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HET AUTONOME HUIS 
VOOR MEER ZELFVOORZIENING 
NIEUWSBRIEF  NR 5  --   SEPT JAARGANG 2012 

 

DE ARCHITECTUUR VAN DE NATUUR:  
BIO-KLIMATISCH 
Auteur: Hugo Vanderstadt – Architect - stedenbouwkundige. 

1.. Wat is bio-klimatische architectuur ? 
2.. De vijf pijlers 
3.. Klimaatarchitectuur:tropisch klimaat, zuiders klimaat, Midden Europa, Noorden 
4.. Bioklimatisch en compact bouwen 
5.. Bio-klimatische dorpen en steden 
6.. VARIA: zelf pellets maken 
                boekbespreking: “Architectuur als klimaatmachine”. 

 
De architectuur van de 21°eeuw:  
groene energie en lokale bio- grondstoffen. 
 
1.. WAT IS BIOKLIMATISCHE ARCHITECTUUR ? 
 

DE NATUUR ALS PARTNER 
Bioklimatische architectuur is architectuur die een optimaal woonklimaat realiseert via 
het maximaal benutten van de natuurlijke omgeving , -weersinvloeden en - materialen 
met een minimum aan technische middelen . (low-tech)  
Het komt hier op neer dat men het bouwterrein, het klimaat en het bouwprogramma als 
basis neemt om een architectuur tot stand te brengen die de mensen korter bij de natuur 
brengt. 
Het gebouw dus als verbinding met en niet als scheiding van de natuur. Zodoende kan 
men de natuur maximaal integreren in de zelfvoorziening van de gebouwen. 
Dit leidt tot een architectuurtaal die lokaal gebonden is en zich perfect integreert in de 
omgeving en landschap.  
 
Hierdoor wordt de duurzame 
integratie van die gebouwen 
mogelijk gemaakt met respect voor 
de omgeving, de plaatselijke 
wooncultuur en zero-impact op de 
natuur. 
 
Het bioklimatisch gebouw wordt 
gekenmerkt door zijn architectuur 
die zich aanpast aan zijn omgeving, 
op deze wijze bekomen we een 
“regionale architectuur”. 
De architectuur in Midden Europa 
zou er dus helemaal anders moeten 
uitzien dan in Noord Europa of Zuid 
Europa, eigenlijk was dat vroeger 
zo. 
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Bioklimatische architectuur maakt optimaal gebruik van de natuurlijke energie uit de 
omgeving. 
Energie  van de zon, de lucht en de wind kunnen benut worden voor te verwarmen, te 
koelen, te ventileren en te verlichten. 
Het is een zachte en low tech. bouwtechniek. Het gebouw is partner van de natuur  

Streekgebonden materiaalgebruik: gebouwen versmelten in de omgeving en vormen een 
verrijking van het natuurlijk landschap 
 
De glazen torens in de woestijn te Dubai: hoe het NIET moet: het omgekeerde 
van bio-klimatisch. 

 
Wat is er verkeerd aan deze neo-modernistische spektakel architectuur? 
1.. Energieverspilling: het klimaat is niet het uitgangspunt. Deze gebouwen zijn niet 
aangepast aan het woestijnklimaat en vergen ontzettend veel energie om af te koelen. 
2.. Fossiele energie: geen gebruik van de plaatselijke natuurlijke energiebronnen 
3.. Streekvreemd materiaalgebruik ( 100 % import). 
4.. De architectuur heeft geen enkele binding met de plaatselijke cultuur: het maakt deel 
uit van de actuele monocultuur in de architectuur: overal in de wereld dezelfde 
bouwstijl van beton, staal en glas.  
5.. Niet zelfvoorzienend. 
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Het bio klimatisch 
isolatieconcept van de jaren 
1970: passieve zonne-energie  
 
Passieve  zonne-energie werd destijds 
zeer aangeraden omdat het 
energiebesparend is en omdat het de 
temperaturen buffert.  
Het meest bekende boek was dat van 
de Zwitserse architect Sabady: 
“Biologischer Sonnenhausbau.” Naast 
het gebruik van bouwbiologische 
materialen had hij vooral oog voor 
energiebesparing en zelfvoorziening. 
 

 
NADELEN 
De ervaringen in de praktijk vielen tegen:  
vele passieve zonnehuizen huizen waren te heet in de 
zomer en waren nog niet goed genoeg geisoleerd. 
In de serre was het verlies in de winter was zelfs groter dan 
de zonnewinst in de tussenseizoenen. 
 
Ander nadeel: veel onderhoud nodig en dus echt niet zeer 
geschikt voor de eigentijdse huishoudens met 
tweeverdieners. 
Gelukkig is dit concept geëvolueerd in de loop der jaren 
o.m. dank zij de evoluerende bouwtechnieken (luchtdicht, 
driedubbel glas, enz..)  
 
 
 
 
 
Het Eartshipsconcept van de jaren 1980:  
Het is een huis met passieve zonne-energie, met toevoeging van autonome 
energievoorziening en gebruik van afvalmaterialen. (o.a. autobanden)   
Grond wordt gebruikt als isolatiemateriaal. 
Zeer geschikt voor een woestijnklimaat met veel uren zon, ook in de winter. 
 

