van het terrein dot ingenomen wordt door de half-private zone 

dan moeten deze gebouwen of elementen eventueel onafhankelijk ter beschikking van allen 

blijven bestaan. Dezelfde overwegingen kunnen op een verantwoorde wijze het inplantings

plan van de verschillende H/DRH-eenheden belhvloeden met inbegrip van het gemeenschap

pelijk gebied. 

Men moet in het ontwerpsteam bewust blijven dot het doorsnee woonpubliek dergelijke 

voorzieningen (half-private zones) voorlopig niet heeft ervaren. Het blijft bijgevolg bij 

de traditionele verkavelingspatronen. Een "nieuw11 project richt zich meestal tot een ge

motiveerd beperkt bewonerstype dot bereid is experimenten mee te maken. 

Nochtans moet erop worden gewezen dot, in grote woondichtheden met nauwere private 

H/DRH-eenheden, het invoeren van grotere ruimten, zelfs indien zij gemeenschappelijk 

zi jn, een ongekende woonwaarde kunnen vertegenwoordigen. De informatie van een breder 

publiek blijkt ons gewenst. Eenmaal dot het idee wordt aangenomen moet het naast de 

flexibiliteit, ook grondig worden bestudeerd om de kans tot slagen maximaal te verzekeren. 

5.2 De homogeniteit bij de groepering van de H/DRH-eenheden rond de half-private zone 

Sociale contacten zi jn meestal ook in de buurt sterk aan een zekere homogeniteit gebonden. 

Dit begrip werd reeds kort uiteengezet en typeert de gedragslijn van de verstedelijkte maar 

toch burgerlijk hedendaagse samenleving. Zij veruitwendigt zich zelfs in de heterogeen 

uitziende Belgische buurten. Want indien de huisjes zeer verschillend zijn van vorm, hun 

"kostprijs" ligt in dezelfde orde van grootte. Die homogenitei t die verband houdt met een 

inkomen en mogelijks ook met een standing, stoat tegenover de sociaal-culturele affini

teiten die zich in: de verschillende huisvormen meestal (Iaten) veruitwendigen. 
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lndien er echter bij de conceptie van de kleinere buurt een intentie bestaat het sociaal 

samenzijn van gegroepeerde families in bepaalde mate te bevorderen, dan wordt toch een 

bepaald type van homogeniteit gewenst. Als architect kunnen wij niet ingaan noch op de 

sociale, noch op de psychologische aspecten van dit samenzijn, maar zien er vooreerst 

het groeperen van H/DRH-eenheden in op een terrein. lndien de types zullen of kunnen 

verschillen 1zal wellicht de vorm van elk huis en van de groep liefst een zekere eenheid 

in expressie brengen (zie hoofdstuk 3.5). lnderdaad, de/intentie tot samenzijn veronder

s~elt een zekere bereidwilligheid van de toekomstige partners om de eigen privacy door de 

gemeenschapsvorm te Iaten conditioneren (aileen het afstaan van een deel:van het eigen 

territorium is een toegeving). De ontwerper denkt daarbij ook direct aan het project als 

plan en volume. Daarin zit o.m. de oppervlaktenverdeling en de vorm van de oppervlak

ten, van de private terri to ria en de half-private zone of strook. Daarin zi tten ook de 

H/DRH-eenheden en bijzonder de wijzen waarop ze worden aaneengeschakeld langs of 

rondom de gemeenschappelijke voorzieningen. De totale oppervlakte blijft beperkt, het 

eigen territorium van ieder huis moet worden herleid om de gemeenschappelijke zone te 

voorzien. De conceptie van een dergelijk woonmilieu stimuleert ongetwijfeld de creativi

tei t van de arc hi teet. 

De verwachtingen die aan een dergelijk concept worden gesteld kunnen niet algemeen 

worden geformuleerd. De participatie van de bewoners voor een bepaald project is voor

lopig voor het aanvaarden en het slagen van het opzet van belang, gezien direct op de 

subjectieve en objectieve inzichten van de toekomstige gebruikers kan worden ingegaan. 

Zij zelf zullen hoogstwacrschijnlijk geen inventaris van hun directe en latere behoeften 

weten voor te leggen gezien het gebrek aan ervaring. 

Wanneer wij de opstelling van de H/DRH-eenheden algemeen beschouwen, is het onbe

twistbaar dat de ligging van elke eenheid t.o.v. het geheel een diverse situatie schept. 

Daaruit volgt altijd dat dit een verscheidenheid van woonsituaties geeft, die op een ver

schillende wijze wordt gel:!valueerd. Denkt men b.v. aan de ligging t.o.v. de toegangs

weg dan zullen in de meeste projecten o .a. verschi llende afstanden en isola ties van de 

H/DRH-eenheden onvennijdelijk zijn. lndien daarbij nog aan het concept wordt gedacht 

om verschillende H/DRH-types samen te combineren, zien wij een grote verscheidenheid 

van bij de aanvang van de deelnemende woonsituaties van de gemeenschappelijke buurt 

(eenheid). De evaluaties van de zg. geprivilegieerde en benadeligde liggingen kunnen 1 

verschillen of niet verschillen. Een absolute homogeniteit is tenslotte niet gewenst. 

Wij moeten er aan denken dat o.a. zekere liggingen dic;hter bij het 11 gemeenschappelijk 

gebeuren 11 betrokken worden, andere minder en eventueel een vrijere uitgang naar de open-
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baarheid zullen bezitten. Er is dus vanuit de verschillende beoordelingsaspecten een keu

:m aan te bieden binnen een beperkte homogeniteit. 

5.3 De sociale contacten volgens tijd en plaats 

De sociale gedraging in nieuwe traditionele residenti@le buurten kent volgens verschillende 

getuigenissen een zekere analoge ontwikkeling tijdens het verloop van de jaren. 

Sommige onderzoekingen wijzen op een wisselende groei en een teruglopen van die rela

ties. Zij kan grosso modo op volgende wijze geschetst worden : 

1. Eerste periode. De gezinnen zijn meestal allen nieuwe buurtbewoners en staan voor 

analoge problemen die met een hemieuwde woonsituatie gepaard gaan. Wederzijdse 

contacten zijn in dit geval normaal zoals t .a. ook in andere bijzondere omstandig

heden die allen aanbelangen. 

2. Tweede periode. Eenmaal dot de problemen opgelost zijn en geen wederzijdse bij

stand nog een dringend karakter vertoont, blijken de contacten te verzwakken. 

3. Derde periode. Na een periode van plus minus vijf jaren blijkt zich gedeeltelijk 

onbewust een zekere "community spirit'' te vormen. 

lndien over de beide eerste perioden een consensus blijkt te bestaan, wordt de derde pe

riode weleens in twijfel gelrokken. Uit "Environmental Psychology" (1970) nemen wij 

daarom een citaat over ter informatie : 

"Thereafter they remain more or less static for about five years, after which their 

involvement begins ta increase steadily. An important implication is that some of 

the gloom prognostications about "lack of community spirit" in post war housing 

estates may simply be premature." 

Nochtans vindt men talrijker wordende voorbeelden van gegroepeerde woningbouw, 

waar niet aileen de financi@le voordelen van een meer gethdustrialiseerd bouwproces 

wordt gezocht maar waar naar een werkelijk groepsverband bij de aanyang van het woon

probleem wordt beoogd. Dit groepsverband 9aat verder clan de verwezt;~nlijking van een 

gemeenschappelijke zone en gemeenschappelijke nutsuitrustingen,. ze streeft ernaar een 

sociaal bevorderend geheel (sociopetal) te S.cheppen. Ze groeit niet met de jaren maar 



wordt op basis van een gemeenschappelijke consensus van bi j de aanvang gepland. Een 

voorbeeld hiervan geeft de door Christ. Alexander geplande buurt met een twaalftal 

woningen, die niettegenstaande hun alleenstaande ligging, over een verzamelplaats 

beschikken waar verschillende activiteiten kunnen plaats vinden. Ze beschikken t.a. 

ook over terrassen die aan de openbare, en andere die naar de private kant van de wo

ning zijn gericht. Die verwezenlijking is verder ook op participatie gericht van de ge

kende families. De persoonlijke dialoog met de bewoners washier niet aileen mogelijk, 

zij werden acti ef bi j het on twerp betrokken. Een dergeli jke optie bi j het on twerpen van 

de buurt stelt evenwel grote eisen aan het woongedrag zowel van de individuen als van 

de gezinnen. 
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Die bijkomende bindingen in het kader van de buurt, eisen o.i. nochtans een verregaan-

de onafhankeli jkheid in de gedragingen van de individuen in het roam van een verstedeli jk

te bevolking. Aileen wanneer een grote vrijheid van keuze t.o.v. het tijdelijk partici

peren of niet participeren aan het gemeenschappelijk gebeuren geaccepteerd wordt, is een 

dergelijk milieu voor het hedendaagse gezin mogelijk. 

lndien bij de aanvang die 11 community spirit" in het gebouwde milieu om zo te zeggen 

"in materie 11 wordt omgezet, loopt men wei een zeker gevaar. lmmers, de sociale doel

stellingen van zo'n buurt blijven moeilijk door experten te omschrijven en hun toekomstige 

evolutie is ontegensprekelijk een vraagteken. Als architect moet men niet aileen de onge

kende evolutie door de flexibiliteit van het plan trachten te ondervangen, maar men moet 

een ruimtelijke situatie ontwerpen die door hoar polyvalentie een zekere soepelheid biedt. 

Dat betekent dat zonder grondige wi jzigingen een verandering mag optreden in de groeps

situatie niet aileen van het gezin maar ook van de buurt. 

Als belangrijk punt bij de planning blijkt ons de vrije uitweg naar de openbare zone van

uit het private territorium. Dit waarborgt, ten minste op het terrein,· de vrijere participa

tie aan het gebeuren van de gemeenschap. Het is klaar dot de directe toegang tot de open

baarheid conflictsituaties bij de ontmoeting goat vermijden tussen participerenden, niet 

meer participerenden en niet participerenden. Uit deze conceptie van het plan volgt waar

schijnlijk een vrijer gevoel van handel en wandel en een verhoogde woonwaarde. 

5.4 Anonimiteit en de groepering van H/DRH-eenheden rond een gemeenschappelijke 

zone 

De vraag stelt zich of deze hernieuwde interesse voor de buurtgemeenschap dan toch geen 

terugkeer is naar de "dorpssfeer11
• lnderdaad, daarmede wordt een nieuwe gebondenheid 



van het individu aan een strakker gedragspatroon bedoeld in tegenstelling met de vri je 

handel en wandel van de "ci ty 11 bewoner. Wi j kunnen o .a. naar Jane Jacobs en naar 

H. P. Bahrdt verwijzen, die beiden de typische gedragingen van de grootstad-bewoner 

t.o. v. de dorpsbewoner hebben omschreven. Een overeenkomstige toestand vonden wi j 
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t.a. terug in de ontleding van twee diverse bewonerstypes in Belgi~. Ontegensprekel ijk 

zien wij over 't algemeen dot het individu zich uit een paternalistische sociale omgevings

patroon losmaakt om een grotere gedragsvri jheid te verwerven. H. P. Bahrdt zowe I al s 

Jane Jacobs wijzen erop dot deze attitude niet noodzakeli jk asociaal is, integendeel ze 

blijft aanleunen bij een sociale omgeving maar op basis van een grotere ongebondenheid. 

Juist de anonimiteit (zie deel 3.3) van het woonmilieu wordt door de bestemming van de 

ontmoetingszone gedeel tel i jk prijsgegeven. Men moet echter in overweging nemen dot de 

anonimiteit in de woonomgeving in eerste plaats in verband schijnt te staan met het ver

langen naar een vri je attitude in handel en wandel . Eenmaal dot ook in een "niet

anonieme" buurt een voldoende tolerantie dienaangaande wordt gewaarborgd, stelt zich 

de vraag of de waardering van de anonimiteit niet zal verminderen ? 

Het ontwerpen van de half-private zone druist wei enigszins in tegen de eventueel ver

langde anonimiteit. Als conclusie voor de opties bij het project nogmaals een citaat uit 

Proshansky - lttelson en Rivlin (1970) : 

"Third, sociofugal space is not necessarily bad, nor is sociopetal space universally 

good. What is desirable is flexibility and congruence between design and functions 

so that there is a variety of spaces, and people can be involved or not. 11 

5.5 De half-private zone en sociale contacten buiten de buurt 

De mogelijkheden die de half-private zone als ontmoetingsplaats biedt voor de leden van 

de gegroepeerde gezinnen, wordt verder uitgebreid door de contacten die in die zone met 

buitenstaanders kunnen tot stand komen. Wij kunnen vermoeden dot die relaties verschil

lend zullen zi jn van die die in de private tuin of huiskring plaatsvinden. lmmers ze wor

den niet geconditioneerd door de leden van de kleinere huiskring maar door de gemeen

schap. Verder geven ze de indruk van ook niet op dezelfde wijze te verbinden. Op een 

bepaalde manier doen ze denken aan de meer gereserveerde sfeer van het ontvangstsalon 

van de oude herenwoning, bijzonder in de wijze waarop. ze afgescheiden zi jn van de in

tiemere huissfeer. De half-private zone schi jnt dus werl:<elijk mogelijkheden te bieden om 

de nauwere familiale relaties uit te breiden tot ruimere sociale contacten binnen en ook 

buiten de gegroepeerde gezinnen. 
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6. De conceptie van de half-private zone 

lndien uit voorgaande uiteenzetting blijkt dat in bepaalde omstandigheden en mits bijzon

dere voorwaarden, de half-private zone een woonwaarde vertegenwoordigt, stelt zich de 

vraag welke criteria bi j de conceptie kunnen vooropgesteld worden. 

Vooreerst komt het probleem van de beschikbare ~_p~~~k.!_e~ In het raam van de beperking 

von de grondoppervlakten welke voor de buurt met eengezinshuizen ter beschikking staan, 

moet men bedenken dat die oppervlakte eigenlijk door de H/DRH-eenheden wordt afge

staan. In grotere woondichtheden zi jn de percelen reeds relatief klein, men kan dus aileen 

een klein deel van die percelen voor gemeenschappelijk gebruik in aanmerking nemffn. An

derzijds is een zekere minimum oppervlakte vereist opdat de gemeenschappelijke zo~e een 

voldoende efficiijntie zou garanderen. D.w.z. dat heel wat gezamenlijke activiteiten hier 

een voldoende ruimte moeten vinden. Daaruit kan men voorlopig besluiten dat het aantal 

van de betrokken H/DRH-eenheden niet te klein mag zijn, zodat ~~n perceel vrijkomt dat 

aan de verwachtingen en de behoeften van de bewoners kan beantwoorden. Zonder ~it als 

een definitieve oplossing te beschouwen, kunnen een paar getallen ter benadering gegeven 

worden b.v. - tien a twintig H/DRH-eenheden stellen elk een oppervlakte van twintig a 
vi jf procent ter beschikking. Di t is ongeveer analoog aan de oppervlakten die voor de wegen 

worden voorzien. Men kan t.a. direct de bedenking opperen dat eventuele combinaties van 

oppervlakten van de half-private zone en van de openbare en half-openbare zones (groen

aanleg en wegen) bij het ontwerpen waarschijnlijk dienstig zullen zijn. Het optimaal aan

tal H/DRH-eenheden voor het samenstellen van groepen is direct niet te bepal en. Aileen 

een paar voorstellen kunnen in overweging genomen worden, nl. : 

- Een relatief groot aantal zal de individuele vrijheid van ~~n gezin waarschijnlijk 

ten goede komen, daar bij een klein aantal het welslagen van het samenzijn af

hangt van de aanwezigheid van allen (Misschien is het mogelijk dat men in de 

studie van die groepen een analogie kan ontdekken met het vormen van groepen 

tussen individuen ? ) 

- Het vormen van kleinere groepen in het raam van het totale beeld van de buurt, 

biedt grotere mogelijkheden aan het project, woarin die groepjes samengebundeld 

worden tot een geheel rondom een half-private zone. 

- Het uitwi-sselen van H/DRH-eenheden of H/DRH-groepjes geE!ft blloze inspiratie

mogelijkheden bij het lotale concept en biedt de mogelijkheiq aan sommige H/DRH

eenheden om nauwere banden te leggen of integendeel lossere verhoudingen te ver

kiezen. 



-De overwegingen die in deel 3.5 in verband met de esthetische benadering en 

bijzonder in verband met de identi tei t can bod komen, liggen ongeveer in de

zelfde li jn. 
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- Het geheel ligt ook can een bepaalde menselijke schaal gebonden die hier echter 

een andere betekenis kri jgt in verband met het samenzi jn van mensen (zie de uit

spraak van Chombard de Lauwe in J. Onimus 1969). 

Als eenmaal het probleem van de oppervlakte is opgel6st, komt de vraag wear die oppervlak

ten, geometrisch het best worden gesitueerd. Dit heeft betrekking enerzijds op de relatie 

die moet bestaan met de verschillende H/DRH-types die aangewend worden, en anderzijds 

de relatie met de openbare zones. Men kan eventueel een analoog organigram opmaken 

als die, die men opstel t voor het maken van de geometrische lay-out van de verschi llende 

ruimten van een bouwkundig project. Hier ziet men direct het ontstaan van bindingen die 

de voorrang krijgen en andere die slechts van secundair belong zijn. Wij herinneren o.a. 

can de directe relatie tussen bepaalde H/DRH-eenheden met de openbare zones in geval 

een vrijere binding van sommige H/DRH-eenheden met de gemeenschap wordt gewenst. 

Men ziet in dat de geometrische situatie, de gedragslijn kan bethvloeden zoals bij de plan

ning van een gebouw. De relatie met de openbare zone van die half-private zone ken even

tueel aldan niet wenseliik zijn. lnderdaad, men kan ze beschouwen als een buffergebied 

tussen de openbaarheid en het beter getwleerd private terri torium. 

Naast de zuiver geometrische en ruimtelijke relatie van de half-private zone, de ver

schillende DRH, de onderscheiden WR en de openbare zones, bestaan nu heel wat ..!:e_!a_!i~s 

die veel deli cater zijn en moeilijker te bepalen val len. Wij hebben o .a. reeds gesproken 

over de privacy van de ontmoetingsplaats. Hier staan heel wet aspecten van de privacy die 

wij vaar de H/DRH-eenheid besproken hebben nog in een moeilijker te ontwarren context. 

Er is inderdaad de privacy t.o.v. die H/DRH-eenheden, t.o.v. de WRen t.o.v. de open

baarheid. Uit voorgaande uiteenzetting bleek dat indien de afscheiding van het gemeen

schappelijk territorium van de transitieruimte gewenst is ter vrijwaring van de privacy van 

de individuele gezinnen een zeker contact (visueel en auditief) met de overige delen van 

de WR tot de levendigheid van de ontmoetingsplaats kan bijdragen. Men ziet b.v. in het 

geval van patiowoningen, de grote afzondering die zou ontstaan indien de half-private 

zone in het midden van die reeks gesloten patiomuren moest liggen zonder visuele contacten. 

(Zie deel 3 .3). De gewenste geborgenheid van het samenzi jn van de !eden van de verschi 1-

lende gezinnen zal vanzelfsprekend afhangen van de graad van intimiteit van de contacten 
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tussen die gezinnen. De vorige uiteenzetting wi jst op de mogel i jke ontwikkel ing di ~ een 

dergelijke intimiteit in de loop van de tijd kan krijgen, zodat hier een reserve moet in 

acht genomen worden. Men mag ook niet vergeten dot op hoar beurt de gemeenschap 

eventueel contacten zal leggen met de aanpalende of verder gesitueerde gemeenschappen. 

Dot alles voert uiteindelijk naar een zekere levendigheid die zich rond de openbare zone 

zou kunnen ontwikkelen. 

Verder stelt zich ook de vraag welke leden van de gezinnen van deze ontmoetingsplaats 

het best kunnen gebruiken maken. De grotere kinderen komen natuurlijk op het voorplan. 

Het spel van die kinderen stelt problemen in de ruimte van de kleinere percelen en drijft 

ze normaal in de openbare zones. Niet aileen het verkeer en de ongewenste indringingen 

scheppen een ongewenst gevaar, maar hun contacten verlevendigen dikwijls de "community 

spirit 11
• Natuurlijk zullen zij zich niet onderwerpen aan de grenzen, die het huisterritorium 

en het gemeenschappelijk territorium bepalen. Maar er is toch een vermoeden dot een scha

keling van de half-openbare zones een ruim, afwisselend en beschut speelveld bieden in 

het hart van een meer uitgestrekte buurt. Een speelveld dot binnen de aanvaardbare school 

volt in tegenstelling met uitgestrekte maar soms minder aanlokkende openbare speelpleinen. 

(Wij verwijzen hiervoor o.a. naar de uiteenzettingen van Jane Jacobs dienaangaande). 

Naast het spel van de kinderen zijn er heel wat activiteiten die ook de andere leden van 

het gezin kunnen aantrekken en waarvan de gemeenschappeli jke geest moeilifk te voor

spellen volt. Bijzondere uitrustingen zijn hier niet zonder belong. Men kan toch de vraag 

stellen of de uitbreiding van de vrije tijd, een gezamenli jke hobby of het !outer genoegen 

van het samenzijn een dergeli jke half-private zone geen bijzondere geest in het sociaal 

Ieven van de buurt kan brengen. De sfeer die de ontwerper aan het geheel zal weten te 

geven en de functionele polyvalentie van de ruimte zullen hier, naar ons oordeel, een 

grote rol spelen. Verder beschikt de ontwerpertoch over een rijke keuze van elementen, 

die tot aantrekkingspun ten kunnen verwerkt worden. 

Dit sluit de schakeling vdn half-private zones met openbare zones en in het bijzonder 

met openbare ontmoetingsplaatsen niet uit. Volgens bovenvermelde privacy van de half

private zone, -zullen de ligging en de afscheiding (door groenaanplanting, gebouwde 

elementen en eventuele afsluitbare toegangen) volgens de behoeften van de gemeenschappen 

worden bepaald. Ook hier moeten wij volledigheidshalve verwijzen op de diverse sociale 

attitudes dienaangaande. 
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Hoofdstuk 5 

EEN ESTHETISCHE BENADERING- ALS BEOORDELINGSASPECT 

l. De aanleiding 

De aanleiding tot het behandelen van de esthetische benadering als beoordelingsaspect 

is te zoeken in de herhaalde kritiek op het woonmilieu en op de woonsfeer in vele re

sidentiewijken met eengezinshuizen. Deze kritiek neemt voornamelijk twee diametraal 

tegenover elkaar liggende standpunten in, nl. : 

- het misnoegen om het verwarrend beeld dot veroorzaakt wordt doordat de meesf 

verschillende huistypen zich zonder enig verband longs de weg verdringen; (A) 

- de ontevredenhei d over de monotone sfeer van talloze straten met steeds deze If

de huisjes zonder persoonlijke fysionomie. (B) 

A. Het chaotisch totaalbeeld. 

Vooral in Belgiti komt het individualistisch karakter van de bevolking in het chaotisch 

totaalbeeld tot uiting. Bijzonder bij grotere woondichtheid geven de dicht bij elkaar 

gedrongen, zeer uiteenlopende huisvormen een wanordeli'jke indruk. Oat het leefmilieu 

hierdoor geschaad wordt, is vanzelfsprekend. 

Zonder de nadelen van de fysieke proximiteifte bespreken, gaan wij hier na welke ruimte

lijke verschijningsvormen een buurt o.a. kan bieden. Daarin speelt de 11 smaak" 

waarmede vele woningen geconcipieerd zijn, voor een deel eveneens een rol. Ook bij 

recente verwezenlijkingen krijgt men dikwijls een bepaald goedkope indruk van het ge

heel, in elk geval zo lang het weldoende groen van bomen en planten, de huisjes nog 

niet komt verdoezelen. Eenmaal dot na een paar jaren het groene element overheerst, 

wordt het geheel aangenamer ervaren. M.a.w. er treden voornamelijk drie feiten op : 

1. de verscheidenheid van de huisvormen, die afgezien van de tussenafstand 

van de woningen een algemeen heterogeen karakter schept zelfs bij een rui

mere inplanting. 
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2. de onaangepaste naast elkaar plaatsing waarbij geen eigenlijk bindend ele

ment noch vormelijke overeenkomst bestaat, dus iedere vorm van eenheid 

ontbreekt. 

3. de typische smaak waarmede de huizen (groot of klein) werden geconcipieerd. 

De verscheidenheid, de nabijheid en de smaak werken bovendien zo op elkaar in dot ze 

het heterogene aspect van het milieu meestal accentueren, zelden milderen. 

Wi,j leggen de nadruk op het feit dot wij in deze studie de bouwelementen bekijken, waar

bij. de groenmassa•s niet moeten weggedacht worden, maar voorlopig niet als studie-element 

worden beschouwd • 

B. De monotonie 

Doortegenover stelt men dan de monotonie van de eindeloze herhaling van gelijke huis

types vast. Die worden meestal gebouwd uit economische overwegingen in verband met 

industrialisatie, waar de voorgaande situatie hoar oorzaak vond in een, ondanks zekere 

economische beperkingen, overwegend individualistische attitude. 

Zoals vele anderen wijst Sven Hesselgren (1972) erop dot : 

"One of the greatest questions of today is how to avoid the monotony inherent in 

the tendency towards prefabrication in modern building ••. 11
• 

Niet aileen de herhaling van de types en vormen voert tot een onpersoonlijk milieu, ook 

de hedendaagse uitvoeringsmethoden leveren bepaalde gevaren op waarbij een menselijke 

factor soms verloren goat. Paulgerd Jesberg (A,- 1972) drukt dit als volgt uit : 

" Das kommt einer technischen Entwicklung entgegen, die durch Rationalisierung 

des Bauprozesses immer starker zur Industrial isierung fUhrt und auf handwerkliche 

THtigkeiten verzichten muss. Zufalligkeiten des Fehlerhaften mit all seinem Reiz

vollen oder Mangel an Prtlzisio~ durch den Duktus perstlnli cher Handschrift werden 

die Perfektion maschineller Fertig~ng ersetzt. Typisierung, Normierung zwingen zu 

einem beschrtlnkten Repertoire ••• " 

In de woonbouwsector Iaten zich in het algemeen twee contradictorisc~e eisen bijzonder 
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scherp aanvoelen, enerzijds de financii!le beperking, anderzijds een noodzaak om duur

dere oplossingen aan te wenden. De besparingen, die door de industrialisatie kunnen wor

den bereikt, verplichten ons inderdaad meestal van het duurdere handwerkelijk vervaardi

gen af te zien. Hierdoor gaat een zekere 11feeling 11 veri oren voor datgene dat de menseli jke 

hand heeft gemaakt. De appreciatie van de oudheidkundige objecten en van het oude bouw

patrimonium bewijzen dat zowel in de kringen van de ontwerpers als van de bewoners, er 

hier een ontegensprekelijke behoefte bestaat. Er is dus een verlangen naar variatie zowel 

bij de repetitie van de woningen als bij het vervaardigen van het detail. 

AI kunnen wij volgende (o.i. iets te ver gaande) bewering van Peter Manning in 

"Environmental Psychology 197011 nl. : 

11 Experiment has shown that a homogeneous and unvarying environment produces 

boredom, restlessness, lack of concentration and reduction of intelligence." 

zonder meer als een criterium beschouwen, dan stelt ze toch het complexe probleem van 

de keuze tussen enerzijds een vermoedelijke levensbehoefte en anderzijds een economisch 

onvermijdelijke factor bij het bouwen van het woonmilieu. Manning wijst immers nogal 

drastisch op de schadel i jke invloeden van een bepaald "unvarying" mi I ieu op de mens. 

