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HET AUTONOME HUIS 
VOOR MEER ZELFVOORZIENING 
NIEUWSBRIEF  NR 8  -- 15 ApRIL -- jAARGANG 2013 
   

ARCHITECTUUR IN TRANSITIE - DEEL 1 
 
Deel 1 
1.. Naar een nieuwe architectuur met meer natuur  
2.. De pioniers van de groene architectuur 
3.. Groene architectuur: een concept voor de toekomst 
4.. Veroorzaakt passiefbouw een verschraling van ons woon-en leefmilieu?   
5.. Middelen om het passieve architectuur tot leven te wekken 
ACTUA 
6.. Men spreekt niet meer over 'peak-oil'? 
7.. De "solar tree" - designers ontdekken de zonne-energie 
8.. De "city greenhouse" - de botanic in revisie 
 
1.. NAAR EEN NIEUWE ARCHITECTUUR MET MEER NATUUR  

A.. Transitie naar een harmoniemodel gebouw/natuur 

We vertrekken in de C2C (Cradle to Cradle) benadering  van een zero impact van het 
gebouw op de natuur: 
van natuurvijandig naar natuurvriendelijk 
van mineraal naar plantaardig 

1 ENERGIE  

Het gebouw of gebouwencomplex, dient 
meer (groene)energie te produceren dan 
het zelf nodig heeft en doet dit op een 
duurzame wijze en met hernieuwbare 
materialen. Op deze wijze bekomt men 
een grote autonomie, verbonden met een 
lokaal netwerk (local grid of micro-grid) 
dat slechts een nood- en back-up functie 
heeft.  

2 MATERIALEN  

De bouwmaterialen zijn:  

ofwel composteerbaar in de biosfeer 
zoals bijvoorbeeld strobalenbouw 

ofwel recycleerbaar zonder 
kwaliteitsverlies in de technosfeer, zoals 
bijvoorbeeld herbruik van glas in nieuw 
hoogwaardig glas. 
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3 BIODIVERSITEIT  

Het gebouw genereert meer biomassa dan 
er was voor de bouw ervan: dit wil zeggen 
dat er geen humusgrond meer verloren 
gaat , maar dat er vruchtbare grond bij 
komt na de realisatie van het gebouw of 
gebouwencomplex. 

Gevolg: de bouwactiviteit geeft meer 
humusgrond, meer variatie in beplanting 
en diersoorten en meer variatie in de 
omgeving. 

 

4 WATERCYCLUS                

Het gebouw mag geen regenwater 
afvoeren en zuivert de eigen afvalwaters 
die op hun beurt benut worden in de 
plaatselijke bodem. 

Gevolg: de watercyclus wordt volledig 
gesloten, het water gaat gezuiverd ter 
plaatse de bodem in, dus op de plaats 
waar het hemelwater wordt opgevangen.  

 

5 LUCHTKWALITEIT                   

Het gebouw moet de binnenlucht zuiveren 
zodat deze een hogere graad van 
zuivering heeft dan de buitenlucht.  

De gebouwde omgeving zorgt voor een 
zuivering van de buitenlucht zodat deze 
zuiverder is dan voor de oprichting van 
het gebouw.  

Voor elke boom of plant die men 
verwijdert zet men er meerdere terug.  
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B.. Transitie naar een "belevingsarchitectuur": het gebouw als 
stimulans voor de menselijke ontplooiing 

De “belevingsarchitectuur” overstijgt het esthetische: het gebouw als 
verlengde van onszelf. 
 
EMOTIONELE BELEVING                 
van zakelijk                                             naar                    vriendelijk en persoonlijk 
van koud                                                 naar                    warm en emotioneel 
van monotoon en verschraald                    naar                    plezant  en gevarieerd 

                                                             
 
 
SOCIALE BELEVING                      
 
van afstandelijkheid                             naar                          eenheid en verbondenheid 
van asociaal                                        naar                          sociaal 
van autoritair                                      naar                          democratisch 
 

 
 
EEN GEBOUW OF OMGEVING DIE GOED IS 
VOOR DE KINDEREN IS GOED VOOR IEDEREEN.  
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ARCHITECTURALE BELEVING             
 
van façadearchitectuur                           naar                    eerlijke expressie 
van massa productie                              naar                    authentiek 
van doods en rechtlijnig                         naar                    levendig en organisch 

 
 

 
    ING bank van archtect Ton Alberts 

Het Europacollege te Brugge 
 
 
De trendbreuk: terug naar het ornament? 

 
Muurschilderingen en grafitti ontstaan 
vooral in die gebieden waar de architectuur 
faalt. 
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3.. Transitie naar een holistische architectuur  

ARCHITECTUUR is meer dan een bouwstijl 

De eisen waaraan architectuur moet voldoen: 

1. Functioneel: bescherming tegen de weersinvloeden en een goede bioklimatische 
constructie. 
 
Geeft het gebouw een ontspannen gevoel, ook bij extreme weersomstandigheden? 
Ervaar je de regen, de zon, de wind en de natuurlijke invloeden?  
Maak je er ook gebruik van? 
 

2. Zintuiglijk: creatief, origineel en authentiek 
 
Is het gebouw herkenbaar?  
Kan je je eigen leefruimte en/of werkplek aanwijzen langs de buitenzijde? 
 

3. Emotioneel: de architectuur kan ontroering en verwondering opwekken 
 
Geeft het gebouw een goed gevoel en zelfs blijdschap? 
Is het een warme plek? 
 

4. Esthetisch/intellectueel: eerlijke en warme expressie op maat - binnenkant = 
buitenkant, architectuur op maat van de bewoner. 
 
Is het gebouw op maat van de bewoner of gebruiker ontworpen?  
Is langs de buitenkant te zien wat er aan de binnenkant gebeurt? 
Kijk je er graag naar? 
 

5. Sociaal: betaalbaarheid, communicatief en openheid  
 
Zorgt het gebouw voor spontane contactmogelijkheden van de bewoner met de buren 
en de natuur? 
Is de architectuur betaalbaar voor de doorsnee burger? 
Past de architectuur in de natuur, het plein, de straat en de buurt? 
 