NADELEN (in Midden Europa)  
Te koud en te vochtig in de winter  
Te weinig licht en uitzicht 
 
Er bestaan nu  de nieuwe 
concepten van ”Het Aarde Huis” 
waarbij men meer rekening houdt 
met het Europese vochtige en kille 
klimaat. De grote ruimtebehoefte 
blijft echter een nadeel. 
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Het passiefhuis-concept van de jaren 1990:  
 
De uitvinding van driedubbel glas, luchtdicht 
bouwen  en balansventilatie maakte het mogelijk 
om het huis grotendeels te laten opwarmen met 
lichaamswarmte. Men heeft in een passiefhuis dus 
niet veel verwarming meer nodig, ook niet van de 
zon.(gevaar voor oververhitting)  
 
NADELEN 
Kostprijs: 20 % duurder  en niet echt autonoom 
qua elektriciteitsvoorziening.  
Een minimale verwarming blijft steeds nodig voor  
het sanitair warm water en de badkamer. 
 
De architectuur is meestal strak-kubistisch. 
De binnen-buiten relatie  en de relatie met de 
natuur komen weinig aan bod. 
 
BIOKLIMATISCH BOUWEN IN DE TOEKOMST 
 
De principes van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:  
1..Beperk de energievraag 
2..Duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie 
3..Wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op. 

 
De gebouwen van de toekomst zijn “levende wezens”, gebouwen zoals planten:  
die de lucht zuiveren 
die meer energie produceren dan ze verbruiken 
die schaduw en warmte creëren 
die de grond verrijken 
die zelfregulerend zijn  
die geen afval produceren 
die de vruchtbaarheid van de bodem in 
stand houden 
 
Passieve ventilatie en koeling 
Ideaal gezien zouden de wanden de C02 
moeten kunnen evacueren en de nodige 
zuurstof binnen laten.   
 
 
Verwarming met passieve zonne-energie 
Laat het gebouw het werk doen: de zon laten binnen schijnen als het nodig is en de 
warmte vasthouden om de zonloze perioden te overbruggen.  
 
Verlichting met maximaal natuurlijk licht 
Natuurlijk licht is belangrijk voor onze gezondheid en voor het energieverbruik. Een 
concept waarbij je overdag kunstlicht nodig hebt is een fout concept. 
 
Maximale isolatie 
De energievraag beperken is de allereerste prioriteit. 
 
 
Er bestaan uiteraard vele niveaus van bioklimatische architectuur: 
zoals bijvoorbeeld de vegetarische architectuur = met uitsluitend plantaardig materiaal. 
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2..DE 5 PIJLERS VAN DE BIOKLIMATISCHE ARCHITECTUUR 
 

1.. HET KLIMAAT ALS UITGANGSPUNT 
2.. MAXIMALE LOW‐TECH BENUTTING VAN DE NATUURLIJKE ENERGIEBRONNEN  
3.. STREEKGEBONDEN MATERIALEN MET MINIMUM AAN GRIJZE ENERGIE. 
4.. RESPECT VOOR DE PLAATSELIJKE WOONCULTUUR EN ARCHITECTUUR 
5.. ZELFVOORZIENING 

 
1.. HET KLIMAAT ALS UITGANGSPUNT : klimaatarchitectuur 
Het klimaat bepaalt in principe de vormgeving  
- omdat een vochtige omgeving een dakoversteek vraagt om de muren te beschermen, 
- omdat een streek waar het veel sneeuwt stenen muren vraagt op het gelijkvloers, 
- omdat een woestijnklimaat veel schaduw vraagt in de binnen- en buitenruimten. 
Op deze wijze kan men het energieverbruik beperken: het is de architect die bepaalt 
hoeveel energie  het gebouw verbruikt. Het concept moet voorkomen dat men moet 
koelen en verwarmen, want beide zijn energieverspilling die kunnen voorkomen worden 
via een intelligent bioklimatisch concept. 
 

De architectuur in Noord en Zuid  zouden dus volledig verschillend moeten zijn: 
het zuiden zal zich toespitsen op zonnewerende architectuur  
het noorden heeft nood aan zonnearchitectuur: maximaal open naar het zuiden en 
gesloten naar het noorden 
 
Ook het microklimaat is van belang: een terras heeft beschutting nodig tegen de 
heersende winden, de bomen in de omgeving kunnen ervoor zorgen dat de woning niet 
oververhit in de zomer dankzij de schaduw. Kennis van de bomen is van belang; zo heeft 
een acacia zeer laat bladeren en laat de zon door tot einde maand mei. Deze boom 
verliest ook snel de bladeren zodat reeds in het najaar de zon weer de woning kan 
binnendringen.   
 
Tussenruimten tussen binnen en buiten 
De Japanse woning als voorbeeld, een deel van de woning heeft een dak. 
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De “Commonhouse” te Clabecq, relatie binnen en buiten 

 
 
Luifels met zonnewerend glas zorgen voor bescherming tegen oververhitting en voor een 
beschutte omgeving tussen binnen en buiten. Op deze wijze wordt men uitgenodigd om 
buiten te eten en mekaar te ontmoeten op het terras op een spontane wijze, ook tijdens 
frisse regendagen. 
 
 
Beschutte ruimten tegen de wind  
beschermde terrassen 
 
Kleine tuinmuurtjes geven een groot 
verschil in de beleving van een terras: 
meer privacy en goede beschutting tegen 
de wind. 
 
