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De overheid is niet per se de trekker hier. 
Burgers zijn vaak alerter voor het potentieel 
van nieuwe benaderingen, ongehinderd 
als ze zijn door sectorale logica’ s. Hun 
pertinente kritiek zet ook ontwerpers voor 
het blok : zij kunnen het zich niet langer 
permitteren om de opdracht op zich naar 
best vermogen uit te voeren. Ze moeten oog 
hebben voor het bredere perspectief, op het 
gevaar af deel van het probleem – niet van 
de oplossing – te worden, zoals het voor-
beeld van Istanbul leert. 
Dat alles mag blijken uit de projecten die 
we hier presenteren van overheden én 
burgergroeperingen voor Antwerpen, 
Brussel en Charleroi. Daaruit zijn ook andere 
verwachtingen over wat architecten of ste-
denbouwkundigen bijdragen, te destilleren. 
Die nieuwe manier van denken vraagt echter 
een leerproces. Dat begint bij het onder-
wijs. Curricula die zich vastklampen aan de 
gedachte dat het allang goed is als architec-
ten alle ‘functies’ technisch netjes onder-
steunen, hebben hun beste tijd wel gehad.
Maar ook de overheid kan haar steentje 
bijdragen door niet langer enkel opdrach-
ten uit te schrijven waarbij het voorkomt 
alsof het probleem al helemaal duidelijk 
is en er dus enkel nog een oplossing moet 
gevonden worden. Daar bestaan modellen 
voor, in Frankrijk bijvoorbeeld. Waarop 
wachten we nog om ze ook hier meer 
ingang te doen vinden?

Pieter T’Jonck

De grote vragen die op ons afkomen raken 
niet opgelost als we voortdoen als vanouds : 
ieder op zijn terreintje, op zijn manier, met 
zijn budget. Samenwerking is vereist, willen 
we oplossingen vinden voor kwesties als 
bevolkingsgroei, vergrijzing, mobiliteits-
druk, milieuvervuiling, tewerkstelling, 
noem maar op. 
Al die kwesties hebben namelijk op grote 
schaal een ruimtelijke weerslag, terwijl 
die ruimte eindig is. Functies naast elkaar 
plaatsen, met brede buffers ertussen, is geen 
optie meer. Dromen van een omgeving zon-
der overlast kunnen we wel opbergen. 
Is dat trouwens betreurenswaardig? Frank 
Van Klingeren (1919-1999) dacht ooit dat 
‘hinder’ de geest van verkokering kon keren. 
Die idee is actueler dan ooit : we hebben 
nood aan ontwerpen die op grote schaal 
‘functies’ anders verbinden (en zelfs komaf 
maken met de fictie van ‘functies’).
Die drang blijkt uit een plotse overvloed aan 
(stads)regionale ontwerpen. Hele regio’s en 
steden liggen tegelijk op de ontwerptafel. 
Dat deden modernisten ook al toen ze een 
ABC-as door België trokken. Het doel nu 
is echter radicaal tegengesteld. Niet langer 
alles uit elkaar leggen, wel alles zo sterk 
mogelijk integreren.
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Hagenholzstr. 106 a/b, 
Futurafrosch. Balkons 
nodigen uit tot een 
praatje met de buren©
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Het artikel ‘Een collectieve bouwcultuur’ 
[e A+243] probeerde reeds inzicht te verschaffen 
in het ontstaan, de werking en de meerwaarde 
die woningbouwcoöperaties in Zürich te bieden 
hebben. Vandaag is hun nieuwste en grootste 
project klaar en bewoond. ‘Mehr als Wohnen’ zet 
de toon voor vernieuwing in de woningbouw. BW

MS
TR

Hun honderdjarig bestaan wilden vijftig 
Zürichse woningbouwcoöperaties niet met 
een boek vieren, maar met de bouw van een 
nieuwe stadswijk met 48 000 m² woon- en 
werkruimte, inclusief betaalbare huurwonin-
gen voor 1300 nieuwe bewoners. De dertien 
dikke woonblokken van het project ‘Mehr 
als Wohnen’ verkennen een nieuwe stede-
lijke typologie, die het midden houdt tussen 
traditionele bouwblokken van de historische 
stad en woonblokken uit de modernistische 
tijd. Na een ideeënwedstrijd in 2007 en een 
projectwedstrijd in 2009 kan het resultaat op 
het Hunziker-terrein in Zürich-Leutschenbach 

nu bewoond en bezocht worden. De nieuwe 
wijk ligt nabij het schoolgebouw van architect 
Christian Kerez, als het ware aan de voet 
van de ‘kathedraal’ onder de hedendaagse 
schoolgebouwen.

