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Voorwoord 

Deze eindscriptie beschrijft een kritische kijk op de explosieve 
bouwwoede van de mensheid na de Tweede Wereldoorlog en de conclusies . 
die een aantal architecten daaruit hebben getrokken. 
In de naoorlogse woningbouw raakten traditionele bouwmaterialen en 
bouwwijzen in de vergetelheid. Ze werden als te arbeidsintensief en 
tijdrovend beschouwd. Daarvoor in de plaats paste men de vele nieuwe 
kunststoffen.toe. Vooral net na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde men 
vele nieuwe kunststoffen. Deze werden veelvuldig toegepast in de 
woning-bouw. Al gauw bleek dat met het gebruik van deze materialen de 
gezondheid van de bewoners in het gedrang kwam. 
Enkele architecten, ingenieurs, bio- en ecologen en materiaal
deskundigen ontwikkelden eind jaren '60 en begin jaren 1 70 een 
bouwwijze die gebruik maakt van mens- en milieuvriendelijke 
bouwmaterialen en technieken, die natuurlijke energiebronnen als zon 
en wind toepast, en die het gebruik van plaatselijke bouwmaterialen 
wil stimuleren. 
Deze bouwwijze is men ecologisch bouwen gaan noemen. De term 
ecologisch verwijst daarbij naar de er aan ten grondslag liggende 
gedachte dat de diepgaande wederzijdse relatie tussen mens en omgeving 
inhoudt dat iedere vorm van ingrijpen in het milieu- dus ook de 
architectuur- verregaande gevolgen heeft voor het menselijke leven. 
Dit betekent dat ook binnen de architectuur de vraag moet worden 
gesteld in hoeverre iedere voorgestelde ingreep in de menselijke 
leefomgeving verantwoord is. Sterker zelfs, het moet een van de doelen 
van de architectuur zijn om tot een gezond evenwicht te komen tussen 
enerzijds respect voor mens, milieu en natuur en anderzijds de 
bouwbehoeften van de mens. 
Rekening houdend met het inzicht dat de reguliere bouwwijze een derde 
van de nationale milieuvervuiling voor haar rekening neemt en het feit 
dat de mens als een natuurlijk wezen om een humane architectonische 
woon-werk-,ontspannings- en leefomgeving vraagt, hebben de ecologische 

architecten hun doelen geformuleerd. Zij proberen tegemoet te komen 
aan de levensbehoeften van de bewoners en deze in samenklank te 
brengen met de omgeving om een gezonde relatie tussen mens en milieu 
te realiseren. Daarbij worden moderne technische ontwikkelingen niet 
geschuwd, maar na rijp overleg en onderzoek geïntegreerd met reeds 
natuurlijke en mens- en milieuvriendelijke bouwmaterialen. 
De vraag is dan aan de orde hoe hun theoretische opvattingen over 
bouwbiologisch en ecologisch bouwen in de praktijk zijn of kunnen 
worden omgezet. 
Mijn scriptie beschrijft beknopt de historische ontwikkeling van de 

theoretische en praktische ecologische bouwwijze en bespreekt zeven 
uitgekozen ecologische woonwijken in Duitsland en Nederland. Daarna 
volgt een beknopte beschrijving van de opleiding van de betrokken 
architecten en van reeds eerder voltooide bic-ecologische projecten 
van de bovengenoemde architecten. Deze paragraaf wordt afgesloten met 
de gemeenschappelijke en persoonlijke toepassingen van de bouw
biologie en -ecologie die de architecten hanteren. Daarop volgt een 
meer persoonlijke stellingname. 
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Mijn keuze voor dit actuele onderwerp heeft meerder.e redenen. De 

belangrijkste is dat ik met mijn eindscriptie een (bouw)steen hoop bij 
te dragen aan de koers van onze universiteit, de KU Nijmegen, om het 
milieu in de schijnwerpers te zetten: (ver) licht (ing) aan, spot 

uit:' Nil Volentibus Arduum '. 
Tijdens de buluitreiking van een vriendin, Margo Strik, die een 
kunsthistorisch onderzoek heeft uitgevoerd betreffende de opkomst, de 

bloei en het reeds zichtbare verval van de postmoderne bouwstijl, 
sprak de aan de KU Nijmegen verbonden hoogleraar C.J.A.C. Peeters de 
wens uit dat er inderdaad gestreefd zou worden naar een meer humane 

architectuur. 1 Ik ben van mening dat de bic/ecologische bouwstijl een 

zeer positieve bijdrage kan leveren aan het vormgeven en vormvinden 
van onze gebouwde omgeving in de toekomst.2 

Ik hoop dat dat mijn dierbaarste vrienden hun strijd en zorg voor een 
humanere , gezondere en liefdevollere toekomst nooit en te nimmer 
zullen opgeven. 

Groen is de hoop, de hoop op een groene toekomst. 
Niet het vele is goed, maar het goede is veel! 

Definitie van architectuur van William Morris 11881) 

'De architectuur omvat de gehele fysische wereld die het menselijk 
leven omringt; wij kunnen ons niet aan haar onttrekken, zolang wij tot 

de burgerlijke maat schappij behoren; want de architectuur is de 

totaliteit van de verschuivingen en veranderingen, die met betrekking 

tot de behoeftes van de mens op het aardoppervlak, met uitzondering 

van de zuivere woestijngebieden, hebben plaatsgevonden.' 3 
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HOOFDSTUK 1 
OYER DE ONTWIKKELING VAN DE 