 
 
 
 
Beschutte ruimten tegen de zon: schaduwruimten 
Een keuken uitgevend op het zuiden is geen probleem als je 
een bladerdak voorziet (bvb. van een druivelaar) die in de 
zomer de zon afschermt en in de winter de zon doorlaat. 
 
 
 
 
Oost-west orientatie 
 
De zon staat in het westen en in het oosten steeds zeer laag, 
een luifel zal dus niet helpen. Daarom is een boom op de juiste 
afstand een goede natuurlijke oplossing.
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2.. MAXIMALE LOW-TECH BENUTTING VAN DE NATUURLIJKE ENERGIEBRONNEN 
(met een minimim een technieken) 
 
Energie van de zon, de lucht en de wind kunnen benut worden voor op te warmen, te 
koelen, te ventileren en te verlichten. 
Het is een zachte en low tech. bouwtechniek. Het gebouw is partner van de natuur  
 
Passieve ventilatie  
Ademende muren, gecombineerd met luchtzuivering met planten kunnen theoretisch 
voor een goede luchtkwaliteit zorgen. Zie hoofdstuk 10 pagina 180 van ”Het Autonome 
Huis” 
Natuurlijke en gecontroleerde ventilatie  zijn ook een mogelijkheid. 
 
Verlichting met maximaal natuurlijk licht 
Ruimtes zonder vensters horen niet thuis in een 
bioklimatisch gebouw. 
 
Verwarming met passieve zonne-energie is vooral 
van belang in MIDDEN EUROPA. 
Het bioklimatisch bouwconcept is van belang om 
maximaal zonne-energie op te vangen via de glasramen 
en te voorkomen dat de woning oververhit tijdens de 
warme zomerdagen. 
Dit kan via een intelligent bioklimatisch ontwerp. 
Op deze wijze kan je het stookseizoen inkorten tot  5 
maanden: van  november tot maart. Tevens kan je 
zonloze dagen overbruggen door de warmte in huis op te 
slaan dankzij de opslagcapaciteit van de muren en de 
vloeren. (Ter informatie: een passiefhuis vergt nog altijd 1.500 stookuren per jaar.) 
Vooral de vloeren komen hiervoor in aanmerking, bij houtskeletbouw is dit een 
aandachtspunt. Het komt er op aan om de vloerisolatie 30 à 50 cm dieper te leggen om 
zodoende een grote warmtebuffer te hebben in de vloer. 
 
Aandachtspunt: oververhitting. 
In de jaren ’80 was passieve zonne-energie zeer actueel en er verschenen heel veel 
boeken over, vooral de serre was zeer populair. Men ontdekte echter dat deze serres 
aanleiding gaven tot oververhitting en dat de zonnewinst verloren ging tijdens de zonloze 
dagen. Niet alleen waren de serres te weinig geïsoleerd, ze beschikten niet over de juiste 
zonnewering. Vandaag zie je in de passiefhuizen geen serres meer, ze zijn blijkbaar 
verdwenen? 

Als men een serre goed toepast kan men nochtans heel wat energie van de zon 

gebruiken. 

Het komt eropaan een serre goed te isoleren tegen warme en koude i f v de seizoenen. 

De stockage van warmte moet in een afsluitbare ruimte kunnen gebeuren, dat is de 

hoofdzaak. 
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Uittreksel uit het boek “Biologischer Sonnenhausbau - Sabady  
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3.. STREEKGEBONDEN MATERIALEN: 
C2C, met minimum aan grijze energie. 
Als je materialen gebruikt uit de directe omgeving bekom je een eenvoudig geheel van 
natuurlijke kleuren die architecturaal en stedenbouwkundig een grote meerwaarde 
betekenen. 
Het is het chaotisch materiaalgebruik dat geleid heeft tot energieverspillende  en 
onsamenhangende stedenbouwkundige leefomgevingen. 
Naast de ecologische meerwaarde, is er dus ook de esthetische meerwaarde.  
HOUT 
LEEM  
NATUURSTEEN  
VLAS  
HENNEP 
en vele andere 
natuurbouwstoffen 
uit de 
onmiddellijke 
omgeving komen 
in aanmerking. 
 
 
Groene gevels 

 
 
Biologische producten zoals bamboe , leem en kalk in combinatie met plantenvezels zijn 
de toekomst (bvb kalk- hennepblokken) 
Zie het overtuigend you tube filmpje  hieronder  
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=J1AQpSp048g&NR=1 
 
 
4.. DE WOONCULTUUR EN PLAATSELIJKE ARCHITECTUUR 
Respect voor de bestaande plaatselijke architectuur en stedenbouw. 
Citaat: Architect Bijoy Jain van Studio Mumbai: 
“Klimaat en cultuur zijn de hoekstenen voor architectuur” 
 
CITAAT: Architect SIMON VELEZ , Columbia 
“Architectuur is een culturele expressie. Moderne architectuur faalt in het 
weergeven van de inheemse wooncultuur. Deze extreme vorm van globalisatie 
maakt me boos.” 
Uitgebreid interview, zie Youtube:  
http://www.youtube.com/watch?v=zSyJZgKc4kY&feature=share 
Noord en zuid, Oost en West hebben in de geschiedenis steeds een totaal verschillende 
architectuur opgeleverd, niet alleen vanwege het klimaat, ook vanwege de culturele 
verschillen. 
“Regionale architectuur” is geen nostalgie of namaak, het is moderne architectuur de 
past in die specifieke omgeving. 
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Biodiversiteit in de architectuur in plaats van monocultuur 