Autoloos leven
Het nieuw ontwikkelde terrein is niet erg 
stedelijk, en zit geprangd tussen een spoorlijn 
en wat bedrijfsgebouwen. De ambitie om 
hier een wijk met stedelijke levenskwaliteit 
te realiseren was niet vanzelfsprekend. De 
dertien woongebouwen, sommige 30 m dik 
en 22 m hoog, tellen tussen de vijf en de 

zeven bouwlagen. Ze zijn dicht tegen elkaar 
geschikt en geclusterd rond drie pleinen. Hun 
samenspel vormt – anders dan in de moder-
nistische ‘Siedlung’ – straten en zelfs ‘stegen’ 
van 9 m breed. 
Niet opvallend, maar wel opmerkelijk : slechts 
onder één van deze woonblokken werd 
een ondergrondse garage voor 106 auto’s 
gerealiseerd. De afwezigheid van kelders en 
garages houdt de woningen betaalbaar en 
het project verlegt grenzen op het vlak van 
mobiliteit door woonruimte te bieden aan wie 
zonder auto kan leven. De fietsenbergingen 
zijn daarentegen talrijk aanwezig, zelfs op de 
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Architekturbüro 
Miroslav Šik. Ramen 
in het trappenhuis 
maken deze tot 
ontmoetingsruimte
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Hunziker Areal, Baugenossenschaft mehr als wohnen

10m

Grundriss Regelgeschoss, Hagenholzstrasse 104 a/b

Müller Sigrist Architekten AG

verdiepingen, bereikbaar met de lift. In het 
ene blok is de fietsenberging collectief per 
verdieping, in een ander zijn het individuele 
fietsenbergingen nabij elke huisdeur. Wie 
op zijn fiets rekent voor vervoer, moet deze 
veilig en bedrijfszeker kunnen stallen. Een 
‘mobiliteitsstation’ waar je fietsen, aanhang-
wagentjes en cargofietsen kan huren en laten 
herstellen, en een autodeelstation vindt, 
maken het autoloze leven nog gemakkelijker. 

Lexicon van nieuwe vondsten
Zoals de Zwitserse coöperaties voortrekkers 
waren door de eerste loodvrije benzine te 
lanceren, levensmiddelen uit bio-landbouw te 
verkopen, kleding in bio-katoen te promoten 
en nu hun transport met een eigen spoor-
wegmaatschappij te verzorgen, zo zijn ook de 
Wohn- und Baugenossenschaften voortrek-
kers in duurzame bouwmethoden, nieuwe 
woonvormen en nieuwe stedenbouwkun-
dige modellen. De architectenteams Duplex 
en Futurafrosch bedachten samen met de 
landschapsarchitecten van Müller Illien een 
masterplan met veel vrijheid voor hen en de 
drie andere architectenbureaus die de gebou-
wen ontwierpen. 
Er waren slechts zes spelregels nodig om een 
samenhangend geheel en stedelijk eindre-
sultaat te verzekeren. Bijzonder was de vraag 

om twaalf procent van het bouwvolume weg 
te snijden, uitwendig of inwendig, terwijl het 
masterplan alleen de maximale mantelvolu-
mes opgaf. Klassieker is de voorgeschreven 
geleding van de gevels met sokkel, hoofdvo-
lume en kroonlijst. Verder was de ligging van 
andere functies dan wonen bepaald, evenals 
de situering van de woningtoegangen in de 
straten en de representativiteit van de gevels 
die aan de pleinen grenzen.
De dikke, compacte volumes laten inventieve 
plattegronden toe met trappenhuizen in hun 
kern. De beschrijving van de gebouwen, in de 
themabijlage ‘Wohnen im Dialog’ van het tijd-
schrift Hochparterre (augustus 2015), leest als 
een lexicon van nieuwe vondsten in de collec-
tieve woningbouw. Elk gebouw lijkt wel een 
testcase voor een bepaald woonconcept. Ook 
bouwfysische en bouwtechnische oplossin-
gen komen in het project aan bod. Woning-
bouwcoöperaties hebben heel wat knowhow 
over patrimoniumbeheer en -onderhoud, en 
putten uit hun ervaring in het bijsturen van 
ontwerpen. Zo zoeken ze naar energetische 
optimalisatie zonder ingewikkelde techni-
sche installaties, en experimenteren ze met 
verluchting zonder veel kanalen. Zo hebben 
slechts drie gebouwen een mechanische 
ventilatie en is één gebouw opgetrokken in 
massieve gevels van isolerend beton.