ECOLOGISCHE BOuwBEWEGING 

De doelstelling van dit eerste hoofdstuk is een inleiding te geven 
over het ontstaan en de achtergronden van het bouwecologische bouwen. 
Ik zal beginnen met het geven van de definities van het ecologische, 
het bouwbiologische, het bic-ecologische en sociaal-ecologische 
bouwen. Een definitie van deze bouwwijzen is nodig omdat ze relatief 
onbekend zijn en deze begrippen veelvuldig gebruikt zullen worden in 
de scriptie. Het ontstaan van de bouwbiologie ging aan dat van het 
ecologisch bouwen vooraf. Vandaar dat ik eerst de bouwbiologie zal 
toelichten. Deze is van groot belang geweest voor de verdere 
ontwikkeling van de ecologische bouwbeweging. 
Daarnaast noem ik enkele voorbeelden van voorlopers van het bic
ecologisch bouwen. Hoewel er in de eerste helft van deze eeuw nog geen 
sprake was van ecologische bouwwerken, kunnen we toch voorbeelden zien 
van bouwwerken die we later ecologisch verantwoord zijn gaan noemen. 
Ik baseer m~Jn keuze van deze prototypes van de ecologische 
bouwbeweging onder andere op geraadpleegde literatuur. 
Tevens zullen de verspreide, individuele bouwsels van enkele 
architecten, ingenieurs en zelfbouwers uit de jaren 1 70 - zoals de 
1 shelters 1 en 'sunspots'- door mij aangevoerd worden als unieke 
ruimtelijke bouwsels die rekening hielden met een harmonie tussen de 
mens en zijn omgeving. Deze voer ik aan als overgang van individueel 
ingerichte en ontworpen ecologische woonhuizen naar gemeenschappelijk 
ingerichte en ontworpen sociale ecologische woonwijken uit de jaren 
I 80 • 
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1.1. Definities van ecologisch bouwen. bouwbiologie. bio-ecologisch en 

sociaal-ecologisch bouwen 

Definitie yan ecologisch 

'Ecologisch bouwen is 
natuurlijke kringlopen 

bouwen 
een bouwwijze die rekening houdt met de 
waarin de mens ingrijpt door ruimtelijke 

veranderingen ten behoeve van woon- en werkruimtes aan te brengen.• 1 

De bouwecologische grondgedachte gaat uit van een zo gering mogelijke 

belasting van het milieu. Bouw, gebruik, hergebruik en sloop van een 
bouwwerk moeten tot zo weinig mogelijk milieuproblemen leiden. Deze 
milieu-beïnvloeding dient op regionaal en mondiaal niveau op korte en 
op lange termijn te worden bekeken. 

Definitie van bouwbiologie 

'De bouwbiologie is een tak van wetenschap die de architectuur als een 
derde huid ziet en hieraan uiting geeft door gebruik te maken van 

natuurlijke materialen en door cultureel-maatschappelijke doelen en 

gezondheidsaspecten te benadrukken • 

Na de menselijke huid wordt de kleding, vervaardigd uit natuurlijke 
stoffen, gezien als de tweede huid (omhulsel) . Het huis verkrijgt 
zodoende een derde huidfunctie. In de praktijk betekent dit dat het 
uitgangspunt van het biologisch bouwen en wonen de gezondheid van de 

bewoners/gebruikers/bouwers is. Materiaalkeuze wordt getoetst aan 
gezondheidscriteria, daarnaast worden energie-inhoud, winningswijze en 
-plaats, regenereerbaarheid, enzovoort, ook als keuzecriteria 

beschouwd. 

Definitie bic-ecologisch bouwen 

'Het bio-ecologisch bouwen is een samenvoeging van beide begrippen. 

Naast gezondheidsaspecten, zijn kringloopprocessen de trefwoorden. • 

Ecologisch bouwen gaat uit van een meer wetenschappelijk onderbouwde 
benadering van de milieuproblemen, terwijl het biologisch bouwen 
veelal uitgaat van het gezondheidsaspect van de bewoners binnen de 

woon- en werkomstandigheden. De ecologische en bouwbiologische 

bouwwijze worden veelal gezamenlijk door archtitecten, die de 
gezondheid van de mens en het milieu vooropstellen, gehanteerd. 

Definitie sociaal-ecologisch bouwen 

Deze bouwwijze houdt rekening met zowel ecologische aspecten als met 

het gezamenlijk plannen, ontwerpen en bouwen van alle betrokken 

bewoners. Inspraak, medezeggenschap en uiteindelijke participatie van 

de bewoners is vanaf het bouwinitiatief gewenst. 

In de praktijk is gebleken dat mensen, die gezamenlijk bij het 
ontwerpen en het bouwen van hun toekomstige woonwijk (woonerf) 

betrokken zijn, naar elkaar toe groeien en zodoende eerder geneigd 
zijn gezamenlijk zorg te dragen voor hun woonomgeving. 
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1.2. De oorsprong yan de bouwbiologie 

De bouwbiologie heeft haar ontstaan te danken aan de Duitse medicus, 

dr. med. Hubert Palm. 2 Deze medicus vond een inspiratiebron in de 

bouwwijze en materiaalkeuze van de Zwitserse architect en 
bouwondernemer Ludvig Schroeder-Speck. 3 In 1955 schreef Palm een 

artikel Biologisch bauen genoemd in een natuurvoedingskrant. Dit 

artikel legde de basis voor een biologische bouwordeningsleer door 

gezonde bouwmaterialen op het huis van vier wanden toe te passen. In 

het bijzonder betrekt de bouwbiologie de civilisatie-ziekten binnen de 

architectuur. 4 In 1967 gaf Palm meerdere lezingen over de ordening van 

het gezonde en menswaardige bouwen. Na veelvuldige klachten van zijn 

patiënten over misselijkheid, hoofdpijn, slaapstoornissen, allergieën 

enzo-voort, probeerde de arts midden jaren '70 de oorzaak van deze 
enorme toename van ziektes te achterhalen. Hij wist een verband te 

leggen tussen de ruimtes waarin de patiënten zich bevonden, hun woon

en werkruimte en hun gezondheidsklachten. De bouwmateriaalkeuze bleek 
daarbij van invloed te zijn. Naar aanleiding hiervan onderzocht de 

medicus dit verband diepgaander en schreef in 1977 het boek Das 

gesunde Haus., das kranke Haus und seine Heilung. Unser nächster 

Umweltschutz. 

Vanuit de filosofie dat een gebouw als "derde huid" is op te vatten, 

wordt in de bouwbiologie ook aandacht gegeven aan bouwfysische 
eigenschappen als damp- doorlatendheid en hygroscopiciteit 5 van de 
buitenschil van het gebouw. Vanzelfsprekend worden toxische (giftige) 

materialen afgewezen. 