Het verbreken van de monotonie mag echter niet tot het verbreken van de eenheid voeren. 

Ook architekt Robert Venturi (1966 I 1971) wi jst op de rol van de eenheid van het concept 

in de architectuur, wat bij de tendens die hij vertegenwoordigt ontegensprekelijk signifi

catief is. 

"Mais il est un imperatif absolu auquel une architecture fondee sur Ia complexite 

et Ia contradiction est specialement tenue d'obeir : on doit Ia considerer comme un 

tout". 

Bij deze inleiding tot dit overigens overbekende probleem zijn wij uitgegaan van gang

bare opinies, geldend in het kader van 11een" archi tectuur. 

Bi j een dergelijke voorstelling van feiten voelt men onmiddellijk aan dat de vraag wei 

op verschillende niveaus wordt gesteld. Van een gJngbare opinie inzake woontrends gaat 

m~n, in de richting van de toegepaste esthetiek, naar de omgevingspsychologie om te 

eindigen - na de "lnformationsHsthetische Theorie" - bij een belangri jke tendens van de 

hedendaagse architectuur. Een bepaalde "consensus" is nochtans onloochenbaar. 
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2. De waardering door de bewoner als woonwaarde 

Ook bij deze benadering willen wij naar het vooropgestelde algemene criterium, d.w.z. 

de waardering door de bewoner, teruggrijpen. Die bewoner vinden wij niet aileen teruq 

in het individu uit de woonfamilie maar o.a. ook in de voorbijgangers, die met de bewo

ners de buurt, d.w.z. de omgeving van de waning beleven en om zo te zeggen mede 

gaan bewonen en levendig maken. Wi j stellen vast dot de "man van de straat" nog steeds 

van de architect verwacht dot hij in zijn concepties "het schone" in meerdere of mindere 

mate tot zijn specifieke opdracht zou rekenen. Het bewi js hiervan vindt ieder architect 

in zijn praktijk, niet aileen in de mentaliteit van de opdrachtgever maar ook in de hou

ding van het hem omringende bouwteam, waarin het schoonheidsfacet van het bouwpro

bleem hem meestal, zonder de minste discussie, door allen graag wordt overgelaten. 

Tot verdere staving van deze vaststelling nog een aanhaling uit "Environmental psychology 11 

(1970), ditmaal van Sir William Holford in zijn artikel "The built environment. Its crea

tion, motivations and control 11
• 

"People are always saying to him (the architect) : Why can't you design rooms, 

buildings, streets and towns, which are economical to construct, a delight to use 

and i nsp iring to look at. 11 

en verder : 

11 
••• if he is good at his job, he is performing the function of an artist; he is helping 

to change that neutral thing "the environs 11 into something with character ond per

sonnali ty an environment. 11 

Een dergelijke vaststelling bevestigt de verwachtingen van de bewoners, d.w.z. van het 

grote publiek, want steunend op James Marston Fitch in zijn nota over "Experimental 

Basis for aesthetic Decision" {E.P. 1970), stellen wij vast dot iedereen bij het architec

turaal gebeuren willens nil lens wordt betrokken: 

"In architecture, there are no spectators, there are only participants. 11 

I ndien die eisen aan de archi teet gesteld worden, zal die meestal graag die verwachtingen 

beantwoorden. Zo vinden wij o.a. in de verdere uiteenzetting van voormelde psycholoog: 
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"All architects aspire to give their clients beautiful buildings. But beauty is not 

a discrete property of the building; it describes rather the clients response to buil

ding impact upon him. This response is extremely complex, psychic in nature!' 

lndien di t nogmaals onze stalling verstevigt, dot van de architect meer verwacht wordt 

dan een zuivere functionele creativiteit, geeft dit er tevens aanleiding toe om dieper in 

te goon op de betekenis van "beauty" en van 11clients response" zeals die hier met betrek

king tot het vormaspect gesuggereerd wordt. 

Men mag aldus aanvaarden doter een consensus bestaat betreffende de took van dear

chitect nl. het concipiE!ren van iets dot bean twoordt aan begrippen als "beautiful, in

spiring, artistic"; begrippen waarvan echter de inhoud ontegensprekelijk nogal vaag 

bfijft en nochtans in het woonproces tot de verwachtingen en zelfs tot de behoeften van de 

bewoner goat behoren en specifiek tot de took van de architect wordt gerekend. 

3. Tendensen bij de "gespecialiseerden" 

In zijn uiteenzetting over "The State of Theory in Environmental Aesthetics" op het 5de 

I nternationaal Colloqium (1973) aan de Universi teit te Leuven heeft de Amerikaanse 

psycholoog T .F. Heath getracht uit de vele hedendaagse theorie~n een synthase van die 

wederzijdse verwachtingen te schetsen. 

Hij verwijst naar de bekende theorie V'On Kevin Lynch (1966) : 

"The argument of this book may be crudely summarised as first, the setting up of 

a clearly aesthetic characteristics of "imageability" as the prime quality of the 

parts or elements which make up the public image of the city; and thirdly, a 

listing of characteristics or qualities which indivudually or in combination contri

bute to imageability in the elements :singularity, or figure background, clarity; 

form simplicity; continuity; dominance; clarity of joint; directional differentiation; 

visual shape (largely concerned with depth effects); motion awareness; time series; 

motives and meanings. 11 

Verder noteert hif de experimenten van andere psychotogen (o.a. Lowenthal and Ryl 

1972), waarbij 300 testpersonen no een wandeling door het stedelijk milieu hun appre

ciatie volgens volgende kwalificaties trachtten vast te leggen : 

"beautiful, ordered, fresh, smooth, rich, vivid, pleasant, clean and light. 11 
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AI deze kwalificaties die aldus op de esth~tische evaluatie worden toegepast, bewi jzen 

vooreerst dat aan een eng schoonheidsbegrip van de vorm absoluut voorbijgegaan wordt. 

Verder brengen zij echter een uitvoerige lijst van begrippen die in het antwerp moeilijk 

van toepassing zijn, althans onder de vorm van een wetenschappelijke of technische for

mulering, maar die wei in het artistieke opzet intullief op het hedendaagse antwerp zou

den moeten geprojecteerd worden. 

Daarvan blijken de psychologen wei bewust te zijn; T.F. Heat verklaart nl. verder: 

"The successes of psychophysics in the formerly foggy area of comfort have made 

designers greedy; they would like to move aesthetics also somewhat further out of 

the realm of magic. 11 

Aan de hand van deze citaten, die verder kunnen worden aangevuld en hier aileen een 

zeer kleine keuze uit vele andere vertegenwoordigen, wordt liet duidelijk dat geen we

tenschappeli jk~ formulering voor het esthetisch bel even en evalueren van het milieu be

stoat. 

Door zijn vele thearetici van overtuigd. Dat sluit trouwens aan bij de opinies uit het mi

lieu van de ontwerpers. 

De uitspraak van arch. Robert Venturi (1966 I 1971) stelt het probleem in relatief een

voudige bewoordingen : 

"II n'y a pas de lois immuables en architecture mais on ne pourra pas utiliser n'im

porte quoi pour un bctiment ou une ville." 

Ook arch. Bruno Zevi (B. 1959) onderstreept dat dit probleem op dit moment noch tech

nisch, noch wetenschappeli jk op te lassen is en tot het erkende domein van de kunst be

hoort: 

"L'architecture n'est pas une m~canique, mais un art, et ces th~ories de !'archi

tecture qui fournissent des textes tout prets pour Ia cr~ation ou Ia critique portent 

en eux leur propre condemnation. 11 

Deze citaten, de eerste uit de U.S .A., de andere uit I tali~, gelhspireerd door hun res

pectieve traditie en evaluatie schetsen dan ook de geest waarmede de verdere ontleding 

kan worden gevoerd • 
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Daarbij wi lien wi j ook in het esthetische qspect steeds de bewoner betrekken, daar wi j 

de woonwaarde vanuit zijn verwachtingen en zijn behoeften trachten vast te leggen. 

Wij leunen daarmede aan o.a. bij de opinie die (opnieuw in de States) door archi teet 

Morris Lapidus in een uiteenzetting in "A. I.A. Journal 11 van de American Institute of 

Arch i tee ts in 1973 werd verdedi gd : 

11 Mies van der Rohe says in effect : never mind what the men on the street thinks, 

you, the architect, must think for him. I do not agree. 11 

Daarin vinden wij de eerste stop in de richting van een bepaalde "participatie 11 van aile 

gefhteresseerden bij de planning van het leefmilieu waarbij natuurlijk ook aan andere 

facetten wordt gedacht dan aan "beauty, inspiring, enz ••• "van dit milieu. 

Hier dringen zich een paar vragen op, die volledigheidshalve niet kunnen ontweken wor

den, nl. : 

l. naar de specifieke rol van het vormprobleem in de tot hierto_e toch vaag ge

laten begrippen van een "aangename" woonomgeving (zie trouwens ook 

chaotisch of monotoon, zoals beautiful en inspiring of zelfs kunst en archi

tectuur); 

2. naar de juiste plaats van dit vormprobleem, indien het werkelijk tot de attri

buten van het leefmilieu en a fortiori ook van het woonmilieu behoort; 

3. naar de wijze van participatie van de bewoner aan dit vormprobleem, daar 

hi j vanwege de architect als leek mag worden beschouwd. 

Het is dus nodig tevens een bepaalde relativerende houding aan te nemen om een absoluut 

subjectieve attitude uit te schakelen. 

Daarom deze uitspraak van architect Charles Jenckx, die niet aarzelt de "gespecialiseerden" 

met deze subjectieve opvattingen te confronteren : 

"If one glances through the architectural magazines of the world, one often gets the 

impression that there is an elite group of style-conscious popinjays whose sole desire 

is to prove each other with a surfeit of visual delectations the architects love for form, 

form as an end in itself, b so strong and ubiquitous that, there really is an international 
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group who follow and perform for each other and the "glossies". 

Vanzelfsprekend stoat hij niet aileen met deze intransigente houding. lnderdaad, tal

rijke disciplines die bij het woongebeuren heden ten dage betrokken worden, aarzelen 

niet de architect enerzijds zijn voorliefde voor het 11schone" te verwijten en hem ander

zijds eveneens zonder aarzelen voor de ongenietbare vormen van het woonmilieu verant

woordelijk te stellen. 

4. Gedragslijnen bij het ontwerpen 

Er zijn inderdaad (tenminste imaginair) twee extreme attitudes bij het ontwerpen te ver

onderstellen. 

Ofwel een absolute voorrang voor de liefdevol ontworpen (schoon veronderstelde) "Fac;ade", 

wQarbij hier in onze studie niet de ge~el als zodanig, maar het zuiver vormelijk aspect 

van de DRH wordt bedoeld. 

" ••• che lo spazio non reguarda soltanto gli invasi, le cavita edilizie, rna e 

reperibili anche nelle facciate e tanto piu nei volumi; per djrla in modo 

paradossale, che vi e una "internita" spa.ziale anche nelle esterni architettoniche11
• 

verklaart Bruno Zevi {C - 1972). 

In zijn visie komt duidelifk de ruimtelijke waarde van de gevelwanden in de DRH op het 

voorplan en komt de vormelijke expressie van de gevels niet aileen door de decoratieve 

elementen, maar in de speling van de bouwvolumes tot uiting. 

Wij spreken hier dus eveneens van de plastische werking van de vorm die in bepaalde ten

densen van de hedendaagse architectuur onloochenbaar tot ui ting komt, ook wanneer ze 

haar "inspiratie" in sociaal-filosofische aspecten van een woonarchitectuur zoekt. Hier 

krijgt de DRH een belangrijke rol als ruimte waarin die plastische vorm tot volledige ont

plooiing kan komen. De bekommernis om de vorm overschaduwt in bepaalde ontwerpsatti

tudes aile andere woonaspecten. 

Daartegenover stoat een zuiver a-formalistische ingesteldheid waarbij andere facetten de 

overhand krijgen zoals functies, construe ties en structuren en eventueel sociale en cui tu

rele denkpatronen. Ieder ontwerper zal het daarover eens moeten zijn dat ondanks de voor-
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liefde voor structuren of zelfs voor filosofische overwegingen, het geheel in een waor

neembaar moteriaal moet worden gelhterpreteerd. Het ontwerpen kan niet los worden 

gedacht van de vorm van die materialen. Het vormprobleem op zichzeM kan echter een 

absoluut bijkomende rol krijgen, dus geeri Ieiding geven bij het ontwerpen en onderge

schikt blijven aan hogervermelde functies of overwegingen -Aan het toeval worden over

gelaten. 

Nochtans ontdekt men dikwijls in dergelijke projecten doter onwillekeurig wordt gezocht 

om de doelstelling toch in expressie te brengen. lndien hier geen formalistische achtergrond 

moet worden gezocht toch stoat deze ontwerpsattitude niet vrij van bepaalde esthetische 

bedoelingen. Hierbij moet worden gezegd dot wij het esthetisch gebeuren bij de architec

tuur niet aileen in de zuivere varm willen zoeken. Naast de expressie van de varm als 

vorm komt eveneens de vorm als mededeling van een inhoud of als stimulans voor een emo

tie in verband met die inhoud. Dot alles hongt in onze optiek samen met de ervaringen 

van de bewoner bij de waorneming van de architecturale vorm. De evaluaties die hiermede 

gepaard gaan, stellen wij hier ook in een centrale positie ook bij dit benaderingsaspect, 

De esthetiek als wetenschap zou een brug moeten kunnen sloan tussen de intentie in het 

concept van de ontwerper en de evaluatie van het ervaringsobject door de waarnemer. 

Wij willen er op wijzen dot de aandacht voor de vorm in aile tendensen van de architectuur 

tenslotte aanwezig blijft, zowel in een functionele, een organische, als een neobrutalis

tische school (vanzelfsprekend in de neo-formalistische). De absoluut prioritaire plaats van 

de gewilde vorm door de "expert•• wordt echter dikwijls in de hedendaagse geest van 

"non-design" en "non-architectuur" sterk aangevochten. 

Aile disciplines betrekken de architecten trouwens niet aileen bii het vormprobleem maar 

bij de totoliteit van het bauwgebeuren, dot wil zeggen ook buiten het zuiver vormelijke 

aspect ervan. 

Prof. Virgil Aldrich (1963 I 1968), Ieider van het filosofisch seminarie van Kenyon 

College, schrijft in verband met de kunstfilosofie een eerder eenvoudige ui tspraak neer : 

"Een werkelijk groot architect weet zowel de verlangens van het esthetisch gevoel 

te voldoen als die van het gevoel voor een goede plek om te wonen of te werken." 



35.10 

Verder wijst hij er ook op : 

"Dit functionalisme zal met andere woorden, dikwijls uitlopen op een formeel en 

froai kunstwerk in de esthetische ruimte ••• 11 

Wat onze hierboven geformuleerde bedenking over de vorm in de vele richtingen van de 

hedendaagse architectuur kracht bi jzet en door archi teet Robert Venturi (1966 I 1971) be

vestigd wardt : 

11 Bien que nous ne voulons pas discuter plus longtemps de Ia primaute de Ia forme 

ou de Ia fonction (ni du point de savoir loquelle pr~cede l'autre) mais nous ne pou

vons ignorer leur interd~pendance. 11 

Aldus wil hij om zo te zeggen de discussie bei!indigen tussen de aanwezigheid of de priori

teit van vorm en functie bij het concipil!ren van "architectuur". Wij denken op basis van 

die uitspraken van architecten en van wetenschapslui op afdoende wijze te hebben verant

woord dot ook in een a-forrnalistische ontwerpsfilosofie, de esthetische rol van de vorm in 

overweging moet genomen worden. 

Wanneer wij nu beide extreme ontwerpsattitudes overschouwen, ~an ieder andere hou~ing 

tussen beide gelhtrapoleerd worden. 

Besluit 

No deze uiteenzetting omtrent de geest van de ontwerpers, moet de aandacht terug naar 

de bewoner gericht worden. Wij denken uit voorgaande vier hoofdstukken te mogen beslui

ten dot het esthetisch aspect ongetwijfeld door allen bewust of onbewust als een belang

rijk maar niet als een uniek beoordelingsaspect, is te beschouwen. Zijn prioritaire plaats 

wardt niet als bewezen beschouwd. Wei echter het bestaan van dot "iets" wat de woonom

geving ook in grotere woondichtheid tot een "inspiring11 milieu omtovert, buiten de zuivere 

functie van een "gerieflijke" waonruimte. 

5. Verwachtingen en intenti~s omtrent het huis als symbool 

Deze studie streeft ernoar positief evalueerbare vormen van de DRH theoretisch te benaderen. 

E>e gedraging bij een dergelijke benadering is totaal anders dan bij het ontwerpen van een 

huis in zijn DRH. In het ontwerp is het resultaat absolute doelstelling, waarbij de voorop-
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gezette hypothesen aileen de intullieve creativi teit zullen stimuleren en rich ten. De we

tenschappelijke verantwoording van deze hypothesen is eigenlijk secundair, daar zij bij 

een goed antwerp slechts voor een deel in het ontwerpsproces aan bod komen, en door de 

artistieke intentie indien niet verdrongen dan tach verwerkt, ja zelfs gedeeltelifk gerecti

fieerd of vervalst zullen worden. Uit voorgaande uitspraken van recente auteurs (Zevi, 

Venturi, W. Holford ••• ) blijkt dat de artistieke in ten tie het zuiver wetenschappeli jke denk

proces bij het ontwerpen van de vorm nu nog beheerst. 

Daarbij moet de aandacht worden gevestigd op het feit dat de bovenvermelde uitspraken 

niet aileen van architecten maar ook van wetenschapslui afkomstig zijn, die zich met het 

onderzoek van het leefmilieu hebben verdiensteli jk gemaakt. Allen of bijna allen geloven 

in de architectuur als een kunst (hoe deze kunst nu begrepen wordt is vanzelfsprekend zeer 

verschi I lend). 

Wanneer wij ons dan op de DRH van het eengezinshuis concentreren, geeft Amos Rapoport, 

professor in architectuur aan de "University College" van London (1969 I 1972) daarvan 

een omschrijving in functie van de verwachtingen van de bewoners: 

"le home de reve est entoure d1arbres et d'herbes qu'il soit a Ia campagne ou dans les 

faubourgs, et on doit en etre proprietaire; pourtant les Americains y habitent rarement 

plus de 5 ans. Ce n'est pas un besoin reel mais un symbole. Ce symbole implique une 

maison isolee, pour une famflle et non une serie de maisons, et l'ideal du home est 

esthetique et non fonctionnel." 

Deze beschrijving wordt door de auteur gestaafd met zi jn onderzoekingen aangaande de 

"criteria" die aan de basis liggen van de aankoop van een waning door de doorsnee-bewoner, 

criteria die bevestigd werden door Richard D. Cramer in "Images of Houses". Wanneer wi j 

die vervolledigen met de benadering van 11 Rtlumliche Umwelt" door lenelis Kruse (1974), nl.: 

"Zimmer, Haus, Grund und Boden die ich bewohne, sind "mein Besitz" wobei es 

sich hier nicht in erster linie um ein formales Besitzverhtlltnis handeln kann, son

dem um ein Verhtll tnis, das durch das GefUhl der Zugeh6rigkeit bestimmt ist. 11 

dan komt de bezitsverhouding als signifikant op het voorplan doch meer in de zin van het 

vroeger besproken territoriale bezit (wat waarschijnlijk voor een deel kan samengaan met 

het be zit als eigendom). 

Het goat dus. wei om bezit dat ook aansluit bij de reeds genoemde territoria van de anthro

paloog E. T. Hall (1969). 
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Dit brengt don de uitbreiding mee von de inhoud von de esthetische gedochte in de wei 

bepoolde richting von het individuolisotie-symbool, niet zo zeer dus binnen het domein 

von de zuivere vorm ols bijzonder in de zin von de expressie von de individuolitei t bij 

het wonen en het meer emotief bezitsgevoel von het woonterrritorium. 

Dot roept de vroog op of bij het ontwerpen de ortistieke intenties een grote kons krijgen 

deze verwochtingen over een zeer breed gezien (esthetisch) vlok wei kunnen beontwoorden. 

Het 11woordecriterium11 in dit domein von het antwerp wordt om zo te zeggen de verhoudings

foctor tussen de reolisotie von de intenties bij het ontwerpen enerzijds en de esthetische 

verwachtingen bi j de ervaring von de bewoner onderzi jds. 

Op theoretisch vlak wordt de benadering van di t probleem gebonden oan het waornemings

mechonisme van de bewoner van het gebouwde object. De analyse hiervon zou de ortistie

ke in ten tie van de ontwerper moe ten helpen ori~nteren. Daorbi j zol de intentie meer bui

ten de gespecioliseerde optiek van de architect gericht worden om aon de esthetische re

ceptiviteit von de bewoner beter te beantwoorden. 

De theoretische benadering wil oldus geen criteria opbouwen doch aanleiding geven tot 

een dioloog op basis van in deel 1 voorgestelde model len voor het experimentele ontwer

pen. Aileen een latere bijsturing zol echter de wetenschappelijke woarde ervon kunnen be

vestigen of verbeteren. In bepoalde mote wordt hiermede de idee ~on Norberg Schulz 

(1963 I 1965) in proktijk omgezet: 

11 Denn ein Baugesets sollte besser die Herstellung orchitektonischer Gonzheiten er

leichten, statt die L6sungen durch frogmentarische Verordnungen zu verstUmmelen. 11 

Wij beogen hier ols gebouwd object het huis in zijn DRH aileen in zijn 11embryonale11 

vorm te benaderen, zoals het b.v. voorkomt in het bestemmingsplan en ontleed werd in 

het eerste deel. 

De oandocht goat dus naor die DRH-types en stelt de vraag of er gegevens kunnen opge

bouwd worden zodat de wijze waorop ze noast elkaar gesteld zullen worden of waorop het 

architectonisch antwerp er in geprojecteerd wordt, op een bepadlde wijze kan geori~nteerd 

worden, opdat de weg noar "the home of man" met een grotere woarschijnlijkheid zou wor

den gevonden • 

Deze houding wordt o.a. ook door Gordon Cullen (Honorary Fellow of the R.I. B .A.1970) 
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gefhspireerd, waar hij op grond van de door hem besproken compositie thema's, Serial 

Vision, Here and there, enz •••• , volgend besluit geeft : 

"All that remain is to join them (Serial Vision, Here and There, This and That) to

gether into a new pattern created by the warmth and power and vitality of human 

imagination so that we build the home of man. 11 

"This is the Environmental Game and it is going on all round us. You will see that 

I am not discussing absolute values such as Beauty, Perfection, Art with a big A 

or morals. I am trying to describe an environment that chats away happily, plain 

folk, plain talking together. Only when the dialogue commences will people stop 

to listen. 11 

Deze geest onderstreept de gedragslijn van dit onderzoek, waarin de waardecriteria op de 

evaluatie van de bewoners zijn afgestemd en waarin een dialoog met de intenties van de 

ontwerpers wordt gezocht. 

6. In de DRH. zijn de esthetische belevenissen onafscheidbaar van de totale vormervaring. 

Voor de architect begint de dialoog door het zoeken naar een expressiviteit van de 

vorm bij het ontwerpen van de alleenstaande woning. Onze benadering wordt bijzonder 

op de eerste fase van dit antwerp gericht, nl. het vastleggen van 'de begrenzende volumes 

die en het huis zelf en de DRH omschrijven. Op dot ogenblik worden niet aileen de uiter

ste bouwgrenzen planmatig vastgelegd, doch tevens voorschriften bepaald, die de vorm 

van het antwerp van de architect direct orii:fnteren. 

Ook bij het vormprobleem beschouwen wij die conceptie van de schikkingen in het bouw

perceel als de eerste fase van het eigenlijke huisontwerp, waarbij nogmaals de afhanke

lijkheid van het architecturaal project van zijn stedebouwkundige context op het voor

plan zal treden. Het doel dot hier vooropgezet wordt, is dus het uitwerken van een expe

riment met enkele criteria die enerzijds naar een positief evalueerbare vorm van de huis

omgeving door de bewoner leiden en anderzijds de door de architect geconcipieerde vorm 

van het huis een voldoende speelruimte bieden. 

De studie wordt gevoerd op basis van theoretische gegevens, ontleend aan wetenschappe

li!ke benaderingen van het vor!Tiprobleem, en zoekt o.m. steun bij Environmental 

Psychology, Empirical Esthetic$, lnformationsttsthetik. De gangbare voorschriften van de 
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worden hier als "te vee I begrenzend en te eng11 bui ten beschouwing ge!aten. 
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De intentie om door het concept van de DRH een esthetisch positief te evalueren woon

milieu te verwezenlijken wordt op basis van voorgaande uiteenzetting definitief voorop

gezet, zelfs wanneer o.a. sociale en politieke doelstellingen hierop misschien voorrang 

zouden verwerven. 

Men moet er zich wei van bewust blijven dot een dergelijke doelstelling slechts met 

uiterste omzichtigheid te benaderen volt en dot de doelstellingen en resultaten die be

reikt kunnen worden, met een gewisse zin voor relativi teit moe ten worden benaderd. Dot 

mogen we stoven met volgend ci taat in "Bau- und Wohnforschung" van de "Schriftenreihe 

des Bundesministerium fUr Roumordnung 11 1973. Daarin stellen de auteurs (Dipl. lng.) 

Joachim Menge, {Dipl. Soz.) Hona Muhlich-Kiinger en (Dipl. Soz.) Eberhard Muhli.ch 

na hun onderzoek volgend feit vast : 

"Man konn in Aufstitze und Ertsrterungen (ouch mit Archi tekten) eine ausgesprochene 

Angstlichkeit vor allem, was Schtsnheit anbetrifft, feststellen. Diese Einstellung 

kommt teils aus der Unsicherheit hinsichtlich t.isthetischer Massstt.ibe hervor • 11 

Wij vinden een anologe reserve t.o.v. de stedebouwkundige bij Norbert Schmidt-Relen

berg ( 1969) : 

"Der Trend, den Stadtplaner eigenstt.indig zu mochen und von der gestaltenden 

Aufgobe zu ltssen, scheint eine typische Hal tung der Angst vor den kunstlerischen 

I ntentionen des Sttidtebaues zu sein. 11 (P. 64) 

Nochtans brengt onvermi jdeli jk het misnoegen over het chaotische of monotone uitzicht 

van het woonmilieu de ontwerper terug naor het vormprobleem. En zelfs wanneer men het 

heeft over de kleinburgerlijke sfeer von bepoolde woonbuurten treden, naost sociale as

pecten, vormaspecten naar voren die wei met de hedendoagse begrippen over esthetiek 

verbonden zijn. Het goat hier kloarbli jkelijk niet om klassieke schoonheidsvormen, maar 

om de verbrede kijk op die esthetische begrippen. Ieder woonbouwproces betekent van

zelfsprekend een ingreep in het uitzicht von de omgeving of het landschap. Een uitge

kozen ter.rein wordt volgens de bestemmingen von het ontwerp voor woondoeleinden omge

bouwd. Doarbij worden oplossingen gezocht voor de talloze eisen die heden aan het wonen 

gesteld worden. Zelfs omtrent de eisen inzake "Comfort 11 waoraan men bouwtechnisch kan 

voldoen, dringen zich andere verwochtingen op. 
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Sven Hesselgren (1972) wijst wei op de gebondenheid van de uiteenlopende levensbehoef

ten, waarbif hij een uitspraak van de psycholoog Yalon uit Philadelphia (1949) aangeeft : 

"Comfort is a complex subjective sensation internately associated not only with 

physical and psychological factors, but also with psychological factors which are 

difficult to evaluate. 11 

Di t brengt tenminste ook de relativiteit van aile zuiver technische oplossingen aan het dag

licht, waardoor o.i. het esthetische probleem zi;n verdiend reli8f krijgt. Wanneer wij naar 

onze waardecriteria teruggrijpen, staan wij voor functies, verwachtingen en behoeften die 

niet los staan van de esthetiek van de vorm maar ermee verstrengeld zijn. 