Collectief, collectiever, collectiefst
Interessant is ook de wijze waarop men door 
de architectuur het collectieve stimuleert 
en het samenleven faciliteert. Opvallend 
zijn de trappenhuizen. Trappen zitten niet in 
afgesloten kokers, maar vormen één ruimte 
met gangen en bordessen aan de wonin-
gen. Deze royale ontmoetingsruimten zijn 
mogelijk gemaakt door de zeer economische 
maatregel om vijf tot zeven woningen te 
ontsluiten met één lift. Door de woningen 
ramen te geven die uitgeven op de trap-
penhuizen, krijgen deze een straatkarakter. 
De ramen maken contact mogelijk en laten 
tegelijk daglicht toe in de nachthallen. In het 
hele project gaat men er steeds van uit dat 
sociale interactie nodig is, zoals in het blok 
met de doorlopende balkons. Bewoners die 
een erfscheiding willen, moeten dit met hun 
buren onderhandelen. Elders wordt ook wel 
op privacy ingezet en zijn de hoekloggia’s zo 
geplaatst dat de aanpalende woning geen 
zicht op de barbecue krijgt. Een ander blok 
beschikt over verticaal geschrankte dub-
belhoge terrassen, waarbij men vermoedt 
dat buren over de balkonleuning met elkaar 
een praatje zullen slaan, zoals ze dit ook 
over de haag in volkstuinen doen. Hoewel in 
Zürich collectieve waskelders sowieso eerder 
regel dan uitzondering zijn, ziet men hier de 
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DE WOHN- UND BAUGENOSSEN-
SCHAFTEN ZIJN VOORTREKKERS 
IN DUURZAME BOUW METHODEN, 
NIEUWE WOONVORMEN EN NIEUWE 
STEDENBOUWKUNDIGE MODELLEN. BW

MS
TR

gemeenschappelijke wasruimte als een ‘was-
salon’, ruim beglaasd en op een prominente 
en uitnodigende plek op de begane grond 
(woonblok van Architekturbüro Miroslav Šik). 
Een ander blok heeft een drie verdiepingen 
hoge wintertuin, die met goedkope golfplaten 
is afgemaakt en in de zomer ruim kan worden 
opengezet. Elders is er een gemeenschappe-
lijk dakterras met sauna voor de hele wijk.