 

 
Wat hebben deze foto’s gemeen? 
1.. Eenheid in kleur en materiaalgebruik  
2.. Streekgebonden materiaalgebruik 
3.. Streekgebonden vormgeving 
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Evenwicht tussen eenheid en verscheidenheid,  
dank zij eenvormig materiaalgebruik.  
Het werkt zoals een sneeuwlandschap: het harmoniseert de meest complexe 
vormen. 
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4.. ZELFVOORZIENING 
 
DE ENERGIEVOORZIENING  
 
PASSIEF OF LAGE ENERGIE? 
De lage energienorm:30 kWh/m²/jaar  
De passiefnorm:        15 kWh/m²/jaar 
Bestaande gebouwen: 
Een isolatie niveau met een max.verbruik  van 30 à 50 kWh/m²/jaar is praktisch 
haalbaar en betaalbaar. Het passiefhuis-isolatieniveau voor bestaande gebouwen is 
technisch mogelijk maar niet altijd realistisch. 
Nieuwe gebouwen: 
Het is mogelijk om in fasen te werken. Dit geeft een besparing op de globale begin-
investering. 
Hiervoor kan men diverse voorzieningen treffen zodat later een extra isolatie langs de 
buitenzijde en een luchtdicht behang aan de binnenzijde mogelijk zijn. 
Met deze besparing kan men meer investeren in zelfvoorziening. Maar ook dit kan in 
fasen gebeuren: 
In de eerste fase de leidingen in een latere fase de installaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Antwoord op deze uitdaging: 
Zie pagina 160: 
http://www.hetautonomehuis.be/nulenergie 
  
Samengevat: 
je kan een gebouw zodanig realiseren zodat er in 
een latere fase, zonder grote extra kosten  
ten eerste het passiefstandaard kan bereikt worden 
en  
ten tweede men energetisch zelfvoorzienend kan 
worden. 
 
 



13 
 

VOEDSELVOORZIENING 
 
De huisgebonden voedselvoorziening wordt traditioneel door 
de eigen moestuin en eventueel een kleine serre gerealiseerd. 
Dit kan met co-housing veel efficiënter gebeuren en er kunnen 
ook andere technieken toegepast worden zoals bijvoorbeeld 
“aquaponics.”  
Op deze wijze kunnen keukenresten veilig in een ecologische 
kringloop omgezet worden in voedsel: vissen en planten. In 
een eco-housing project is dit een heel rendabel systeem. Het 
is ook een investering die in een latere fase kan uitgevoerd 
worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Welke vissen? 
 forel, baars, goudvis, karper, 
Aziatische zeebaars, regenboogforel, 
maanvis, modderkruiper, meerval. 
 
Je hebt wel een serre nodig omdat de 
temperatuur tussen de 20 en 40 °C 
moet liggen. 

 
 
 
 
“Sabady” toonde in zijn boek een 
dergelijke viskweek, geïntegreerd in het 
biologische zonnehuis. 
 
 
 
 
 
 

 
 
In nieuwsbrief nr 3 toonden we reeds de 
tuin van “Devaeses” in Pasadena : met 
370 m² kunnen ze hun gezin tijdens de 
winter voor 50 % van voedsel voorzien . 
Tijdens de zomer  is dat zelfs 80 %. 
De rest is wat ze niet kunnen zelf 
kweken zoals : olie, granen en zuivel. 
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AUTONOME WATERVOORZIENING  
is mogelijk via regenwaterrecuperatie en putwater.  
Zie  http://www.hetautonomehuis.be/watervoorziening 
 
Regenwater kan maximaal gebruikt worden, ook voor drinkwater via zuivering 
met mechanische filters of met een plantenfilter. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afvalwater kan optimaal ecologisch gezuiverd worden met een plantenfilter.  
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3.. KLIMAATARCHITECTUUR 
 
1.. TROPISCH 
architect MANIT RASTOGI, India, zie CNN, “Green 
lessons from ancient architecture” 
toont ons de weg. 
 
AWARD-WINNING ARCHITECT MANIT RASTOGI  
INDIA 
CNN, Green lessons from ancient architecture 
In onderstaande  opname van de CNN zie je een 
reportage over een inspirerend project, een mode -
school.   
 
Zie video op CNN… 
http://edition.cnn.com/2012/02/28/world/asia/ancient-air-conditioning-
architecture/index.html 
 

Bij een buitentemperatuur van 40°C wordt een 
binnentemperatuur gerealiseerd van 20 °C zonder 
mechanische ventilatie! 
Dit is mogelijk dank zij het gebruik van de eigenschap dat 
verdampend water een koelend effect heeft op de omgeving. 
 
 
 
 
 
 

 
Gebouw  in de voorstad van Jaipur te Rajasthan. 
 “The Pearl Academy of Fashion” combineert 
moderne architectuur met oude Rajasthani 
architectuur – ontworpen om de 
binnentemperatuur te koelen zonder mechanische 
koeling. 
 
 
 
 
 
 

 
“Studio Mumbai” is ook bekend vanwege regionale 
bio-klimatische architectuur 
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2.. ZUIDEN 
Bioklimatisch bouwen in het zuiden. 
 