Wij beperken ons echter tot de esthetische ervaring bi j de waarneming van het huis in zijn 

DRH, die reeds door de bestemming van de naast elkaar liggende bouwpercelen befhvloed 

wordt. Daarbij is het eindresultaat dot wij nastreven : het uitzicht van het "geheel" na de 

verwezenlijking van de direct nabij gelegen woningen. 

Van dot totaalbeeld is iedereen zich absoluut bewust, maar ondanks verordeningen en ar

tistieke intenties heeft dot niet zonder meer tot een positief evalueerbaar woonmilieu ge

leid. lntegendeel, het hedendaagse beeld van de straat Ievert het bewijs dot men een 

samenhongend totoolbeeld noch van het prive-initiatief van de bewoner, noch von orti

stieke intenties van de ontwerpers mag verwochten. Onze studie vindt hier gedeeltelijk 

hoar gegrondheid. 

Wij beperken ons tot de directe huisomgeving, en beschouwen aileen de totale samenhang 

van de buurteenheid, ols een soort ketting woarin de H/DRH-eenheid ols basisschokel op

treedt. 

Wanneer dit totaolbeeld beoogd wordt, en in de eerste fose door de bestemming van de 

DRH, en in de tweede fose door de conceptie van het oangepaste eengezinshuis, oonvaor

den wij dot in beide fosen esthetische ervaringen worden beoogd. 

Die vereisen ontegensprekelijk een typisch gerichte creativiteit, die ten andere in vele 

architectonische concepten aanwezig is. De geschiedenis von de architectuur en niet 

het minst von de hedendaag5e woonarchitectuur is daarvan een onomstotelijk bewijs. 
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De complexiteit van het ontwerp ten gevolge van de talrijke informatie uit de vele bij 

het woonprobleem betrokken disciplines vervangt die specifieke creativiteit niet. Wei 

wordt de intul'tieve inhoud hierdoor ten dele beperkt, maar eventueel ook gelhspireerd. 

Het object van dit onderzoek, nl. de DRH, is een ruimte die wordt begrensd door het een

gezinshuis enerzijds en door de directe omliggende bouwwerken anderzijds. 

Wi( begrenzen dus ons onderzoek ook hier tot de bouwwerken dear de eventuele groen

volumes manipuleerbare variabelen zijn, die weliswaar in bepaalde gevallen de ruimte 

kunnen begrenzen, maar die zich gemakkelijk Iaten verwerken. Snoeien, inkorten en 

het eventueel verwijderen behoren tot de dagelijkse praktijk; de meestal wisselende min

der of meer afsluitende functie naargelang van de seizoenen maakt er meestal geen "vaste" 

elementen van voor de ruimtelijke volumebepaling. In grotere woondichtheden spelen de 

bouwvolumes, bepaald door het ontwerp in beide voormelde fasen, meestal een overwegen

de rol in het project. 

Een ui tzonderl ijk waardevolle boom of bestqande beplanting ken weliswaar het project 

bethvloeden. Ze zijn echter aileen plaatselijke gegevens en werken aileen in op een be

paalde omgevende DRH. Wij onderschatten hun waarde noch op ecologisch noch op esthe

tisch vlak, maar zij behoren niet tot de algemene gegevens van ons theoretisch studie

object. Verder zijn wi j er ons van bewust dat een bestudeerde beplanting absoluut tot het 

woonmilieu behoort, maar bi j de inplanting in de woondichtheid meestal ondergeschikt 

blijft aan de bouwvolumes, Iaten wi j zeggen : meestal in functie ervan wordt geplant. 

Deze opmerkingen zi jn van belong, omdat wij de DRH dus als een ruimte zullen beschouwen 

die bepaald wordt door het huis zelf en de omliggende bouwwerken, dus (in een woonbuurt) 

door de naburige huizen, waarin dan voormelde groenvolumes en kleinere bouwelementen, 

zoals scheidingselementen een min of meer belangrijke doch secundair determinerende rol 

spelen. 

Bij grotere woondichtheid zijn de woningen onbetwistbaar ook een ruimtelijk imperatief 

gegeven, dear de ledige tussenruimte toch beperkt bli jft. Deze beschouwing brengt ons on

middellijk bij het begrip van de ledige tussenruimte die bij de erva'ring van het woonmilieu 

de esthetische evaluatie zal befhvloeden. 

De belangrijkheid van deze tussenruimte is o.i. bij de ~levenis van een architecturaal 

object altijd groot. Ter ondersteuning van deze vaststelling citeren wij Sven Hesselgren (1972): 
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"In experiencing architecture, one of the most important facts, is the perception 

of the empty space. " 

In de beschouwde ruimte is de woning de 11omsloten (binnen) ruimte" en de DRH de 

"otnsluitende (buiten) ruimte11
, waarbij wij naar een definitie verwijzen van Paulgerd 

Jesberg (B • 1 973) : 

"Unabhtsngig von Form, Gestalt, Struktur der Gebundenheit an Funktion kann die 

Entwurfseinheit Raum definiert werden. Raum unbeschrtsnkt ausgedehnte Leere, 

in der K6perl iche Objekte angeordnet sind - 11Auszenraum 11 Raum, begrenzte 

Leere, die von k6perlichen Objekten, umschlossen ist- 11 lnnenraum11
• 

Deze ruimte bestaat, vanuit ons standpunt, voor de bewoners aileen via het kanaal van 

zijn waarneming en wordt belhvloed door het daarmede gepaard gaande mechanisme van 

zintuigen en psyche. Dit spel van waarnemen en bewuste beleving van de ruimte wordt 

in het daareven geciteerde werk van P. Jesberg in het Iicht gesteld : 

"Raum ist Zeichen. Zeichen ist aus sich nichts. Es wird zum Zeichen erst durch 

die sinnliche Wahrnehmung, wenn sie sich in.ihrer ganzen KomplexitHt auswirkt." 

11 Es ist die Sinneswahrnehmung die dem Sein Wirklichkeit verleiht - Kant." 

De evaluatie van de vorm van de bestudeerde ruimte kan dus vanui t de esthetische er

varing op basis van de waarneming benaderd worden, zoals welk object ook. 

Bij architectuur en in het bi jzonder bi j woonarchitectuur kan vermoed worden dat in het 

ondoordringbare mechanisme van zintuigen en psyche deze laatste een bi jzondere rol 

speel t. Want in het woongebeuren voel t ieder zich min of meer participerend, zelfs 

gedeeltelijk geE!ngageerd. Bij de waardering van een woning zal men zich meestal zelf 

in de woni ng als bewoner projecteren, wat niet zo vlug het geval is bi j het beoordel en 

van vele andere bouwwerken. Dit bemoeilijkt wei de taak bij de vormbenadering van het 

woonobject- hier de H/DRH-eenheid en haar aaneenschakeling - daar de subjectieve 

beoordelingsfactoren ervan bij de vormevaluatie een belangrijke rol zullen bekomen. 

Wij nemen hier de door Sven Hessengren toegepaste esthetische ontletlingen over, daar 

deze gegevens aansluiten bij een van de meeste hedendaagse theoretische beschouwingen van de 
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esthetiek en ze reeds in de optiek van de architectuur zijn verwerkt. Op deze wijze maken 

wij gebruik van een soort wetenschappelijke verworvenheid op algemeen architectonisch 

vlak om ze toe te passen op ons studieobject. 

Vooreerst komt de evaluatie van 11de zuivere vorm" die tot het domein van de "formal 

aesthetics" behoort en waar het begrip vorm als tegenstelling tot het begrip inhoud kan 

worden gebruikt. Die "inhoud" krijgt nu een bijzondere betekenis voor de vorm b.v. de 

H/DRH-eenheden en sluit zich aan bij de theorie van de "semantic aesthetics" -die als 

volgt door Sven Hesselgren (1972) wordt uitgedrukt : 

"The study of the way in which meanings are given to perceptions is itself another 

scientific discipline called semantic". 

De door het waarnemingsmechanisme erkende betekenis ligt meestal aan de basis van een 

emotie, die de ervaring vervolledigt van de H/DRH-eenheid en aldus tot de emotionele 

fase voert van de esthetische evaluatie. De expressiviteit van het stimulerend object, die 

door de zuivere vorm en door de inhoud, en door de emotionele prikkels wordt aangewakkerd, 

wordt nochtans door subjectieve denkpatronen van de bewoner sterk belhvloed. 

Di tis naar ons oordeel de ''barriere" tussen de gespecialiseerde architect en de niet-ge

specialiseerde (maar meestal gemotiveerde) bewoners, bij de verwerking en de evaluatie 

van het waargenomen visuele beeld. De interpretatie en de evaluatie moet hier bijna 

vanzelfsprekend verschillend zijn. Dot leidt wei tot het onbegrip van een traditioneel 

geri cht publ iek t .o. v. een "avon t-garde" woonarchi tectuur. 

De vraag rijst of vanuit het standpunt van de evaluatie door de bewoner : 

-dan traditioneel moet worden ontworpen (een strikt sociale of commercH:Sie 

attitude), 

- ofwel of dan toch minstens de wederzijdse informatie de denkpatronen naar el

kaar moet brengen en of aldus de "filosofie" van de woongemeenschap in de 
11woonvormen 11 tot ui ting kan worden gebracht ? 

Deze dialoog moet bij de aanvang van het project, d.w.z. door het bestemmingplan, 

mogel i jk worden gemaakt. 



7. "0 s m o s e 11 van binnen- en buitenruimten 

In aile architectonische tendensen is heden ten doge een vernieuwde interesse te bespetu

ren voor de ruimteverwerking van de gebouwde volumes. In al de door ons voorgestelde 

DRH-types, is het huisvolume als binnenruimte gescheiden van de omringende rui mte, nl. 

de directe huisomgeving als buitenruimte. Beide volumes worden begrensd door die vlakken 

in het bestemmingsplan die de binnenruimte van het huis bepalen, maar die aan de archi

tectonische compositie van het huis zelf binnen deze grenzen absoluut vrije mogelijkheden 

van ontwikkel ing bieden. Bi j het ontwerpen van het huis wordt de strakke geometrische 

omlijning van de DRH-types gemodelleerd tot een minder strak woonmilieu. De verdere 

beschouwingen over deze twee zones dienen echter rekening te houden met die concepties 

waarin binnen- en buitenruimte in elkaar vervloeien, d. w .z. die architectuur waar de 

buitenruimte niet van de binnerruimte wordt afgesloten, maar waar ze elkaar penetreren. 

Een.klaar beeld hiervan geven de historisch geworden voorbeelden o .a. 

-de waning "Falling Waters11 van F .L. Wright, 

- en het bekende "Barcelona Pavil joen" van Mies van den Rohe. 

I. v .m. "Falling Waters" spreekt Bruno Zevi in 11 la Coso sulla cascata di F. L. Wright" 
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"allora Ia Iento erosione e poi I 'eliminazione della spessore muraro culmina en un 

osmose fro invaso et spazio esterno en un immagine continua." 

De idee van de "imagine continua" onderstreept bijzonder in deze architectuur de belang

ri(kheid van de DRH, niet aileen voor het beeld van het huis als uitwendig volume maar 

tevens voor de inwendige ruimtespeling, waarbij eigenlijk twee momenten van het archi

tectonisch ontwerpproces definitief in elkaar vervloeien, nl. : de composi tie van de volumes 

en de vormgeving van de ruimten. 

In het eerste moment worden de uitwendige volumes bepaald in verband met hun volledige 

inhoud aan functies en hun uitwendige architectonische conceptie. Deze wordt in de tweede 

fase in wisselwerking met de inwendige ruimtecreatie uitgevoerd. Bij het ontwerpen zijn die 

beide fasen niet van elkaar te scheiden. Het goat hier om de creatieve geestelijke momenten 

van de conceptie en niet om de handel ingen bij het vastleggen in de documenten. Wanneer 

echter die osmose wordt doorgedreven, is de versmelting van beide .grater. De voorgestelde 

DRH:-types beperken zich wei meestal tot de omhullende volumes van de te projecteren vormen. 
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Hun aaneenschakeling zal echter rekening moeten houden met hogervermelde beoordelingsaspecte1 

zowel op het vlak van de esthetische ervaring alsop dat van de andere aspecten zoals 

privacy, sociale contacten, bezonning, enz ••• (het zijn nochtans de constructietechnie-

ken die deze vervloeiing in grote mate mogeli jk maakten, waardoor b. v. glasschijven 

als doorzichtige wanden de muren met ramen konden vervangen). 

De esthetische ervaring is aldus niet meer te scheiden in die van de uitwendige volumes 

binnen de DRH en in die van de innerlijke ruimtes. Maar er worden dan ook grotere eisen 

gesteld aan de compositievaardigheid, die echter gecompenseerd wordt door ruimere moge

lijkheden. Sven Hesselgren (1972) citeert Rasmussen, waar hij het compositiewerk van de 

architect poogt te omschrijven en een ideale werkwijze voor te stellen : 

"Rasmussen S.E. (in Nordische Baukunst 1940) has drawn attention ta the fact, 

that it is very usual for an architect to work either room or exterior. The ideal is, 

of course, to create a building where the dialogue between outside and inside is 

perfect. 11 

Dit brengt tach voor beide ruimten een verandering in context, waarbij het inwendige vo

lume in het uitwendige geheel van de H/DRH-eenheden samen wordt waargenomen. In 

het verband met die context noteert R. Venturi (1966 I 1971) : 

"La Gestaltpsychologie affirme que le contexte contribue a Ia signification d'une 

partie et qu'un changement dans ce contexte provoque un changement de signfica

tion. Aussi !'architecture en combinant des parties, cree-t-il un contexte qui con

fere leur signification aces parties a l'interieur de !'ensemble." 

Er dient echter te worden opgemerkt dat de speelsheid van de ruimtewerking niet al tijd 

door de bewoners positief geevalueerd wordt. In "Environmental Psychology" (1970) 

hoofdstuk "Physical Phenomena and Building Design", vinden wij volgende opmerking 

van Kyoski lzum : 

"The architect, in his concern for spatial flow, spatial integration, open planning, 

continuity, plastic concept, and the like, must also concern himself with their 

psychological ramifications and realise that aesthetic concept can be disturbing. 11 

Verder verwijst die auteur inderdaad naar de negatieve nevenreacties bi j de bewoner 

veroorzaakt door lilet beleven van deze "spatial flow". Oat die vervloe.iing van ruimten 
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een uitsluitend vormelijke motivering heeft, is niet helemaal juist. De grootte- en hQogte

beperkingen (om economische redenen) van het in- en uitwendig volume spelen hier eveneens 

mede. Er is dus ook een functioneel facet can deze architectonische conceptie : men wenst 

can het geheel een ruimer aspect te geven, zowel voor wat betreft de vorm als de functie 

(psychische inbegrepen). 

Elke verandering in de context werkt well icht in op het gevoel van geborgenheid, dat 

toch gedeeltelijk tot het esthetische emotionele beleven behoort. Door de openheid van de 

binnenruimte ncar de DRH toe, verliest men soms het beschuttende en begrenzende gevoel 

van de buitenmuur dear de DRH meestal niet voldoende visueel is begrensd. Deze geborgen

heid is echter een zeer belangrijke factor bij het wonen. Wij herinneren can Lenelis Kruse 

(1974) die het huis precies als "Polder Geborgenheit" beschouwt. 

Zozaldus de openheid van de binnenconceptie juist wegens nood can geborgenheid eisen 

van geslotenheid stellen can de DRH. Als illustratie hiervan ken worden opgemerkt dat de 

glaswand bij avond een onhuiselijk, zelfs afschrikkend element wordt. De donkere buiten

ruimte van de DRH schijnt geen begrenzing te hebben. Aileen een buitenverlichting, waar

bi j de begrenzing door groenelementen en bouwelementen visueel hersteld wordt, kan die 

indruk verminderen, doch aileen een omsloten binnentuin geeft de ware belevenis van de 

geborgenheid terug. Wei is het zo dat niet aile bewoners op een zelfde wijze reageren, 

maar het toeschuiven van de gordi jnen, die een wand vormen, is meestal een natuurlijke 

reactie, die op een behoefte can vei I igheid ken wijzen. 

Gordon Cullen (1971) laat de subtiliteit aanvoelen van de daaruit voortvloeiende situa

ties : - "exposure and enclosure". 

"At this level of consciousness we are dealing with a range of experience stemming 

from the major impacts of exposure and enclosure which if taken of their morbid 

extremes result in the symptoms of agoraphobia and claustrophobia." 

Zelfs bij introvert gerichte individuen die, ncar de uitspraak van de psychologen, meer 

inkijk in hun huis verdragen dan extroverten, is deze reactie tegen de onbegrensde open

heid 's avonds wear te nemen. Ook indien inkijk niet stoort, wordt de DRH liefst zicht

baar ervaren van binnen uit, dat betekent verlicht bij nacht. 
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De transi tieruimte tussen de binnenruimte van het huis en de DRH kan hier opnieuw een 

belangwekkende functie vervullen. Bij de samenstelling van de DRH-types moet in dit 

perspectief aan de vermoede leefzi jden (wi j herinneren aan die grensvlakken van het 

huisvolume waar de leefkamers normaal zullen worden gepland) de geslotenheid van de 

transitieruimte of van de totale DRH mogelijk zijn. Bouwelementen krijgen hier wei een 

overwegende plaats t .o. v. groene afschermingen. 

De conceptie van de DRH moet aan de vermoedelijke woonkant of leefzijde de gesloten-

heid of van de transitieruimte of vanhet eigen territorium mogelijk maken. Het materiaal waar

mede in het uiteindelijke project de afsluiting wordt verwezenlijkt, zal met zijn aspect 

en zi jn afmetingen de sfeer bepalen. 

' Dit impliceert echter de mogelijkheid om in de bestemmingsplans van de DRH dergelijke 

bouwelementen te voorzien waarvan de functie en de expressie dan kunnen omschreven 

worden. 

Als besluit van deze beschouwingen over het vervloeien van binnen- en buitenruimten, kan 

nogmaals het belang van de DRH bij het totale woongebeuren onderstreept worden. Verder 

rijst daarbij de noodzaak de mogelijkheid te voorzien een deel of het geheel van deze 

DRH te sluiten t.o.v. de buitenwereld, om ze aldus volwaardig in de woonruimten te in

tegreren. Deze stelling verstevigt onze vroegere argumentatie in verband met de waarde 

van de transitieruimte (zie het eerste deel en het hoofdstuk over de woonactiviteit als 

woonwaardefactor). Bij die vroegere bespreking kwam vooral het functionele aan bod, hier 

werden de esthetisc::he fac::etten belicht. 

8. Welk basisconcept moe ten de plans trachten te weerspiegelen ? 

Zoals wij hebben gezien, kan de architect bij het ontwerpen uitgaan van een a-formalis

tische attitude. Niet aileen verwijzen wij hiervoor naar onze uiteenzetting, maar nog

maals en in het bijzonder naar I 'Architecture d'Aujourd'hui, dat in 1971 een uitgave aan 

de gang bare 11 doctrines 11 wi jdde. 

Wanneer de bijdragen in die uitgave een klaar bewijs brengen voor de participatie van het 

architectenmilieu van het eigentijdse gebeuren, brengen zij tegelijk het bewijs dat, de ge

projecteerde vormen niet ui t zuiver technisch-wetenschappelijke, filosofische of andere 

overwegingen voortvloeien. Er~ens komt bij de creativiteit, die de abstracte idee in de 
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materi~le concrete vorm van het bouwwerk moet omzetten, een specifiek op vorm gerichte 

optie. De Architect hecht meestal een groot belong aan die abstracte idee die hem aan 

een actueel en gekozen milieu verbindt. De eigentijdse vorm die daardoor ontstaat weer

spiegel t niet alti jd het denkpatroon van de bewoner, die vinden wi j eerder bij de "verkoper". 

lnderdaad bij het bouwen van woningen die met zuiver commerciele doeleinden aan de ko-

pers of huurders worden aangeboden, zullen andere overwegingen de vormaspecten belhvloeden, 

Dikwijls ontstaan vormen, die aan modeverschijnselen te danken zi jn omdat ze een "waarde" 

al s verkoopsargumen t vertegenwoordi gen • 

Ieclere ontwerper heeft zich bij het ontwerpen bewust of onbewust een gedragspatroon uitge

dacht, dot een zuiver praktische ontwerpmethode inhoudt of eventueel een werkelijke ont

werpsfilosofie volgt. Deze patronen leiden de methodiek waarmede hij de opties van het 

project vastlegt. Uiteindelijk geldt hier, zoals gezegd, hoofdzakelifk toch het resulterend 

concept en niet de methoden, waarvan de effici~ntie nochtans een bepoalde garantie voor 

het concept biedt. Er zijn echter betere ontwerpen ui t relatief zwakkere logische denkpa

tronen ontstaan, omdat de inspiratie een ruim overwicht had. 

Zoals we reeds zegden, is de gedragslijn bij het ontwerpen bijzonder t.o.v. de vorm niet 

dezelfde als die bij een theoretische studie. 

Tijdens de "5th international colloquim of empirical aesthetics", Augustus 1973 University 

Leuven, Belgium, werden de verwachtingen van de ontwerpers door T .F. Heat in zijn ver

slag "The States of Theory in Environmental Aesthetics" nogal simplistisch als volgt om

schreven : 

11 The requirements of the designer are simple and even rather simple minded. 

Whether he is endeavouring to protect some existing environment from the impact 

of change, or planning some new construction, he wants an intuitively clear and 

easily manipulated scheme linking the physical factors under his control with the 

responses of the populations affected. 11 

Onderhavige studie poogt meer mogelijkheden voor het antwerp van de HIDRH-eenheid 

te ontdekken, op bosis van bepaalde verworvenheden van de estheti co. Ze beoogt even

eens als toepassing modellen te ontwikkelen die aan de bewoners ter beschikking gesteld 
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wqrden om hun woonbuurt in een geest van participatie samen te stellen. Deze esthetische 

aspecten dienen slechts om hen bij hun keuze beter te informeren, indien zij dot "inspiring" 

woonmi lieu wi lien opbouwen (echter niet op commercitfle manipulatie gericht). 

De twaalf H;l:>RH-modellen worden aldus ter beschikking van de creativiteit van ontwer

per en bewoner gesteld. Het is de bedoeling het hanteren ervan bij het ontwerpen aan be

paalde beoordelingscriteria te onderwerpen, dus ook aan die criteria die uit beredeneerde 

vormsuggesties zouden voortvloeien. 

Wij stellen daarvoor drie werkelijkheden tegenover elkaar : 

- Idee of concept van het ontwerpsteam (incl. participonten) 

- Gebouwd object door de "bouwnijverheid" 

- Waargenomen ervaring door de bewoner. 

Het concept van het object (hier de H/DRH-eenheid) groeit in de geest van de ontwerpers 

en wordt vastgelegd door documenten, waarbij tot hiertoe de plannen nogal tijd de basis

documen ten vormen. 

In "Environmental Psychology11 {1970) vinden wij betreffende "Experimental Basis for 

Aesthetic Decision 11 van de hand van James Marston Fitch een goed beeld van deze con

ceptie : 

"As Ernst Fischer (1963) the Austrian philosopher has said, a good honeybea will often pul 

a bad architect to shame. But what from the very first distinguishes the most incom-

petent of architects from the best of beas is that the architect has built a cell in 

his head before he constructs it in wox. 11 

Het is {natuurlijk) van belong dot de voormelde documenten de totale weergave van het 

concept bevatten, om het aldus in het gebouwde materii!le object te kunnen terugvinden. 

Ook Bruno Zevi {B - 1 959) erken t de rol van deze pI ann en : 

11 Les plans constituent un des moyens fondamentaux de Ia representation 

archi tecturale." 
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De bewoner oordeel t echter vooral op basis van zijn waarneming van het bouwwerk, zijn 

ervaringsobject gezien als materieel object. Robert Venturi (1966 I 1971) merkt inderdaad 

op: 
11 Un element architectural est per~u o Ia fois comme forme et structure, matiere et 

materiaux. 11 

Onze doelstellingen van het concept zijn gericht op de positieve waardering van het gebouw

de object longs het kanaal van de waarneming van de bewoner als leek (liefst als drager van 

een cultuur ?). De doelstelling ligt dus niet in het concept maar wei bij het waargenomen 

object. Deze vaststelling geldt zeer algemeen bij ieder kunstobject, wij moeten ze echter 

en tot de architectuur en dan nog tot de typische huisarchi tectuor terugvoeren. Daarbi j is 

de voormelde bijzondere subjectiviteit bij het woongebeuren niet uit te schakelen. 

Laten wij een poor definities nemen uit 11 Environmental Psychology11 (1970) door J. Ruesch 

and W. Kees: 

"Perception"- that is, the reception of incoming signals; 

"Eva I u at i o n11 
- which also involves memory and retention of past experiences 

as well as decision making." 

Dot legt direct een onvermi jdelijke afwijking uit tussen de artistieke input door de ont-

werper en de waarderin~ door de bewoner. Niet aileen de afstand tussen concept en ervarinqs

object, maar eveneens het verschil tussen de culturele bagage van de expert (of kunstenaar) 

en de leek (of gebruiker) liggen onomstotelijk vast. 

De architect zal speciaal met de waarnemingsmodaliteit van de leek rekening dienen te 

houden, hij moet er dan ook absoluut kennis van nemen. Het is ons echter opgevallen dot 

de kunstenaars,bijzonder met de bedoeling om nader tot het volk te komen, het kunstobject 

willen "desacraliseren". 

Goon zij juist dan de verwachtingen en misschien ook behoeften van de man van de straat 

niet te kort doen? Heeft men in de drukte van het dagelijkse Ieven niet iets nodig dot 

door het kunstobject wordt geschonken ? Geeft de muziek hiervan geen treffend voorbeeld ? 

Het is niet de bedoeling deze vragen te beantwoorden, wei de houding van de bewoner be

ter te situeren en deze vragen aileen op het vlak van het woonmilieu te benaderen. 
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9. Ervaring van het woonmilieu 

Misschien moet de architect die met de waarnemingsmodaliteiten wei rekening houdt, de 

weg rondom het huis van de leek leren kennen, in ons geval een soort gesimuleerde weg 

doorheen de woonbuurt ncar het hui s in zi jn DR H. Men denke hi erbi j aan volgend gezeg

de van Bruno Zevi (1959) : 

"C'est l'homme qui, se deplac;ant dans l'edifice, le regardant sous des points de vue 

successifs, cree lui-meme, pour ainsi dire, Ia quatrieme dimension, et donne a 
l'eSpCCe SC real i te integrale 0 II 

Dat wordt door Theo Crosby (1965) bevestigd : 

"Architecture is a matter of space and volumes, the skilful, accurate and magnificent 

play of masses seen in light. These relationships can only be appreciated by wcdking 

within a complex of shapes and volumes. 11 

En nog een verdere aanwi jzing vindt men bi j Sven Hesselgren (1972) : 

"Architectural expressions cannot be fully understood merely by reading books. 