6. Ideologisch: passend in het harmoniemodel: gebouw - omgeving - ecologie 
 
Geeft het gebouw een bijdrage voor de gezondheid van de bewoners? 
Vormt het gebouw een zero impact op de natuur?  
Geeft het gebouw een bijdrage aan de biodiversiteit? 
Is het gebouw duurzaam?  
Is het gebouw eenvoudig aanpasbaar voor de toekomstige gebruikers?  
 

7. Het hoogste doel: stimuleert de verbondenheid, eenheid, geluk en harmonie. 
 
Zorgt het gebouw voor een vredig gevoel en verbondenheid met alles wat het gebouw 
omringt? 
Zorgt het gebouw voor een verbetering van de leefkwaliteit van de omgeving? 

 
 
Indien men een positief antwoord krijgt op al deze vragen heb je te doen met een 
meesterwerk! 
Deze evaluatie zou men met punten kunnen doen, maar het blijft voor een deel 
subjectief  en dat moet ook zo zijn.  
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WAT IS ER NIEUW SINDS DE BEWEGING VAN HET MODERNISME EN 'DE NIEUWE 
ZAKELIJKHEID' (1920)? 
 
WAT MOET ER VERANDEREN in de nieuwe architectuur? 
de nieuwe accenten 

 
1. DE ECOLOGIE 
• DE GROENE ARCHITECTUUR 
• DE REGIONALE VERANKERING: plaatselijke cultuur en -natuur als basis 
 
2. DE AUTONOMIE 
• FUNCTIEVERWEVING - GEEN ZONERING  - WALK TO WORK 
• DE BASISVOORZIENING: productie ter plaatse van voeding en energie 
 
 
3. DE RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE SAMENHANG 
EEN GEBOUW STAAT NIET ALLEEN  
HERSTEL SAMENHANG VAN HET GEBOUW MET HET STEDELIJK WEEFSEL EN/OF DE 
NATUURLIJKE OMGEVING 
 
• VOORRANG VOOR DE STAD: LEEFBAAR WOONWEEFSEL ALS WARME WOLLEN DEKEN 
• PLATTELAND: OPENHEID SPECIFIEK LANDELIJK KARAKTER BEHOUDEN  
• GEEN SLAAPSTEDEN: GROENE GORDEL ROND DE STAD VOOR LANDBOUW EN 

VOEDSELVOORZIENING  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIE  
 
HET NEO-MODERNISME IS EEN VEROUDERDE ARCHITECTUURSTIJL, men heeft de 
vormentaal van het (oude)modernisme overgenomen en de achterliggende inhoud en de 
principes grotendeels laten vallen zoals het functionalisme en de eerlijke expressie v d 
binnen/buitenrelatie. 
Deze architectuurstijl met de minimalistische vormgeving leidt naar  
- verschraling van de leefruimte: stad van staal en beton die niemand wil 
- vernieling van het stadsweefsel en herbergzaamheid. 
- ma ssaficatie en mondialisering: verlies van de identiteit en het specifieke lokale 

karakter: overal dezelfde gebouwen: global village 
Meer hierover in nieuwsbrief nr 9.  
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2.. DE PIONIERS VAN DE GROENE ARCHITECTUUR 
 

HUNDERTWASSER 
Hij was reeds ecologist voor we dit woord 
kenden en is pionier in  de groene  
architectuur. Zijn principes zijn o.a.: 
o Identiteit: je  moet kunnen aanwijzen 

waar je woont - het vensterrecht: het 
recht van huurders om dat deel van de 
gevel, dat ze uit het raam leunend 
kunnen bereiken, naar eigen smaak te 
veranderen. 

o het herstel van de binding van mens en 
gebouw met de natuur 

o oorlog tegen de rechte lijn 
o stielmannen en bewoners betrekken bij 

de bouw 
o werken met gerecycleerde 

bouwmaterialen 
Het 'Hundertwasserhaus' in Wenen is zijn 
meest bekende gebouw.  
De gebouwen van Hundertwasser worden 
met de jaren steeds meer populair. De 
omgeving van zijn gebouwen zijn steeds 
levendige plekken waar drommen bezoekers 
rondhangen. Deze belangstelling gaat in 
stijgende lijn, ook bij architecten, die hem 
vroeger niet ernstig namen. 
Vanuit Hundertwassers architectuurfilosofie 
is een huis de derde huid, naast de 
menselijke huid en de kledij, respectievelijk 
eerste en tweede huid. 
Hundertwasser was grote tegenstander van 
het (neo-)modernisme: 
Een citaat: “Deze bouwstijl kun je omschrijven 
als: gevoel- en emotieloos, dictatoriaal, harteloos, agressief, glad, steriel, zonder 
ornamenten, koud, onpoëtisch, onromantisch, anoniem en gapende leegte."  
Hij was een rasechte hippie: met baard en op sandalen verklaarde hij, uiteraard in een 
stevig manifest, de rechte lijn voor niet-creatief en dus dodelijk.  
Bij enkele optredens stond hij poedelnaakt voor zijn publiek om de eerste huid te tonen, 
onbedekt door de tweede (kleding) en de derde (architectuur). Die derde huid, daar liep 
het volgens hem volledig fout mee. 
Hij was dus ook een bouwbioloog avant la 
lettre. 
Hundertwasser mag terecht de vader 
genoemd worden van het groendak. Zijn 
vaststelling was dat een halve meter grond 
voldoende was om een natuurlijk bos te 
voorzien op het dak van gebouwen.   
Het kuuroord 'Bad Blumau' is een goed 
voorbeeld van dit principe. 
Hundertwasser verwacht niet dat de 
architecten zijn stijl zouden nabootsen, 
maar hoopt wel dat zijn voorbeelden 
inspirerend kunnen zijn en dat zijn principes 
worden overgenomen. 
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SIMON VELEZ, Columbia  
 
Respect voor de bestaande plaatselijke architectuur en stedenbouw. 
  
Simón Vélez (2 februari 1949) is een 
Colombiaans architect. De ontwerpen van 
Vélez kenmerken zich door een mengeling van 
technieken uit de avant-garde, ecologische 
methodes en lokaal design. Hij werkt 
hoofdzakelijk met bamboe als materiaal. Het 
gewas staat erom bekend dat het tijdens de 
groei veel koolstofdioxide aan de atmosfeer 
onttrekt. Verder is de verwerking weinig 
intensief, waardoor bamboe behoort tot de 
super-duurzame bouwmaterialen.  
 