Architecten met plannen
Soms denk je dat er, wat het wonen betreft, 
niets nieuws is onder de zon, maar hier werd 
hard gewerkt aan de woningplattegronden. 
Men is inventief om elke woning een gevoel 
van ruimte en complexiteit te geven, iets wat 
in appartementen eerder zeldzaam is. Dat 
gaat van kleine dingen, zoals de mogelijk-
heid om via een extra dubbele deur in de 
werkkamer in ‘enfilade’ doorheen de woning 
te wandelen, of het L-vormig koppelen 
van woonkamer met keuken, waardoor de 
leefruimte uitzicht heeft in twee verschillende 
windrichtingen, tot een woonkamer die door-
steekt van gevel naar trappenhuis. Opvallend 
is het blok van Müller Sigrist Architekten, dat 
op een Japanse 3D-puzzel lijkt, waarin grote 
en kleine woningen zo werden gecombineerd 
dat de grote woningen een dubbelhoge 
woonkamer hebben en dit zonder dat een 
splitlevel-concept de rolstoeltoegankelijkheid 
van de woningen zou belemmeren. Bijzon-
der is ook het concept van Pool Architekten 
dat het dikke bouwvolume tot in de diepte 
van daglicht wil voorzien door dubbelhoge, 
spievormige lichthappers in de woonkamers, 
die geschrankt met het appartement eronder 
of erboven werden vervlochten.
Er werden ook nieuwe types woningen ont-
wikkeld gaande van woongemeenschappen 
tot clusterwoningen, woningen ingericht voor 
begeleid wonen en ‘tienerkamers’. Cluster-
woningen voldoen aan de toenemende vraag 
naar individueel, maar toch ook niet alleen 
wonen. In groepen worden vijf tot zes kleine 
units voor alleenstaanden met elk een eigen 
sanitaire cel en kleine theekeuken gegroe-
peerd rond gemeenschappelijke ruimte met 
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18, Architekturbüro 
Miroslav Šik. 
Trappenhuizen zijn 
ontmoetingsruimte 
met straatkarakter
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doen, ons aller levenskwaliteit verbeteren 
en dit, zoals hier het geval is, op een manier 
die haalbaar is voor de planeet. Aangenaam 
wonen in stedelijk milieu met een beheersbare 
mobiliteit. Je zou hopen dat dit een oord van 
pelgrimage wordt voor wie met het stede-
lijke leven begaan is. Anderzijds verdraagt 
een goede woonomgeving ook geen hordes 
toeristen… Misschien is er dus toch nog een 
boek nodig om dit ‘Leuchtturm’-project de 
nodige reikwijdte te geven.
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gezamenlijke keuken, leef- en werkruimten. 
Elders komen aparte tienerkamers in het 
woonblok tegemoet aan gezinnen, die in 
afwachting van hun kroost die de vleugels uit-
slaat, tijdelijk een slaapkamer bij willen huren. 
Het gaat vaak om alleenstaande ouders, want 
de coöperatie biedt al haar huurders/aandeel-
houders woonzekerheid, alleen niet levens-
lang in dezelfde woning. Bij een scheiding 
herhuisvest men beide partners in kleinere 
woningen. Tieners waarderen de onafhanke-
lijkheid van de eigen kamer in het woonblok 
en ouders het feit dat ze niet opnieuw moeten 
verhuizen als de kinderen volwassen zijn.

Allmendräume
Om buurtleven in de wijk te brengen, werden 
in dit pilootproject niet alleen de voor de 
bewoners gebruikelijke ‘Allmendräume’ 
voorzien, maar ook andere bestemmingen 
aangetrokken. De ‘Allmendräume’ zijn de 
gemeenschaps- of ontmoetingsruimten, 
waartoe hier ook een groentedepot en een 
repaircafé behoren evenals twintig gastenka-
mers, atelierruimten, seminarielokalen en een 
expositieruimte. Deze staan gratis of tegen 
verbruiksvergoeding ter beschikking van de 
bewoners. Er werd daarnaast ook gezocht 
naar voorzieningen die noodzakelijk zijn op 
wijkniveau en die de coöperatie faciliteert 
door verlaagde huurprijzen. Zo heeft de wijk 
nu een bakker, een restaurant, een kapper, 
therapieruimten, winkelruimte, een kinder-
dagverblijf, een kleuterschool, een kinder-

kledingbeurs en collectieve werkplekken. 
Daarnaast is er ruimte die tegen marktprijs 
wordt verhuurd aan zelfstandige beroepen en 
bedrijven. Ook een pedagogische hogeschool 
heeft er een plek gevonden. De Genossen-
schaft ‘Mehr als Wohnen’ heeft er ook een 
bureau, waar de tien medewerkers hun plek 
hebben. Daar kan je als bewoner de lokalen 
of gastenkamers reserveren, maar ook je was 
afgeven, je postpakjes ophalen en tijdens je 
vakanties kan je hen ook het beheer van je 
woning toevertrouwen.

Zürich is mede dankzij de Genossenschaften 
een stad waar het goed wonen is. Hier hebben 
burgers en overheid de organisatie van het 
goede stedelijke leven en de woonkwaliteit 
voor ogen. Zürich heeft geen architecturale 
prestigeprojecten die voor enig Bilbao-effect 
zouden kunnen zorgen. Men lijkt er niet 
aan citymarketing te doen, haalt minder de 
architectuurtijdschriften, maar des te meer 
de ranglijsten van leefbaarste steden. Dit 
project verdient ruime aandacht, niet omwille 
van de blitse of trendy architectuur, maar 
om wat architectuur werkelijk zou moeten 

ZÜRICH IS MEDE DANKZIJ DE 
GENOSSENSCHAFTEN EEN STAD 
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