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Humaan-Ecologische Georiënteerde Woningbouw 
Tot voor kort ontbral een histori oertht va bouwen en wonen 
i relatie tot gezondheid van de mens en de vitaliteit van het milieu in 
de periode na 1945. Kennis hiervan is echter een voorwaarde om 
inzicht te verkrijgen in o.a. het actuele Duurzame Bouwen (DuBo). Wat 
is eigenlijk Du Bo of beter gezegd humaan-ecologisch georiënteerd 
bouwen en wonen? Hoe zit het in elkaar? Welke concepten en 
modellen liggen eraan ten gronde? Aan welke criteria en voorwaarden 
dient het te voldoen, zodat de naam werkelijk de lading dekt? 
Gezondheid, bouwbiologische, ecologische maar eveneens 
esthetische en, in belangrijke aanvulling daarop, ethische criteria zijn 
onontbeerlijk om de duurzame woningbouw in de 21ste eeuw te ] 
garanderen. Het onderhavige onderzoek geeft argumenten waarom de d 
bestaande factoren met name met de ethische juist aangevuld dienen ] 
te worden. 
Behalve de uitgebreide geschiedkundige studie naar theorie en 
praktijk in binnen- maar ook buitenland, zijn relevante begrippen{ 
rondom gezondheid, ecologie en woningbouw en hun definities in 
kaart gebracht. es.""s 4"#%t9%82%%%%%_ 
Een stage, enquêtes en interviews met experts op et onderhavige 
gebied hielpen de wenselijke kwalificaties en criteria van de 

es33. 
duurzame woningbouw te staven. g 
Bestaande modellen en lVS(en met onder andere bovengenoemde 
criteria werden geregistreerd en geanalyseerd oP Sterktes en zwakte¢_3 
De uitkomsten van deze studies resulteren naast een historisch , 
overzicht van et ouorvaam souwen uso) m het uwo +oot 
en de MEMORIE-TOETS. Deze handvateJe"Pen bij het ontwerp en 
generosacevan een homoaeolgs@ Ppgje conseggemeren 
het tot nu toe gangbare duurzaam bouwen. Dit is onder andere van 
belang bij de toekomstige real!satie va~e..!!!~ulling van d~ Vinex,~_ 1 
locaties en bij de herbestemming van bestaande woningbouw. ' 
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