Uitgebreid interview, zie Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=zSyJZgKc4kY&feature=share 
 
CITATEN:  
“Klimaat en cultuur zijn de hoekstenen voor 
architectuur” 
 “Architectuur is een culturele expressie. Moderne 
architectuur faalt in het weergeven van de inheemse 
wooncultuur. Deze extreme vorm van globalisatie 
maakt me boos.” 
"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" 
 
Vélez is internationaal gerenommeerd, voor de 
Wereldtentoonstelling 2000 ontwierp hij het ZERI-
paviljoen (zero emission research initiative) met 
een doorsnee van 40 meter en een hoogte van 
17 meter. Met de bouw van het Zócalo Nomadic 
Museum van januari tot april 2008 in Mexico-
Stad ontwierp hij zijn grootste bamboebouwwerk 
ooit.  
 
 
Plantaardige architectuur 
 
Vélez is een groot voorstander van plantaardige 
architectuur omdat de grondstof oneindig voorradig is en 
na de afbraak het gebouw in compost verdwijnt. De 
impact van het gebouw op de natuur is daardoor op 
langere termijn onbestaande, de natuur kan hersteld 
worden en oude landbouwgrond kan terug in gebruik 
genomen worden na afbraak. 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/2_februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1949
http://nl.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Architect
http://nl.wikipedia.org/wiki/Avant-garde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bamboe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofdioxide
http://nl.wikipedia.org/wiki/Expo_2000
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico-Stad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico-Stad
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LUC SCHUITEN 
 
DROMEN VAN EEN "VEGETAL CITY" 
 
De Belgische architect Luc Schuiten gelooft in een volledige 
herziening van de manier waarop we steden bouwen. 
 
In de idealistische wereld van Schuiten zijn gebouwen van beton en 
glas vervangen door hagen van gebladerte en structuren in de vorm 
van bomen en lotusbloemen. Verkeerswegen zijn stromen met mini-
auto's die eruit zien alsof ze zijn gemaakt van gevlochten twijgen. 
Schuiten noemt zijn op de natuur geïnspireerde metropolen de 
"vegetal city". 
 
Een paar voorbeelden van deze ultra-duurzame steden:  
De "geweven stad" is gebouwd op de met elkaar verweven wortels 
van wurgvijgen. Als je naar de winkel moet voor boodschappen, kunt 
u gebruik maken van een netwerk van bruggen opgehangen van 
boom tot boom. 
 
De "lotus stad". De lotusstad moet de klimaatverandering te 
bestrijden 
De lotus heeft waterafstotende eigenschappen en de kwaliteiten van 
de interne structuren. De bestendigheid tegen extreme 
weersomstandigheden en de fysiologische eigenschappen bieden veel 
mogelijkheden voor nieuwe materialen en functies. 
 
Zijn verkeersmodel: de "klik auto" 
Schuiten bedacht lage-emissie elektrische voertuigen: de "klik auto" 
die de voordelen van openbaar en particulier vervoer combineert.. 
Het voertuig richt zich op een konvooi van andere auto's 
en rijden in vooraf ingestelde routes langs een 
elektrische spoor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Publicaties: 
Het boek ‘Vegetal city’ toont enkele van zijn ideeën voor steden zoals Seraing, Brussel en 
Nantes en voor nieuwe transportmogelijkheden. Ze doen sterk 
denken aan Hundertwasser en Gaudi. 
In ‘Vers une cité végétale’ toont de kunstenaar zijn visie op de 
toekomstige (duurzame) maatschappij.  
 
Zijn visie sluit aan bij de huidige denktanks rond transitie en 
ingrijpende duurzame veranderingen die noodzakelijk zijn in 
onze maatschappij. Over de effectieve uitvoering van de vele van 
Schuitens dromerige plannen kan men zich vragen stellen. Dat is 
wellicht ook de reden waarom (nog) geen foto’s van realisaties 
zijn opgenomen.  
Neem eens een kijkje 
op www.archiborescence.net en www.vegetalcity.net. 
 

http://www.archiborescence.net/
http://www.vegetalcity.net/
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TON ALBERTS - ORGANISCH BOUWEN 

 
Anton Carel (Ton) Alberts (Antwerpen, 6 juli 1927 
– Amsterdam, 16 augustus 1999) was een 
Nederlands architect die vooral bekend is door zijn op 
antroposofische leest geschoeide organische 
architectuur. 
In 1963 starte hij een architectenbureau. Vanaf 1975 
werd hij bijgestaan door Max van Huut. In 1987 
werden de twee architecten partners in het nieuwe 
bureau Alberts en Van Huut. Samen waren zij de 
promotors voor het organische bouwen. Ze zijn met 
name beroemd geworden door het ontwerp voor het 
hoofdkantoor van de ING Bank gebouwd in 1987 in 
Amsterdam Zuidoost en het kantoor van de Gasunie in 
Groningen. 
 
ING bank 
Is een van de belangrijkste gebouwen in de organische 
architectuur. In de organische architectuur worden 
gebouwen opgevat als organismen. De natuur voorziet 
daarin vormen, beelden, verhoudingen en principes die 
gevolgd dienen te worden, om het gebouw optimaal af te 
stemmen op menselijk gebruik. 
 
Het ontwerp wordt gekenmerkt door een integraal ontwerp 
van architectuur, stedenbouw, interieur en landschap. De 
vormgeving van het gebouw wordt gekenmerkt door het 
vermijden van rechte hoeken. De ramen hebben in de 
meeste gevallen een rechthoekige vorm, waarbij de 
buitenste hoek naar beneden is verplaatst. Elke toren 
heeft een groot dakraam in de vorm van een vijfhoek.  

In het ontwerp is in grote mate rekening gehouden met duurzaamheid en lage kosten 
voor beheer. De schuine gevels weerkaatsen geluid 
van de straat omhoog. Alle ramen in deze schuine 
gevels zijn werkzaam als zonnecollectoren. De 
oriëntatie van de torens voorziet in een optimalisering 
van het licht en de warmte van de zon en 
minimalisering van windhinder. De vorm van de 
torens voorkomt een te directe relatie tussen 
voorbijgaand verkeer en de werknemers. 