De ventilatietorens (badgirs) in de stad 
Yzars in Iran en de wijk Bastakia in Dubai. 
 
Goed geconcipieerde gebouwen zorgen 
voor natuurlijke, frisse luchtcirculaties  
Zelfs een zachte bries is voldoende om een 
afkoelende  luchtcirculatie op gang te 
brengen in het gebouw . 
 
 
Marokko: medina van Marrakech:  
smalle schaduwrijke steegjes en 
patiowoningen met schaduwrijke binnenkoeren. 
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3.. MIDDEN EUROPA 
Bioklimatisch bouwen in Midden Europa: 
Zuid- oriëntatie 
Zeer open naar het zuiden  (40 à 70 % beglazing) 
bescherming tegen de hoge zon met luifels, zonnewering 
, groenscherm enz.. 
Noord- oriëntatie 
Zeer gesloten naar het Noorden met max 15 % 
beglazing. Met bufferruimten zoals berging op het 
noorden.  
Oost-west- oriëntatie 
De Oost – en West - oriëntatie zijn het meest gevoelig 
voor oververhitting omdat zon er laag staat. Maximum 20 
% beglazing en effectieve buitenzonnewering zijn noodzakelijk. 
 
Beplanting zal het huis beschermen tegen de wind uit het noorden en de zon op het 
zuiden. 
Een serre op het zuiden zal de warmte stockeren voor de zonloze periodes.  
 
LET OP :  
In Midden Europa kan men een woning niet verwarmen met de zon omdat er veel te 
weinig zon is in de winter. Het systeem van passieve zonne-energie werkt alleen in de 
tussenseizoenen.  
In de winter zal men beroep moeten doen op biomassa. 
Zie e-boek, www.hetautonomehuis.be, plan Europa, hoofdstuk 2, pagina 47. 
 
Voorbeeld: woning met maximale natuurlijke zonneopvang. 
 

De perfecte zuid oriëntatie en de juiste 
luifels zorgen ervoor dat de zon maximaal 
wordt opgevangen tijdens de tussen 
seizoenen en maximaal wordt geweerd 
tijdens de zomer. 
 
PV-cellen en thermische zonnecollectoren 
zorgen ervoor dat men 6 maanden lang 
energie van de zon kan gebruiken. 
De buffervloer houdt de zonnewarmte vast 
gedurende een paar dagen. 
 
Tijdens de winter kan een volledige 
autonome energievoorziening gewaarborgd 
worden dank zij een WKK die stroom en 
warmte produceert. 
Dit systeem is rendabel vanaf 3 à 5 
woningen. 
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 4.. NOORDEN 
GEBOUW PASSIEF NOORWEGEN – te Tromsø 
De gemiddelde temperatuur bedraagt in januari –4 °C, in juli 11,8 °C. 
In het hoge noorden staan de zonnecollectoren steeds vertikaal en perfect op het zuiden 
gericht. 
De Noordoriëntatie is volledig dicht. 
Lees meer… 
http://www.architecturenorway.no/projects/dwelling/passive-houses-tromso-2008/ 

 
 
 

 
 
FOLKECENTER te Denemarken 
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4.. BIOKLIMATISCH- COMPACT BOUWEN 
 
DE ECOVILLA 

De bioklimatische ecovilla (dure bio-ecologische 
materialen en technieken met de passiefhuis 
isolatienorm) wordt dikwijls als ideaal voorgesteld, maar 
dat is het niet altijd. 
Het alleenstaande huis is voor velen een ideaal, omdat 
het symbool staat voor rijkdom en/of het ontvluchten 
van de stedelijke drukte in het groen. Maar deze 
woonvorm heeft veel nadelen op maatschappelijk vlak: 
ruimteverspillend, energieverspillend, zeer duur op vlak  

van bouwgrond en bouwprijs, ontwrichtend voor het buurtleven, veel transportkosten,  
enz.. 
Is dit zinvol als men tegelijkertijd veel kilometers moet rijden naar het werk (met twee 
auto’s…) 
Volgens professor Andre De Herde 
(Architecture et Climat - Université catholique de 
Louvain) is  een nieuwe passiefwoning van 190 m² 
evenveel vervuilend als een dagelijkse verplaatsing 
van 13 km per auto. 
 
ECOLOGISCH VERKAVELING = SUBURBAAN 
Zie plan: 24 woningen/ha 
Men kan woningen compact inplanten met daken 
naar het zuiden gericht, met gemeenschappelijke 
waterzuivering, met kinderspeelruimte  en 
moestuintjes. De vraag is echter of we niet beter in 
de dorpen en steden onze woningen inweven in het 
bestaande woonweefsel? 
 

 

COMPACT BOUWEN IS BETER 
WALK TO WORK = INTEGRATIE 
MAKE YOUR OWN ENERGY 
 
De herwaardering van de rijwoning 
De rijwoning komt tegemoet aan de 
individuele woonwensen en voldoet ook 
aan de verwachtingen van 
gemeenschappelijkheid. 
 