Ook de fijnere energieën met betrekking tot het binnenmilieu worden 
bestudeerd zoals: statische oplaadbaarheid van materialen, 

"elektrosmog" (elektrische en magnetische velden) ten gevolge van 
elektriciteit en de invloeden van terrestische straling (de zogenaamde 

aardstralen) . 

De oprichting van en het wetenschappelijk onderzoek naar de 

vakgebieden bouwbiologie en bouwecologie waren van enorme invloed voor 

de stap van de ecologische bouwtheorie naar de praktijk. 

Het eerste instituut voor bouwbiologie werd gesticht in Oostenrijk 
door mag. arch. Peter Schmid. 6 Na medio jaren '60 in Wenen een 

onderzoek- en studievereniging- IBA (Integrale Bio-logische 

Architektur)- gesticht te hebben en in opdracht van het Oostenrijkse 

ministerie voor Bouw en Techniek van 21 maart 1968 het researchproject 

"Gesunde Umweltgestaltung" uitgewerkt te hebben, organiseerde Peter 

Schmid in samenwerking met het bouwcentrum in mei 1970 de vermoedelijk 

eerste internationale bijeenkomsten met het thema "Gesundes Bauen, 
Gesundes Wohnen, Gesundes Leben" (zie afb. 1). Deze bijeenkomsten 

gingen gepaard met een educatieve en een commerciële tentoonstelling, 

respectievelijk gehouden in Wenen, Graz, Linz, Klagenfurt en 

Innsbruck. Uiteindelijk werd in het najaar van 1970 het IBÖ (Institut 

für Baubiologie österreich) te Wenen opgericht door Walter Pistulka. 

In 1972 vertrok Petèr Schmid naar Nederland waar hij eveneens in 

hetzelfde jaar als hoogleraar verbonden werd aan de faculteit 

Bouwkunde van de T.U. Eindhoven. 
Naast de ontwikkeling en oprichting van instituten van bouwbiologie 
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hield de Duitse huisarts Ernst Hartmann zich bezig met deze recente 
wetenschappelijke studie. Hij startte samen met dr. Anten Schneider 
een werkgroep op -Gesundes Bauen und Wohnen- in Eberbach am Neekar in 
1970. Deze werkgroep vormt de overgang naar het · IBR (InstJ.tut für 

eaubiologie Rosenheim) . Deze hogere beroepsopleiding dient als 
voortgezette scholing voor architecten, ingenieurs, meesterbouwhand
werkers in betrekking tot de planning en uitvoering van 
bouwpiestaties. 
Betreffende het thema bouwen in overeenstemming met de natuur stelt 
het ins ti tuut dat vroegere generaties in samenklank met de natuur 

hebben geleefd en zodoende ook natuurgetrouw hebben gebouwd en 
gewoond. De bouwbiologie en de bouwecologie analyseren deze oude 
bouwwijzen en ontwikkelen deze verder, opdat zij aan de huidige eisen 
voldoen. 
De doelstelling van het IBR luidt: Humane-ecologische doelstellingen 
in de woonomgeving te bevorderen. De toegenomen hoeveelheid chemisch
synthetische bouw- en inrichtingamaterialen en biologisch bedenkelijke 
nieuwe materialen heeft de moderne woning tot een risicorijk gezond
heidsberei.k gemaakt. Het instituut brengt een tweemaandelijks 
tijdschrift uit:Gesünder Wohnen geheten. 
Later heeft de bovengenoemde pioneer, 
oprichter van het IBR en samensteller van 

dr. Anton Schneider, de 
de 25 grondregels voor het 

bio-ecologische bouwen na een meningsverschil een eigen instituut in 
de buurt van Rosenheim, het Institut für eaubiologie und Ökologie in 
Neubeuern, opgericht. De zogenaamde 'Fernlehrgänge' worden hier nog 
steeds gepraktiseerd. Dit bouwbiologische instituut publiceert ook een 
eigen tijdschrift: Gesundes Bauen und Wohnen geheten. 
Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de bouwbiologie was het 
vastleggen van zeven grondgedachtes genoemd Das baubiologische 
Manifest'. Dit manifest werd door de in 1-12-1981 opgerichte Bund 
Architektur und Baubiologie, onder andere bestaande uit Dipl.Ing. (ir.) 

Joachim Eble en Dipl.Ing. Per Krusche, in Frankfurt am Main 
ondertekend. Voor deze doctoraalscriptie achtte ik vooral de derde en 
de vijfde grondgedachte van belang omdat daar expliciet sprake is ~an 
architectuur. De derde grondgedachte luidt: 'Bouwwijze; het bouwen met 
de op de plaats aanwezige materialen, met het behoud van 
ambachtelijke-traditionele bouwtradities en de inzet van moderne 
technologieën in dienst van de bestuursverordening die recht doen aan 
de verschillende materialen, zal tot een ecologisch zinvolle, 
regionale bouwwijze leiden. •7 

De vijfde grondgedachte betreft de Ecologie. Hierover wordt het 
volgende gezegd: 'Het bouwproces als kunstmatige ingreep in de 
omgeving moet in de begrijpelijke kringlopen van de natuur ingebed 

worden. Het totale bouwondernemen van de start tot de afbraak van een 
gebouw moet zich wrijvingsloos aan de groei-, verwering- en 
vervalprocessen van de natuurlijke omgeving aanpassen. Energie- en 
grondstofroofbouw tot aan de niet meer te verwijderen bouwruïnes zijn 

de kenmerken van een materialistische ( 'Bau-Unkul tur ') bouw-à

cultuur. ' 
Een volgende stap binnen de ontwikkeling van de bouwbiologie bestond 
uit de koppeling tussen de bouwbiologische theorie en de praktijk. 
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Michael Trykowski studeerde van 1973 tot 1978 bouwkunde aan de 
universiteit van München. In 1978 beëindigde hij zijn studie met een 
bouwkundige afstudeeropdracht betreffende de bases van energie-bewust 
bouwen. Als medewerker van een architectenburo op het gebied van 
woningbouw realiseerde hij omstreeks 1978 zijn eerste bouwbiologisch 
huis. 
Het doel van zijn in 1984 verschenen boek Grundlagen für biologisches 