 
 
  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ING_Headoffice_Amsterdam_(2).jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/6_juli
http://nl.wikipedia.org/wiki/1927
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/16_augustus
http://nl.wikipedia.org/wiki/1999
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Architect
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antroposofie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organische_architectuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organische_architectuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/1963
http://nl.wikipedia.org/wiki/Max_van_Huut
http://nl.wikipedia.org/wiki/1987
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdkantoor_ING
http://nl.wikipedia.org/wiki/ING_Bank
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_Zuidoost
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gasuniegebouw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organische_architectuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organische_architectuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Architectuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stedenbouwkunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pentagoon


11 
 

ARCHITECT WILLIAM ANDREWS MCDONOUGH 
 
William Andrews McDonough, de ‘goeroe van het 
duurzaam bouwen en produceren’ werd in 1999 door 
het Amerikaanse tijdschrift Time uitgeroepen tot 
‘held voor de planeet’, omdat ‘zijn utopisme is 
verankerd in een levensfilosofie die het ontwerp van 
de wereld op aantoonbare en praktische manieren 
verandert’.  
Samen met de Duitse chemicus Michael Braungart 
schreef hij in 2002 het visionaire boek: CRADLE TO 
CRADLE. In 1996 werd hij de eerste en enige 
individuele ontvanger van de presidentiële 
onderscheiding voor duurzame ontwikkeling, de 
hoogste milieuonderscheiding die de VS toekent.  
In 2007 kende "Time" hem en Michael Braungart de eretitel ‘Milieuhelden’ toe.  
 
Naast lof krijgt William McDonough ook kritiek.  

Volgens een artikel in het Amerikaanse Fast Company Magazine zou McDonough zijn 
ontdekkingen op het gebied van schoon produceren te goed beschermen. Ook zou het 
energieverbruik in sommige door hem ontworpen gebouwen niet altijd zo effectief zijn. 

In Nederland begeleidde hij een project voor 
Schiphol, zie foto's hiernaast. 

Een aantal grote ‘groene’ opdrachten voor 
Amerikaanse bedrijven leidde in 1999 tot een 
beroemde opdracht van autofabrikant Ford. Mc. 
Donough moest van Ford’s grootste fabriek, de 85 
jaar oude "River Rouge Plant" - met een 
oppervlakte bijna vijf km² en 6000 werknemers - 
een duurzame en kostenefficiënte fabriek maken. 
Het gebouw heeft het grootste ‘levende dak’ ter 
wereld: 40.000 m² begroeid met laagblijvende 
vetplantjes die het regenwater opvangt en zuivert 
en ook de temperatuur in de fabriekshal 
aangenaam houdt. Hierdoor wordt sterk bespaard 
op de klimaatbeheersing. 
 
McDonough ontwerpt op dit moment diverse 
nieuwe steden op zonne-energie in China, met 
landbouwgronden op de daken. 

 Rijst kweken op de daken 
in  Liuzhou (China) 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Braungart
http://nl.wikipedia.org/wiki/River_Rouge_Plant
http://nl.wikipedia.org/wiki/China
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3. GROENE ARCHITECTUUR = EEN CONCEPT VOOR DE 
TOEKOMST 
 
Groene architectuur is geen camouflagearchitectuur, het is een 
toekomstconcept om deze aarde leefbaar te houden en wonen in de stad 
terug aantrekkelijk en gezond te maken. Voor de nieuwe generatie 
architecten is het  een grote nieuwe uitdaging.  
 
Groen in de stad is veel effectiever dan gedacht 
 

Bomen, struiken en ander groen in de stad kunnen de lucht acht maal zo goed zuiveren 
als tot nog toe werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in het tijdschrift  

Wetenschappers van de Lancaster University onderzochten specifiek welk effect het 
stadsgroen had op stikstofdioxide en fijn stof, twee vervuilers die schadelijk zijn voor de 
mens en in veel steden de veilige drempels overschrijden. 
http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2012/07/17-Jul-12-Significant-reduction-in-
pollution-achieved-by-creating-green-walls.aspx 

 
Klimplanten 
 
Eerder onderzoek schatte de impact van stadsgroen op zo'n 5 procent. Maar de 
wetenschappers concentreerden zich op het effect van groen in "stedelijke kloven": 
smalle straten tussen hoogbouw waar de lucht blijft hangen.  

 
bron: Environmental science en technology 

Doordat de lucht langer in deze straten blijft hangen is er een verhoogde opname door 
de aanwezige planten.  
Hun metingen geven een merkwaardig resultaat: de doordachte plaatsing van gras, 
klimplanten of bomen in dergelijke kloven vermindert de concentratie van stikstofdioxide 
met 40 procent en fijn stof met 60 procent, veel meer dus dan wat tot nog toe gedacht 
werd.  
 
De auteurs zien vooral een groot potentieel voor klimplanten, omdat die grote 
oppervlakken kunnen bedekken zonder extra plaats in te nemen. Ook bomen kunnen 
effectief zijn, maar enkel als ervoor gezorgd wordt dat ze geen vervuilde lucht 
vasthouden onder hun bladerdek. (IPS/INM) 
  

http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2012/07/17-Jul-12-Significant-reduction-in-pollution-achieved-by-creating-green-walls.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2012/07/17-Jul-12-Significant-reduction-in-pollution-achieved-by-creating-green-walls.aspx
http://www.zeronaut.be/planten-verminderen-luchtvervuiling-heel-efficient/street-canyons/
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Groene buurt maakt mensen gelukkiger 

Uit een vergelijkend onderzoek van twee Gentse stadsbuurten blijkt dat mensen uit een 
groenere buurt zichzelf een stuk beter voelen dan mensen die in een minder groene 
buurt wonen. Dat laat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) weten.  

De 'Dierentuinwijk' en 'Bij Sint-Jacobs' zijn twee Gentse buurten die sterk op elkaar 
gelijken wat betreft demografie, socio-economische factoren, huisvesting en andere 
omgevingsfactoren. Alleen is de 'Dierentuinwijk' groener vergeleken met 'Bij Sint-Jacobs'.  