Het verbouwen van de bestaande 
rijwoningen en het inweven van nieuwe 
rijwoningen in onze steden en dorpen is 
een grote uitdaging voor de toekomst. 
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Bestaande gebouwen in de stad 
Verbouwing rijwoning naar lage-energie woning 
De bestaande muren en de dakstructuur blijven behouden. 
Men plaatst een dak op het bestaande dak zodat een dikke isolatie van 30 cm mogelijk 
wordt. Dank zij dit “sarkingdak” moet de bestaande binnenafwerking niet weg, alle 
werken gebeuren van buitenaf en er is geen plaatsverlies aan de binnenzijde.  
De vloeren op het gelijkvloers moeten volledig 
vernieuwd worden. 
De achterbouw wordt best nieuwbouw. 
Gezien de voorgevel in de meeste gevallen 
dient behouden te blijven zal men best 
binnenisolatie voorzien. Bij beperkte ruimte 
is een laag “resol-schuim” (*) 
aangewezen van 10 cm dikte.  
Bij voldoende ruimte: 20 cm cellulose. 
(*) “resol-schuim” scoort ecologisch 
stukken beter dan “pur-schuim”. 
 
 
 
 
 
Verbouwing rijwoning naar bio-klimatische architectuur. 
 

 
 
 
De zon maximaal toelaten bij warmte vraag en 
maximaal buitenhouden om oververhitting te 
voorkomen is mogelijk door middel van een 
intelligente combinatie van passieve en actieve 
zonne-energie. 
De zonnewering kan thermostatisch gestuurd 
worden. 
Een pergola zorgt voor een natuurlijke zonnewering 
in de zomer. 
De opslag in de vloer houdt de warmte vast voor de 
koele avonden. 
 
Op deze wijze bekomen we een architectuur die een meerwaarde heeft qua 
binnen –buitenrelatie en contact met de natuur. 
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Het verbouwen van het stedelijk weefsel naar autonome lage-energie-woningen 
met een maximum van passieve zonne-energie. 
Dit is mogelijk met een minimum aan ingrepen en zonder het karakter van de 
architectuur en het straatbeeld te beschadigen. 
 

 
 
De stad ecologisch transformeren vergt veel creativiteit, het maximale behoud van het 
bestaande moet steeds het uitgangspunt zijn. Vooral de waardevolle straten en pleinen 
dienen hun uitzicht te bewaren. Het plegen van ”kaalslag” omwille van ecologische 
motieven is totaal naast de kwestie: een bestaand huis is een ecologisch huis omdat 
nieuwbouw dikwijls een verspilling is van materiaal en energie . 
 
Uit studies blijkt dat een huis afbreken en opnieuw opbouwen met een hoger 
isolatieniveau, een terug verdientijd van min. 50 jaar vergt. In principe moet men 
rekenen met een terugverdientijd van isolatie van max. 30 jaar.  
 
Hieronder een paar voorbeelden van al dan niet ingrijpende verbouwingen in de stad: 
 
Hieronder: verbetering van de zonne-inval in 19° eeuwse stadswoningen. 
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De centrum-winkelstaat: centrumfuncties verweven met de woonfunctie. 
Het lage energieconcept is mogelijk in de centrumstraten, zonder het straatbeeld te 
schaden. 
 
De woonstaat: kangoeroewoningen met op het gelijkvloers bejaardenflats of diensten 
en erboven gezinnen met kinderen.

 
 
 
Kangoeroewoningen 
Kangoeroewoningen met op het gelijkvloers bejaardenflats en erboven 
eengezinswoningen met kinderen hebben tal van voordelen. De kinderen kunnen 
opgevangen worden door de ouderen en de senioren kunnen in het oog gehouden 
worden door de buren. 
(zie foto: cohousing te Clabecq: op de eerste verdieping woningen voor gezinnen met 
kinderen. Terrassen op het zuiden zijn onontbeerlijk, maar deze moesten goed 
geïntegreerd worden in de architectuur van de vierkantshoeve.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Centrum 
winkelstraat 

Woonstraat 
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Kangoeroewoning in het begijnhof van Mechelen 
(1982) 
 
De historische omgeving en de oriëntatie naar het 
zuiden waren een uitdaging: 
hoe genoeg zonnewarmte en natuurlijk licht 
opvangen met de kleine ramen die gebruikelijk zijn 
deze buurt? 
Er werd geopteerd voor een erker en een veranda op 
de eerste verdieping in de vorm van een omgekeerde 
trapgevel. 
Volledig gebouwd volgens de bio-ecologische 
principes. 
Het schuin glas op de erker en de veranda 
compenseert de toepassing van kleine ramen in dit 
gebouw. 
 
 
 

 
 
Respect voor het kleinschalig woonweefsel is een belangrijke eigenschap van het 
bio-klimatisch bouwen. De integratie van kantoren is een grote uitdaging.  
 
WALK TO WORK:  
Wonen waar men werkt 
 
Integrale stedelijke architectuur:  
De tewerkstelling en het wonen zijn zeer nauw verweven waardoor men te voet of met 
de lift naar het werk kan. De kantoren bevinden zich op de hogere verdiepingen en 
hebben ruime dakterrassen. (zie tekening)  
Autonome energievoorziening:  
de energie die plaatselijk nodig is wordt met hernieuwbare grondstoffen ter plaatse 
opgewerkt  
Voorzieningen op loopafstand:  
de kinderopvang, de gemeenschappelijke eetzaal (co-housing) , de winkels en diensten 
zijn allemaal op loopafstand voorzien op het gelijkvloers. 
Groenvoorziening en recreatie: 
Zijn ter plaatse voorzien in het veilige en rustige binnengebied. 
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5.. BIOKLIMATISCHE ECO-DORPEN EN STEDEN 
 
HET ECODORP 
Soms is nieuwbouw nodig. Dit kan best bio-klimatisch, met hoge woondichtheid en met 
een hoge woonkwaliteit. 