Bauen is de interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende 
wetenschappen, de samenwerking tussen de beslissende bouwheren en 
planners te bevorderen, en de resultaten om te zetten voor de 
architecten, om zodoende misschien de basis voor een ernst te nemen 
gefundeerde bouwbiologie te scheppen. Een voorbeeld van dit 
gespecialiseerd vakgebied zien we in Trykowski' s benadering van de 
UV(ultra-violet)straling.'In gebouwen is het biologisch werkend uv
aandeel in elk geval uitgeschakeld. De noodzakelijke vitamine D-dosis 
is ook door uitgewogen voeding (bv. levertraan) te bereiken. Echter 
kan de beglazing van enkele uitgekozen zuidvensters met UV-transparant 
glas (zogenaamd ultraviolet- of quartzglas) aanbevolen worden.•S 

OorsQrong van het ecologisch bouwen 

Betreffende de oecologie9, een vakgebied van de biologie, werd dankzij 
de nieuwe formulering en hernieuwd onderzoek door de Amerikaanse 
zoölogie-professor Eugene P. Odum een eigentijdse visie over de 
natuurlijke kringlopen gelanceerd, die de woon- en stadsecologie en de 
ermee verbonden milieuproblematiek in het middelpunt van zijn 
onderzoek plaatste. Odum vergrootte het terrein van de biologie door 

de nieuwe definiëring van de ecologie. Sinds Odum zijn ook steden tot 
ecologieën te definiëren.lO 
De oecologie houdt zich als wetenschap bezig met het bestuderen van de 
betrekkingen tussen organismen en hun omgeving (milieu). Ecologisch 
bouwen wordt echter altijd opgevat als een waarde-oordeel, namelijk zo 
gunstig mogelijk voor het milieu. Op dezelfde wijze wordt economisch 
bouwen beschouwd als zo gunstig mogelijk voor de portemonnaie. Beide 
begrippen ecologie en economie hebben een gemeenschappelijke griekse 
stam "oikos .. hetgeen huis betekent. 'De economie is de huishoudkunde 

van de staat (of de opdrachtgever), de ecologie is de huishoudkunde 
van de natuur, het milieu. Beide zijn voor de bouw wezenlijk, waarbij 
het begrip economie de afgelopen decennia wat overgewaardeerd is ten 
koste van de ecologie.•ll 
In de introductie van zijn Elements of Ecology haalt Robert Leo Smith 
de ontwikkeling van de ecologie aan door onder andere naast E.P. Odum 
ook naar Paul Sears (1964) te verwijzen. Beide ecologen zijn van enorm 
belang geweest voor een hernieuwde kijk op de ecologie in de jaren 
'60. Deze Sears ondermijnt de traditionele denkwijze betreffende de 

economie en de relatie van de mens tot grondstoffen en het milieu. 12 

Voor de ontwikkeling van de ecologische theorie naar de bouwpraktijk 
was het lijvige boekwerk van de architect Per Krusche van enorme 
invloed. Op het eind van zijn in 1982 verschenen boek Ökologisches 

Bauen,13 haalt Krusche de historische wortels van het ecologische 
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bouwen aan. Hij noemt onder andere de wijken van de sociaal utopisten 

en de pioniers en sekten in de VS. Met name noemt hij: 
1. de kunstenaarskolonies als Worpswede (eind negentiende eeuw) 

2. de groep van Monte Veritas 
Vooruitlopende beginselen zijn zogenaamde communale zelfverzorgings
wijken, de tuinstadbewegingen en ook het volkstuinwezen. 
Verder bespreekt Krusche de ontwikkeling van het landschapspark tot 
aan de wilde tuinen, de biologische tuin-,veld- en kleinveeteelt en 

van leef- en bouwvormen dichtbij de natuur. Culturen die de 

herontdekking van de kennis van voorafgaande tijdperken als 'klimaat

gerecht bouwen' en plaatselijk betrokken materiaal toepassen, vormen 

bijdragen aan het ecologisch bouwen. 
Volgens Krusche hebben de waarschuwingen van de Club van Rome14 en de 

gedachten van E.F.Schumacher15 (schrijver van Small is Beautiful) de 
ontwikkeling van ecologische bouwprojecten verdergaand versneld door 
privé-initiatieven. In hoofdstuk II • Die richtige Nutzung von Grund 

und Boden ' haalt Schumacher een uitspraak van Lewis Herbers aan die 

de kern van het milieuprobleem raakt: "De verzoening van de mens met 
de natuurlijke wereld is niet alleen slechts wenselijk, maar zelfs een 

noodzakelijkheid geworden."1 6 
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1.3. yoorlo~ers yan het ecologisch bouwen 

Indien we willen spreken van prototypes van het ecologisch· bouwen 
kampen we met het probleem dat de ecologische benadering van de 
architectuur en de stedebouw voor de 
ecologie door Eugene Odum in de jaren 

nieuwe definiëring van de 
1 70 niet bekend was in de 

architectuur. Er zijn echter enkele voorlopers van ecologische bouwen 

te noemen. Helaas kan ik geen volledig overzicht geven van de 
historische wortels van het ecologisch bouwen. De hoeveelheid 
literatuur over en de actualiteit van dit onderwerp zouden een 
diepgaander onderzoek vergen. 
In de jaren 1 20 van deze eeuw ontstaat als algemeen bekend voorbeeld 
pe hoefijzerwijk van de befaamde architect Bruno Taut in Berlijn
Britz. Deze wijk wordt veelvuldig aangehaald in de kunsthistorische 
literatuur. De wijk is gebaseerd op de tuinstadgedachte. Elk woonhuis 
bezit op de begane grond een ruime tuin waarin de bewoners groenten 
kweken en kleinvee houden voor eigen gebruik. 
Ir. Paolo Soleri ziet enkele projecten van zijn leermeester F.L. 
Wright uit·de jaren 1 40 als ecologische bouwwerken avant-la-lettre. In 
de tijd van Wright worden deze bouwwerken nog als 1 organisch 1 