Practical experience is absolutely necessary. 11 

Het is de "practical experience" van die ervaring die wij met onze simulatie van de rond

gang willen uitdiepen. De beschrijving ervan is een poging tot reconstructie op ons milieu

object van de gegevens die de bovenvermelde wetenschappen, die zich met de waarneming, 

de evaluatie en de ervaring van het leefmilieu bezig houden, theoretisch ter beschikking 

stellen. 

Uit die simulatie zijn aanwijzingen voor het ontwerp te vinden, want ze leveren een the

oretische, wetenschappelijk gegronde uitspraak over de ervaring van het milieu door de 

mens (leek en expert). 

9.1 Het beeld van het huis 

Het beeld van het huis in de DRH is het resul tact van een complexe waarnemingservaring 

waarin de visuele waarneming een overwegende rol krijgt. Die zal dan ook de evaluatie 

van de vorm van ons object in grote mate belhvloeden. Het zoeken ncar voorwaarden die 

deze evaluatie positief zouden belhvloeden en aldus een werkelijke woonwaarde vertegen

woordigen, is gebonden aan talloze visuele beeldopnamen van het object. 
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Wij will en vooreerst de "Beeld-Ti jd 11 ervoring von ons object bij grotere woondichtheid 

ontleden. Gewoon proktisch bekeken gebeuren deze beeldopnomen in een bepoold tem-

po woorbij het object H/DRH-eenheid vooreerst woar te nemen is ols element van de to

tole buurt. Doorbij zol het in de buurt verdwijnen of zich losmoken von het geheel in de 

rol van het "figure" op de 11 bockground". De aanleiding tot het fixeren van de oondqcht 

ligt ofwel reeds in de opdringerige oftekening von het object tegen zijn omgeving of bij 

de evoluotie door de ki jker op grond von zijn min of meer subjectieve houding. Zo dringt 

b.v. het herenhuis in de oude stodsstraat zich op door zijn grootte, of door zijn specifiek 

opvollende vorm, weelderige decorotie, of gewoon door zijn eigen korokter tussen de een

voudige noastliggende huisjes. 

De kijker kon echter op basis von zijn bijzondere ingesteldheid o.a. ols eigenoor von een 

von de eenvoudige huisjes, of op basis van zijn sociale installing of wegens veel andere 

motivoties, meer interesse hebben voor een bepaalde kleinere woning. Dit stelt echter toch 

een bijzondere motivatie voorop, waorbij een bepaolde inhoud of emotie de expressie von 

het totoolbeeld vervormt. Wont koud vormelijk bekeken zol de grootte en overlodenheid 

von de vorm von het herenhuis noodzokelijk een normool niet gemotiveerde oondocht trekken. 

Dit wekken von de oondacht moet echter zuiver esthetisch gezien niet noodzokeli jk tot een 

posi tieve evoluotie voeren. 

No deze woarneming von het totoalbeeld van een min of meer gedrongen buurt, zol men 

bij het dichterbij komen tenslotte toch een wei bepoolde huisgevel in de omgevende con

text ols "figure" op de "back-ground" goon beki jken. De oondocht voor dit bepoolde huis 

is oonwezig of wordt gewekt, gewoon omdot het op het voorplan komt. Bij het nog dichter

bij komen, verdwijnt het totoolbeeld en krijgen wij een reeks "close-up"-beelden die ons 

tot de verdere ontdekking van het object voeren. 

Opgemerkt dient nog te worden dot deze beelden, uit twee onderscheiden zones kunnen 

worden woargenomen : de open bore of de pri vote zone. 

Vooreerst is er de openbare zone of het gebied von de voorbijgonger, die normool door het 

totoalbeeld van de buurt wordt befhvloed, tenzij hij(op verschillende gronden gemotiveerd) 

een bijzondere aondocht aon een wei bepoalde H/DRH-eenheid besteedt. 

De private zone moakt inherent deel uit von het eigen territorium, in grotere woondicht

heid onderscheidt zich het beeld von de stroot en dit von de oonpalende private zones. 
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9.2 Het beeld van het huis in eigen DRH 

De beelden van het huis in de eigen DRH worden bij grotere woondichtheid bijna steeds 

tot close-up-beelden herleid, nochtans ook als een totaalbeeld ervaren, waarbij van

zelfsprekend de nabi jliggende huizen een invloed ui toefenen. In het huis en in de DRH 

zullen de nevenliggende constructies de sfeer van huis en DRH wei degelijk mee bepalen. 

De gekozen of opgedrongen buurt (indien naderhand gebouwd) determineert in een bepaal

de graad toch de eigen huissfeer. Nochtans voelt de bewoner zich meestal toch in grote 

mate door zijn eigen huissfeer doordrongen. Dot betekent dot de kennis van de eigen huis

vorm in zijn belevenis als hoofdfiguur blijft overwegen op de naburige "background", 

zelfs wanneer hij door zi·jn roam of in zijn tuin het opdringerige beeld van het huis v~:m 

zijn buurman niet kan ontlopen. 

Zijn gemotiveerde belevenis krijgt dan waarschijnlijk meestal voorrang op het normale 

beeld van het ongemotiveerde waarnemingsproces. Hij beschikt natuurlijk over elementen 

die in de DRH opgesteld worden en op een gelukkige of ongelukkige, maar bewuste wijze, 

de sfeer van de buurman goon verdringen. 

Een hoge scheidingsmuur of, waar dot niet mag, een groenaanplanting of een scheidings

wand rond de eigen patio b.v. zullen dus niet aileen zijn attitude inzake privacy, be

zonning, sociale contacten, uitzicht, enz ••• bepalen, maar de sfeer van de opgedrongen 

vorm verdringen, d.w.z. de expressiekracht ervan tegenwerken, eventueel zelfs totaal 

effaceren. 

Naarmate de verscheidenheid van de naburige woningen groter wordt, naarmate zich dus 

de individual teit affirmeert, wordt deze drang om zich op zijn beurt te affirmeren logi

scherwijze groter. Deze drang kristaliseert zich in het on twerp van het eigen territorium, 

waardoor scheidingselementen de DRH verdelen in de onvermijdelijke reeks van kleinere 

territoria bij grote woondichtheid. 

Er ontstaat soms zelfs een grotere openheid naar de quasi neutralere openbare zone van de 

toegangsweg of straat dan t .o. v. de naburige private terri toria van de buurman waar een 
11andere 11 stemming heerst. 

Dit brengt ons nogmaals tot het voorstel om in de praktijk van het ontwerp (waar in gro-

tere woondichtheid systematisch naar ruimte moet gestreefd worden) reeds bij de eerste 

fase van het project van de DRH de grens van het terri torium te verleggen naar de grens 

van de DRH, dot betekent dus van de naburige woning. Daarbij wordt niet aileen de eigen 

sfeer een ruimere oppervlakte toegedeeld, maar wordt ook de vorm van het scheidingselement 
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voor beide buren 11 in onverdeeldheid" gapland. In de praktijk ontstaan daardoor onv~rmij

delijk normen die deze scheidingswand tot een rustiger neutraler afsluitende vorm voeren 

(b.v. geen uitkijkraam, enz ••• ) .De heterogeniteit van de individualistische huisvorm wordt 

nochtans eerder door de gespecialiseerde dan door de niet-gespecial iseerde bewoner aange

voel d, of anders omschreven : es the tisch negati ef gel§va I ueerd. 

In de praktijk zal de verplaatsing van de territoriale scheiding naar de grens van de DRH 

onvermijdelijk, op basis van andere beoordelingsaspecten, tot een afgesloten wand leiden, 

die weleens naar de vorm niet.wordt gewaardeerd door de bewoners,zelfs wanneer de eigen 

ruimtelijke "ambiance" hierbij wint. 

De strenge expressie van de onverbiddelijke gesloten wand zal de esthetische ervaring soms 

dermate belhvloeden dot de gemengde sfeer van onverenigbare vormen van naast elkaar 

liggende huistypen toch door de bewoner als aangenamer wordt ervaren, waar de gespeciali

seerde en ook de ongemotiveerde voorbi jgangers deze gemengde sfeer als onverenigbaar 

en chao tisch bel even. 

Zelfs ondanks de:ze (niet alti jd posi tieve) vormevaluatie vanwege de bewoner, durven wij, 

als gespecialiseerde, de verplaatsing van de terri tori ale scheiding naar het begrenzende 

naburige huis als experimenteel criterium voor de samenstelling van de DRH-types voorop

stellen. Daarbij gelden als voorwaarde enerziids de starke variatiemogelijkheid van de 

huistypes en anderzijds de rijke variatiemogelijkheden van het begrenzingselement zelf, 

naar vorm en materiaal, als huiswand of de verlenging ervan {de tuinwand). 

Nog altijd in de veronderstelling van een negatieve evaluatie door bepaalde bewoners, 

is dit een ontwerpsattitude die aileen op basis van het overwicht van de denkpatronen 

van de ontwerper t.o.v. die van de bewoners wordt doorgedreven. Zij kan aileen in het 

kader van een experiment warden vooropgesteld, in afwachting dot door informatie de 

gewenste \lercn1dering In het denkpalroon van de bewoner optreedt. Tenslotte misschien 

toch een ritanipulatie om de vorm, maar waarbij het doel toch op sociaal culturele basis 

te verdedigen volt. 

9.3 Het beeld in de openbare of in de half-private zone 

Het huisJn zijn DRH met zijn eigen omgeving wardt ook benaderd vanuit de openbare 

toegangszone tot de buurt en vanuit de toegangsweg tot het huis zelf (slraat of voormel

de half-openbare of half-private zone, zie privacy en sociale contacten). 
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In die zone krijgen allen, dat betekent ook niet-bewoners, vrije toegang en wordt het 

beeld van het huis vanuit grotere of kleinere afstand waargenomen. De belevenis van 

deze woarneming wordt vanuit deze verschillende afstanden systematisch ontleed. 

9.4 Het beeld van het huis vanuit een veranderlijke verwijdering 

Op grotere afstand is het beeld aileen een silhouet naast andere, waarbij aile elementen 

van de benaderingszone meewerken in de samenstell ing van het totaal beeld. De buurt 

wordt aldus als "landschap" beleefd. Dit beeld is bij residentiezones natuurlijk zeer ver

schillend, maar kan tussen twee extremen gelhtrapoleerd worden : 

- enerzijds het beeld van de woonwijk woar geen enkel groen element voorkomt; 

- anderzijds een beeld waarin het overwegende groenelement de gebouwen totaal 

verdringt. 

Het is duidelijk dot bij grotere woondichtheid het gebouwde volume meestal de overhand 

zal krijgen. Nochtans verwijzen wij hierbi j naar een paar voorbeelden van een recente 

woonwijk in Denemarken, waar de discretie van het huistype in een overwegend groan

element, in een relatief dichte residentiewijk, het straatbeeld tot een absoluut groen land

schap heeft omgetoverd. Maar ook in BelgiC:! is het overweldigend groengewas in oudere 

wijken de vele opdringerige individuele huisjes gaan overheersen. 

Daar staan we dus voor twee extremen die wij als volgt kunnen typeren: of het stadsbeeld, 

iets als de 11 SteinwUste11
, wat heden ten doge niet meer wordt geapprecieerd, of het beeld 

van een totale groenzone, die dan voor een stedelijke bevolking waarschijnlijk weer min

der gewenst blijkt. 

Bij grote woondichtheid zal men meestal noodgedwongen voor een tussenoplossing moeten 

opteren, waarbij het beeld van het huis met zijn DRH uit de verte als srthouet tussen zo-

veel andere wordt ontdekt, maar opgeluisterd kan worden door een paar groenmassa's. 

Verschillende elementen komen deze silhouet verbergen, maar gedeeltelijk ook accentu

eren, omwille van de intrigerende werking die een deelbeeld op de ontdekkingslust van de 

waarnemer steeds uitoefent. De vreemde elementen van het voorplan oefenen echter op de 

waarneming van de silhouet een belangrifke invloed uit. Het totaalbeeld van de buurt met 

de verschillende achter elkaar liggende ruimten is in deze fase te overwegend om een be

wuste waarneming van de gewone huissilhouet in de DRH mogelijk te maken (met ui tzonde

ring van het reeds besproken opdringerige huisbeeld). Het schept een algemene "background", 

de::indruk van een aangename of een onaangename buurt, waarop het ~uisbeeld bij h~t 

di chterbij komen in het geheug~n zal geprojecteerd bl ijven. 
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Die buurtsilhouet speel t waarschijnli jk ook een rol bij de versnelde ontdekking vanui t 

een mobiel standpunt (b.v. een auto). Ons stvdieobject, het huis in de DRH, is een 

bestanddeel van dit silhouet, dus mede actief bii de beeldvorming, maar het werkt slechts 

in vertraagd tempo, dat betekent dat voldoende tijd en intensiteit nodig zijn om het on

gemotiveerd te ontdekken. De aandacht moet op het studieobject gericht worden. Het 

blijft echter in het geheugen begeleid door het buurtbeeld. 

Zelfs tot in het "Ciose-up"-beeld spelen talloze elementen mede, om de volumes posi

tieve of negatieve waarde bij te zetten. De aandacht voor het schijnbaar onbenullige 

environmentselement is ten andere in de hedendaagse architectonische compositie schering 

en inslag geworden. Het is sterk gebonden aan de intut'tieve, maar wei met compositie

ervaring (eventueel ook 11 trucjes 11
) samenhangende artistieke creativiteit, daar het op een 

bi jna absolute wi llekeur van de keuze berust. Daartegenover staan echter de bouwvolumes 

die in het woongebeuren een functie te vervullen hebben en tot de totale inhoudelijke 

opdracht van de architect behoren (inhoud verwijst hier zowel naar functie als naar bete

kenis en emotionele sfeer van het geheel). Het is van belong dat men bewust is, dat juist 

in de DRH talrijke elementen tegenover elkaar komen te staan en dat dit ensemble (de 

eenheid) hier bijzonder rijk kan zijn aan veel verschillende dingen waarmede de buurlui 

wensen samen te wonen. R. Venturi (1966 /1971) illustreert deze eenheid, die spijts 

alles geen chaos mag worden : 

11 L1unite qu'elle doit incarner est celle qui tient compte de tout, meme is c•est 

diffidle, plurot celle qui exclut, bien que ce soit plus facile : "More is not 

less. 11 

Zijn stellingname tegenover de klassiek geworden uitspraak van Mies von der Rohe is 

overbekend : 

11More is less. 11 

Onze bedoeling, als we die uitsproak hier citeren, is niet een beslui t te trekken, wei 

de subtiliteit van de opdracht van het ontwerp en in het bijzonder van onze theoretische 

benadering in reliuf te brengen. 

De opgave van de theoretische studie richt zich eigenlijk vooreerst op twee types van 

buurtrelaties van huis en DRH : 

- die met geli jke huisvormen; 

-die met verschillende huisvormen. 
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(Niet te verworren met de industrialisering van het bauwproces, want de verschillende 

huisvormen kunnen o.a. ieder tot een verschillend prefabricagetype behoren, die onver

schillig als vreemde vormen naast elkaar werden geplaatst). 

De opgave wordt : De definitieve projecten van 11 Huis en DRH 11 in de tweede fase door de 
11 bestemmingen 11 van de eerste fase in dergelijke mate te bethvloeden dot het totaalbeeld 

een kans zou krijgen om een ••unite qui tient compte de tout 11 te verwezenlijken. Die een

heid heeft ook een rijkere esthetische inhoud en expressie dan te strakke voorschriften zou

den beogen. Dergelijke ''bestemmingen 11 worden vastgelegd door de planmatige verdeling 

van bebouwde en niet bebouwde vlakken en door beschrijvende criteria. Hierbij moet 

echter de positieve evaluatie van de bewoner in het oog gehouden worden, waarbij als 

maatstaf een bepaalde individualistische tendens geldig blijkt, ondanks een economische 
11must11 die het gevaar biedt om tot monotonie door herhaling te voeren. 

10. Het ontwerpen van de H/DRH-eenheden als stimuli voor de fenomenologische 

waarnem i ng • 

De aandacht dient gevestigd te worden op het feit dot in de samenhang van concept, ge

bauwd object en ervaringsobject, aileen het concept in documenten, dot is in de plans, 

vastgelegd wordt. De kennis van de plans door de gespecialiseerde ontwerper moet dus 

in het opzet van deze studie in een bepaalde verhouding gebracht worden tot de beleve

nis- niet aileen door de expert maar ook door de leek- van het door middel van de plans 

gebauwde object. 

Het behoort dan tot de vakkunde van de ontwerper om het hele planologische gebeuren in 

het Iicht te plaatsen niet van een theoretisch systeem of een kunstige planvoorstelling, 

maar van de te bereiken belevenis van het gebauwde object, en dot op basis van de prog

nose van de evaluatie door de bewoner. In de praktijk kent men de relatieve waarde van 

grondplannen, opstanden, kleinmodellen, perspectieven en ook die van de meer recente 

pentograaf. De moeilijkheid ligt in de juiste schatting van het geplande milieu, niet zoals 

het zich in het antwerp loot woarnemen maar zoals het in werkelijkheid zal ervaren worden. 

Sven Hesselgren (1970) aarzelt niet in dit verband erop te wijzen, dot bepaalde residentie

wijken aileen vanuit het vliegtuig te genieten zijn ••• zo werd ze t.a. door de maquette 

voorgesteld. De lectuur van de plannen moet in verband gebracht worden met de fenome

nologie van de milieuervaring. Men maet zich bij het ontwerpen een idee geven van de 

inwerking van de geplande stimuli. Deze inwerking hangt echter of van de gedragslijn die 

daarbij wordt aangenomen. Naar de uitspraak van Gerda Smets (1970) is er een onderscheid 

tussen het esthetisch gedrag en het gedrag dot in de omgevingspsychologie bestudeerd wordt : 

t :1: 
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"Nu is het kenmerkend voor het esthetisch gedrag dot het "a-functioneel" is. 

Het organisme is in de esthetische stimuli gel'nteresseerd om deze stimuli zelf, 

en niet in de prikkels als middel om aan een psycho-fysiologische of psycho

sociale nood te voldoen. In deze zin verschilt het esthetisch gedrag van het ge

drag dot in de omgevingspsychologie bestudeerd wordt. 11 

De vroegere uitspraken ui t de omgevingspsychologie bevestigen nochtans het vermoeden 

dot de bewoner bi j de waardering van de woonvorm noch zuiver functioneel, noch Zlliver 

vormeli jk gericht is. Wij herinneren aan "a delight to use and inspiring to look at" van 

Sir W. Holford als beschrijving von het wensbeeld voor het leefmilieu. 

11. De informatie door het beeld von de H/DRH-eenheid 

Het belong van de medegedeelde informotie door de woorneming legt bij de evaluatie 

door de bewoner meestal het accent op de inhoud en de emotionele expressivitei t von 

de vorm ten koste van het zuiver vormelijke. De ontwerper zol integendeel gemakkelij

ker door een o-functior.eele, dus door een zuivere belangstelling voor de vorm, gedreven 

worden. Ter overweging nochtans een conclusie van Sven Hesselgren (1970), gesteund op 

de door hem togepaste wetenschappelijke esthetica. Nodat hij met omzichtigheid en aan 

de hand van voorbeelden het fei t von de Gestalt heeft beschreven en een onderscheid ge

maakt heeft tu~sen verschi llende Gestal t-factoren, concludeert hi j als volgt : 

"It must be stressed that the Gestalt factor of meaning is much more important than 

the other Gestalt factors. As was explained in the introduction, it is always the 

meaning of a Gestalt that first comes into consciousness ... 

Deze aanwijzing, waarvan de oorsprong naar de theorie van de Gestaltspsychologie te

ruggrijpt, beschouwen wij als significant voor onze verdere beschouwingen. De informotie 

die door de woorneming van de vormen wordt ervaren, krijgt in het beeld von deze theorie 

een grotere waarde dan het ervaren van de zuivere vorm. Er is dus een ernstige kans dot 

de esthetische evoluotie von de bewoners op verschillende elementen steunt don deze van 

de "abstracte" vormgever. De betekenis en de expressie von de orchi tecturale vorm zou

den doardoor sterker tot de bewoner spreken dan de vorm op zichzelf. 

De betekenis van een vorm als teken, symbool of expressie wordt in de context von het 

wonen verstaonboor op basis ofwel : 

von conventies ui t het omgevend woongebeuren; 

van associaties met voorgaande woon ... en leefexperimenten; 

van no tuurl i jke relo ties qi e spon taan groei en u it de woonervar i ng . 
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Het verstaan en aanvoelen van de woonvorm hangt klaarblijkelifk of van de expressiviteit 

van het visuele beeld van de meeste huizen. Het treft overigens dot de herkenning van 

de functie van een gebouw, over het algemeen (in bijna aile stijlperiodes) voor de woning 

het meest spontaon gebeurt. Er ontstoot dus een relotief snelle communicatie waarbij tal

laze aspecten von de waning en de bewoners klaar worden, en dot op basis von conventies, 

associ a ties en sprekende relaties in de ons bekende woonvormen von de samenleving. B. v. 

de herenwoning uit de Renaissance evenols de hoofdtent von de opperindioon hebben meest

ol de gepaste vormexpressie om onze spontane herkenning uit te Iokken. 

In een behoefte aon status ligt woarschijnlijk de oorzaak, woorom ieder bewust individu 

in de vorm van de woonsituatie een bepoolde identitE~it tot uiting wil brengen die don tot 

de individuolisotie van de eigen huisvorm voert. Met "identiteit" van een waning wordt 

hier de weerspiegeling von de persoonlijkheid van de bewoner bedoeld in tegenstelling 

tot "wat gelijkt op onverschillig wat voor andere woning 11
• Wij verwijzen tot verdere sta

ving von het voorgaonde eveneens noar de ui tspraok von Paulgerd Jesberg (A - 1972) in 

verband met de "lnformationsttsthetik" in orchitectuur : 

"Die gegebenen Zeichen werden durch den Empfttnger decodiert was zu einem 

Kommunikationsereignis fuhrt." 

Bewust of onbewust von deze communicatie die uit de vorm voortspruit, voelen talrijke be

woners de behoefte aan tot een eigen huisbeeld. Laten wij nu terugkomen op de vraag of 

geli jke of ongelijke huizen naast elkaar moeten worden ingeplant. Krochtens de voorgoan

de uiteenzetting aanvaarden wij dot het beeld van het huis als "Zeichen" werkelijk een 

mededelingsvermogen bezit. Bij de woonarchitectuur volt direct op dot de informotie, 

bezorgd door de onderscheiden "huisjes", zeer analoog is, onverschillig of de vorm gelijk 

dan wei verschillend is. Tenslotte blijven de functies dezelfde, woardoor onvermijdelijk 

de interesse voor de informatie verzwakt en de communicatie met de waarnemer gedeel te-

l i jk veri oren moet goon. Bij andere bouwopdrachten zi jn de functies meestal verschi II end, 

zodat de expressiviteit van de onderscheiden bouwvolumes toch gemokkelijker differentieer

baor blljkt. Het is o.i. niet moeilijk om in een industriegebouw de werkhal van het kan

toorgebouw te onderscheiden. Telkens als de verschillende functies in een zelfde gebouw 

een andere ruimte~xpressie krijgen, wordt de informatie kloarder. Bij de woonvorm wordt 

de woonfunctie gemakkelifk herkend, maar de verscheidenheid van de bijkomende infor

maties is gewoonlijk klein. 

Naar het opzet van deze studie kunnen de huisvormen en het bestemmingsplan volgens 

vier stadia worden gedifferenti~erd : 
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- differente huisvormen in verschfllende DRH-types; 

- differente huisvormen in gelijke DRH-types; 

- gelijke huizen in gelijke ORH-types; 

-en gelijke huizen in verschillende DRH-types. 

Wij komen hier verder op terug, nu zien wij aileen de grote vormverschillen waarin de 

volumes zich Iaten waarnemen. 

O.i. geeft de interpretatie van de informatieve rol van de vonnen in verband met het 

huis een nuttige aanwijzing waarom ook verschillende huizen, bij herhaling, een bepaal

de monotonie van de woonomgeving niet uitschakelen. Bij identieke, gefhdustrialiseerde 

huisjes zal zich deze toestand vanzelfsprekend wei toespitsen. Deal genoemde Poulgerd 

Jesberg (A ... 1972) wijst op een analoge situatie voor het totaalbeeld van de hedendaagse 

arc hi tectuur . : 

"Oer Prozess tlsthetischer Wahrnehmung erschtlpft sich bei der Realisierung maderner 

Architektur und sttldtebaulicher Rtlume sehr schnell, da das lnfonnationsangebot zu 

gering ist. 11 

Ook het "geringe lnformationsangebot11 van "verschillende" huisjes brengt manotonie, 

niettegenstaande hun onsamenhangende varH!rende vormen. Er moet dus, steeds volgens 

Jesberg (A ... 1972) naar een informatie van een hogere orde gestreefd worden: 

"Bense definiert es so, dasz Superisation von einem Zeichen zu einem anderen 

Zeichen htsherer Ordnung jeweils einem neuen Objekt und lnterpretatenbewegung 

entspricht." 

Zolang wij een sociaal gelijkwaardige buurt hebben, zijn aile huizen, ook al zijn ze ver

schillend, van een gelijk informatieve inhoud. Wij verwijzen opnieuw naar het voorbeeld 

van de oude stad, waar het herenhuis een "hoogtepunt11 uitmaakte tussen andere gebouwen. 

Hierdoor ontstond echter een heden ten doge betwistbare hi!rarchie naar de inhoud. Het 

brengen van een variante tussen gelijke huisvormen kan wellicht een interessepunt geven 

dot, bij de waarneming van het geheel, het totaalbeeld boeiender zal maken. In een 

reeks differente huisvormen zal men de aandacht voor al die uiteindelijk gelijkwaardige 

"tekens" moeilijker kunnen verwerken bij de interpretatie van de waarneming. lntegen

deel, door ieder huisje voor zichzelf pleit zonder een absoluut overtuigend gegeven, wordt 

het beeld verwarrend en onsamenhangend. Heterogeniteit in de buurt kan hier een positie

ve factor worden integenstelling met talrijke andere aspecten. In een homogene buurt is 

dot verschillend. Men stoat hier voor twee tegenstrijdige opgaven : enerzijds is er het 
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verlangen van het individu om zijn eigen identiteit in zijn huisbeeld te veruiterlijken, 

anderzijds is er het onvermijdelijk verdwijnen van deze individuele informatie in de 

massa van gelijkwaardige huizen. Subjecnef bekeken, bevat de eigen informatie voor 

ieder individu een klaar herkenningspunt, op basis van zi jn persoonli jke denkwereld en 

zi jn eigen waarnemingspatronen. lndividueel is men eigenli jk onwetend over het ver

dwijnen van de identiteit van het eigen wonen in het verwarrend massabeeld. Het recht 

op individuali tei t blijft echter te vrijwaren en,oordelend binnen het raam van de behf)efte, 

staat men hier voor een ontegensprekelijke woonwaarde. Deze waarde heeft echter nfet 

de dimensie van een pluspunt in betrekking tot de positieve vormevaluatie van het geheel 

van het woonmilieu, omdat ze zeer subjectief is. Het gaat om een positieve evaluatie die 

absoluut gebonden is aan een subjectieve motivering, waarbij de bewoner dus niet 
11gelhteresseerd is om deze stimuli zelf", en die bijgevolg binnen deze optiek los staot van 

het estheti sch gedrag - en onverschi II ig t .o. v. de esthetische behoefte van de bewoner 

in de rol van de man van de straat of van voorbijganger. 