 
 
DE “WINDTOREN” 
 is een uitvinding van Alex Erauw. 
Voorbeeld: zie tekening: diameter 6 m en hoogte 4,4 m 
Deze geeft een opbrengst van 50.000 à 90.000 kWh/jaar  
Met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar geeft 
dat voldoende stroom voor  14 à 25 woningen. Dit 
systeem kan perfect geïntegreerd worden in een 
woonwijk want het geeft geen geluidsoverlast en is 
geen enkel gevaar voor vogels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Windtoren 
Woningen 

Gemeenschappelijke ruimten Technische ruimten 

Bureau’s 
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PLAN VAN EEN AUTONOOM ECODORP VOOR 33 WONINGEN  
Een perfecte zuid - oriëntatie is nodig voor een maximale zonneopvang. 
 
 

 
A- Atelier voor pelletproductie, nodig voor 33 woningen: 0,13 ha/woning x 33 woningen 

= 4,3 ha 
B- Boerderij voor voedselproductie: nodig voor autonome voedselproductie : 11 ha. 
C- Ambachtelijke woninggebonden bedrijven 
D- Kangoeroewoningen 
E- Parking met solar carports voor elektrische minicars; oplaadbaar met de zon. 
F- Opvang regenwater en visvijver 
G- Commonhouse: eetzaal met keuken en kinderopvang 
H- Winkels en diensten op het gelijkvloers met erboven woningen 
I- Woonerf 
J- Windtoren + technische ruimte+ kantoren  
K- Windtoren + hobbyruimten 

 
Autonome energievoorziening voor 33 woningen:  
Elektriciteitsbehoefte = 33 x 3.500 = 115.500 kWh/jaar dank zij: windtoren + WKK met 
pellets in de winter en PV cellen in de zomer. (De windtoren is goed voor 50.000 à 
90.000 kWh/jaar). 
Warmtebehoefte = 10.000 kWh/woning/jaar x 33 = 330.000 kWh/jaar. voor verwarming 
en san. warm water, ofwel 66.666 kg pellets / 15.000 kg/ha = ofwel 4,3 ha nodig. 
Autonome voedselproductie voor 33 woningen: 0,13 Ha/persoon x 2,5 x 33 = 11 ha 
nodig. 
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VARIA 

MAAK JE EIGEN ENERGIE 

MAAK JE EIGEN PELLETS, AFVAL WORDT BRANDSTOF 
 
Met de pelletmaker kan je zelf thuis pellets 
maken van  
 snoeiafval, houtafval, resthout… 
 hooi, stro (gemengd met hout)  
 bladeren, zaagsel, maïs, oud papier 
 bioafval, tuinafval en oude gebakken 

goederen (oud brood) 
  
Met een pelletmachine is dit kinderspel ! 
Bij de productie van pellets worden geen 
additieven toegevoegd. Door het persen en de 
vrijgekomen warmte worden de pellets 
gevormd. De regeling van de lengte kan men 
zelf doen. Afhankelijk van de droogte van de 
grondstof kan water bijgevoegd worden. 
De 15% vochtigheid Is bij benadering ideaal. 
Het aantal kg per uur hangt af van de 
grondstof. Vertrek je van houtblokken, of al verhakseld of klein materiaal. 
 
Alle aangewende grondstof dient winddroog te zijn om er pellets van te maken.  
De eenheden hebben een drie fase 380V aansluiting nodig. 
De pellets kunnen vervolgens gewoon gebruikt worden in iedere pelletkachel of pellet 
ketel. 
U spaart hiermee geld maar ook het milieu omdat de pellets worden geproduceerd waar 
ze worden gebruikt en ze niet getransporteerd hoeven te worden. 
U bepaalt zelf de samenstelling van de pellets en bent niet meer afhankelijk van een 
leverancier. 
Zelf gemaakte pellets kosten minder dan 1 cent per kg ! 
Zo wordt verwarmen met pellets pas echt interessant. 
  
De machines zijn leverbaar in verschillende vermogens met een productie capaciteit van 
50 tot 350 kg per uur. 
Er zijn ook industriële machines leverbaar met een productie capaciteit van 100 tot 800 
kg per uur. 
  
Terugverdientijd  
  
De pelletmachines verbruiken elektriciteit om de biomassa tot pellets te persen. 
Elektriciteit kost gemiddeld 20 cent per uur tijdens de piek uren en 10 cent tijdens de dal 
uren. 
In het weekend is het dal tarief van toepassing daarom gaan wij uit van een gemiddelde 
prijs van 15 cent/kWh. 
Houtpellets kosten gemiddeld 25 cent per kg inclusief btw. 
  
Elektrisch verbruik pelletmachine van 7,5 Kw gedurende 1 uur: 7,5 x 0,15 = 1,12 Euro 
Gemiddelde pellet productie per uur: >100 kg 
Prijs van 1 kg zelf gemaakte pellets: 0,01 Euro 
Dit is een besparing van 24 cent per kg 
Aangekochte pellets zijn maar liefst 25x zo duur als zelf gemaakte 
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De pellet machine levert per uur voor een bedrag van ruim 25 Euro aan pellets en 
verbruikt hiervoor slechts 1,12 Euro aan elektriciteit 
De winst die de machine oplevert is dus ongeveer 24 Euro per uur ! 
 