betiteld. Volgens Soleri mag Frank Lloyd Wright gezien worden als de 
eerste, die de biologie in het architectonisch denken introduceerde, 
al is zijn houding daartegenover niet altijd duidelijk. Naast Soleri 
verwijst Jean Déthier naar een villa-project van F.L. Wright in El 
Paso in Texas (V.S.). Deze villa is door Wright ontworpen met behulp 
van de adobe-techniek17 (zie afb. 2) . Bovendien houdt Wright 1 s 
bouwwijze naar mijn mening zeker rekening met de omgeving waarin het 
gebouw zich bevindt. Ik wil bij deze wijzen op de klimaatbewuste 
constructies en de gedeeltelijke toepassing van plaatselijke 
bouwmaterialen, zoals keien en bomen uit de naaste omgeving, bij het 
bouwproces. 
Later, net na de Tweede Wereldoorlog, doet een Zweeds architect van 
zich spreken. Zijn naam is Ralph Erskine. Deze wereldbefaamde 
architect bouwt vooral in de beginfase ecologisch verantwoord. Hij 
houdt rekening met de klimatologische omstandigheden waarin hij 
gebouwen plant en bouwt. 
-Villa Molin, Lindingö 1947 (zie afb.3) 

Ik zou zelf het woonhuis van de landschapsarchitecte en redactrice, 
Ulla Molin, gebouwd door architect Ralph Erskine willen noemen als een 
prototype van een ecologisch woonhuis. Hij heeft de villa op wens van 
mevrouw Molin in samenwerking met Sören Wimmerström in Lidingö bij 
Stockholm in 1947 gebouwd. 
De constructie bestaat uit lichtgewicht beton, hout en pleister. De 
trappen staan midden op de begane grond tegen een wand (zie afb.4). De 

eetkamer heeft een stenen vloer. Het dak bestaat uit asbest 
1 shingles 1 1a , hetgeen totaal niet strookt met bouwbiologische en 
ecologische aspecten.l9 

De zuidfaçade is relatief groot en hellend; vanuit de tuin groeien er 
bladverliezende klimplanten tegen de zuidwand. De noordfaçade 
daarentegen is relatief klein, gedrongen en gesloten (kleine ramen); 
op een afstand staan bladdragende bomen en struiken om de koude 
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noorderwind tegen te houden (zie afb.5). 

Ir. Erskine heeft rekening gehouden met de natuurlijke omstandigheden 
waarin het huis ontworpen is: de zon op het zuiden en de wind op het 

noorden. 
Later zullen we zien (§ 2.2. III) dat het ontwerp van de ecologische 
woonhuizen van de architect Tjerk Reijenga dezelfde bouwwijze 
vertonen. 

In de jaren '60 ontstaan er enkele zelfontworpen en zelfgebouwde 
woonhuizen uit plaatselijk bouwmateriaal al dan niet gecombineerd met 
recyclingmateriaal en het gebruikmaken van wind- en zonne-energie. 

Deze 'self-made houses' oftewel 'shelters' worden gepubliceerd in het 

alternatieve tijdschrift Shelter. Dit Californisch tijdschrift op 
groot formaat toont nieuwe i~eeën over wonen, werken en leven (zie 
afb. 6) . 
Behalve op afgelegen plaatsen, zoals woestijngebieden, verrijzen ook 
aan de rand van bestaande woonwijken in Albuquerque en Santa Fé 

(Arizona en New Mexico) enkele individuele projecten. Ze zijn gebouwd 
door architecten en zelfbouwers, die zich afkeren van de onleefbaar 
geworden steden. De architect Steve Baer bouwt vanaf midden jaren '60 
energiezuinige, solaire leembouwhuizen -sunspots- in Albuquerque.2° 
Deze passen voortreffelijk in het omringende dorre landschap. 
Bovendien zorgen de leemwanden voor een aangenaam koel interieur en 

filteren deze wanden de dunne rondvliegende stofdeeltjes. Naast deze 
individuele zelfbouwprojecten ontstaat er eind jaren '60 een stad uit 
het niets, Arcosanti, in de buurt van Phoenix, een stad in de woestijn 

van de deelstaat Arizona (zie afb.?). Deze stad moest eveneens geheel 
zelfvoorzienend werken. De Italiaanse architect Paolo Soleri, leerling 
van Frank Lloyd Wright, bouwt deze stad volgens de door hemzelf 
ontworpen en beredeneerde stedebouwkundige methoden, die hij met de 
term 'arcology' (arcologie) aanduidt. Arcelegie is een samentrekking 
van architectuur en ecologie.21 Vooral de nadruk op de zelfvoorziening 
van voedsel door een broeikas kan als een ecologisch aspect gezien 
worden. Naar mijn mening is het Soleri gelukt om de definitie van 

architectuur van William Morris (zie pagina 4), betreffende de 

uitzondering van de zuivere woestijngebieden, opnieuw te overwegen en 

ongedaan te maken. 
In Nederland bouwt en denkt vooral de 'ecotect ' 22 Louis G .le Roy 

ecologisch verantwoord begin jaren '70. Naast zijn eigen woonhuis 
ontwerpt le Roy een landschapstuin: het Kennedylaan-project, in 
Heerenveen genoemd (zie afb.8). In § 3.1.3. kom ik uitvoeriger op de 

visie van Louis G. le Roy terug. 
Eerste voorbeelden van ontstane testhuizen die Krusche bespreekt uit 
de jaren '70 zijn de Ark in Canada en het Naturhuset in Zweden. Hier 

wordt voor het eerst geprobeerd buiten de energieverzorging, ook de 

voedingsmiddelen- en waterverzorging als afval- en afwateringsregeling 
ecologisch op te lossen. Naast deze twee pro jeeten wordt nog een 

project uit 1977, een ecologische wijk, besproken. Het idee van een 

eenheid van gebouwde en gegroeide omgeving moet leiden tot een 
symbolisch totaal-systeem dat zichzelf stuurt en in stand houdt. Ik 

wil het bovengenoemde Naturhuset iets uitvoeriger beschreven. 
-Naturhuset, bij Stockholm 1973 (zie afb.9) 
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Het Naturhuset in de buurt van Stockholm is afkomstig van de architect 