In de twee stadsbuurten werden 600 vragenlijsten verdeeld. Daarin stonden 
standaardvragen over gezondheid en welbevinden, maar ook vragen over 
lichaamsbeweging en sport, stress en concentratievermogen, sociale contacten en 
tevredenheid met de buurt. Eén derde van de uitgedeelde vragenlijsten keerde ingevuld 
terug.  

Evaluatie 

Het feit dat de mensen in de groenere buurt zich gelukkiger voelen, uitte zich volgens de 
onderzoekers in hoe ze zelf hun gezondheid, hun lichamelijk functioneren en hun 
gelukkig zijn evalueerden. ‘Vroegere studies hebben al aangewezen dat er een verband 
bestaat tussen een groene omgeving en gezondheid, maar legden niet bloot hoe dat 
verband tot stand komt', aldus auteurs Ann Van Herzele en Sjerp de Vries.  

De bewoners van beide buurten verschillen lichtjes qua algehele gezondheidstoestand en 
helemaal niet qua lichamelijk functioneren, maar de bewoners van Dierentuin zijn wel 
significant gelukkiger', aldus Van Herzele en de Vries.  

Bovendien zijn de bewoners van de groenere buurt meer tevreden over hun buurt. Een 
verdere analyse geeft aan dat buurttevredenheid inderdaad de factor is die het verband 
tussen een groene omgeving en geluk verklaart. 

Vensterraam 

Bovendien is volgens de auteurs de dagelijkse waarneming van groen, letterlijk door het 
raam van de woonkamer, van doorslaggevend belang. ‘Dit geeft aan dat bij het plannen 
van parken en groenelementen niet alleen gekeken moet worden naar de nabijheid tot de 
huizen, maar ook naar onmiddellijke zichtbaarheid van het groen.'  

Steden beïnvloeden de temperaturen duizenden kilometers ver. 
 
Wat we al wisten:   
Zwarte roofing en asfalt in onze steden, in samenhang met het ontbreken van groen, 
maakt dat onze steden warmer zijn dan het platteland. Men noemt dit het zogenaamde 
"urban heat island effect". Daarom wil men nu de kleur van de daken en de verhardingen 
zo reflecterend mogelijk maken of nog beter: de verhardingen vergroenen.  
 
Wat we nog niet wisten: 
Nieuw onderzoek toont aan dat de grote steden, die over het algemeen overeenkomen 
met de nachtelijke lichten in dit beeld, een verregaande invloed hebben op de 
temperatuur. 
Dit samengestelde beeld toont een globaal overzicht van de aarde 's nachts, 
samengesteld uit meer dan 400 satellietbeelden. 
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Foto: NASA en NOAA  
Bron:  het onderzoek door wetenschappers van het Scripps Institution of Oceanography, 
University of California, San Diego, Florida State University, en het National Center for 
Atmospheric Research.  
 
In deze nieuwe studie hebben wetenschappers geconcludeerd dat de warmte die door de 
dagelijkse activiteiten in stedelijke gebieden het karakter van de straalstroom en andere 
belangrijke atmosferische systemen verandert. Dit heeft invloed op gebieden duizenden 
kilometers ver, die aanzienlijk opwarmen ofwel afkoelen. 
De warmte gegenereerd door gebouwen, auto's, en andere bronnen in de grote steden  
veroorzaakt winter-opwarming in grote delen van Noord-Amerika en Noord-Azië. 
Temperaturen in sommige afgelegen gebieden verhogen zo tot zelfs 1 graad Celsius 
Tegelijkertijd,vanwege  de beïnvloeding van de straalstroom koelen delen van Europa af 
tot wel 1 graad C, vooral  tijdens de herfst. 
Deze  merkbare impact op de regionale temperaturen kunnen verklaren waarom 
sommige regio's meer opwarming ondervinden dan voorzien door de klimaat-
computermodellen.  
 
CONCLUSIE: 
We moeten vooral de  steden aanpakken om de klimaatcrisis op te lossen.  
Dit wil zeggen: de gebouwen beter isoleren en minder autoverkeer, naast het vergroenen 
van de verharde oppervlakten. 
6 goede redenen om meer vertikaal groen en meer dakgroen te voorzien in de 
steden: 
1. Het koelend effect in de zomer dit geeft besparing in airconditioning. 
2. Thermische buffer: de muren en/of daken zijn beschermd tegen de koude wind 

waardoor het afkoelend effect in de winter verminderd. Dus meer efficiënte isolatie. 
3. Regenwater buffering: de piek debieten van de regenbuien worden afgevlakt 

waardoor er minder wateroverlast optreedt. 
4. Meer gezuiverde lucht en minder fijn stof. 
5. De steden en zijn gemiddeld 5,5 °C warmer dan het platteland en dragen daardoor bij 

tot de opwarming van de aarde. De vergroening van de stad en het vergroten van de 
biomassa hebben een afkoelend effect. 

6. De leefbaarheid van de steden zal verbeteren. 
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Groene gevels en tegeltuinen 
 

 
 
Verticale tuinen op draagstructuren 
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Daktuinen 

Bomen op het dak 

 

 
Conclusie:  
We kunnen de stad snel begroenen via privé initiatieven.  
Op privé domein gaat het allemaal veel sneller. (De aanleg van openbare parken gaat 
traag en heeft onteigeningen nodig.)  
Nu nog de architecten overtuigen... 
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4.. GEEFT PASSIEFBOUW  "VERSCHRALING" IN ONS WOON-
EN LEEFMILIEU?  
 
De schaduwkanten van passiefbouw 
Sommige architecten vinden dat hun ontwerpmogelijkheden beperkt zijn door de strenge 
passiefnormen en opteren daarom voor een lage energie-oplossing. 
zo zijn er bijvoorbeeld 
1. de compactheids-eis die de architectuurexpressie beperkt 
2. de koudebruggen die terrassen en uitsteeksels moeilijk maken 
3. het respecteren van het kultuur-historisch patrimonium 
4. de glasoppervlakten die beperkt moeten worden 
 
 
1. De gesimplificeerde buitenwand  
omwille van de compactheid 
Men zou zich terecht de vraag kunnen stellen of het 
verantwoord is om dergelijke monotone gevels massaal 
op de  stad los te laten...Zelfs klimop tegen dergelijke 
gevels zou  geen oplossing geven aan de verschraling. 
 
