
DUURZAME
STADSONTWIKKELING
BETEKENT TRENDS 
DURVEN CUMULEREN
Achter Thurn & Taxis is de voorbije jaren een nieuwe wijk uit de kasseien herrezen. De wijk
luistert naar de naam Tivoli GreenCity en herbergt een incubator voor duurzame bedrijfsvoering
en meer dan 400 passieve of energieneutrale woningen. Toch is dat niet het enige dat van Tivoli
GreenCity een voorbeeldproject op vlak van duurzaamheid maakt. (Wouter Temmerman)
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“Het is altijd de ambitie geweest om met Tivoli GreenCity een
voorbeeldwijk te creëren”, opent Wim Straetmans, gedelegeerd
bestuurder van Kairos. “Dat betekent dat je alle evoluties op
gebied van duurzaam bouwen moet durven samenvoegen. Voor
sommige van die elementen zijn we zelfs een stap verder willen
gaan dan gebruikelijk is.” Zo brengt Tivoli GreenCity een reeks
van belangrijke kenmerken van duurzaam bouwen samen in één

wijk. Van energie, mobiliteit of water tot sociale cohesie en par-
ticipatie.

Sociale cohesie
Tivoli heeft van bij de start gemikt op een divers publiek. In het
concept merk je dat aan een mix van kleine en grote loten. Op die
loten bestaat telkens de mogelijkheid om te kopen of te huren.



In de incubator Greenbizz, de twee kribbes en de aanwezige klein-
handel wordt heel wat werkgelegenheid gecreëerd. “Die diversiteit
is uitzonderlijk”, zegt Wim Straetmans, “in Brussel zie je dat haast
nooit. Om die sociale mix te ondersteunen creëerden we een groot
nieuw plein, ieder lot heeft ook een gemeenschappelijke wasplaats
met gratis water en elektriciteit, we hebben een serre en moestui-
nen op de daken, enzovoort.”

Energie 
Alle woningen in Tivoli zijn passiefwoningen en voor 35% van die
woningen creëert het project zijn eigen energie. Voor de centrale
stookplaats (met WKK) en de zonnepanelen kreeg het project de
steun van een investeerder. De betrokken coöperatieve levert
warmte en elektriciteit, maar staat ook tien jaar garant voor het
onderhoud en de optimalisatie van de installatie. “Bewoners krij-

gen de kans om in de coöperatieve te participeren, wat aansluit
bij onze sociale dimensie”, aldus Wim Straetmans.

Bio-diversiteit
Elke binnentuin van de vijf grote loten in Tivoli heeft een eigen
identiteit met inheemse plantensoorten, in functie van wat archi-
tectuur en factoren als zonlicht mogelijk maken. “Verder werken
we met groene gevels en groendaken onder de zonnepanelen, wat
een vrij nieuw idee is”, licht Straetmans toe. De drie grote bomen
op het centrale plein bleven behouden.

Zachte mobiliteit
Toegang tot ondergronds parkeren bevindt zich in Tivoli aan de
rand van de wijk, die ook 600 fietsenstallingen telt. Straten lig-
gen in een lange S-vorm, wat de snelheid afremt, maar ook zorgt
voor een groener totaalbeeld door de niet lineaire bomen op de
stoep. De gevels volgen de lijn van de straat niet, wat dan weer
ruimte creëert voor bijvoorbeeld infiltratiebekkens en voor plant-
zones die een soort stedelijke rough creëren.

Water
“Afvalwater via de riolering afvoeren, is enkel een b-plan”, zegt
Wim Straetmans. “Via straten, daken en tuinen komt alle regen-
water in infiltratiebekkens terecht, waarna het dienst kan doen
voor het onderhoud van gebouwen en tuinen.” Enkel bij stort-
buien is de riolering een extra optie. Gebruikt water van keukens
en baden vindt zijn weg naar de reinigingsinstallatie om het bruik-
baar te maken voor de toiletten.

Afval
Huishoudelijk afval komt terecht in ondergrondse containers die
vijf fracties onderscheiden. “Tivoli is één van de eerste projecten
in Brussel die het zo aanpakken”, zegt Straetmans, “maar we heb-
ben ook aandacht voor het bouwafval.” Het project koos voor een
reconversie van het Belgacomgebouw. Het zou immers onmoge-
lijk zijn geweest om de CO2-uitstoot gekoppeld aan de afvoer van
het gesloopte beton te compenseren. “Verder verhoogden we stra-
ten met uitgegraven grond en braken we oude materialen ter
plaatse af om als fundering te hergebruiken.”

Participatie en gedragsverandering
Tivoli is een project van citydev.brussels, haar private partners
Pargesy en Kairos en de architectengroep Adriana. Nog voor de
aanbesteding investeerde citydev in marktonderzoek naar welk
type project in deze omgeving kon passen. Daarna volgden buurt-
consultaties, workshops, samenwerking met de haven, de stad
Brussel, kleinhandelaars, enzovoort. Met als orgelpunt een buurt-
feest in aanwezigheid van Koning Filip op 20 februari. Door het
traject stelden de ontwikkelaars zich meteen op als katalysator
voor de onmiddellijke omgeving. Via een didactisch centrum blijft
Tivoli ook nog een tijdje informeren over de duurzame werking
van de wijk. “Dat ook bewoners hun gedrag willen veranderen, is
heel belangrijk”, besluit Wim Straetmans. “Lukt dat niet, dan heb
je nog niet de helft bereikt van de gewenste duurzaamheid. Als
private partner hebben we hier de cursor bewust wat verder geduwd
en mogelijkheden voorzien. We plaatsen sensoren in de gebou-
wen, capteren data en stellen die ter beschikking als de inwoners
het wensen. Dat leert hen iets over hoe ze met water, energie of
afval omgaan. Zo sensibiliseren we permanent, want de grootste
winst zit in hoe mensen zelf omgaan met duurzaamheid.” �
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“Dat ook bewoners hun gedrag willen veranderen, is heel belangrijk.
Lukt dat niet, dan heb je nog niet de helft bereikt van de gewenste
duurzaamheid.” (Wim Straetmans – Kairos, Koninklijke BAM Groep)