Bengt Warne. 23 Het idee van de architect is 'het van de natuur geleende 
met rentedraging terug te geven.' Dit betekent het natuurpotentieel 
van de plaats door bewoning niet alleen zonder schade te benutten maar 

het te verbeteren en te vermeerderen. 
'Het Naturhuset voorziet zichzelf bijna volledig van energie. De 

boven- en zijkant van het huis wordt ingenomen door een kas. Door de 

zon wordt de lucht in de kas verwarmd. Die warmte kan opgeslagen 
worden in een steenlaag onder het huis (door de aarde geïsoleerd; zie 
afb.lO). Er is alleen elektriciteit nodig voor een ventilator die de 

warme lucht naar het fundament voert en omgekeerd -bij zonloze dagen
van de steenlaag terug naar de kas. 
Al het lauwwarme afvalwater van douche en keuken (het 'grijze' water) 
wordt gebruikt om de kas te bevloeien. De warmte van dat water en 
sommige stoffen daarin komen de planten ten goede. Verder is er in het 
Natuurhuis een composttoilet van het type Clivus Multrum (zie afb.ll) 

en een zogenaamde Hugokachel met een rendement dat bij aardgas tot 92% 
kan oplopen. Deze kachel brandt op kranten en hout, dat in de toekomst 
zelf gekweekt zal worden onder andere met behulp van compost uit de 
Clivus Multrum'. 24 

Samenvattend mogen we stellen dat er vanaf de jaren '60 steeds vaker 
over een koppeling tussen het milieu en de architectuur gedacht wordt. 
Enkele individuele bouwers weten de kritiek betreffende het 
onverantwoord explosief bouwgedrag en onverantwoord milieugedrag om te 
zetten in een praktijk die alternatieven laat zien. Zij bouwen 

woonhuizen die rekening houden met ecologische aspecten en maken 

gebruik van plaatselijke bouwmaterialen of verwerken afgedankt en 
gesloopt materiaal opnieuw. 
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1.4. Van de individuele zelfbouwer in de jaren '70 naar de realisatie 
van ecologische woonwijken in de jaren '80 

Naast deze op zich zelf staande, individuele projecten vinden er ge

organiseerde ontwikkelingen plaats, die de ecologische en bouw
biologische opvattingen binnen de sociale woningbouw in praktijk 
trachten te brengen. 
Voorafgaand aan de bespreking van zeven ecologische woonwijken zal ik 
in het kort de belangrijkste ontwikkelingen toelichten, die van belang 
zijn voor de realisatie van de woonwijken in Duitsland en Nederland 

sinds midden jaren '80. 
De nadruk op de oplossing van de woningnood leidde tot een 
bouwexplosie in de naoorlogse tijd. De reguliere gedachte van de 
bouwende architecten was zoveel mogelijk mensen een onderdak te 
verschaffen, dit vaak ten koste van sociale en ecologische aspecten. 
Uit gesprekken met prof. dr.. M. Speidel, hoogleraar aan de RWTH 
Aachen, heb ik ervaren dat de tradionele bouwwijze, welke een 
belangrijk uitgangspunt vormt voor de ecologische bouwwij ze 1 in 
Duitsland .nooit verloren is gegaan. Deze traditionele bouwwijze 

kenmerkt zich door de toepassing van natuurlijke materialen zoals hout 
(houtskeletbouw), leem of stroleem (vakwerkbouw), baksteen en 
kalkpleister (stedebouw). Prof. Speldel begeleidt sinds 1980 
leembouwexperimenten voor bouwkunde studenten aan de Akense RWTH (TU) . 
Op enkele kilometers afstand van de TU bevinden zich 
leembouwproefveldjes. De studenten zetten hun theoretische kennis van 
traditionele leembouwwijzen om in de praktijk door twee weken mee te 
bouwen aan diverse lemen bouwwerken met behulp van leembouwtechnieken 
uit de gehele wereld onder leiding van prof. Speidel. 

De Duitse sociale woonmarkt kenmerkt zich door enorm hoge 
grondstukprijzen en hoge bouwkosten. In vergelijking met de 
Nederlandse sociale woningbouwsector, die in het algemeen geldt als 
een van de beste en betaalbaarsta in de wereld, liggen de meerkosten 
voor milieuvriendelijke bouwalternatieven in Duitsland relatief lager 
dan in Nederland. Deze uitgangspositie vereenvoudigde het de Duitse 
architecten in principe om experimentele bouwwijzen toe te passen. In 
Duitsland zijn bovendien de bouwvoorschriften minder talrijk en 
bindend. 
De behoefte naar andere leef- en woonvormen is door enkele Duitse 
architecten erkend. De opkomst van een politiek en sociaal groen 
gerichte beweging, die Grünen, heeft zeer zeker bijgedragen aan een 

alternatieve denkwijze van woon- en leefpatronen in de jaren '80. Het 
stichten van bewonersverenigingen en woon/leefgemeenschappen vormt 
veelal de basis voor een milieubewuster en mensvriendelijker bouwen in 
samenwerking met gelijkgezinde architecten. 
Betreffende de Nederlandse situatie is wederom professor Schmid nauw 
betrokken geweest bij de oprichting van de VIBA (Vereniging Integrale 
Bio-logische Architectuur) op 15 december 1975. De doelstelling van de 
VIBA luidt als volgt: Een relatie te scheppen tussen de mens en zijn 
gehele omgeving door middel van blo-ecologische architectuur. De VIBA 
geeft het maandelijks bouwtijdschrift Gezond Bouwen & Wonen uit 
waarvan Peter Schmid eindredacteur is. 
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De VIBA organiseerde workshops in het kasteel Herlaer te Garderen bij 
St. Michielsgestel voor architecten en bouwondernemers waaraan onder 
andere ir. Max van Huut en ir. Ton Alberts deel namen.2 5 De opdracht 
van de eerste van deze workshops luidde, een milieu:-vriendelijke 
uitbreiding van Lelystad te realiseren. Deze opzet viel niet in goede 
aarde bij de Lelystadbewoners. In Dronten, een kleinschalig opgezette 
gemeente, wilde men daarentegen wel bio-dynamisch en kleinschalig 
wonen en werken. De SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) nam 
het initiatief om het plan in Dronten uit te voeren.26 
Bij de tweede door de VIBA georganiseerde workshop, eveneens in het 
kasteel Herlaer, viel het aantal belangstellende participerende 
bewoners enorm tegen. Er waren 36 verschillende ontwerpen voor de 
prijsvraag van een te bouwen wijk binnengekomen. Het ontwerp van het 
BAK (Bureau voor Bic-ecologische Architectuur) en Ton Alberts en Max 
van Huut bleef over (zie: Verdere ontwikkeling: het eerste ecologische 
woonwerkerf) . 