Compacte blokkendozen verschijnen er bij de vleet 
omdat ze perfect beantwoorden aan de compactheids-eis 
van het passiefgebouw..  
Maar...wat met het openbare domein? 
De buitenruimte is een gemeenschappelijk goed dat ook 
de nodige aandacht verdient: de herbergzaamheid, de 
ontmoetingsruimte, het straatbeeld, enz. 
 
2. Koudebruggen 
Zal de thermische isolatie langs de buitenkant een 
revolutie veroorzaken binnen de architectuur van de 
21ste eeuw? 
Architect Philippe Rahm1 formuleert het zo: 
" Vanuit structureel standpunt laat de thermische isolatie 
niet langer toe het dragende systeem van het gebouw te laten zien langs de gevelkant. 
Om koudebruggen te vermijden wordt het verticale en horizontale dragende systeem  
verplaatst naar de binnenkant van het isolerende omhulsel." 
Inderdaad:   
De draagstructuur langs de buitenzijde geeft doorboringen van het thermische enveloppe 
waardoor er koudebruggen zouden ontstaan. 
"Door deze vereisten is een reële dragende structuur van het gebouw die zichtbaar is 
langs de buitenkant niet langer mogelijk, enkel nog een lichte bekleding zonder dragende 
rol voor de isolatie. De materie, de textuur en de tekening zijn vrij te kiezen." 
 
"De enige vrijheid die overblijft, is de keuze van het decoratieve motief van de 
buitenbekleding van de gevel, net zoals bij de keuze van behangpapier. Men kan kiezen 
voor een modekleur, net zoals een couturier doet voor zijn kledingstukken." 
 
Men kan zich dus de vraag stellen of decoratie en het ornament niet op een beheerste 
manier terug ingang zou moeten kunnen vinden in de architectuur van morgen? 
Beeldhouwkunst en schilderkunst zijn immers steeds onderdeel geweest van de 
architectuur uit het verleden.  

                                                 
1 Philippe Rahm is architect (EPFL) en werkt in Parijs. Vandaag is hij gastdocent aan de Universiteit van Princeton in de VS. In 

2011 was hij laureaat van het internationale concours voor het "Taichung Gateway Park", een park van 80 hectare in Taiwan. In 

2009 publiceerde hij "Architecture météorologique" (Archibooks, Parijs). www.philipperahm.com ; info@philipperahm.com 

 



18 
 

Als we 'architectuur' herleiden tot 'beeldhouwkunst' dan loopt het fout (denk maar aan 
Brasilia van Niemeyer), maar als beeldhouwkunst onderdeel wordt van de architectuur , 
is er terug veel mogelijk en kan de architectuur zijn regionale karakter terug krijgen. 
Het wordt dus zinvol om kunstenaars terug te betrekken bij de gevelarchitectuur. 
 
3. Is het cultuur-historisch erfgoed in gevaar? 
 
Voorbeeld Brussel 
Passief wordt de norm voor Brussel vanaf 2015: 
o Energieverbruik voor verwarming en koeling: max. 15 kWh/m²/jaar  
o De luchtdichtheidsgraad (via een overgangsperiode tot 2018): n50=0,6 h-1 
 
Maar...20 % minder streng voor bestaande gebouwen = x factor 1,2 
dit betekent nog altijd  
o een energieverbruik van: 15 x 1,2 = 18 kWh/jaar 
o voor de luchtdichtheid: n50 = 0,6 x 1,2 = 0,72 h-1 
 
De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen 
 
Deze strenge norm is lovenswaardig maar kan/zal heel wat een effecten veroorzaken in 
de renovatiemarkt.  
Een te strenge norm voor de bestaande gebouwen is contraproductief. 
Immers: de meeste verbouwingen vandaag de dag hebben betrekking tot het beter 
isoleren. 
Gezien deze hoge norm en de hoge kostprijs zal men geneigd zijn om de verbouwing en 
de (dringende) isolatiewerken uit te stellen. Zo blijft men energie verspillen en kan dit 
zelfs verkrotting tot gevolg hebben. 
Gezien de moeilijkheidsgraad zal dikwijls geopteerd worden voor afbraak en nieuwbouw, 
wat negatief is voor het waardevolle patrimonium.  
 
Voor een lage energiewoning is de isolatienorm ook streng, maar toch 
betaalbaar en realiseerbaar: 
o Energieverbruik: max.30 kWh/m²/jaar  
o Luchtdichtsheidsgraad =  n50 van 1,5 h-1.  
Dit betekent dat bij zeer zware wind (n50) per uur max. 1,5 maal de volledige 
binnenlucht naar buiten mag gezogen worden.  
 
Men kan zich afvragen hoe de onderstaande woningen tot het passiefniveau kunnen 
gebracht worden zonder het typisch uitzicht van deze straat te "verschralen". 
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4. De materiaalkeuze, niet altijd milieuvriendelijk 
In de passiefbouw wordt heel wat PUR schuim en andere chemische isolatieproducten op 
basis van aardolie gebruikt omdat deze beter isoleren dan de bio-ecologische materialen 
en omdat ze soms goedkoper zijn. 
Uit onderstaande studie van NIBE blijkt dat de kostprijs van bio-ecologische 
isolatiematerialen nogal meevalt, behalve voor kurk en schapenwol. 
De prijzen zijn vergeleken met een gelijkwaardig isolatieniveau. 

Het zijn vooral de schuimproducten op basis van aardolie zoals polyurethaan (PU) die 
heel wat verborgen kosten in zich dragen, ze zijn geproduceerd met “grijze energie”. 
(Grijze energie is energie die is opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen: aardolie, 
gas, steenkool...) 
 