12. De identiteit van het huis als visueel beeld. 

lndien de identiteit of de persoonlijkheid van het huis als informatieve vorm een woon

waarde betekent voor de individuele familie, mag het de identiteit van de engere buvrt 

in de DRH als sociale groep niet in het gedrang brengen. In Belgit! heeft menig vooruit

strevend, bekwaam architect zich door een individual istische attitude bi j het concept Iaten 

verleiden om vri j uiting te kunnen geven aan zijn eigenti jdse conceptie in een absoluut 

traditioneel woonmilieu. De enige verontschuldiging lag in het heterogeen karakter van 

dit milieu. Oat eigenti jdse beeld brengt dan een soort "Superisation von einem Zeichen", 

dat doorgaans uiteindelijk door de gespecialiseerde positief en door de niet-gespeciali

seerde negatief wordt get!valueerd (de juxtapositie van eigenti jdse en traditionele, even

tueel waardevolle stijlvormen behoort niet tot deze studie). Dit slaat echter aileen op de 

archi tectonische waarde van het ontworpen huis zel£. Wanneer men echter van het ge

zichtspunt van het woonmilieu uitgaat, dient de esthetische waarde van de gelhdividuali• 

seerde huisvorm met betrekking tot zijn totale milieu gedacht te worden. Oat eist dus 

vooreerst de vormelijke aanpassing van het huis zelf aan zijn omgeving in eigen DRH. 

De aaneenschakeling van de naast elkaar liggende DRH tot een geheel ligt dan vervol

gens voor de hand • 

In "Bau und Wohnforschung11 (1973) grijpen de auteurs naar de "Antropologische Dar

stellung der Existenzbedingungen" terug om, ondanks de erkende "lch-ldentittU" toch 

te komen tot het onvermijdelijk,e probleem '~des Sichzusammentuns", wil de mens over-
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Ieven. Zij komen tot de conclusie dot het recht op individuele woonidentiteit vooreerst 

binnen het roam van de woonbuurt dient verstaan te worden. De zwakkere individuele 

informatie vindt ten andere bij de gemeenschappelijke totale informatie steun, ze goat 

daarin niet noodzakeli jk veri oren. 

In Studies by Alison and Peter Smithson (1967) (voorstander van de Engelse brutalistische 

richting) vinden wij nachtans volgende idee uitgedrukt: 

11 
••• but they lacked some very vital quality, a quality which was undoubtedly 

necessary in order to achieve active and creative grouping of houses. This missing 

quality- essential to man's sense of wellbeing was "Identity" •11 

Op basis van dergelijke overwegingen en uitspraken kan men dus de identiteit van het 

huisbeeld accepteren,maar in samenhang met een waardevol totaalbeeld van de "grouping 

of houses" dot de individualiteit van het huisbeeld condi tioneert. De aanpassing van de 

individualiteit van het huis in de eigen DRH is wei een algemeen aanvaarde (maar niet 

al ti jd, zelfs zelden verwezenli jkte) "must11
• Het te bereiken doel is de "creative groupi ng 11

, 

waarbij de aanpassing aan de eigen DRH rekening houdt met de verdere herhaling van de 

onderscheiden H/DRH-eenheden tot een "inspiring" milieubeeld. 

Er wordt echter niet vooropgezet dot de huisvormen absoluut verschillend of gelifk moe

ten zijn. De vormelijke erkenning van huh eigen identiteit in de identiteit van de groep 

waartoe zi j werkel ijk behoren, wordt echter wei vooropgezet. De middelen daartoe vinden 

wij in het domein van de creativiteit. Aileen een theoretische benadering kan hier als 

aanduiding worden beschouwd van de richting die moet worden ui tgegaan. 

13.1 De groepsvorming en haar interne ruimte 

Geli jke hu i svormen zull en de groepsvormi ng vergemakkel i jken. Norberg Schulz (1963 I 

1965) bevestigt dienaangaande ·: 

11 Die Gestal tpsychologen wei sen darauf hin, dasz tthnliche Elementen sich zu 

Gruppen zusammenfUgen • •• 

Ze brengen echter minder het gevoel van de individualiteit. Zoals in ieder bouwobject 

vindt men in de H/DRH-eenheid 

- enerzijds de bouwmassa, die dus het begrensde volume is, waarin het huisontwerp 

zal gebouwd worden en die als ombouwd (volle) volume beschouwd kan worden; 

- anderzijds de omhullende (ledige) ruimte, die uiteindelijk toch begrensd wordt 

door de direct naburige gebouwen, en eventuele groenmassa's, en die vervloeit 

in de aanpalende ruimtes. 
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Niettegenstaande ze naar boven onbegrensd is, wordt deze ruimte, bi jzonder bi j 

grotere woondichtheid, toch meestal als een min of meer begrensde ruimte waar-

genomen. 

Er wordt heden ten doge bij de planning meer gestreefd naar gesloten volumes dan b.v. 

grenzeloze straatperspectieven. Sven Hesselgren (1972) geeft een goed beeld van de con

ceptie van de gesloten buitenruimte : 

"In fact space outside a building may often be experienced as enclosed, especially 

where other buildings, trees or some other feature act as walls." 

Dot wordt ook bevestigd door Bruno Zevi (C - 1972) bi j het karakteriseren van "identi to 

tra spazio interno e spazio esterno" : 

"Per caratterizare una piazza o una strada, non occorono metodi diversi de quell i 

atti a definire le sale, le gallerie, i portici, il cortile de un palazzo". 

Bi j grotere woondichtheden scheppen de samenhangende bouwmassa's in een of meerdere 

DRH-eenheden een geheel dot als een volumespel wordt waargenomen. De conceptie van 

die tussenruimte wordt dikwijls aan het toeval overgelaten alhoewel ze de ruimere en di

recte woonomgeving condi tioneren. Wat echter eigen is aan deze woonomgevingen, is dot 

de functies van de volumes zich telkens herhalen, aileen de grootte en schikking kunnen 

verschillen. Grote verschillen in volumes worden echter door de homogeniteit meestal ver

meden. Ook hier stellen wij vast dot een niet homogene buurt zich beter tot volumevaria

ties leent, de sociale afbakening is weliswaar een controversieel aspect. Het koppel van 

huis en DRH zal zich bijgevolg meestal qua holle en volle massas steeds opnieuw herhalen, 

en dan wei in een zelfde orde yon grootte als de samenstellende koppels. 

Het beeld ervan is dus onderworpen aan een ritme dot door de herhaling wei monotoon 

dreigt te worden, niet aileen in het Iicht van de voormelde informatieve inhoud, maar ook 

als zuivere vorm (Massa/Ledige Ruimte). Dit ritme nu zou boeiender moeten worden. 

Ritme behoort immers op zichzelf tot deals blijvend erkende compositie-elementen. 

Daarvan vinden wij talrijke getuigenissen : 

- " .•• that to give a building rhythm in all its parts and in all its details, is what 

transforms it from a piece of engineering into a work of art. 11 

schri jft Sven Hesselgren (1972), en het wordt tel kens opnieuw bevestigd door de aandacht 

die vele erkende auteurs aan h'i!t begrip "ritme" hebben geschonken {o .a. Bruno Zevi, 

Norberg Schulz, ••• ) • 
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Het doorbreken van een dergelijk monotoon geworden ritme kan op basis van varieties 

gedacht worden. De onvermi jdeli jke groeperi ngen waarin het H/DRH-thema opgeno ... 

men wordt (zoals de vorm van reeksen rijwoningen), geven deze variatiemogelifkheden 

in het ontwerp, die wij dan bij de samenstelling van de DRH-types kunnen verwerken. 

Het doorbreken legt accenten en schept contrasten waarvan de verhoudingen tot de we

reid van de artistieke creativi tei t behoren. 

13.2 De schaal bij de samenvoeging van de DRH 

De ervaring leert dat de groepen echter niet buiten de schaal van de samenstellende een

heid grenzeloos kunnen worden ui tgebreid. De door ons voorgestelde DRH-types brengen 

aldus een keuze van verschillende varianten van het H/DRH-thema, die volgens een be

paald ritme kunnen worden opgesteld en naar verschil.lende proporties diversifieerbaar 

zijn. Die naast-elkaar-plaatsing krijgt ook voor het element op zichzelf een bepaalde 

waarde, door volgens de "Gestaltpsychologie" de context het voorwerp en zijn eigen 

expressie belhvloedt. Een DRH-element geeft dus een verschillend beeld naargelang het 

naast verschillende andere elementen wordt gepland. 

Norberg Schulz (1963 I 1965) spreekt over deze relaties: 

11 Der Ausdruck Relation bezeichnet eine gesetzmttszige Verteilung der Elementen. 

Formale Relationen sind notwendig dreidimensional oder "raumlich" da die Ele

menten hauptstichlich Massen und Rtiume sind." Die elementttrste topologische 

Relation ist 'Htihe'. Kommen Elementen dicht aneinander, so bilden sie eine An

httngung oder eine Gruppe." 

Een typisch voorbeeld kan deze gedachte illustreren : Het eenzame huisje op de heuvel

flank geeft een andere vormeli jke ervaring dan datzelfde huisje in vele verspreide exem

plaren of in vele gegroepeerde exemplaren op dezelfde heuvelflank. De relatie van de 

DRH en het huisje is in de drie gevallen totaal verschillend : 

- in het eerste geval wordt het thema H/DRH meestal een aangename variatie op 

het omringende landelijke thema; 

- in het tweede geval bereikt men blijkbaar slechts een posi tieve evaluatie als een 

bepaalde ordening optreedt. Wij hoeven maar aan de verspreiding van de te tal

rijke vakar~tiehuisjes in het 11mooie" landschap te denken, om te beseffen dat hier 

iets stoort. Ieclere leek is daar evengoed van bewust dan de on twerpers. 
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"Die Wohrnehmungspsychologie teil tuns mit, dosz Dinge eine klore Ordnung auf

weisen mUssen urn Aktiv zu sein, und dosz der Architekt seine Gebtiude so gestal

ten soli, dosz die Ahrnehmung, nicht ollzu schwierig wird", schrijft nog Norberg 

Schulz (1963 - 1965). 

-De klore ordening woorop Schulz wijst, krijgen wij in het derde gevol ols een van 

de mogelijke "groep-reloties". 

Door groepering en nog meer door een geordende groepering wordt de simpele relotie van 

buurschop tot de meest complexe mogelijkheid von relotie uitgebreid. De groepering mag 

echter niet op hoar beurt zonder meer tot een uniforme mosso uitgroeien. De groep volt bij 

de groei noor een overweldigende dimensie noodzokelijk uit elkoor tot een somenstelling 

von kleinere groepen, zodot een bepoolde school t .o.v. de DRH behouden moet bliiven. 

Het overbekende feit dot de onoverzichtelijke herholing van dezelfde huist}'pes of dezelfde 

huizengroepen tot een negotief gel!volueerd woonmilieu leidt, heeft het steeds opnieuw 

toepossen ervon niet uitgesloten. Nochtons steunt de negotieve evoluotie niet aileen op de 

vorm von het milieu, maar bijzonder ook op de sociole implicoties,. gezien het steeds op

nieuw oongekloagde "VermossungsgefUhl" dat dit milieu veroorzookt. 

Aon de basis von het tel kens opnieuw toepossen ervon liggen notuurli jk finoncii!le over

wegingen,zowel i .v.m. de oankoop en het bouwrijp moken von het terrein, ols i .v.m. de 

orgonisotie van de werf en "lost but not leost 11 de verwezenlijking von de woningen. ln

derdood : 

1. naormote het oongekochte bouwlond zich in oppervlokte uitstrekt, wordt de 

m2-prijs kleiner, wot uiteindeli jk tot goedkope percelen zou moeten lei den; 

2. de mechonische middelen woormede het terrein zogezegd bouwrijp wordt ge

mookt, mookt het mogelijk tegen een gering bedrog bergen te verzetten, 

d.w.z. dikwijls de ecologische structuur grondig te vernietigen. De planning 

en uitvoering doorvon is heel wot "simplistischer" don een uitvoeringsmetho-Je 

die de notuurlijke topogrofie en beplonting grondig bestudeert om zein de 

projecten tot hun woorde te Iaten komen (zie hoofdstuk over de ecologische 

beschouwingen). Nochtons loot het woonbouwstromien zich in deze tak van 

de orchitectuur (gezien zijn beperkte mooswi jdte) gemokkel i jker oonpossen 

aon de natuurlijke bodemgesteldheid don b.v. een 10.000 m2 industrie

bouw; 
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3. de concentrotie von de bouwwerf loot ontegensprekelijk een bepoolde in

dustriolisotie toe in zover deze industriolisotie don toch ten goede komt von 

de bewoner en niet aileen von de promotoren. 

Onder de titel : "De Ia moison obri vers Ia moison machine" schreef architect Clouse 

Schnoidt in "Architecture d'Aujourd'hui", juillet-oout 1974: 

11 Lo Maison, telle qu'elle est encore en fonction d'un heritage plusieurs fois 

millenoire, semble en effet imposer des limites au processus d'lndustriolisotion, 

II foudroit done Ia repenser rodicolement pour en foire un produit industriolisoble." 

Deze opvotting druist in tegen de in deze studie vooropgestelde hypothese woorbij de 

woonwoordeschool in relotie tot de mens wordt bepoold. Terwijl de grotere woondicht-

heid reeds een bepoolde besporing op de infrostructuur mogelijk mookt, kon de uitbreiding 

von gel ijke stromienen voor wegen, bedelingsnetten, enz ••• de bouwkosten verder ver

minderen. De industriolisotie von het bouwprodukt brengt ons wei een vermindering von 

zijn kostprijs. Dot beteken t n iet ol tijd von zi jn verkooppri js, door de kostprijs verhoogd 

moet worden met een reeks procenten, bepoold door een reeks uitgoven die bij een industri

olisotie op grote school onvermijdelijk zijn, o.m. 

- investeringen en ofschrijvingen von mechonische uitrusting; 

- uitgoven voor de verkoopscompogne voor een mossoprodukt; 

- investering en woonstocks; 

- bonk- en verzekeringsgoron ties; 

- risicodekking, enz ••• 

Dot olles verhoogt oonzienl ijk de verkooppri js von het mossoprodukt en in de visie von 

de bewoner die oon zijn beurs denkt, is een dergelijk mossoprodukt don toch relotief. 

Wei zijn er tolrijke instonties die don rreedelen in de winsten von het woonbouwproces, 

moor dot volt buiten het bestek von deze studie. 

Aon de hand von deze beschouwingen kon men besluiten dot een te ver doorgedreven in

dustriolisotie het woonmilieu dikwijls schoodt, niet aileen door de miskenning von varia

belen bij de vormgeving, moor door het verbreken von de oongeposte school, zonder door

om de verwochte vermindering von de verkoopprijs te bieden. 

. 13.3 lnvoeren von vorionten in de 11 f'ormkonstonz" 

In ieder gevol dri:ngt zich, ui t het voorgoonde, de nood op tot het oonbrengen von varian ten 
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in het beeld van het waanmilieu. Deze varianten zijn een noodzaak in aile architecto

nisch te plannen milieus, maar ze worden gemakkelijker bekostigd op commercii!le, po

litieke, representatieve en andere gronden dan als sociale hulp bij het wonen. Men mer

ke maar de grate uitgaven vaar commercii!le, pol itieke en representatieve gebouwen in 

verhouding tot het daarsnee woonbouwbudget. 

De vraag kan o.a. op twee wijzen gesteld worden: 

1. Wat kost het invoeren van varianten in meer ? 

2. Kunnen geen fondsen uit andere sectoren naar de waanbouwsector overgehe

veld worden, op basis van verantwoorde sociale overwegingen ? In Belgii! 

rijst, bij de wijze waarop met de infrastructuur van de wegenwerken omge

sprongen wordt, de vraag of voor de infrastructuur van het sociale woon

bouwproces dan niet eveneens iets kan gebeuren ? Of scherper gesteld, welke 

finoncii!le inspanning kan zich onze verbruiksmaatschappij veroorloven voor 

de verbetering van het woo!lmi lieu, in het bi jzonder van het esthetisch aspect 

ervan. De verbondenheid van de vorm met de functies, de verwachtingen en 

de behoeften van de bewoner blijkt immers voldoende bewezen uit wat voor

afgaat. 

Een theoretische calculatie behoort uiteraard niet tot het onderwerp van deze studie, wei 

kan de basisvraag gesteld worden welke variabelen moeten worden ingevoerd om aan de 

gestelde esthetische verwachtingen te beantwoorden. 

In de optiek van de DRH-types verschijnt de variante reeds in de eerste fase, d.w.z. bij 

de inplanting en schikking van de bouwmassa's. De verdere uitwerking dient natuurlijk in 

de tweede fase op een verantwoorde wijze verder ontwikkeld te worden. 

Wanneer wij volgende tekst van Norberg Schulz (1963 I 1965) lezen : 

11 Der Begriff Variationen setzt voraus, das bestimmte Grundeigenschaften konstant 

bleiben. Mit anderen Worten, die Variationen mUssen sich innerhalb der Grenzen 

der Formkonstanz vollziehen. 11 

dan kunnen wij daarin een zeer nuttige grondgedachte ontdekken. Het daar hem inge

voerde begrip 11der Formkonstanz" blijkt zich hier met het streven naar de eenheid te Ia

ten verbinden. Totaal op vrije planning gesteunde woonwijken hebben inderdaad meest-

al hun doel als aangenaam waanmilieu gemist. Een typisch vaarbeeld halen Chr. Alexander 
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en Chermaieff aan in hun boek ''L 'intimi te et l'espace". Zij wijzen op een van de vele 

l'eusachtige waonwijken in de States waarvan, niettegenstaande een kunstig "weg-trace" 

en het traditionele villapatroon, het geheel geen beeld van school of van een geborgen 

woongebied geeft. Dergelijke woonwijken vinden wij ook op een kleinere school in Bel

gH! en het is niet zonder meer te ontdekken waarop een dergelijk project spook is gelopen 

en wat de verschillende oorzaken voor het falen zijn. In reeds geformuleerde overwegin

gen kunnen nochtans aonwijzingen gevonden worden. lnderdaad in de voorbeelden waar

naor wi j hierboven verwijzen, zi jn meestal de DRH-types aile dezelfde, terwi jl de wonin

gen allemaal verschillen. Die schikking beklemtoont een zekere monotonie bij de inplan

ting en een te grote diversiteit in de vo!'men waarbij het waar te nemen beeld overal tot 

de bovenvermelde geli jke informatie behoort. Een variante in de opstelling van de bQuw

massa's, hun gedeel teli jke groepering onafhankelijk van het wegtrace, kunnen het woar

nemingsbeeld, binnen een bepaalde theoretisch vast te leggen "Formkonstanz", tot een 

informatief boeiender ervaring pogen op te voeren. 

Op dergelijke wijze kan het invoeren van verschillende DRH en hun gedeeltelijke groe

pering tot een andere schaalverhouding van de H/t>RH-eenheid ten opzichte van het ge

heel lei den. Het geheel van de ervaren woonwi jk mag niet in wanverhouding staan tot 

deze eenheidscel. De groepering ervan goat een trapsgewijze schaalaanpassing mogeli jk 

maken : 

a. een H/t>RH-eenheid tot de groep; 

b. deze H/DRH-groepering tot een deel van de wifk; 

c. en zo verder, d.w.z. van wijk tot stadsdeel. 

Welke kwantitatieve verhoudingen hier vereist zijn, is naar ons oordeel niet zonder meer 

vast te stellen. Een experimenteel onderzoek op buurten zou misschien verhoudingen kun

nen Iaten vermoeden. Een mathematische oplossing voor dit probleem bestaat niet. Aileen 

kan, op basis van gegevens voor welbepaalde projecten, naar criteria aangaande een bij

zonder geval gezocht worden. 

In verband met de 12 voorgestelde H/DRH-types kan het volgende vastgesteld worden : 

deze H/t>RH-types zijn naar bepaalde opties in grotere of kleinere eenheden 

te groeperen; 

de groepering kan uit geli jke of ongelijke DRH-types opgebouwd worden; 

de varieties van de groepen garanderen bij de latere realis.atiefase van de 

proje<:ten een grotere varHHeit in de bouwvolumes en geven zeer verschillen

de silhouetten, zelfs wanneer gelijke bouwelementen worden aangewend; 
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de geli jke bouwelementen zi jn naar hun inbouwmogeli jkheid in verschillen

de DRH-types te concipii!ren; 

dit kan zowel voor individuele als voor gelhdustrialiseerde woningbouw wor

den verwezenlilkt; 

deze buurteenheden kunnen via openbare toegangswegen of half-private zones 

worden bereikt en gepenetreerd; 

de woonwijk kan uit verschillende grotere en kleinere buurteenheden worden 

samengesteld; 

wij vinden hier de groei van de H/DRH-eenheid naar de H/DRH-groep, ver

der naar de buurteenheid en de woonwijk, terug. 

Een dergelijke opbouw sluit o.i. aan bij de idee van de "grandeur efficace" die in "La 

Charte d'Athene" tot uiting komt: 

"Le moyen initial de l'urbanisme est une cellule d'habitation {un log is) et son insertion 

dans un groupe formant une unite d'habitation de grandeur efficace." 

Groeperingen kunnen volgens bepaalde structuren opgebouwd worden en de wetmatigheid 

van deze structuren zou aan de positieve evaluatie van de bewoners onderworpen moeten 

worden. Die studie zou dan o.a. uitspraak doen over de bezonningsafstanden, de ecologi

sche aanwijzingen, de privacyvoorwaarden, de socialiseringsbehoeften, de vormelijke 

experimentele criteria, het gewenste uitzicht en de vele andere facetten van een woon

milieu, voor een te bestuderen wei bepaald "woonpubliek" op een gekend bouwterrein. 

In het bestemmingsplan waarin aileen de bouwbegrenzing vastgelegd wordt, zowel als in 

het eigenlijke bouwproject moeten kwantitatieve gegevens vastgelegd worden. De voor

melde aangepaste sohaal speel t bi j de dimensionering een belangri jke rol, hoar kwanti

tatieve benadering stel t echter zeer veel problemen. 

13.4 Proportie en schaal bij de H/DRH-groepering. 

De grootte van een van de verschillende samenstellende elementen speelt hier aileen een 

rol in relatie tot de grootte van de andere, waarbij twee extremen bestaan : de grootte 

van een H/DRH-eenheid en de totale woonbuurt. De H/DRH-eenheid als wooneenheid 

is sterk gebonden aan de menselijke schaal. Oat de menselijke school niet aileen door de 

fysische of psychische afmetingen van de mens (zie E. T. Hall - 1969) wordt bepaald, maar 

eveneens door het spel van de verhouding van deze elementen in functie van de mens, 

vinden wij terug in de uitspraken van verschillende autel.Jrs. Zo noteert Bruno Zevi (8-1959): 



"L'echelle est un element essentiel dans le jugement architectural. Mais si 

l'homme est Ia mesure de toute chose, s'il est impossible d'etablir une propor

tion sans echelle, il est non moins impossible d'etablir une echelle sans 

proportion. 11 

In "La Charte d'Athene" was de benadering enigszins vager, nl. : 

"Pour l'architecte occupe ici ~des toches d'orbanisme, I 'outil de mesure sera 

l'echelle humaine ." 

Ook bij Alison and Peter Smithson (1967) leest men: 
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"Scale has something to do with s i z e, but more to do with the effect of size." 

En door Gordon Cullen (1971) : 

"The quality of scale in buildings, constructions and trees is one of the most 

patent saals in the art of juxtaposition. Scale is not size, it is the incoherent 

claim to size that the construction makes to the eye.'' 

De schaal is dus niet zonder meer te bepalen, maar is inherent aan het ontwerp zelf, zon

der dat daarbij direct een mathematische formulering betrokken kan worden in verband met 

de grootte van de mens. Oat moet ook tot de buurt uitgebreid worden, dat betekent dat 

de fysische buurt naar de inhoud van de sociale buurt moet gedimensioneerd en gestructu

reerd worden. Zo zijn de dimensies van de woonbuurt voor de kleinstad verschillend van 

die voor de grootstad. De verhoudingen zijn reeds bij de aanvang verschillend. Degroot

stadbewoner is geconditioneerd door de grotere woondichtheid, die zich o.a. vertaalt in 

kleinere beschikbare eigen ruimten. De afmetingen van de grootstad zijn echter veel 

groter, bijgevolg bestaan hier andere verhoudingen - niet aileen op sociaal-cul tureel 

plan -maar met een werkelijke kwantildieve betekenis. 

Oat moet worden omgezet vooreerst in de programmatie van de H/DRH-types bij grotere 

woondichtheid in aile diverse gevallen. De onvermijdelifke aaneenschakeling van de 

H/DRH-eenheden verliest hoar menselijke schaal, indien ze niet, zoals voorheen be

schreven werd, door ordening in "leefbare" groepen wordt beperkt, waarbij het aantal 

en de omvang voor de kleine stad en de grootstad verschillen. 

Bruno Zevi wi jst terecht op "La Proportion" (B - 1959) : 

"Quelle que soit Ia fac;on dont on Ia definit- rapport des parties entre elles, ou 

avec !'ensemble de !'edifice - 11
• 
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De maatstof bij de planning, d.w.z. de grootte van de groepen, wordt niet aileen be

paald door het gevoel voor school of proportie, maar dikwijls ook door sociale, politieke 

en om commerci~le overwegingen. Wat de aanleiding en de gevolgen van een dergelijke 

planning zijn, is zeer complex en zeer verschillend. Aileen wordt vastgesteld dot het be

grip voor de menselijke school en proportie daarbij dikwijls verloren goat. Het eengezins

huis verdwijnt b.v. in een reuzenwijk met zijn bekend kleinburgerlijk karakter. Niet dot 

dit karakter ook niet in een kleinere gedimensioneerde buurt terug te vinden is. Een rela

tie tussen de "grootte11 en het kleinburgerlijke karakter is er wellicht niet zo onmiddellijk 

te leggen. De wanverhouding tussen de huisvorm en de huisgrootte enerzi jds en de ui t

gestrektheid van de residentievlakte anderzijds is weliswaar een factor die inwerkt, doch 

de reeds aangehaalde "typische smaak" zit door in toch ook verweven. 

14. De kleinburgerli jke sfeer 

Ontegensprekelijk zijn bij die kleinburgerlijke sfeer de vormen, de materialen en hun sa

menhang aan een bepaalde goedkopere expressie verbonden, zoals een andere samenhang 

eventueel door een pralerige uitdrukking kan worden gekenmerkt. Het begrip "smaak" be

hoort nu eenmaal tot die begrippen waarover naar het schi jnt, ni et te discussi~ren val t. 

In dot verband verwi jzen wij echter graag naar Gerda Smets (1970) waar die schrijft : 

11 
••• dot er een substantiele graad van overeenkomst bestaat tussen de voorkeur en 

expressiebeoordeling van verschillende proefpersonen en dot deze overeenkomst 

functie is van objectieve eigenschappen en van vermoedelijk zowel aangeboren als 

aangeleerde subjectkarakteristieken. Over kleuren en smaken val t er wei degelijk 

{wetenschappelijk) te discussieren." 

Het begrip 11smaak1
' goat in ons studieobject van de sociaal-cul turele achtergrond over de 

eenvoudige expressie van het kaboutertje in de tuin tot de architecturale vormgeving (zon

der pejoratieve bedoeling voor dot sierelementje). In hoever het kleinburgerlijke, het 

burgerlijke of het artistieke verbonden zijn met de grootte en met de vorm van het bouw

volume, is natuurli jk niet te bepalen. 