1.4.1. E.G.· Demonstratieproject: Goirle. 1985-86 

De eerste energiezuinige woningen waar rekening gehouden met bic
ecologische aspecten werden in Goirle gerealiseerd door de 
architectengroep ARCOS in samenwerking met Stichting Woon/Energie in 
de zomer van 1986 (zie afb. 12) . 
ARCOS is een team van drie afgestudeerde architecten, Toine Claessen, 
John Olie en Henk Swaagstra, allen afgestudeerd bij prof. mag. arch. 
Peter Schmid aan de TU Eindhoven in 1979. Na individuele ervaring 
opgedaan te hebben bij verschillende architectenburo's namen zij in 
1982 het besluit om een gezamenlijk buro onder de naam ARCOS te 
schichten. 
Zij kregen de opdracht om negen bouwbiologische, energiezuinige premie 
A-woningen te ontwerpen en te bouwen in samenwerking met Stichting 
Woon/Energie, bouwbiologisch advies van T.U. Eindhoven, groep AM 
(Afbouw-Techniek-Milieu-Integratie), prof. P. Schmid en het BBC 

(Biologisch Bouw Collectief) uit Vught als aannemer. 
Aangezien het om een subsidieregeling van een EG-Demonstratieproject 
Energie gaat, zouden de milieu-aspecten en energie-aspecten na 
voltooiing gecontrolleerd en gerapporteerd worden. De resultaten 
zouden gebruikt worden bij de bouw van toekomstige sociale 
woningbouwondernemingen. 

• 
De negen woningen zijn gebouwd op grond van een zo minimaal mogelijke 
milieubelasting (zie afb.13). 
Hoewel de wijk uiterst kleinschalig is, wordt zij architectonisch als 

uiterst geslaagd geacht en voorbeeldig voor de verdere ~twikkeling 
van de ecologische woonwijk.27 
In Goirle z~Jn naast veel ecologische en bouwbiologische ook 
gedeeltelijk sociaal-ecologische aspecten binnen de premiekoopwoningen 
gerealiseerd (zie afb.14). 
Een travee van het project werd als schaalmodel op ware grootte in 
Eindhoven uitgevoerd voor proefnemingen. 28 
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1.4.2. Verdere ontwikkeling· realisatie yan het eerste woonwerkerf 

Bij de tweede workshop door de VIBA in kasteel Herlaer georganiseerd 

waren te weinig belangstellende toekomstige bewoners overgebleven (zie 
einde § 1.4.) Een nieuwe opzet bleek noodzakelijk. 
De uit de MeMo-beweging (mens- en milieuvriendelijk ondernemen) 

voortgekomen MW2-sticbting (mens en milieuvriendelijk wonen en werken) 

bad ideeën op papier gezet omtrent een meer gemeenschappelijke manier 

van leven, wonen en werken, over zorg en aandacht voor mens en milieu 
en over meer zeggenschap van bewoners door participatie en zelfbebeer. 

Deze ideeën zouden door de bouw van een woonwerkerf gerealiseerd 
kunnen worden. Een woonwerkerf is kleinschalig van opzet en zodoende 

overzichtelijk. De bewoners wonen en werken op het erf. Zodoende is de 
afstand tussen wonen en werken geminimaliseerd. Dit voorkomt 
vervuiling door het woonwerkverkeer en bovendien leren de kinderen het 

beroep of ambacht van bun ouders in bun directe woonomgeving kennen. 
De stichting vond voldoende woningzoekenden in en rondom de gemeente 
Den Bosch voor een dergelijke woonwerkopzet. Naast de gemeente Den 

Bosch werden andere steden benaderd om medewerking voor een dergelijk 
MW2-project. 
Tien jaren waren verstreken voordat de eerste workshop van de VIBA met 
de aanzet tot een ecologische woonwijk in praktijk werd omgezet, de 
eerste ecologische woonwerkwijk, De Hooipolder genoemd (zie afb. 15). 
Dit eerste MW2-project werd in 1987 in Den Bosch onder participatie 

van prof. mag. arch. P. Schmid en projectleider R. van Rosmalen 
gerealiseerd. 

In het nu volgende hoofdstuk 2 wil ik een zevental onderzochte 
ecologische woonwijken beschrijven. De redenen van mijn keuze voor 
deze woonwijken waren de volgende: 

De woonwijken moesten door mijzelf bezocht kunnen worden. Dit hield in 

dat ik mijzelt een beperking oplegde ten aanzien van economisch en 

ecologisch bereikbare projecten. In eerste instantie hield ik een 

bezoek aan de Tübingse wijk niet voor realiseerbaar, maar dankzij 
carpooling werd een eigen bezoek mogelijk.29 
De eerste drie woonerven liggen naast elkaar in Herzogenrath en geven 

een mooi overzicht van de overeenkomsten en veranderingen van de 
bewonerswensen binnen een decennium. De opzet van De Haus-Heyden-Hof 

startte in 1982, terwijl de laatste woonhuizen van de Siebenhof begin 

1991 voltooid zijn. Tussen beide projecten in vond de planning en bouw 

van de Alte Windkunst plaats. 
Bovendien zijn 

opzet van het 

doelstellingen 
opzet en bouw 

vergelijken. 

deze drie wijken qua aantal bewoners, kleinschalige 

woonerf, totale oppervlakte en sociaal-ecologische 

zoals de grote betrokkenheid van de bewoners bij de 
van het erf door zelfbouw, goed met elkaar te 

Naast deze drie Duitse, kleinschalig opgezette, woonerven op koopbasis 
wilde ik een Duits grootschalig opgezette woonwijk op sociale 

huurbasis ter vergelijking behandelen. De relatief bewonersdichte, 
ecologische woonwijk Schafbrühl te Tübingen was de eerste Duitse wijk 
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op sociale huurbasis volgens bouwbiologische en ecologische 
bouwprincipes. Bovendien betrof het hier een initiatief dat door een 
levensverzekering werd genomen in tegenstelling tot het zelfinitiatief 
van de drie zelfbouwerven te Herzogenrath. De Tübingse overheid, die 
politiek overwegend groen-links georiënteerd gericht is, ging akkoord 
met het voorstel van de levensverzekeringsmaatschappij om een woonwijk 
te realiseren met doorsnee huurprijzen volgens bic-ecologische 
bouwmethodes onder voorwaarde dat de wijk minimaal 50% 3- à 4-
kamerwoningen zou herbergen waarvoor in de studentenstad een grote 
vraag naar is. 

