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Utopie van de 
donkere stad 
De donkere stad heeft geen open-
bare straatverlichting. Alle licht komt 
van de zon, de maan en de sterren, 
en de kunstlichtbronnen die de 
bewoners zichzelf en elkaar aanbie-
den. Zo ontstaat een onverwachte, 
gevarieerde en rijk geschakeerde 
beleving van schaduw en licht, 
zowel overdag als in de nacht.   

De stedelijke ruimtes zijn zo vorm-
gegeven dat er een varieteit aan 
lichte en donkere plekken is. Over-
dag worden de grote natuurparken 
door de zon verlicht. De smalle stra-
ten en de open trapportalen, die de 

overgang vormen tussen straat en 
park, zijn donker. In de nacht veran-
dert dit. De straten worden aange-
licht door de winkels, cafe’s en 
woningen die direct aan de straat 
liggen. Afhankelijk van de wens van 
de individuele gebruiker is het licht 
daar warm, fel, direct of indirect. 
Reflecterende luifels en stoepen 
zorgen ervoor dat het weinige licht 
dat er is op straatniveau voldoende 
orientatie biedt. De gevels daarbo-
ven omlijnen een donker silhouet, 
waar absorberende en reflecte-
rende panelen, luiken en gordijnen 
een steeds veranderend schaduw-
spel verzorgen. De koplampen van 
auto’s, brommers en fietsen tonen 
zich af en toe in een glimmertje. 

Afb. 1  De straten worden 
verlicht door de  mensen 
die daaromheen wonen 
en werken
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Leven in de 
donkere stad 
Als je in deze stad wilt wonen zul 
je je moeten conformeren aan een 
specifieke manier van wonen en 
omgang met natuurlijke elementen.  
Er zijn drie verschillende wooneco-
logieen, met elk eigen regels voor 
het hanteren van kunstlicht, fysieke 
materialiteit en interactie met hun 
omgeving. 

De habitat van de straat is die van 
kunstlicht, 24 uurs economie, en 
een verweving tussen de fysieke en 
virtuele wereld. Deze leefstijl onder-
houdt een directe en wederzijdse 
relatie met de openbare straat. De 
lichtsterkte wordt gereguleerd door 
de klassiek geproportioneerde gevel, 
met voor de plint, het middendeel en 
de top een andere uitwerking.

De habitat van de natuur past zich 
aan aan seizoenen en dag- en 
nachtritmes, en biedt een optimale 
interactie met de dieren en plan-
tenwereld. Hier geldt een minimaal 
gebruik van kunstlicht, door het 
gericht belichten van plekken voor 
activiteiten (lezen, eten, schermen). 
Het is een habitat van niches, met 
grote niches voor de mensenwe-
reld en kleine niches voor dieren en 
planten. 

De habitat van de hemel biedt 
contemplatieve kwaliteiten. Hier 
wordt uitsluitend een relatie gelegd 
met de zon, de maan en de sterren, 
regen en wind. Alle andere aardse 
zaken zijn uitgebannen. Bewoners 
kunnen hier een eigen binnenwereld 
creeeren, de natuur wordt omkaderd 
door het interieur. 

Afb. 2   Scheiding van 
woonecologieen
 in de doorsnede van 
het bouwblok
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Afb. 3  Natuurhabitat

Regels voor 
de donkere 
habitat

Licht en Schaduw

1. Gebruik zoveel mogelijk natuur-
licht om interactie mogelijk te 
maken met dag en nacht ritmes en 
seizoenen
2. Zorg voor een variatie aan relatief 
lichte en donkere plekken in de 
woning en in de afzonderlijke ruim-
tes
3. In de avond gerichte bronver-
lichting voor activiteiten: lezen, eten, 
koken, werken; indien nodig getem-
perde vlakverlichting voor orientatie 
in de ruimte
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Afb. 4   Hemelhabitat
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Afb. 5  Straathabitat

Regels voor de 
donkere habitat

Materialiteit

1. Stuur de beleving van de donkere 
ruimte door variatie in oppervlakte 
behandeling: reflecterend of absor-
berend, toevoegen van belijning of 
patronen
2. Vergroot de leesbaarheid van de 
binnenopeningen in donkere ruimtes 
door het maken van diepe negges of 
juist opliggende kozijnen, met lijstwerk
3. Integreer armaturen in meubels, 
kasten, wanden
4. Buitenopeningen en lichtsluizen 
zoals ramen, loggia’s en patio’s zijn 
af te sluiten met luiken of gordijnen, 
elementen met verschillende transpa-
rantie

Omgeving

1. Neem buitenruimte en tuinen op 
in de woning; wintertuinen, loggia’s, 
patio’s staan centraal in de platte-
grond
2. De ruimte buiten is een natuur-
landschap voor dieren en planten
3. Woningentrees en portieken 
hebben een open relatie tot dit land-
schap
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Afb. 6 Principe verkaveling
Afb. 7 Voorstel aanwijzing 
donkerte reservaten in 
Rotterdam
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