In "Architektur und Gemeinschaft" heeft S. Giedion over de heersende smaak gesproken 

en vastgesteld dot kunstenaars en architecten zich dikwijls tegen deze "heersende smaak 11 

verzetten. Hier komt dan de woonwaarde, zoals ze in deze studie wordt gedefinieerd als 

afhankeli jk van de evaluatie van de bewoner wei enigszins in het gedrang, door het woon

milieu op deze wijze door de leek, de man van de heersende smaak, en niet door de kunste

naar of door de architect als specialist wordt bepaald. De vraag stelt zich of de architectuur 



35.47 

als expressie van de cultuur van een epoque, zich zonder meer mag distantii!ren van de 

geest van de ontwerpers? Een analyse von een dergelijke tegenstelling ligt niet in he~ 

bereik von deze studie; willen we realistisch zijn, dan moeten we ze echter constoteren. 

Er is bijgevolg in de proktijk van de planning onvermijdelijk een gedragslijn te bepolen 

t.o.v. de in deze studie vooropgestelde woonwaorden. Een toenadering van de beoorde

lingscriterio van de bewoners en die von de ontwerpers moet op het begrip von de wore 

draogwijdte von eigentijdse geest in verband met de vormexpressie gezocht worden. 

De omvong van het totale volume belhvloedt de visuele woarneming en de ervaring von 

een dee I van het volume .[Voorlopig moeten wij ons echter beperken ~ot de "grootte von 

he~ geheel" dot door speciolisten en niet-speciolisten enigszins op een gelijkwaordige 

wijze is woar te nemenJGordon Cullen (1971) heeft doarvan ontegensprekelijke voor

beelden gebracht. De belevenis van de H/DRH-eenheid wordt dus door de omvang van 

de buurt belhvloed, bijzonder bi j grotere woondichtheid, wanneer de buurt nouw oansluit 

bij die H/DRH-eenheid. Di~ omwille van de beperking van de oppervlokte von he~ per

ceel, waardoor de huizen dichter bi j elkoar oonsluiten, moor ook omdat uit de voorgoan

de studie blijkt dot de gewenste bewoonde oppervlakte, door individualisatie van de eigen 

ruimte, door hoar meervoudige func ties en door de plaots voor vri jeti jdsbes~edi ng nog zol 

vergroten. De woonruim~e per individu neemt op basis van de stijging van standing toe. 

De ombouwde ruimte is dus gro~er of nog efficii!nter te gebruiken, de tronsitieruim~e wint 

aan in~eresse (zie deel 1). 

Liggen de huizen in he~ landschap vers~rooid, don speelt he~ gebrek aan plaa~ geen 

eigenlijke rol; bij grotere woondich~heid wordt de woonwaarde (zie vorig hoofds~uk) be

invloed. Volledigheidshalve moet erop gewezen worden dot het verspreiden von de huizen 

in het landschap wegens de vers~oring von de "site" enerzijds en de duurdere infrastructuur 

anderzi jds heden ~en doge nie~ zonder meer nog wordt oanvoord. 

15. Het spel van figuur en ochtergrond van het huis in de DRH. 

Treffende voorbeelden van de verspreiding von de eengezinshuizen bieden vele lond

schappen rond de steden en nie~ he~ minst de notuurzones von de vocontieoorden. Van

uit de hierboven vermelde stondpunten dringt zich ook hier een bepoalde woondich~heid 

binnen de residentiezones Qp. Hierbij blijkt de groepering van H/DRH-eenheden een 

esthetische oplossing mogelijk ~e maken. De ~elatie van de H/DRH-eenheid met de om

gevende buurt waarvan ze deel uitmaak~, speelt don ook een overwegende rol bij de ver

schillende beoordelingsaspecten, maar in 1t bijzonder bij de esthetische ervoring von het 

• 
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woonmilieu. Het belong van de relatie van de buurtschap onderstreept Norberg Schulz 

(1963 I 1965) wanneer hij schrijft: 

"Die NHhe-Relation kann nicht nur die Gruppierung der Bauten sondern ouch ihre 

innere Organisation bestemmen = z. B. die Verteilung der Masse- und Raumelemen

ten und die Behandlung der GrenzfiHchen. Sie bedingt zudem die Beziehung zwisch, 

den Bauten und deren natUrlichen Umgebung, do sie einer Gebtlude gruppe figuralen 

Charakter geben kann von dem Hintergrund der Landschaft •11 

Zo kan b.v. een bindend element als ''background" een verband scheppen tussen zeer ver

schillende huisvormen. Het acteert als achtergrond, maar de relatie van dit element met 

iedere afzonderlijke "huisfiguur" schept een gelijkwaardige waarnemingservaring, die naar 

een zekere eenheid in de complexi teit kan terugvoeren. Schulz's opvatting vindt men teru~ 

in het "figure and background 11-fenomeen dot door Sven Hesselgren (1972) vooropge-

steld werd. En ook Gerda Smets (1970), wi js t erop : 

11Wi i zien dot het onderscheid figuur-achtergrond ook een belangrifk gegeven is 

voor de omgevingspsychologie. •• 

Bij het samenbrengen van de H/DRH-eenheden tot groepen in een buurteenheid moet aan

dacht aan dit fenomeen worden besteed. De moeilijkheid is dan dot in de groep niet iedere 

H/DRH-eenheid op de voorgrond mag treden, zonder dot dit tot een verwarrend beeld leidl 

Er moet in de eerste fase reeds een keuze gemaakt worden, waardoor een accent kan 

worden gelegd ergens op een bepaalde bouwmassa (niet noodzakelijk daarom een huis) 

t.o.v. de begeleidende andere massa's. lndien voorrang wordt verleend aan een gebouwde 

massa die niet samenval t met een huis, del en verschillende geburen aan deze bevoorrechte 

positie. Dit bevordert de verdeling van de "chance". (in verband met chancegleichheit). 

Hetzelfde geldt voor de H/DRH-groepen t.o.v. de buurt. De aandacht dient echter te wor 

den gevestigd op de mogelijkheid om in te goon op de "kinestetische" waarneming bi j de 

ervaring, waarbij een deelelement bepaalde belevenissen en informaties kan mededelen 

als onderdeel van het totale visuele beeld. 

De verhouding van het huis als object tot zijn DRH wordt aldus in de eerste plaats bepaald 

door een maatstaf die afhankelijk is van de groep. De grootteorde van deze groep moet in 

relatie bli jven tot het huis als object en is dus beperkt. Dot wordt in de projecten toege

past woar huizen gegroepeerd worden, maar waar de groepen een bepaald aantal eenheden 

niet overschrijden. Zulk evenwicht stoat tegenover het eindeloos herhaald villa- of rij

huizenpatroon. Dus blijkt afwi~seling van H/DRH-types volgens grootteorde wei noodza

kel i jk om die herhal ing te doorbreken. 
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In deze conceptie worden huizen volgens diverse stramienen naast elkaar geplant, wat 

dan tot afwisselende volumespelingen voert. In de laatste decennia hebben zich in de 

architectonische ontwerpen verschillende stromingen veruiterlijkt waarin de vormvaria

biliteit een hoofdrol is goon spelen. De bouwtijdschriften zijn daarvan levendige getui

gen. Bijzonder het neobrutalisme heeft zich daarbij op het voorplan gedrongen, wat als 

een betekenisvolle affirmatie kan worden verstaan tegenover de moderne vroegere inter

nationale stromingen. 

Er kan daarbij worden opgemerkt en daarvan getuigt Amos Rapoport (1969 I 1972) dot het 

tradi tionele huis gewaardeerd wordt door de overgrote meerderheid van de bewoners .,. 

in tegenstelling tot "Ia maison dessinee par un archi tecte". Volumespeling of decoratie 

zijn nochtans in beide gevallen meer in de "mode" gekomen t .o. v. de zuiver abstracte 

composities uit de kubistische periode. Alhoewel de Gestaltspsychologen een voorkeur 

voor klaar herkenbare vormen hebben vastgesteld, moet die tendens voor het speelse 

(soms onesthetisch kleinburgerlijke) in de expressie van de identiteit van de eengezins

woning erkend worden. 

16. De complexiteit van het woonmilieu- destijds en heden. 

Ook "Ia maison dessinee par un architecte" heeft dus de strenge zuivere geometrische 

vormen verlaten om tot volumes met heel wat verrassingen (terug) te komen. De bewonde

ring voor de speelse "jugendstiP' is heden ten doge bijna algemeen. R. Venturi (1966-

1971) schetst die men tali tei t : 

"Des formes simplifiees ou superficiellement compliquees ne conviennent plus du 

tout. A Ia place il faut, une fois de plus, reconnoitre et mettre en application les 

solutions variees propres a une perception visuelle ambigue." 

De juxtapositie van de verschillende traditionele stijlen en de rijke varieties van demo

derne concepties stel t dan tach problemen : de complexiteit voert meestal niet tot een

heid in deze wijken waar het individualisme hoogti j viert. Gezien de hedendaagse men

taliteit is hier in de nabije toekomst niet zo vlug een uniformiteit te verwachten. Niet

tegenstaande alles hebben zich die moteriolen en elementen doorgezet die door hun 

speelse vormen de werkmethodes vermoeilijken en dus de kostprijs verhogen. De nu weer 

algemeen erkende harmonie von oude woon- en winkelstroten doet de vroog rijzen, hoe 

ondonks de ofwisseling von vorm, volume en moteriool tach een eenheid kon groeien, een 

eenheid die niet oon een ocodemische regel beontwoordt, moor wei de door R. Venturi 

vermelde complexi teit inspireert. 
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Een wetmatigheid is hier niet zo maar te ontdekken en een reeks recepten bij het ont

werpen zal wellicht nooit deze afwisselende sfeer van de organische groei kunstmatig 

kunnen vervangen. De snelle opbouw, onvermijdelijk inherent aan de hedendaagse op

drachten, kan zeer moeili jk de langzame opbouw van de oude stad zoals ze er nu uit

ziet vervangen. 

De functioneel geplande nieuwbouw moet dan toch trachten de menselijke verlangens 

tegemoet te komen, zelfs indien, zoals Gordon Cullen (1971) schri jft : 

"We may be to do many things our grand parents could not do but we cannot 

digest any faster. 11 

Wanneer wij de voorgaande overwegingen over vormperceptie met de ervaring van oude

re vormen, inhouden en expressie verbinden, dan kunnen daaruit gedragslijnen voor het 

plannen van het woonmilieu geformuleerd worden. De interpretatie is echter uiterst de

licaat, door bepaalde functies en verhoudingen gewijzigd zijn, niettegenstoande in het 

woongebeuren, meer dan in het overige levensgebeuren, bepaalde constantan te ontdek

ken zijn (zie deel 2.1). Bruno Zevi (C-1972) wijst op die hedendaagse ervaring van de 

architectuur uit het verleden en onderstreept de verschillende denkpatronen waarmee ze 

nu en toen beleefd werd. De perceptie van de oude stad heeft zich gedeeltelijk in onze 

denkpatronen, gelhtegreerd, d.w.z. ons 11 hernieuwde 11 beelden geschonken. 

le Corbusier in "Entretien sur !'architecture" 1942 zegt het volgende: 

"l'etude du folklore ne fournit pas de formulas magiques capables de resoudre les 

problemas contemporains de l'archi tecture; elle renseigne intimement sur les be

soins profonds et materiels des hommes, manifestes dans les solutions eprouvees par 

les siecles." 

lnderdaad de formulas uit het verleden leveren niet de gewenste oplossingen voor het 

hedendaagse woonmilieu zelfs al zijn er constantan. Naar onze persoonlijke opvatting 

heeft de oude stad zich nochtans ongeloofl i jk goed aan de hedendaagse mens we ten aan 

te passen (of omgekeerd de mens aan de oude stad ? ) . Dat bewi jzen toch de drukke oude 

stadcentra in vele steden van Europa : zowel woon- als commerci~le functies verlopen 

verder met een zeker succes in deze gegroei de omgevi ngen. 

Een punt is vanzelfsprekend onopgelost gebleven : "de auto" met zijn uitzonderlijke di

mensies van vorm, snelheid, enz ••• Maar eens die "aan de kant", bl i jft de aantrekkings

kracht van de oude stad over de eeuwen heen de man van de straat ongetwijfeld boeien. 
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In talrijke oude centra van Europa loopt de hele 11panoplie" van hedendaagse individuen 

met genoegen rond, terwijl sommige moderne wi jken minder aantrekkingskracht als woon

of kuiermilieu bieden. Daarom aarzelen wij niet,als model woonwijken te kiezen uit het 

oude "schilderachtige Bulgarije" waar wij juist die juxtapositie van verschillende H/DRH

types hebben kunnen vaststellen. Hun positieve evaluatie door de hedendaagse mens is 

misschien wei een begin van een bewijs. 

17. Toepassingen op de H/DRH-eenheden bi j het ontwerpen 

17.1 De elementen van de H/DRH-eenheid 

De bauwelementen die de ruimte bepalen van de DRH, worden reeds in de eerste fase van 

het ontwerp, d.w.z. door het bestemmingsplan, min of meer aan criteria verbanden. Deze 

criteria willen wij op basis van de voorgaande analyse trachten te benaderen : 

- enerzi jds opdat het totaal beeld binnen esthetisch getsrienteerde patronen zou be

perkt worden; 

- anderzijds opdat, niet tegenstaande deze beperkingen, voor de eigenlijke con

ceptie van het huis grote mogelijkheden zouden gegarandeerd blijven. 

De bauwelementen zijn grosso modo als volgt te omschrijven 

A. het hoofdelement is het huis. 

De begrenzende bouwli jnen ~p het plan bepalen verticale vlakken binnen welke de bauw

massa's moeten worden gapland; ook de hoogten worden begrensd, meestal door gegevens 

over het aantal woonlagen met hun specifieke hoogten; verordeningen over de dakvormen 

determi neren verder de vormgevi ng. 

De totale bauwmassa's zijn bijgevolg in het bestemmingsplan : 

1 • binnen een min of meer omschreven geometrische vorm bepaald (vormbe

grenzing); 

2. aan een beperkende bebouwbare oppervlakte onderworpen (omvangbegrenzing) 

- hier werd b.v. ongeveer het dubbele van de gangbare woonoppervlakte ter 

beschikking gesteld (zie deel 1 h 

3. aan een definitieve orientering gebonden (expositie aan wind, zon, Iicht en 

neerslag); 



4. door de plaatselijke omstandigheden van ligging gedetermineerd - o.a. 

door de topografie van het terrein of door de bezetting van dit terrein -
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of aan deze of gene omstandigheden van de directe omgeving (het genoem

de schaduwbeeld) onderworpen (omstandigheden o.a. van privacy, sociale 

impact, ecologie en "background", enz ••• ) • 

B. De directe ruimtelijke huisomgeving (als Background). 

De begrenzing, de vorm en het uitzicht van deze "background" voor de "figure" van het 

huis worden eveneens in het bestemmingsplan vastgelegd : 

1. gezien de bepaling van de bouwgrenzen van de direct naastliggende gebou

wen (meestal.de woongebouwen); 

2. gezien de reeds vermelde groenmassa's, d.w.z. die welke planmatig worden 

vastgelegd, door zi j reeds op het terrein bestaan of door hun ecologische rol 

als onontbeerlijk worden beschouwd of om een willekeurige inspiratie worden 

gewenst. Het onderscheid met de gebouwde volumes I igt meestal in het fei t 

dot ze zich",met de tijd ontwikkelen. In een woongeneratie betekeht dot: van 

een te geringe tot een overweldigende omvang groeien. Er kan echter daarin 

op een eenvoudige wijze worden ingegrepen -en dot gebeurt ook - wat hun 

gepresteerde dienst bij de woonsfeer in waarde loot toenemen doch hun kwets

baarheid verhoogt. Ze zijn aldus een aanpasbaar variabel element voor de 

milieubepaling, dot tussen zeer ver ui teenlopende grenzen kan geleid worden 

en waarvan de werkelijk esthetische waarde niet kan worden ontkend. Aileen 

leidt de appreciatie van bepaalde schaduwzi jden (qua bezonning en onderhouds

modalitei ten b. v .) tot drastische, natuurschendende ingrepen. 

3. Gezien de in vorige tekst vermelde "environmentselementen" waarvan men 

zich heden meer en meer bewust schijnt te zijn voor het scheppen van elk 

gebouwd milieu. Wij verwijzen hier nogmaals naar de uitspraken van B. 

Zevi (C- 1972) die niet aarzelt erop te wijzen dot die elementen dikwijls 

niet aileen de "holle" ruimte meubileren, maar soms hoar uiteindelijke 

"Gestalt" geven. Praktisch komt in de DRH meestal ook de terri tori ale 

scheiding op het voorplan, waardoor in kleine percelen de versnippering 

opvolt. Die versnippering verwekt makkelijk een beeld waarbij het "kleine" 
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in pejora~ieve zin.zich opdringt. Di~ beves~igt opnieuw onze beschauwingen 

dienaangaande, waarbij de moeilijkheid niet zo zeer ligt in het feit van de 

scheiding zelf, als in de Jigging van de scheiding t .o. v. de bouwmassa's. 

4. Gezien de wijze waarop aan elkaar palende DRH-ruimten in elkaar ver

vloeien {of de osmose van de DRH). 

De nadruk moe~ nogmaals worden gelegd op het fei t dot in het bestemmingsschema de moge-

1 ijkheden worden geschapen voor het ui teindeli jke huisontwerp. Het onderscheid tussen 

beide fasen moet ongeveer als volg~ worden omschreven : 

in de eerste fase worden de H/DRH-types vas~gelegd in he~ bestemmingsplan; 

deze vas~legging kan ofwel vas~e criteria beva~ten ofwel een opbouwschema 

suggereren, dot beteken~ in het eerste geval da~ aile H/DRH-eenheden op het 

plan worden bepaald, in het tweede geval kan aileen een schakel- of groei

me thode worden opgel egd • 

in de tweede fase wordt het huis en zijn DRH materieel vastgelegd in het ant

werp. De eerste fase was echter op een dergelijke wijze gemaakt dot o.a. 

de overwegingen van deze esthetische benadering de artistrtieke intenties van 

de ontwerpers kunnen richten. 

17. 2 Vas~legging van normen voor he~ on~werp 

Bij de studie van de normen die in he~ bestemmingsplan vastgelegd worden, moet men dus 

nie~ aileen de begrenzing van de bouwvolumes beogen, maar ook het concep~ van de 

bouwmassa's zelf en de materialen die deze bouwmassa's materialiseren. Dit gemateriali

seerde beeld moet als medium optreden tussen het conceptiebeeld van de ontwerper {vast

gelegd in plan) en het gel!valueerde perceptiebeeld van de bewoner. Van het voormelde 

spel van ffgure and background moet hier rekening worden gehouden. 

Uit het voorgaande blijkt : 

1. dot een gewoon huis tussen de talri(ke andere zich bij een ongemotiveerde percep

tie niet op het voorplan dringt en mees~al in het ensemble verdwijn~; 
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2. dat precies dit totaalbeeld dikwijls negatief ge~valueerd wordt om reden van twee 

schijnbaar extreme resul taten : de monotonie of de verwarring; 

3. dat ondanks alles de expressie van de identitei t van huis en buurt als individuali

tei tskenmerk bi jzonder word t gewaardeerd. 

N iettegenstaande er een zekere tegenstelling is tussen de identi teit van ieder object 

t.o.v. de eenheid en de identiteit van de verzameling zelf, bewijst de ervaring dat niet 

aileen falingen, maar ook 11reussites" te verwachten zijn. Men leze in dit verband de 

ui tspraak van Gordon Cullen (1971) : 

11 
••• bring buildings together and collectively they can give visual pleasure, 

which none can give separatedly. 11 

De relatie die hier voar ieder huis in de DRH van belong wordt, is dus een relatie waar

bi j het huis als een herkenbare eenheid een soort rol van "figure 11 in de het huisomgeven

de "background" zou spelen. Wat dan met zich brengt dat het eveneens de rol van ele

ment van de background bij de waarneming van het ernaastliggende huis zou moeten kun

nen innemen. 

De (geslaagde of niet geslaagde) poging om een 11esthetisch figuur" te slaan wordt meest

al in het eigenlijke huisontwerp niet verwaarloasd. Aan de rol als "background" wordt 

echter dikwijls voarbij gegaan. Misschien ligt hier dan de hoofdtaak bij de voorschriften 

van de bestemmingsplans. 

Uit de uitspraak van Gordon Cullen blijkt de gerechtvaardigde verwachting dat de naast

elkaar-plaatsing (oak bij grotere woondichtheid) niet aileen negatieve maar oak positieve 

esthetische kanten bevat. Rijst de vraag of bij de verwezenlijking van de buurtrelatie 

als "figure" (dus als identi teit), gecombineerd met die van de "background" (als deel 

van de gehele buurt), niet noodzakelijk een van beide de voorrang zal krijgen? 

Steunend op de hi~rarchische denkpatronen van het verleden blijkt dit van wei, waar een 

reeks discretere huisjes de herenwoning laat acteren {met de gehele context van vorm, 

decoratie). Andere beelden geven echter een evenwichtig beeld, zonder accent of ten 

minste zonder absoluut accent in het waargenomen "instantane". Daarbij is het niet zon-

der belang, vast te stellen dat, door de grillige lijn van een straat, zich een reeks van 

opeenvolgende accenten ontwikkel tin de opeenvolgende waarnemingsbeelden, waarbij 

uit de positie van een object in het beeld t.o.v. de positie van de andere objecten, het 
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accent zich zal verleggen van de ene op de andere woning. Oat herinnert aan de uit

spraak van Gordon Cullen {1971) : 

"Note that the slightest deviation in alignment and quite small variations in 

projections or setback on plan, have a disproportionally powerful effect in the 

third dimension." 

Praktisch zien wij hier direct een verwijzing naar een soort systematiek, bij de bepaling 

van de bouwlijn op plan, door : 

- variatie in richting; 

- variatie in ligging. 

En het huis zelf kan dan vri j binnen de te bebouwen zone worden opgericht zonder aan 

een rooilijn of aan een bouwlijn of zelfs aan een strikt gegeven richting van een van 

beide lijnen te zijn gebonden. T .o.v. de nevenliggende gebouwen krijgt het hierdoor 

een onafhankelijker opstelling en kan volgens de keuze van het DRH-type, al of niet 

oangebouwd worden. 

Alison en Peter Smithson {1967) hebben een dergelijke tendens bevestigd : 

"But it was recognised that for so many the suburban semi detached house represen

ted the highest attainable degree of identity •11 

Ook bij Amos Rapoport {1969/ 1972) vinden wij deze gedachte om zich "los" te werken 

van een compacte, alles omvattende mossa. : 

"Ce qui explique l:l mon avis le refus general des logements tosses les uns contre les 

autres. Ce qui est demande et ce qui est offert, c'est un symbole de Ia vie ideale, 

avec des variantes mineures pour qu'il convienne aux differences individuelles 

d'interpretation et de comprehension de cette ethique." 

{Hierbij wordt verwezen noar "The Temple and the House" van Roglan). 

Ter staving nog de zowat extreme attitude van deze ethiek, zoals zein volgend citaat 

geformuleerd ligt van Lenelis Kruse {1974) : 

"Diese m6gen ausreichen urn etwa den mit Wohnungsbaufragen in einer ltsndlichen 

Vorgang befaszten Juristen aufzukltsren, der nur kUrzlich von der fur ihn unerkiHr

lichen, aber immer wied,rkehrenden Reaktion der Antragsteller berichtete, die den 
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Vorschlog, Httuser in "Anbouweise11 (Wand on Wand) zu errichten, urn dodurch 

u.o. grC:Sssere Gortenflttchen zu gewinnen mit dem Argument oblehnten, ein 

eigenes Hous wttre erst donn ein Hous, wenn man rundherum gehen kC:Snne. 11 

In de drie voorgoonde citoten komt steeds de olleenstoonde of minstens de oon drie zij

den vrijstoonde woning noor voren bij de verwezenlijking von de behoefte oon individu

oliteit. Wij hebben echter aileen moor noor onze typische Belgische stroten te verwijzen 

om de drong noor identi teit vast te stellen, woorvon ieder huisje ook dot in de "rij" wil 

getuigen. 

Dot brengt don meestol een zo verworrend geheel oon vormen en moteriolen dot een ze

kere somenhong (of eenheid) wenselijk wordt. De gekende voorschriften i .v.m. kroon

lijsthoogte b.v. hebben geen ofdoende resul toten opgeleverd. Hoe don een levendig uit

zicht behouden zonder tot deze overvloed von onsomenhongende vormen te komen ? Bij 

grotere woondichtheid blijft het huis min of meer gebonden oon de andere; het kon zich 

echter visueel identificeren in de zin von de oonwijzing von Gordon Cullen, nl. 11 the 

slightest deviation ••• has a powerful effect, 11 Verder blijft echter een somenhong in 

school en verhouding von de volumes en de materia len oon zeer subjectieve cri terio on

derworpen. Dot kon ols een kwolitotieve richtlijn worden beschouwd. Het is echter moei

lijker de kwontitotieve gegevens te bepolen die hier kunnen oon verbonden zijn. Wij be

schikken vonzelfsprekend niet over experimentele gegevens nopens de evoluotie von de 

esthetische ervoring bij de woornemer nopens die vrije opstelling. Wei is er de positieve 

reoctie von het publ iek bij de bel even is von bestoonde oudere buurten of stroten die een 

dergelijk vrij stromien vertonen. Tolloos zijn de oudere woonstroten woorin de wissel

volligheid von de ligging von de orgonisch oon elkoor gegroeide huizen een kronkelend 

trace vertoont. Eventuele metingen die een relotie vostleggen tussen lengten, hoogten, 

enz .•• zijn misschien experimenteel door te voeren. Wij verwochten doorvon echter 

aileen een nuttige illustrotie, geen ontwerpcoden. 

lndien wij uitgoon von de DRH-types, zol de koppelingsmogelijkheid von twee von on

ze twoolf types zich oldus verrijken met twee voriobelen :de richting en de ligging von 

de wederzijdse eventuele verplichte bouwlijn. Wij onderstrepen hier de term "verplichte 

bouwlijn", die vonuit het gezichtspunt von een groepering von twee of meer types kon 

worden beschouwd. De juxtopositie von twee DRH-types determineert reeds een oneindig 

oontol voriobele ospecten noost de zuivere vormbekommernis, ze befhvloedt of wordt be

invloed door de andere beoordel ingscri terio voor de buurt oongoonde : de privacy en 

bezonning. 
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Wanneer bij de juxtapositie van twee DRH de kettingvorming van meerdere DRH wordt 

voorzien, bli jkt het totaalbeeld tot oneindig vele variabelen te voeren, wat met een 

intensief creatief vermogen kan worden opgelost en tot een rijkdom van vormen aanlei

ding zal geven. Wei kunnen bepaalde variabelen vast bepaald worden, wat een systeem 

van schakeling niet zou uitsluiten dot zich op die beperkte variabelen zou steunen. In 

het omhullende volume van de samengestelde H/DRH-eenheden kan het concept van de 

gegroepeerde wooneenheden uiteindelijk de ruimte bepalen waarbinnen de bouwmassa's 

tot een eenheid terug te brengen zijn. Uit de aard van hun ruimtelijke ligging (bepaald 

in het bestemmingsplan) is hun identiteit reeds grotendeels gevarieerd. Theoretisch be

schouwd, kunnen zelfs gelijke objecten door een vari~rende context een identiteit ver

werven, wat bij de strak geometrische traces van verplichte bouwlijnen en kroonlijst• 

hoogten absoluut onmogelijk is. De kans om met een gelijk geihdustrialiseerd element 

een identiteit te verwezenlijken bij strakke bouwlijnen en gelijke kroonlijsthoogten is 

nog veel geringer. Varieties in ligging moeten hier nog meer worden doorgevoerd. Toch 

zouden de gelhdustrialiseerde of geprefabriceerde woningen zelf meer vormvariaties moe

ten mogelijk maken indien zij zich volgens verschillende schakelmethodes Iaten groeperen. 