5. De grote glasoppervlakten zijn beperkt  
 
Grote glasoppervlakten kan je niet realiseren omdat de isolatiewaarde van een 
glasoppervlak (max. ongeveer 0,8 W/m²K) laag is in vergelijking met de norm van een 
passiefwand : U = 0,15 W/m²K. 
Zie bvb. Kanagawa Institute of Technology van architect Junua Ishigami: dergelijke 
constructie is niet passief te maken omwille van de grote oppervlakte aan glas. 

 
Het beste isolerend glas op 
dit ogenbik heeft een Ug-
waarde van 0,48, maar 
dan heb je een zeer 
ongunstige zontoetreding  
(ZTA 35%).  
In principe moet je een 
zontoetreding van 50 
hanteren en dan bekom je 
een Ug-waarde van 0,56 
W/m²K. 
Je zal dus de beglaasde 
oppervlakten moeten 
beperken want zelfs 
"superisolerend 
passiefglas" isoleert 
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minder goed dan een goed geïsoleerde muur.. 
 
Oriëntatie - vuistregels: 
Voorzie 50% van je glasoppervlakte op het zuiden, 
20% op het oosten,  
20% op het westen en slechts 
10% op het noorden.  
Je energieverbruik voor verwarming zakt met 6% in vergelijking met een woning 
met slecht georiënteerde glasoppervlakken.  
 
Om warmteverliezen te beperken is je glasoppervlakte maximaal 20 % van je 
vloeroppervlakte 
Om toch nog voldoende licht te garanderen heb je minimaal 12,5% van je 
vloeroppervlakte nodig voor daglokalen en 8% van je vloeroppervlakte voor 
nachtlokalen.  
Glas dat reikt tot op de grond geeft je geen extra licht maar enkel energieverlies.  
Vermijd schaduwen op de gebouwen in de winter, dus best geen naaldbomen aan de 
zuidzijde van je woning. 
 
Nog een paar energiezuinige ideeën voor het plan: 
• Scherm je woning (vooral ramen en deuren) af van koude noorden- en oostenwind 
door gebruik te maken van een natuurlijke helling of door begroeiing, 
• Kies zware materialen voor je vloer. Zwaar materiaal warmt trager op (je voorkomt 
oververhitting als de zon volop schijnt) maar blijft vooral langer warm zodat je minder 
moet stoken als de zon verdwenen is, 
• Situeer te verwarmen ruimtes zuid, zuid-oost, zuid-west of centraal in je woning, 
• Onverwarmde ruimtes horen thuis aan de noordkant van je woning. 
 

 
 
Soms zie je 
passiefgebouwen met 
veel glas, dit is mogelijk 
op voorwaarde dat men 
de andere delen van de 
isolatieschil extra isoleert 
en een heel goede 
zonnewering voorziet. 
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5.. MIDDELEN OM DE PASSIEVE ARCHITECTUUR TOT LEVEN 
TE WEKKEN 
 
1. Creatief opspringen met de tweede gevelstructuur naast de isolatieschil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passieve zonnewering met luifels en balkons die onafhankelijk zijn bevestigd. 
 

 
2. Het gebruik van kleur en 
reliëf in de gevelwand zijn 
ook dankbare oplossingen  
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Kleurgebruik wordt soms zeer 
bescheiden en soms heel uitbundig 
toegepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het project l'Espoir te Molenbeek 
is een uniek wooncomplex op vlak 
van passieve architectuur, ecologie 
en energiegebruik.  
Het is een wooncollectief van 14 
gezinnen. 
Door middel van kleurgebruik kon 
men de woonunits herkenbaar 
maken. 
Dit project kreeg de 
duurzaamheidsprijs 'de Blue 
House'. 
 
Architect: Carnoy-Crayon.  
 
 
De architecten integreerden de 
vier p’s die voor deze stichting 
heel belangrijk zijn:  
people,  
planet,  
prosperity,  
participation.  
 
Ze houden met andere woorden 
rekening met de impact op het 
milieu, het welzijn van de 
bewoners, het lange  termijn 
gebruik van het gebouw en ze 
stimuleren de burgerparticipatie 
en de sociale cohesie in de buurt. 
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3. Actieve zonnewering voor passieve gebouwen 
 
De actieve zonnewering wordt best toegepast aan de 
buitenzijde van de woning en past zich (automatisch) aan 
aan de zonnestand.  
    
De gevel van de toekomst wordt op deze manier dynamisch 
en zal steeds veranderen in functie van het weer en de 
zonnestand. 
Dit is een nieuwe architectuur. 
 
Is deze evolutie naar een high tech-gevel een 
gunstige evolutie? 
De gebouwen worden steeds complexer en we moeten ons 
de vraag durven stellen of we niet naar meer low tech 
moeten? 
 
Foto's: Uit de 'COLT-brochure' 

 
De voordelen van deze geveltechniek: 
- zeer efficiënte zonnewering bij elke zonnestand 
- maximaal gebruik van de zonnewarmte als het nodig is 
- geen gevaar voor oververhitting 
- volledige verduistering is mogelijk 
- regeling privacy in functie van het gebruik van de ruimte 
 

 
Men kan ook opteren voor een 
manueel gestuurde (low tech) 
zonnewering, zie foto hieronder. 
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ACTUA 
6.. MEN SPREEKT NIET MEER OVER 'PEAK OIL'? 
Bron: Tom Vandyck, journalist en correspondent in de VS voor Knack. 

  
Grafiek hierboven: Fredrik Robelius gepresenteerde in een proefschrift een 
voorspellingsmodel voor de wereldwijde olieproductie. In zijn worst-case scenario 
voorziet men de peak-oil ten laatste in 2018. 
 
MAAR 
Daar hoor je nu niks meer over! Ondertussen heeft de wereldwijd gestegen vraag de 
prijs van olie zo opgestuwd en is de technologie er zo op vooruit gegaan dat voorraden 
die voorheen te duur waren in exploitatie, nu wel uit te baten vallen.  
Op deze planeet ligt genoeg teerzand voor zesduizend miljard vaten olie.  
Willen we de zaak van de aarde opwarming min of meer onder controle te houden, dan 
moeten we daar absoluut vanaf blijven.  
 