Terugverdientijd voor prive-gebruik: 
Voor een brander van 8 KW is het verbruik 2.400 kg per jaar. 
Kostprijs pellets: 0,25 € x 2.400 : 600 euro 
Zelfgemaakte pellets: 0,01 € x 2.400 =  24 euro. 
Besparing: 576 euro per jaar 
Kostprijs kleine installatie : 6.000 à 7.000 euro , incl BTW 
Terugverdientijd: 10 à 12 jaar 
Met een gezamenlijke aankoop (bijv. 3 gezinnen) is die terugverdientijd beperkt tot 3 à 4 
jaren. 
 
Pellets : meer dan ooit interessant voor zelfvoorziening met biomassa: 
Opbrengst per ha: 15.000 kg/ha x 4,95 kWh/kg = 74.250 kWh/jaar/ha 
Gezien een lage energiewoning zowat 10.000 kWh/jaar nodig heeft voor verwarming en 
san. warmwater, betekent dit een ruimtegebruik van slechts 0,13 ha/woning. 
 
MEER INFO 
http://www.pelletmaker.be/ 
www.ecoworxx.de 
video’s: http://www.ecoworxx.de/video_en.html 
www.cebo-eco.com 
 
 
 

ARCHITECTUUR ALS KLIMAATMACHINE 

Dit lijvige handboek van 333 bladzijden in vierkeurendruk, 
mag niet ontbreken in de boekenkast van de architect. Het 
is immers een naslagwerk betreffende de actuele technieken 
in de klimaatarchitectuur. Let wel, het is geen handleiding 
voor bioklimatische architectuur. Dit boek heeft immers een 
iets misleidende ondertitel: “Handboek voor duurzaam 
comfort zonder stekker”, dat klopt niet helemaal. De meeste 
voorbeelden zijn zeer complexe gebouwen met heel wat 
technieken die niet thuishoren in de low-tech-benadering 
van een bioklimatisch gebouw. 

Tevens zijn de “voorbeeldprojecten” niet direct een 
voorbeeld van bio-ecologische architectuur. Sommige 
gebouwen lijken eerder ruimtetuigen die van andere planeet 
komen. 

In elk geval geeft dit boek een goed overzicht van duurzame technieken die tot doel 
hebben minder C02 uit te stoten. Het komt er op aan van het boek kritisch te lezen en 
dan kan je er heel wat ideeën uit halen. De technieken worden zeer duidelijk uitgelegd 
met heel wat illustraties, gaande van thermisch comfort, luchtkwaliteit, visueel comfort, 
akoestisch comfort, watergebruik, elektriciteit, groen, enz… 
 
De auteurs zijn: Vera Yanovshtchinky, Kitty Huijbers, Any vanden Dobbelsteen. 
Uitgeverij SUN – ISBN 97894610-5726-6 
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WEBSITE: 
www.hetautonomehuis.be 
 
Te lezen op onze website: het e-boek: “Het Autonome Huis”  
 
DE VOLGENDE DOCUMENTEN ZIJN TE DOWNLOADEN:  
 De beleidsnota met de standpunten en concrete actiepunten 
 Het beleidsadvies certificaten 
 Thesis: Een grotere mobiliteit - een bedreiging voor stad en platteland. 
 De actuele nieuwsbrieven 2012: 

(Nr 6: In voorbereiding: de autovrije stad) 
Nr 5: Bio-klimatische architectuur: de architectuur van de natuur 
Nr 4: Groene hoogbouw – volksbedrog? 
Nr 3: Urban farming   
Nr 2: Het nieuwe rijden: autonoom, gratis en groen 
Nr 1: Zonneparken = de toekomst? 

 
CONTACT: 
Post adres van “Het Autonome Huis”:  
Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel – België. 
Tel: 052 / 37 11 38 
e-mail adres: info@hetautonomehuis.be 
 
 

PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS: 
1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster. 
2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie, 

waarbij zo veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt. 
3. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up 
4. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal netwerk. 
5. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk. 
6. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel 

mogelijk gebruik makend van het bestaande patrimonium. 
7. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken. 
8. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-slaapsteden. 
9. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar  
10. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur 

een maximaal energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.  
11. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de 

elektriciteit- en de warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te 
kunnen opvangen.  

12. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze 
dozensysteem waarbij een uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft 
vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat in onze steden en dorpen het geval is: 
de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm. 

13. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:  
       ten eerste: beperk de energievraag 
       ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie 
       ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op. 
14. Het principe van de “Trias transportica“: de volgorde van belangrijkheid 
       ten eerste: beperkt de transportvraag, walk to work. 
       ten tweede: gebruik duurzame en C02 neutrale verplaatsingsmiddelen 
       ten derde: maak een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte 
 
©Hugo Vanderstadt - eco-housing architectuur 


	1.. WAT IS BIOKLIMATISCHE ARCHITECTUUR ?
	2..DE 5 PIJLERS VAN DE BIOKLIMATISCHE ARCHITECTUUR
	3.. KLIMAATARCHITECTUUR
	4.. BIOKLIMATISCH- COMPACT BOUWEN
	5.. BIOKLIMATISCHE ECO-DORPEN EN STEDEN
	VARIA