Zij moeten b.v. gepland worden om in verschillende DRH-types te kunnen worden inge

bouwd. 

Wij hebben een klein onderzoek doorgevoerd in het domein van de gel'ndustrialiseerde 

woningen op onze Belgische markt. Het zi jn voor 95 % alleenstaande woningen. Een 

type waarbij een schakeling mogelijk is, d.w.z. dot als alleenstaand of als rijhuis kan 

worden gebouwd, is praktisch onbestaande. Men voelt zeer goed aan dot de conceptie 

van die gel'ndustrialiseerde huizen volledig los van elk verbahd met de omgeving is ge

dacht. De mogelijkheid om o.a. door bepaalde uitwisselbare elementen een schakeling 

met een bepaald mi I ieu te verzekeren, is totaal onbestaand. Zo zou het doortrekken 

van een basisbalk of steunmuur een aanknoping zijn met reeds bestaande constructies. 

Bestaat dit laatste constructie~lement niet, dan zou dit in het concept van het gelh

dustrial iseerd element kunnen worden vervangen door een onder, dot a I weer acmsl ui ting 

zoekt met de omgeving. Het invoeren van een bindend element met een bestaand milieu 

is dus onbestaand. Verder is de inplanting bi jna strikt bij het alleenstaande type beperkt. 

Een variatie in opstelling, die in een poor van de overige elf DRH-types zou kunnen 

worden ingeplant bestaat niet. Worden dus een reeks van deze geihdustrialiseerde hui

zen naast elkaar geplaatst, dan blijft het bij het strakke stramien van de naast elkaar 

staande villa's. Gegroepeerde bouwvolumes waarin die huiselementen zouden ingewerkt 

worden, zijn dus niet denkbaar. Wei dient opgemerkt dot ze qua vormdetail een zekere 

individuali tei t kunnen verwerven. 



De voorgestelde basisidee blijft: met juxtapositie een buurtrelatie van samenhorigheid 

en niet van gelijkheid verwezenlijken en dot met gelijke of ongelijke huizen of huis· 

elementen. De samenstelling van DRH-types kan volgens de meest vrije of strakke 

s t ramie n en gebeuren. 

Ook A. en P. Smithson (1 967) wi jzen erop dot : 

11 
••• the essential error of the English New Towns was that they were too rigidly 

conceived ••• 11 

Wei heeft deze uitspraak in hoofdzaak betrekking op het algemeen concept, maar ze is 

ook toepasselijk op de engere buurten. Bij de toepassing in het antwerp van onze plan

matig gegroeide opbouw door de aaneenschakeling van H/DRH-eenheden, worden normen 

vooropgezet die door de beoordelingscriteria werden opgelegd. Dit zal waarschijnlijk on

voldoende zijn om tot een esthetische groepering ~e komen in de engere buurt. Die groe

pering onderstelt volgens ons ook verzamelingen waarin materialen, bouwelementen ~e

catalogeerd worden. De in di t hoofdstuk besproken gegevens zijn als experimenten voor 

de positieve vormevaluatie door te voeren. Gezien het belong dot in dit opzicht het 

huisontwerp zelf speelt, zal voor deze fase van het vormprobleem het bestemmingsplan 

niet zozeer als plandocument maar vee leer als beschri jvend document dienstig zi jn. 

17.3 De basisschikkingen van de H/DRH-eenheden 

Vooreerst gelijke DRH-types met gelijke huistypes. 

De basisschikkingen die voor het antwerp ter beschikking staan, zijn, zoals reeds vermeld : 

1 • geli jke en niet geli jke huistypes; 

2. gelijke en niet gelijke DRH-types. 

De gevallen beperken zich dus tot : 

1. gelijke DRH-types met gelijke huistypes; 

2. gelijke DRH-types met niet gelijke huistypes; 

3. niet gelijke DRH-types met gelijke huistypes; 

4. niet gelijke DRH-types met niet gelijke huistypes. 

Vooreerst gelijke DRH-eenheden met gelijke huisvormen. 
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Dergelijke buurteenheden worden volgens een bepaald stramien samengesteld voor de op

bouw van de kleine buurteenheden. De enige variabele die ter beschikking stoat is het 

stramien zelf dot in zijn structuur en in zijn grootte ken varii!ren. Deze variabele ken op 

basis van het terrein, dot betekent en van de topografie en van de bestaande landschaps

elementen, worden gepland. Onze vroegere ecologische beschouwingen vormen hier een 

aanwijzing voor een ontwerpsa tti tude die de inhoud van het concept afhankeli jk maakt 

van datgene wet het terrein te bieden heeft wars van eventuele financiUie en andere over

wegingen. Het geconcipieerde woonmilieu ken dus variabelen putten uit de ecologische 

modellen die in hoofdstuk 3.2 besproken werden. Op die wijze wordt een woonwaarde 

verwezenlijkt. 

Niet altijd beschikt men echter over een inspirerend terrein en bijzonder in het vlakke 

land met schaarse waardevolle beplanting ligt de variabiliteit van het stramien hoofdza

kelijk bij de creativiteit van de ontwerper. 

Over het algemeen vertrekt men echter van een min of meer speels of strak wegennet met 

economische infrastructuur, waarin het trace van de straten soms op plan verleidelijk en 

variE!rend schijnt. Hier blijkt opnieuw de noodzaak, uit de juxtapositie van de H/DRH

eenheden variE!rende volumes op te bouwen van grotere en kleinere buurteenheden, zodat 

het huis in de DRH, bij de samenstelling van de groepen tot variabele eenheden, een 

identiteit verwerft. De groepen kunnen op zichzelf door hun eigen identiteit eveneens 

de vorige herkenbaarheid bewerkstelligen alsook de totale ervaring van de woonwijk ver

rijken. De aandacht goat dus in de richting van de variatie van bouwvolumes die door de 

aaneenschakeling van de gelijke H/DRH-eenheden met gelijke huizen toch mogeliik blijkt. 

De variatie ligt en in de grootte en in de opstelling van de H/DRH-eenheden waarin reeds 

rijke mogelijkheden voor afwisseling liggen: Op basis van de orii!ntering b.v. moeten de 

tussenafstanden voor de bezonning tot een varii!ring in het stramien aanleiding geven. 

Ook het invoeren van verschillende privacy- of sociale gedragingen zal bi j ontstentenis 

van ecologische "verplichtingen" een bron van inspiratie zijn om tot herkenbaarheid te 

leiden. In het antwerp van het huis zelf zijn altijd kleine variabelen te voorzien conge

past aan de specifieke verwachtirigen van de bewoners. Het spreekt vanzelf dot een abso

lute uniformiteit van huis en DRH niet mag worden doorgevoerd en er zijn altijd verschil

lende huisvormen sociaal-economisch noodzakelijk zelfs in een homogene buurt. Aan de 

basis van voorgaande ui teenzetting ligt echter de idee dot in bepaalde omstandigheden de 

overgrote meerderheid van de huizen aan een basisvorm zou beantwoorden. Om financiE!Ie 

redenen krijgt dan het gef'ndustrialiseerd object een grote kans. De individualisatie moet 

echter in de programmatie van een postindustrieel produkt kunnen worden ingevoerd, zodat 
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niet aile huisjes absoluut geli jk zijn. De voorkeur goat naar die huisvormen die in ver

schillende DRH-types kunnen worden opgesteld. Oat stelt bepaalde eisen aan het ge

industrialiseerde en in het bijzonder aan het geprefabriceerde huis. 

Gelijke huistypes in verschillende DRH-types. 

Hier wordt dus aan de variabiliteit van de stramienen een belangrijke factor toegevoegd. 

Zolang echter het huistype zelf absoluut geen variatie biedt, is de monotonie (in het bi j

zonder bij grate uitbreiding) moeilijk uit te schakelen, tenzij door het scheppen van een 

lev~ndiger ruimte en sfeer door middel van environnementselementen • . 
Men moet hun kostpri js niet onderschatten en misschien is het efficit:Snter deze meerprijs 

aan de individualisotie von de huizen te besteden. De groenmassa's spelen hier wei een 

belangri jke rol. Toch dient erop gewezen te worden dot in een land ols Belgit:i di t spel 

van bouwvolumes en ruimte niet in voldoende mate de drong naar individuolisatie kon vol

doen. De variatie van het huis als gebouw zelf vroagt een eigen herkenbare identiteit in 

hoar specifieke uitdrukking. Daarmee wordt bedoeld dot b.v. een kleurvariatie aileen 

niet voldoet. Het huis moet als enig ervaren worden. De strakke industrial isatie heeft tot 

hiertoe over het algemeen geen vold0ening schenkend antwoord gegeven. Toch moet er 

noar gezocht worden met gelhdustrialiseerde elementen een variabel beeld von een huis 

samen te stellen. Dot kon op basis van verschillende elementen die op een veronderlijke 

wijze tot verschillende huisvormen of huistypes samen te stellen zijn. 

Men beschikt bij de somenstelling uit elementen over onderscheiden variabiliteitsmoda

liteiten: 

1. het element zelf dot invorm en materiaal van het andere verschilt; 

2. het variabele schakelpatroon dot de gelijke of verschillende elementen tot 

meerdere huistypes loot somenvoegen. 

Deze herhaling van elementen moet enerzijds een voldoende voriobiliteit mogelijk maken, 

anderzijds een bepoalde eenheid tot uitdrukking brengen,. wat een ontegensprekelijk 

voordeel t.o.v. totaol ver~chillende en vreemde huistypes of zelfs huisstijlen zou bete

kenen. 

Wat het voorzien van verschillende huistypes in gelijke DRH-types (voor zover beide er 

zich toe lenen) en van verschillende huistypes in verschillende DRH-types betreft, ver

wijzen wij naor de reeds in dit deel hoger ontlede situaties om tot een bevredigend beeld. 

te komen. 
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Deel4 Somenvotting en conclusies 

Het eengezinshuis beontwoordt nog a ltijd oon specifieke verwochtingen en behoeften von

wege een groot oontol bewoners. De bezworen tegen dit woningtype zijn nochtons niet te 

verwoorlozen. Hierbij spelen de bodemconsumptie en de finonciele lost op het gezin~budget, 

b i jzonder voor de toekomst, een be longri jke rol. 

Betreffende het finoncieel probleem hebben wi j in onze studie een grofiek opgesteld woorin 

de specifieke foctoren, die het bouwbudget von het gezin beihvloeden, zijn verwerkt. Uit 

die grofiek kon men o.o. de volgende gegevens direct ofleiden, nl. 

-de koopkrocht m.b. t. de huisvesting von de verschillende inkomensklossen ols functie 

von invloedrijke foctoren; 

- het potentieel koperspubliek voor een woning met een bepoolde verkoopprijs; 

-de "fociliteiten" die de koopkrocht von het gezin of de verkoopswoorde von een wo-

ning verhogen. 

Teneinde de bodemconsumptie te beperken in dichtbevolkte gebieden, werd de studie volledig 

ofgestemd op grotere woondichtheden. Vele resultoten zijn echter op andere densiteiten von 

toepossing. Bij grotere densiteiten stoon de huizen echter dichter bij elkoor en met recht 

stelt zich de vroog of het eengezinshuis bij een dergelijke omgeving nog oon de gestelde ver

wochtingen kon voldoen ? De studie von de directe ruimtelijke huisomgeving (DRH) blijkt 

dus von belong te zijn. 

De H/D R H- types 

Wij hebben vooreerst een "typologie" von het huis met zijn DRH (H/DRH) opgesteld, die in 

de proktijk bruikboor is, in het bijzonder voor ontwerpen die bestemd zijn voor een individu

olistisch gericht woonpubliek (indien in Belgie doorover geen twijfel bestoot, hebben wij 

nochtons de indruk dot ook in andere Ianden een dergelijke houding of bestoot, of veld wint). 

Dergelijke bewoners wensen meestol een zekere identiteit in hun huis tot uitdrukking te bren

gen. Dooruit volgt dot zeer vele eigenoors met hun architect en oonnemer, hun eigen huis 

bouwen; wei wordt er hoe longer hoe meer gedocht om een goedkopere prefobwoning op het 

eigen perceel te Iaten oprichten. Wij kunnen beide werkwijzen ols ofzonderlijke bouwpro

cessen beschouwen in tegenstell ing met het bouwen in groep. 
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He.t is van groot belong vast te stellen dot hierdoor in het ontwerpproces twee afzonderli jke 

fasen ontstaan : 

1. Het vastleggen van de bestemmingen : wat in het roam van onze studie met de 

H/D RH-types gebeurt 1 en wat wi j het bestemmingsschema hebben genoemd. 

2. Het ontwerp van het huis zelf dot in de gekozen H/DRH..:.eenheid wordt ingeplant. 

Beide ontwerpfasen kunnen ook aanwezig zijn in geval van het bouwen in groep. 

Onze H/D RH-types die ook op een gegroepeerd concept kunnen worden toegepast 1 bewi j-

zen bi j het gescheiden bouwproces een grote dienst. Het grote voordeel van het invoeren 

van onze typologie in het gescheiden bouwproces 1 is het feit dot daarbij zeer diverse types 

reeds in de eerste Jose aan bod kunnen komen. Wij stellen vast dot in de huidige verkavelings

plans in Belgi§ meestal slechts drie types terug te vinden zijn 1 nl. : de vrijstaande en gekop

pelde huizen en in mindere (o. i. onvoldoende) mate rijhuizen. Dit beperkt het aantal huis

types alsook de mogelijkheid tot het samenstellen van gedifferentieerde buurten. Het is ver

der bekend dot de afstanden tussen de vrijstaande huizen die op traditionele wi jze zi jn inge

plant bij grotere woondichtheden onvoldoende groot zijn. 

Door het aaneenschakelen van diverse H/DRH-types kan men de beoogde dichtheid bereiken 

en aan elke H/DRH-eenheid toch een voldoende oppervlakte waarborgen. 

Wij bewijzen o. m. dot men naar gelang van het type een grotere of kleinere grondoppervlak

te nodig heeft. De totale ter beschikking staande oppervlakte kan bijgevolg worden verdeeld 

over en aangepast aan de diverse types. 

Verder hebben wij in deel 1 op de eigenschappen van onze typologie gewezen 1 nl. : 

- het aantal types is volledig 1 door het uit een combinatiemethode van vier wei gede

finieerde stroken werd afgeleid; 

-de geometrische vorm van de WR (ombouwde woonruimte) en vap het perceel in de 

DRH 1 biedt plaats voor aile huisvormen die heden worden geplond; 

- de verhouding van de WR tot de DRH is aangepast aan de beschouwde dichtheden; 

- de werkelijke grootte van de percelen en van de huizen in de verschillende modellen 

goat samen met bepaalde woondensiteiten. 



De H/DRH-type$ zijn dus zeer algemeen van taepassing (zie a.a. 34.A, 34.8, 33.34 en 

33. 35). 

4.03 

De bavenvermelde beperking van de huistypes vinden wij in mindere mate terug in die pro

jecten waar de huizen bestemd zijn om in groepen te worden gebouwd. De oorzaak daarvan 

is, dot hier reeds bij het antwerp veel verschillende ruimtelijke schikkingen kunnen .worden 

beslist, hetgeen schijnbaar niet kan in het geval van een gescheiden bouwproces. 

Het samenbrengen van diverse H/DRH-types tot H/DRH-groepen biedt de mogelijkheid om 

aan ieder H/DRH-eenheid in de groep en aan iedere H/D RH-groep een herkenbaarheid te 

geven. 

Met moet hier hoofdzakelijk een onderscheid maken tussen : 

- gelijke huistypes (dus gelijke H/DRH-eenheden) die allerhande huisvormen aannemen 

en totaal van elkaar kunnen verschillen (wat dikwijls het gekende chaotisch beeld 

schept); 

- en verschillende huistypes (dus niet gelijke H/DRH-eenheden) die een gezamenlijk 

gebouwd volume vormen en als een eenheid waargenomen worden, ondanks de herken

baarheid van ieder huis. 

Het nadeel van de traditionele juxtapositie van heterogene kleinere huisvormen, kan door de 

toepassing van onze typologie, geheel of gedeeltelijk ondervangen worden. lmmers, door 

het gebruik van die types kan reeds in het bestemmingsplan dit bovenvermelde te bouwen 

volume benaderend worden vastgelegd. De typologie biedt dus de mogelijkheid de graepen 

en de eenheden in die groepen, te differentierenM Die differentiatie wordt in het project 

door een ontwerper geconcipieerd, die zorgt voor de eenheid van het geheel. Een dergelijk 

ontwerpsbeleid heeft o. i. een grotere kans op welslagen dan het toevallig naast elkaar plaat

sen van vrijstaande huizen. Het geheel dot de basis vormt, zal verder het bouwvolume be

heersen. Gezien verschillende H/DRH-types deel uitmaken van een geheel, wordt de her

kenbaarheid van een huis mogelijk ondanks strengere restrictieve voorschriften. Dievoor

schriften zijn onontbeerlijk om een eenheid te waarborgen, maar zullen gemakkelijker war~ 

den aanvaard omdat de individualiteit in het projekt wordt geeerbiedigd. lndien o.a. een 

bepaalde baksteen voor het geheel wordt voorgeschreven, blijft nochtans elk volume harken

boar zonder het geheel te veel te versnipperen. Een minimum aan vaardigheid wordt natuur-

1 i jk van de ontwerpers in be ide fasen verwacht. 
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Wonneer nu een team de beide fasen beheerst, kunnen reeds in de eerste Fasen, de volumes 

door middel von de H/DRH-types gemakkelijker worden vastgesteld. Hierin herkennen wij 

opnieuw de twee momenten von de compositie : het bepalen van de uitwendige volumes en 

het scheppen von de ruimtes (binnen en buiten). Wanneer men met die verschillende H/DRH

types rekening houdt, loopt men o. i. minder gevaar in een zekere monotonie te verzeilen 

dan wonneer men van gelijke huisvormen uitgoat. Wij zien daarin een aanwijzing om het 
11 materialenpalet 11 te herleiden en niet het "vormenpalet 11

• Onze typologie zou dus ook 

diensten bewijzen om een zekere eentonigheid uit te schakelen bij het bouwen in groepsver

band. De compositie vertrekt van een vrijere werkmethode en men is zich tijdens het werk 

beter bewust von de verschillende mogelijkheden. 

De bewoner 

Uit voorgaande uiteenzetting mag niet worden afgeleid dot wij aileen aandacht willen be

steden aan de vormgeving van het project. De bestemmingen in het schema moeten o. i. 

voorrang verlenen aan die aspecten, welke de positieve ervaring van de bewoner met zijn 

woonmilieu bevorderen. Het hoeft heden ten doge geen betoog waarom wij bij het wonen de 

mens centraal hebben geplaatst. Wei stelt zich de vraag waarop hij zijn waarderingscriteria 

steunt ? Het feit dot eigenlijk voor een verdere en relatief onzekere toekomst wordt ge

pland, maakt de situatie van de ontwerper nog moeilijker. 

Zander de betekenis van experimentele woongroepen te negeren, mag men ook in verband 

van een verstedelijkte bevolking de Famllie als basis vooropstellen. Het ruimteprobleem van 

die familie hebben wij in een tijd-ruimtediagram voorgesteld. Gezien het opvallend ver

schil in de behoefte aan ruimte in de tijd, stelt zich de vraag hoe dergelijke verschillen 

efficient kunnen worden overbrugd ? Door 11 effici6•nt" bedoelen wij de aanpossing van de 

ruimte (in oppervlakte en schikking) aan de behoeften. 

lndien wij de mobiliteit van de familie buiten beschouwing Iaten, moet de ruimte worden 

aangepast. Steunend op de wisselende situatie van de familie en vooral op het belong von 

het individu in het hedendaags familiaal verband, overwegen wij ook een aanpassing die in 

betrekking stoat met de ruimtelijke schikkingen in de DRH. 

Het tijd-ruimted1agram stelt twee verschillende ruimtebehoeften voor, nl. A en B. Het 

volume van B is gelijk aan dot van A plus een bijkomend deel C. Men beantwoordt dus 

relatief nauwkeurig aan de wisselende ruimtebehoeften door aan de Familie achtereenvolgens 
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A, B =A + C, A en C ter beschikking te stellen, wat zich tot twee te bouwen wooncel len 

loot herleiden =A en C. 

In tegenstelling met de "klassieke" flexibiliteit van de binnenruimten, stellen wij dus twee 

ongelijke en onafhankelijke wooncellen voor die tot een huis kunnen worden samengebrocht. 

De flexibiliteit van de kamers in het huis, wordt vervangen door de groepering en scheiding 

van twee onveronderlijke eenheden in de DRH. In het bestemmingsschema moet de omvang 

van de WR daarmee rekening houden bij de keuze van een DRH-eenheid. In geval van aan

eenschakeling van DRH-eenheden of -types, wo!dt een dubbele verbinding tot de toegangs

weg voorzien voor de te ontwerpen gebouwen in de tweede fase. 

Gezien de grotere woonoppervlakten die, ondanks financiele beperkingen toch worden ge

wenst, vestigen wij de aandacht op de polyvalentie die de betrekkel ilk goedkope tronsitie

ruimte (TR) kan bieden. Een voldoende beschutting verleent aan die TReen grotere woon

waarde dan dit de bewoners en de meeste ontwerpers loot vermoeden. 

De waardering van de woonsituatie 

No de tot hiertoe kwantitatief gerichte optiek, dringt zich een kwalitatief onderzoek op:o 

Voor de architect komt de waardering van het woongenot door de bewoner vdor die van de 

andere participanten in het bouwproces (dit op basis o.a. van de beroepscode). Dit waar

deringsaspekt wordt soms door de architect zelf, bewust of onbewust, verwaarloosd, omdat 

hij de bewoner als een leek beschouwt. De veelal onnauwkeurige informatie en de ervaring 

in de proktijk brengen er ons toe hier op een meer analytische wijze te werk te goon. Door

om onderzoeken wii die 11 woonwaarden" als functie van drie standpunten. 

Die standpunten zijn : 

- het aantal activiteiten die de ruimtelijke woonsituaties toelaten; 

- de verhouding tussen de wensen van de bewoners en de ree"le woonsituatie; 

- de tevredenheid van de bewoner over de reele woonsituatie als funktie van de 

bevrediging van zijn behoeften. 

Wij zijn er ons van bewust dot een dergeliike scheiding aileen maar theoretisch kan aange

houden worden en in de verdere analyse van de beoordelingsaspecten zullen ze zich onbe

wust overlappen. Nochtans moeten talrijke beslissingen bij het ontwerp worden genomen op 
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basis van het uiteenlopend belong van bovenvermelde indeling. Zo zal de architectbepaal

de opties nemen omdat hij behoeften voorziet, die in het wensenpakket van de bewoners 

nochtans niet aanwezig zijn. 

Bij de toepassing van het eerste standpunt vinden wij dat het aantal activiteiten vanzelfspre

kend geen exacte cijfers oplevert. Nochtans kunnen verhoudingen worden berekend die een 

idee geven van een woonwaarde van de ruimten. Toegepast op de TR bekomt men relevante 

getallen, die pleiten voor de waarde van die TR (cf. onze overwegingen in deel 1.5). 

lndien activiteiten eerder functioneel zijn gericht, hebben wensen en behoeften een psychische 

achtergrond. Het opmaken van een inventaris hierv~n is natuurlijk onmogelijk, nochtans ko

men uit publikaties en gesprekken, bepaalde wensen en behoeften naar voren. Er bestaat geen 

consensus, zeker niet omtrent een eventuele rangschikking van die wensen en behoeften, maar 

er zijn wei tendensen waar te nemen (o.a. bezonning, privacy, esthetische belevenis). Tal

loze invloeden liggen aan de basis van dergelijke tendensen en attitudes van de bewoners, 

die zij o. i. meestal onbewust ondergaan (culturele, commerciele en politieke). 

Wij maken een onderscheid tussen de wensen en de verwachtingen vbor de ervaring van de 

woonsituaties (of een deel ervan) en de graad van tevredenheid na de ervaring van die situ

aties. Gezien het complexe karakter van de tevredenheid in de context van de totale mense

lijke belevenissen, wensen wij het facet te belichten dat met de eenvoudige bevrediging van 

woonbehoeften samengaat. 

In verhouding tot de ontwerpsfasen, ontstaan de wensen en behoeften op een verschillend 

tijdstip; wei liggen in de wensen de "vermoedelijke" behoeften vervat. Niet gekende behoef

ten komen pas opdagen bij de werkelijke ervaring van de gekozen woning. De architect is 

hier beter geihformeerd dan de bewoner. Wij stellen echter vast dat de denkpatronen van 

beiden verschillen, ook wanneer zij beiden aan dezelfde aspecten belong hechten. Het on

derscheid ligt dus niet aileen in de "kennis" van de situaties, maar in de 11 interpretatie" er

van op basis van verschillende denkpatronen. Wij vestigen vooral de aandacht op de discre

pantie tussen het meestal traditioneel bewonerspubliek en de ontwerpersmilieus, waarin de 

architect zijn specifieke plaats heeft. Wij kunnen geen oplossing bieden die op grond van 

een gerechtvaardigde eigentijdse wooncultuur een vergelijk zou mogelijk maken. 

Wij willen echter op g.rond van die overwegingen de verdere bespreking verantwoorden, door 

op basis van de door ons geraadpleegde disciplines, de diverse activiteiten, wensen en be

hoeften van de bewoners in de ontleding van gekozen aspecten te verwerken. 
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Dit gebeurt echter in constante wisselwerking met onze visie als ontwerper. Wij mak~n hier-

bi i voorstellen om de traditionele gang van zaken door hernieuwde maar uitvoerig verantwoorde 

oplossingen te vervangen. 

, 

De evaluatie vanuit de hierboven besproken standpunten, worden dus ook op de vers~hillende 

aspecten van de ruimtelijke woonsituatie toegepast; Die aspecten zullen naar gelang van de 

omstandigheden, bewust of onbewust, de woonwaarden ervan helpen bepalen. Wij noemen ze 

beoordelingsaspecten van die ruimtelijke schikkingen. Een algemene concensus over pie as

pecten is niet nodig, op grand van onze hypothese dot aspecten tot criteria uitgroeien en aan 

de schikkingen van het antwerp een verantwoorde woonwaarde verlenen. 

Volgende overwegingen hebben tot de keuze geleid van de bestudeerde aspecten : 

- het belong in relatie tot de conceptie van de D RH (o. m. afstanden en schikkin

gen}; 

- hun specifieke rol in de ruimtelijke context m. b.t. het eengezinshuis (uitzicht 

van leefmilieu, sociale kritiek); 

- de actuele situatie in Belgie (o. m. traditionele verkavelingsplannen); 

-de wisselvallige criteria bij het beoordelen van projecten (o. m. smaak, sociale 

contacten}; 

- prioriteiten in sociale onderzoekingen (ter beschikking staande tabellen); 

- persoonlijke ervaringen (praktijk van de hernieuwing van het ruimtelijke be-

stemmi ngsp I an). 