De aanleg van de beruchte Keystone XL-pijplijn uit het Canadese Alberta.  
Die pijplijn moet ruwe olie uit Alberta zuidwaarts naar de raffinaderijen in Louisiana 
brengen. Het gaat om bijzonder veel olie en dus ook om bijzonder veel geld en bijzonder 
veel CO2.  
In Alberta liggen naar schatting duizend miljard vaten olie: even veel als alle olie die 
door de mensheid verbrand is sinds het midden van de negentiende eeuw. Met de 
bestaande technologie zijn daar op economische wijze 170 miljard vaten van te 
winnen. Behalve Saoedi-Arabië en Venezuela heeft geen enkel land meer in huis.  
Probleem is: die olie moet uit teerzand (een zwaar, oliehoudend slib) gehaald worden. Er 
bestaan verschillende procedés om de olie uit dat teerzand te krijgen, je moet er eerst 
bijzonder veel energie moet instoppen.  
Qua CO2-uitstoot verlies je dus twee keer: één keer bij het produceren van de olie en 
nog eens wanneer je het eindproduct verbrandt.  
De Canadezen rekenen erop dat ze tegen het volgende decennium elke dag miljoenen 
vaten olie uit teerzand zullen exporteren. Maar daar hebben ze wel de Keystone XL-
pijplijn voor nodig.  
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Ongeziene catastrofe  
Als we onze beschaving voor catastrofes willen behoeden moet een hele hoop olie 
absoluut in de grond blijven zitten.  
Twee graden opwarming wordt algemeen als min of meer veilig gezien, vier graden zou 
een wereldwijde catastrofe zijn. Een stijging van zes graden betekent zeer waarschijnlijk 
het einde van de beschaving.  
Om een stijging van vier graden te vermijden, zullen we bijzonder hard ons best moeten 
doen.  
De consensus groeit dan ook dat we, als we op het huidige pad verder gaan, onhoudbaar 
op weg zijn naar vier à zes graden warmer tegen het einde van deze eeuw.  
Zelfvernietiging  
Ondertussen blijft de uitstoot van broeikasgassen elk jaar stijgen. Alle goeie bedoelingen 
en internationale verdagen ten spijt, consumeren we steeds maar meer fossiele 
brandstoffen.  
 
 
Het effect op het landschap en 
de natuur is verwoestend. 
 
 
 
 
De prijs van de olie zal echter 
blijven stijgen omdat de 
exploitatiekosten zo duur zijn en 
omdat de vraag naar olie altijd 
maar toeneemt. De stijging  van 
de olieprijs zal echter niet zo 
snel gaan: Men dacht vroeger 
aan een verviervoudiging van de 
prijs tegen 2020. 
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7.. DE SOLAR TREE - DESIGNERS ONTDEKKEN DE 
ZONNEENERGIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Artemide ontwikkelde een straatverlichting die de 
zonne-energie van overdag gebruikt voor de verlichting 
s'nachts. 
 
 
 
Solar car parks 
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8.. DE "CITY GREENHOUSE" - DE BOTANIC IN REVISIE 
 
Stedelijke serres zijn een bekend fenomeen, 
vooral in de 19 eeuw.  
 
In New York, in Londen (Cristal Palace) en 
alle grote westerse wereldsteden waren de 
stedelijke serres prestigeprojecten van staal 
en glas. Vooral bedoeld om de exotische 
planten te tonen die men via het 
kolonialisme ontdekte. 

 
Het serrecomplex "Botanical Garden" 
van de universiteit van  Kopenhagen is 
volledig gerestaureerd en geeft de 
mogelijkheid tot tal van stedelijke 
activiteiten. 
Je kan het vergelijken met de Botanic te 
Brussel maar dan wel veel groter. 
 

De nieuwe stadsserres 
 
Nu is het anders: men wil voedsel kweken en de mensen in contact brengen met de 
voedselproductie. Immers, nog nooit is de afstand tussen mens en voedselproductie zo 
groot geweest. Daarnaast is er ook de recreatieve functie: men kan tijdens "putje winter" 
een terrasje doen in een groene omgeving die aangenaam is van temperatuur: het is een 
meerwaarde voor de stad. 
Het project "Proeftuin Hofbogen Rotterdam" wil deze visie waar maken:  

 
Een enorm grote (4500 m2) plantenkas in hartje Rotterdam! Deze inzending voor 
stadsinitiatief kan uitgebreid bekeken worden op hun facebook pagina. 
 
 

http://www.rotterdam.nl/stadsinitiatief
http://www.facebook.com/stadskasrotterdam
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De moderne city greenhouse te Wisconsin heeft vooral een ontmoetingsfunctie:  
contact forum voor stedelijke ontmoeting en contact met de natuur.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw is het feit dat deze serres in het centrum van de stad gelegen zijn en beschutting 
bieden aan de toevallige passant tegen de weer en wind. Wachten op het openbaar 
vervoer, zijn boterhamen opeten of een afspraak maken, het kan allemaal in de 
aangename en beschutte ruimte van de stadsserre. Een alternatief voor de stadshal te 
Gent? 
 
  



29 
 

Website: www.hetautonomehuis.be 
 
Te lezen: het e-boek “Het Autonome Huis”  
de volgende documenten zijn te downloaden:  
o De beleidsnota met de standpunten en concrete actiepunten 
o Het beleidsadvies certificaten 
o Thesis: Een grotere mobiliteit - een bedreiging voor stad en platteland 
o De actuele nieuwsbrieven 2013: 
     Nr 9: (in voorbereiding) Architectuur in transitie - deel II 

Nr 8: Architectuur in transitie - deel I 
     Nr 7: Visie 2020- een andere wereld 
o De nieuwsbrieven van 2012: 

Nr 6: 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? 

 
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 
15. Het behoud van biomassa en biodiversiteit: na het oprichten van het gebouw dient de 

oppervlakte aan humusgrond vermeerderd te zijn en de biodiversiteit verbeterd. 
 

Contact: 
Het Autonome Huis  
Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel – België. 
Tel: 052 / 37 11 38 
e-mail: info@hetautonomehuis.be 
 
De inhoud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt worden voor publicaties en onderricht, mits bronvermelding en de 
vermelding van de auteur. 
Auteur: Hugo Vanderstadt - eco-architect en stedenbouwkundig ontwerper 

http://www.hetautonomehuis.be/
mailto:info@hetautonomehuis.be
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