Om een te unilaterale visie te vermijden, werd aan drie relaties belong gehecht : 

- van mens tot natuur (zon en tuin); 

- van mens tot mens (privacy en contacten); 

- van mens tot samenleving (waarneming van milieu). 

De bezonning in de DRH 

Teneinde in dichtere woonbuurten de gewenste bezonning te garanderen werden afstands

krommen berekend. 

Ze waarborgen als funktie van : 

- een bepaalde bezonningstijd op een bepaalde datum 

- de hoogte van de belemmerende gevels (H en 2H) 
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- de verschi llende orientatie von die gevels ·t. o. v. de woonzijde 

een mini male bezonning op de bouwgrensl ijn van het bestemmingsplan. 

Hierdoor blijft ondanks de inplanting van een willekeurig huis in de DRH, de wederzijdse 

bezonning gegarandeerd. 

Ecologische aspecten bij de DRH 

4.0f 

De huistuin speelt een belangrijke rol als groenzone in de stad. Ondanks de bescherming van 

de openbare groenzones in de steden vermindert de totale groenoppervlakte omdat de tuinen 

tussen de huisblokken verdwijnen. lmmers, door de verschuiving van de woonfunctie naar de 

voorsteden en meer verwijderde landelijke gebieden, hebben die huistuinen schijnbaar geen 

nut meer. De huizen worden o. a. door kantoorgebouwen vervangen, dot betekent enerzijds 

een omvangrijker bouwvolume, en anderzijds een nood aan standplaatsen voor auto's ten 

koste van de tuin. 

In de landelijke gebieden zien wij dot de verkavelingen meestal de ontginningsgebieden op

slorpen en de beschermde natuurgebieden omsingelen. Hierdoor ontstaan onvrijwillige buffer

zones die in de natuurgebieden doordringen. Hier werkt de huistuin dus eerder negatief 

t. o. v. het ecologisch evenwicht. 

In verband met die overwegingen, hebben wij een paar relevante details van de DRH-con

ceptie besproken. Deze geven aansluiting op een 11 model 11
, waarbij door de toepassing van 

paa lwoningen de natuurlijke bodem minder aangetast wordt. Wij geven een voorbeeld van 

een dergelijke uitwerking uit onze praktijk. 

Privacy en sociale contacten in de DRH 

De geplande ruimtelijke schikking in de DRH heeft een onbetwistbare invloed op de relaties 

tussen de buurlui. De architect moet daar bijgevolg rekening mee houden, door in zijn ont

werp te trachten de desbetreffende attitudes te begeleiden. Uit het beschikbaar interdisci

plinair informatieveld en de ervaring in de praktijk kan worden afgeleid hoe verschi II end en 

zelfs hoe tegenstrijdig de gedragslijnen en de opinies kunnen zijn. Zelfs de betekenis van wel

bepaa Ide begrippen is onderhevig aan diverse interpretaties. Algemeen wordt nochtans aan

vaard dot aan de bewoners vrijheid van keuze moet worden geboden door een gevarieerd aan

bod van verschillende H/DRH-groeperingen en -buurten . 
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Wij hebben een overzicht van de aspecten van privacy en sociale interactie in de rvimtelijke 

schikkingen van de DRH gegeven. Noor gelang van de prognose m. b. t. de bewoners voor 

een bepaald project, kunnen uit onze studie opties en beslissingen worden afgeleid. 

Hoewel de desbetreffende gedragslijnen nog verder moeten worden onderzocht, stellen wij 

sommige schikkingen van de H/DRH-eenheden en de bijhorende omgevingselementen voor. 

Met het oog op experimenten in de praktijk stellen wij o. m. in onze studie vast dot : 

- een omvangrijke, dichtgesloten H/DRH-buurt afgezonderd in het land kan wor

den geplaatst. Ze kan aan een verstedeli jkte bevolking voldoening schenken 

op voorwaarde dot voldoende privacy voorhanden is en een vorm van gemeen

schap is gewaa rborgd. 

- bepaalde voorschriften van de traditionele bestemmingsplans traditie met huise

lijke sfeer verwarren, waordoor een eigentijdse vorm niet aan bod kan komen. 

- men er belong bij heeft om bij kleinere H/DRH-eenheden de perceelgrens met 

de verplichte bouwgrens te Iaten samenvallen. 

- de smallere stroken in de DRH niet noodzakell!k nadelig zijn. De betrokken 

voorschriften moeten er echter voor zorgen, dot hun isolatiewaarde gewaarborgd 

blijft (o, m. de blinde gevels, de relatieve bouwdiepten en de beplanting). 

- in verband met de auditieve privacy, de TR door gebouwde volumes moeten wor

den gescheiden; dit in tegenstelling met de gebruikeli!ke groepering van de bouw· 

volumes. 

-de strook met de auditieve privacy, de TR door gebouwde volumes moeten wor

den gescheiden; dit in tegenstelling met de gebruikelijkE:l groepering van de 

bouwvolumes. 

- de strook van de DRH aan de woonzijde (zie deel 1) tenminste gedeeltelijk van 

inkijk dient te worden gevrijwoard. 
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- voldoende aandacht moet worden besteed aan de verlevendiging van sommige 

deelgebieden van een woonbuurt (o.a. door een grotere woondensiteit, socio

petale ruimten). 

-de contacten met de rijweg (eventueel autosnelweg) grondiger moeten worden 

onqerzocht (auditieve, visuele en andere hinder). 

- een anonieme gedragslijn misschien door het vermi jden van vis-a-vis situaties 

kan worden bevorderd. 

- privacy (zelfs anonimiteit) niet in tegenstelling stoat met sociale contaden in de 

buurt. 

- het wenselijk ware met half-private zones in de ontwerpen te experimenteren, 

op voorwaarde dat : 

- in flexibele afpalingen wordt voorzien om eventueel plaatselijk, tot 

het traditioneel patroon terug te kunnen komen (wat bovendien de mo

gelijkheid biedt een groot aantal H/DRH-eenheden erin te betrekken); 

- er een goede verhouding is tussen de oppervlakten en de schikkingen 

van private en half-private territoria; 

- de privacy van beide territoria voldoende wordt onderzocht; 

- eventueel aan de contacten met de individuele kamers voorrang wordt 

verleend op die met de familiale woonruimten; 

-de relatie met de openbare zone wordt onderzocht. 

De esthetische benadering i. v. m. de DRH 

Dit studieoni:lerwerp dat betrekking heeft op een facet van de opdracht van de architect, wordt 

vanuit de optiek van de practicus bekeken. De bedoeling is, gegevens te ontdekken die bi j 

het opstellen van de bestemmingsschema's van de H/DRH-eenheden, het welslagen van het 

woonmilieu bevorderen. Daarbij beoogt men zowel het ontwerpen van de ruimtelijke schik

kingen in fase 1, als het vastleggen van allerhande bestemmingen die fase 2 (het definitief 

huisontwerp) moeten orienteren. 
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Onze aandacht goat o. m. naar twee specifieke tekortkomingen woo rover i. v. m. he.t milieu 

van eengezinshuizen wordt geklaagd, nl. : enerzijds de Frequent voorkomende monqtone 

sfeer, anderzijd' de chaotische indruk van bepaalde verwezenlijkingen. 

Wij pogen uit louter theoretische stellingen en praktische ervaringen, aanwijzingen· op te 

stellen, die aan het ontwerpen een grotere kans op welslagen verlenen. De ondervil'lding 

met het ontwerpen en de daarbij horende realisaties is een aansporing tot dergelijk onderzoek 

en maant tot grote voorzichtigheid. 

De vooropgestelde ideeen worden gestaafd op grond van gegevens uit de disciplines, die 

zich met de toepassingen van de "esthetiek" in de architectuur verdienstelijk maken. De 

creatieve visie van de architect bij het ontwerp wordt zoveel mogelijk geconfronteerd met 

de reele ervaringen van de bewoners. 

Niettegenstaande er algemeen een scepticisme bestaat omtrent het Formuleren van criteria 

i. v. m. schoonheid, is er dienaangaande een bepaa Ide consensus te ontdekken. Men ver

wacht bij de beleving van het woonmi lieu 11 iets 11 dot onbetwistbaar betrekking heeft op de 

waar te nemen "vorm11 (en dot voor diverse benamingen tot uitdrukking wordt gebracht). Hoe

wei men de aandacht vestigt op de sociale kinesthetische waarneming, komt het visueel as

pect hiervan op het voorplan. 

Dit aspect heeft echter niet uitsluitend betrekking op de vorm als dusdanig, maar eveneens 

op de informatie die van de vorm uitgaat. Door deze informatie ontstaat i. v. m. de woonom

geving meestal gemakkelijker een communicatie tussen de mens en het gebouwd ensemble 

dan in andere architectonische realisaties. Aldus projecteert men zichzelf in de persoon van 

de andere bewoners waardoor bijna direkt een waardering van het milieu mogelijk wordt. Bij 

een dergelijke esthetische evaluatie moet men er zich van bewust zijn dot de ontwerper waar

schijnlijk meer belong hecht aan de vorm als dusdanig terwijl de bewoner meer door het in

formatief en emotioneel aspect wordt aangetrokken. 

Wij twijfelen er uit ondervinding niet aan dot elke ontwerper zich om de vorm bekommert 

en dit standpunt wordt door de meeste auteurs gedeeld. Zij stellen immers ook vast dot, zo

wel in de functionalistische als in de formalistische richting, de vorm niet aileen bepaald 

wordt door nuttigheidsaspecten. Het toepassen van een geometrische (of vrijere) vorm met 

een materiaal en zijn eigen textuur, is altijd gebonden aan bepaalde opties, die wij hier 

als 11artistieke intenties11 omschrijven. Een dergelijke realisatie van de vorm in de materie 

wordt echter beheerst door de noodwendigheden van het bouwproces, die de expressie van de 

vorm beihvloeden. Vooral in het woonmilieu leidde de goedkopere of sneller geachte industri-
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olisotiemethodes o. m. tot de herholing von gelijke vormen, wot ongeveer parallel loopt met 

bovenvermelde monotonie. 

Esthetici wijzen er verder op dot de te kleine toleronties in de ofwijkingen van dergeli jke uit

voeringen een gemis oon menselijke sensibiliteit vertoneni deze sensibiliteit is in de Qmbochte

lijke objecten terug te vinden. 

Men loopt dus het gevoor dot "ortistieke intenties" van het concept verloren goon door een ol 

te mechonisch bouwproces, woordoor de expressieve krocht vermindert, woorvoor de woorne

mende bewoner gevoelig is. 

Bij het ontwerpen von het bestemmingsschemo von de H/DRH-eenheid, moet men bijgevolg 

niet aileen de zuiver geometrische vorm von de ruimtelijke schikkingen bepalen, moor ook 

de informotieve krocht von het op te richten gebouw trachten te vrijworen. 

Men moet zich bewust blijven van de invloed von de DRH bij de woorneming von het beeld 

von het huis en von het binnenhuis. Niet aileen beihvloedt het beeld von de omgeving de 

ervoring in het binnenhuis, moor de hedendoogse toepossing von grotere gloswonden veroor

zookt een bepaolde "osmose" van 11 binnen" en 11 buiten". 

Hieruit volgt de noodzook voor de ontwerper om reeds voor de toekomstige bewoner het huis 

en zijn DRH te beleven. Daartoe moet hij bij andere disciplines informatie zoeken. Doarom 

hebben wij in onze studie een benaderingsweg gesimuleerd om de H/DRH-eenheid en de 

H/DRH-buurtgroep, en de waarneming ervon getoetst oon gegevens uit "empirical esthetics", 

"environmental psychology", "lnformoti onsa'sthetik 11 en verschi llende auteurs die a Is orchi

tecten of critici het orchitectonisch milieu hebben bestudeerd. 

(Terloops wijzen wij erop, dat vele residentiewijken aileen te genieten zijn vonuit het 

vliegtuig, omdot hun ontwerpers uitsluitend op de kennis von plans en moquettes hebben ge

steund). 

Wij beschrijven uitvoerig de woarnemingen van de H/DRH-eenheden vanuit verschi llende 

perspectieven, op grate en kleine ofstanden. Hierbij komt het spel von "figure and back

ground" noor voren. Wij schokelen noodgedwongen subjectieve motivaties uit, die afgezien 

von de vorm zelf van het beeld, door persoonlijke interessen worden verwekt (o~o. het 

beeld dot het eigen huis bij zijn bewoners oproept). Een dergelijk beeld wordt niet algemeen, 
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maar 11 persoonlijk11 gezien. De identiteit die de bewoner aan zijn huis wenst te geven, 

blijkt nochtans een werkelijke woonwaarde te vertegenwoordigen. Die identiteit moet echter 

ook door niet-gemotiveerde toeschouwers worden ervaren. Vandaar de eis dot het huis in 

het kader van de buurt zowel als 11 figure" als "background" moet kunnen Fungeren. Door zijn 

grootte of zijn opvallende decoratie wordt een huis soms een belangrilk element in de buurt, 

dit schakelt dan de mogelijkheid uit om het als 11achtergrond 11 voor andere te Iaten dienen. 

Men moet echter bedenken dot de buurt o. m. door de volgende compositie-elementen is 

samengesteld : het huistype, de huisvorm, de context. In Fase 1 beschikken wij over twee 

variabelen : het huistype en de context. Een aangepaste toepassing van onze typologie maakt 

het mogelijk het huistype of de context voor elk huis te veranderen. Elk huis kan du.s zijn 

identiteit behouden niet aileen als type doch ook in het kader van zijn context. 

Dit blijkt o.a. bij het aaneenschakelen van H/DRH-eenheden tot H/DRH-groepen. lmmers, 

ofwel is het huistype verschillend, ofwel is zijn situatie in de groep, dus zijn context, ver

schi II end. 

Zelfs gelijke huisvormen kunnen een eigen identiteit op die wijze verwerven (o.a. een 

prefab-huis dot zich in verschillende H/DRH-types zou Iaten inplanten). 

lndien aldus de identiteit wordt gewaarborgd, kan men zich afvragen of het doorbreken van 

de uniformiteit van het totaalbeeld inderdaad de monotonie goat uitsluiten en of dan geen 

heterogeen karakter wordt geschapen. De "lnformationscisthetik" geeft hieromtrent aanwijzin

gen, die wij als volgt op de H/DRH-eenheid kunnen toepassen. 

De ana loge informatie die door gelijke, maar ook door niet gelijke huisvormen wordt gegeven, 

maakt (door de herhaling van eenzelfde mededeling) het totaalbeeld minder boeiend. Zo 

kan eentonigheid ook in een heterogeen milieu ontstaan. De toepassing van de theorie van 

het 11 Superzeichen 11 geeft een mogelijkheid om naar die variaties te zoeken die een boeiende 

afwisseling bieden zonder dot een chaotisch geheel ontstaat. O.a. zal men naar een ..9.=~e.!:l.!_ 

moeten zoeken om een te lang en monotoon ritme te onderbreken. Wij denken dot op basis 

van de bestemmingsplans een dergelijke oplossing kan worden gezocht, door : 

- de afwisselende H/DRH-types (zonder heterogene vormen); 

- verwerking van diverse H/DRH-groepen (a Is afwisselende context voor de 

H/D R H-een hed en); 

- voortgezette somenvoeging tot H/DRH-buurten. 
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Ze bieden de mogelijkheid om vorioties te scheppen ondanks een zekere eenheid in de vorm. 

Bij het ooneenschakelen von H/DRH-eenheden, -groepen, en -buurten, moet een juiste 

school en proportie worden gevonden, opdat de wisselwerking van huis' en buurt bevredigend 

zou zijn. Door dergelijke ruimtelijke schikkingen kan men misschien niet direct de sfeer en de 

smoak von het "environment povillonoire" uitschakelen. Het huis verliest trouwens t. o. v. de 

uitgebreide buurt zijn eigen school, het kon integendeel wei op school zijn in relotie tot de 

groep weer in het geheel von de buurt (Hieruit blijkt de "subtlliteit" von het begrip 11Schoal"). 

lndien men verder oonvaordt dot "smoak" voor discussie vatbaar is, moet men beide begrippen 

in het bestemmingsschemo en de daarbij horende voorschriften invoeren. 

0. i. ligt de oorzaak von de chootische indrvk o.a .. ook in het opstapelen van vormen en van 

materialen (een uniform materiaal of prefab-element kan dikwijls het noodzakelijk bindend 

element zi jn). 

Dit a lies wijst op de noodzaak om de aaneenschokeling von verschi llende H/D RH-types en 

-groepen van verschillende grootte tot stand te brengen, ,evenals om in de groep (door het 

wijzigen von de context, zie o.a. Gordon Gullen) de H/DRH-eenheden ofwisselend de rol 

van "figure" of van "background" te geven. 

De situotie in de groep wordt ook op basis van andere beoordelingscriterio gedifferentieerd 

(zie o.a. afstand van WR in relatie tot de orientatie, of ligging met betrekking tot privacy). 

Door onze typologie van de DRH, hebben wij de mogelijkheid geschopen om de soepelheid 

van de gangbare bestemmingsplans te vergroten. Dit gebeurt hoofdzakelijk door de oondacht 

op ongewone H/DRH-types (9- 10- 11- 12) te vestigen die als vulelement of als schornier 

bij de ooneenschakeling grote diensten bewijzen in de compositie. 

Vooral bij een gescheiden bouwproces in een grote woonconcentratie kan een beter oange

post (o. m. densiteit 1 privacy, bezonning) en vooral een gevorieerd woonmilieu worden ont

worpen. 
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5. 01 

L'omeliorotion de Ia valeur habitable de Ia moison unifomiliale par l'amenogement judicieux 

de l'espoce environnant (dons les zones a forte densite). 

L'interet de !'habitant pour Ia moison unifomiliale ressort indiscutablement des enquetes et 

des publications actuelles. Ce type d'habitotion se lie souvent intimement a I' image de Ia 

villa entouree d'un jardin spocieux. Cette zone protectrice se reduit cependant de plus en 

plus, vu l'exiguite des terrains disponibles aux obords des villes et les nombreuses economies 

qui s'imposent actuellement. Cette situation met-elle en question, Ia valeur de Ia moison ? 

1. Le probleme de cette dissertation se situe dons Ia recherche d'adoptation de l'espoce, 

enveloppant directement Ia moison et que nous denommons EEM (espoce environnont Ia 

moison). Cet espoce est de limite par les constructions avoisinont directement Ia moison 

et par les espoces libres enveloppont ces constructions. Dans les zones residentielles, 

Ia pluport de ces constructions sont elles-memes des moisons. 

L'etude se limite au volume disponible pour !'implantation du projet de l'architecte 

que nous denommons espace construit (EC) entoure de I' EEM. 

Dons le cadre de cette etude theorique oinsi que dans le cadre du projet d'un plan 

d'omenogement ou d'un type de moison industrialisee, il est impossible de concevoir 

cet espoce suite a un dialogue direct entre !'habitant et l'auteur du projet. Afin d'eviter 

les erreurs d'un planning base uniquement sur !'experience anterieure et !'intuition 

creative de l'architecte, nous prendrons en consideration, l'opport de multiples discipline: 

traitont de l'habitot. 

Cette etude se propose de poser le probleme du EEM en decrivont so forme volumetrique, 

definie par so configuration dons le plan d'amenagement. Ainsi nous decouvrons par Ia 

suppression systematique des zones foisont partie de cet EEM, douze (12) types de moi

sons possibles. Ces types nous permettent de renouveler le projet de Ia petite unite de 

voisinoge surtout dons le cos de Ia construction individualisee. En effet nous pouvons 

distinguer e.a. deux processus differents dons ce domoine : 

- soit le chantier groupont Ia construction de moisons industria lisees; 

- soit Ia realisation separee des maisons (celles-ci peuvent etre prefabriquee$ ou non). 

Cette derniere fa<;on d'ocquerir une moison avec une identite propre est surtout oppreciee 

par un public individualiste comme en Belgique. D~ ce fait Ia majeure partie des plans 



d•amenagement offre presque uniquement des maisons du type isole, dont nous avons 

signale les inconvenients quand il s1ogit de porcelles a surfaces r~duites (fortes den

sites). 

5.02 

Notre proposition attire non seulement !•attention sur tous les types de EEM, mais per

met une composition plus libre et une differenciation nouvelle du milieu residentiel, 

e.a. pour les fortes densites. 

Un dernier chapitre attire Pattention sur Ia valeur habitable mais trop m~connue de 

I 'espace de transition entre l'interieur et P EEM (que nous denommons TR). 

2. Nous desirons aborder Pemploi de cet outil en l'axant sur le bienetre de l'homn1e en 

tant qu'habitant. 

La disponibilite d 1un espace habitable suffisant ainsi que son acquisition finonciere 

etant a Ia base de toute realisation architecturole, i1 est des lors, logique d'etudier 

ces deux elements au point de vue de Ia famille, groupe dans lequel l'individu participe 

a l'espace habite. 

A fin de respecter !'hypothese soulignont I' importance primordia le de I' habitant dans ce 

domaine, il est indispensable d'analyser son mode d'evaluation vis a vis de cet espace. 

Dans le but d'eclaircir l'onalyse de cette evaluation, nous partons de trois points de 

vue differents. 

le premier point de vue essentiellement fonctionnel, se base purement sur les activites 

appartenant aux faits et gestes "d'habiter". Son application a Ia piece de transition 

souligne e. a. Ia valeur de cet espace. 

le second point de vue, se refere essentiellement aux desirs eprouves par !'habitant 

vis a vis de son habitation. 

Le troisieme point de vue se base principolement sur les besoins combles par les dis

positions lesplusdiversesde PEEMetde I'E.H. 

Suite a ces definitions, une etude des activites, des desirs et des besoins actuels et 

futurs, s'impose pour orienter Ia programmation de !'habitat. 

Nous terminons cette partie par une etude concernant deux differents types d 1habitants 

de quortiers residentiels actuels. 

3. II ressort des donnees generales precedentes, que les variables sont extrem'ement nom

breuses dans ce domaine et qu'un choix restrictif s'impose. Nous orientons le choix 

dans le but de pouvoir etablir des conditions a considerer comme prioritaires dans Ia 

conception du EEM. 
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3.1 L'appreciation de l'ensoleillement ressort: indeniablement des enquetes. A partir de 

certains criteres que nous nous imposons (deux heures d'ensoleillement au 25.12) nous 

parvenons suite a une etude detai I lee, a calculer exactement Ia distance a maintf:!nir 

entre les constructions d'apres les differents mod~les du EEM, I' orientation et Ia hauteur 

des etages des maisons. L'introduction de ces mesures quantitatives dans un projet, 

permet un premier choix du type d' EEM. 

3.2 Dans !'ensemble du plan vert d'une ville et de ses abords, Ia surface totale des jardins 

des maisons, prend une place non negligeable. L'emigration de !'habitation vers Ia 

campagne trouve une repercution dans l'equilibre ecologique de Ia ville et des zones 

agricoles et naturelles. 

L'inten3t suscite actuellement par l'ecologie se limite, dans cette etude au "micro-

c limat" des jardins. II donne quelques instructions pratiques susceptibles de conditionner 

certains elements du EEM. 

3.3 La disposition des constructions dans I' EEM a de plus une influence sur le "privacy" de 

!'ensemble de Ia maison. Qualite hautement appreciee, mais nuancee, dont l'etude 

s'impose pour Ia conception de l'interieur de Ia maison, de I'EEM et de l'espace de 

transition. 

3.4 Cette separation du domaine prive et du domaine public ne signifie nullement le refus 

des contacts sociaux dans l'environnement immediat de Ia maison. Ce probleme si con

traverse, intervient pourtant dans Ia conception et le zoning du EEM. Cet espace ne 

peut etre qu'un catalyseur de Ia communication entre voisin dont resultent eventuelle

ment des liens sociaux. 

3.5 L'on peut demontrer par de nombreux exemples, que malgre quelques contestations, 

l'homme attend en general un certain message (artistique) de l'oeuvre architecturale. 

Dans le domaine de Ia maison unifamiliale, !'interet se fixe surtout sur Ia personnifi

cation de Ia forme de !'habitat. La forme est surtout appreciee par sa force expressive 

et informative. 

C'est ainsi que Ia creation du EEM, dans lequel on perfioit Ia maison, se prete a une 

discussion de Ia composition des masses par !'application de certaines theories actuelles 

concernant l'esthetique (Voir e. a. "empirical esthetics"). 

II n'en resulte, bien entendu, aucune formulation mathematique, mais bien des indi

cations precieuses pour le travail de composition. 
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4. Cette etude met a Ia disposition de !'auteur de projet, tousles types du EEM. Ceux-ci 

permettent de constituer une trame absolument libre et une recherche de Ia croissance 

organique de !'unite de voisinage, au lieu de partir d'un trace geometrique. 

La juxtaposition des modeles se refere a !'evaluation de !'habitant, suite a notre etude 

systematique des tendances significatives. 
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Stellingen bij het proefschrift van ir. Jacq. Kint 6 juli 1 W6. 

1. Men heeft er belong bij om bij kleinere H/DRH-eenheden, de perceelgrens met de ver

plichte bouwlijn te Iaten samenvallen. (dit proefschrift deel 3.3). 

2. Bepaalde voorschriften van de traditionele bestemmingsplans verwarren traditie met de 

specifieke landelijke sfeer, zodat eigentijdse vormen dikwijls niet aan bod kunnen 

komen. (dit proefschrift deel 3.5). 

3. De smallere stroken in de DRH zijn niet noodzakelijk nadelig op voorwaarde dot ze 

met passende voorschriften worden begeleid. (dit proefschrift deel 3.3). 

4. Gelijke huisvormen kunnen een identiteit verwerven door een gedifferentieerde context 

bij de inplanting. (dit proefschrift deel 3.5). 

5. De doorsneden van de Funderingsstroken in gewapend beton, die in vele handboeken voor 

de praktijk van het bouwen voorkomen, zijn onuitvoerbaar. Ze houden geen rekening met 

de toleranties van de verschillende uitvoeringsfasen en zijn in tegenstrijd met de efficien

tie van de werken. 

6. De gangbare formule voor het bepalen van de verhouding van de aantrede (a) en de op

trede (o) van een trap is aileen aanvaardbaar door het invoeren van een correctieterm, 

afhankelijk van de helling van de trap. 

2.p +a = 63 - k 

7. Bij toepassing in de buitenlucht krijgen de kunststofmaterialen spoedig een esthetisch 

onaanvaardbare patina in vergelijking met andere materia len. 

8. Vanuit kostenoogpunt gezien, bestaat er geen betere afgewerkte oppervlakte op de 

bouwmarkt dan de standaard binnendeur. 

9. De architect heeft niet de Ieiding van de werken maar wei het toezicht op de uitvoering. 

Bij het vaststellen van zijn verantwoordelijkheden moet daarmee rekening worden gehouden. 

10. Er bestaan ernstige bedenkingen tegen de bewoonbaarheid en het sociaal milieu van de 

meeste nieuw ontworpen en gebouwde vacantiedorpen in de Franse Alpen. 

11. Het 11 Civic Center" te Boston~oor Kollmann, Me Kinnel en F. Knowless, 1968 U.S.A.) 

dot dikwijls als type voor de hedendaagse architectuur wordt voorgesteld, werd klaarblij

keli jk onder de invloed van 11 la Tourette 11 (door lecorbusier - Lyon 1960) geconcipieerd. 

12. Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs dot de 11 Belgenmoppen11 in Nederland, de 
11 Hollandersmoppen 11 in Belgie kwantitatief of kwa litatief zouden overtreffen. 