Bovendien wilde ik de Duitse situatie betreffende de ecologische 
bouwtheorie en -praktijk vergelijken met de Nederlandse. Daarom koos 
ik voor De Hooipolder, het eerste naoorlogse woonwerkerf op basis van 
premiekoopwoningen, en voor 't Heem, het eerste woonwerkerf op sociale 
huurbasis, beide in Den Bosch gerealiseerd. Deze twee Nederlandse 
ecologische woonwijken wilde ik vergelijken met een Nederlands project 
dat binnen de vrije sector gerealiseerd was. De keuze viel op de 
Goudse ecologische wijk Ekobouw. Hoewel deze drie Nederlandse 
woonwijken.kleinschalig van opzet zijn, hetgeen de sociaal-ecologische 

grondprincipes ten goede komt, kunnen de toegepaste bouwbiologische en 
bouwecologische aspecten en de geboekte resultaten als uitgangspunt 
dienen voor de toekomstige aangepaste, reguliere sociale woningbouw in 
Nederland. 

'Architecture is the will of the epoch translated into space. 

Until this simple truth is clearly recognized, 

the new architecture will be uncertain and tentive. 

Until then it must remain a chaos of undirected forces. 

The question as to the nature of architecture is of decisive 

importance. · 

It must be understood that all architecture is bound up with its own 

time, 

that it can only be manifested in living tasks 

and in the medium of its epoch. 

In no age has it been otherwise. ' 

Mies van der Rohe, 1924 30 
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HOOFDSTUK 2 
ZEVEN GEREALISEERDE. 

SCOLOGISCHE WOONWIJKEN 

In de volgende paragraaf worden zeven gerealiseerde, ecologische 

woonwijken achtereenvolgens beschreven. De keuze van de bouwmaterialen 

is van invloed op de gezondheid van de mens (bouwbiologisch aspect) en 

op de gesteldheid van het milieu (bouwecologisch aspect) . Eerst worden 

de vier Duitse woonwijken, Haus-Heyden -Hof, Alte Windkunst, Siebenhof 

en Schafbrühl beschreven. Daarna volgen de drie Nederlandse 

woonwijken, de Hooipolder, 't Heem en Ekobouw in § 2.2. Daarnaast 

wordt de betrokkenheid van de bewoners bij het ontwerp en de 

realisatie van de Nederlandse woonwijken bekeken (sociaal-ecologisch 

aspect) . In de volgende paragraaf (§ 2. 3.) wordt de rol en de 

opleiding van de betrokken architecten besproken. Hun opvattingen 

betreffende de bouwbiologie en bouwecologie zullen duidelijk worden 

aan de hand van de door hun gemaakte citaten en de met hun gehouden 
interviews·(§ 2.3.3.). Tenslotte zullen in de laatste paragraaf van 

dit tweede hoofdstuk de gemaakte concessies tijdens de planning en de 
bouw van de ecologische woonwijken worden besproken (§ 2.4.). 

2.1. DUITSLAND 

I Haus-Heyden-Hof, Haus-Heyden-Stra~e 199, Kohlscheid, bij de 

gemeente Herzogenrath, staddeel van Aken. 1 

Gegevens 

materiaalgebruik: 
bouwbiologie: 

bouwecologie: 

sociale ecologie: 

energie zuinigheid: 

aantal gebouwen: 

grootte van terrein: 

totale bouwkosten: 

besparing door zelfbouw: 

planning van de wijk: 

voltooiing van de wijk: 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Trefwoorden 

hout; 
materiaalkeuze; 

grasdaken,serres,wandbegroeiing,onverhard 

terrein, moestuinen; 

gemeenschappelijke planning en bouwen 

bewonersbijeenkomsten en juridische 

opzet; 

hoge isolatie, thermopaneruiten en 

aaneengesloten woonhuizen; 

acht van 145 vierkante meter en een 

gemeenschapshuis van 250 vierkante meter; 

6680 vierkante meter waarvan 1680 
vierkante meter bebouwd; 

1.500.000 mark 

30% op reguliere bouwkosten; 

zomer 1982; 

winter 1984/maart 1985. 
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ALGEMENE BESCHRIJVING 

Het eerste dat ons opvalt als we de Haus-Heyden-Hof naderen, is het 
gebruik van donkerbruine beschot (zie afb. 16). Langs deze wanden 
ranken op di verse plekken klimplanten omhoog. Eveneens springen de 
gedeeltelijk glazen onderbrekingen, die de wintertuinen in 
dakconstructies vormen, in het oog. De roodbruine 
verschillende grasdaken en de aangebouwde serres trekken 

aandacht. 

de wand- en 
dakpannen, 

eveneens de 

Vanaf de straatkant .(Haus-HeydenstraBe) staan de acht woningen 
verdeeld in twee grote aaneengeschakelde eenheden. Deze eenheden staan 
haaks op elkaar om een gebouw: een haaks op de straat staand groot 
houten gebouw. Het laatstgenoemde bouwwerk is het gemeenschapshuis 
(zie afb. 17) . De functie van zo'n huis is afkomstig uit de 
Scandinavische landen waar het 'Allhuset' genoemd wordt. Eveneens 
opvallend is de afwezigheid van bestrating binnen het woonerfterrein. 
Dit geeft een minidorpachtig karakter aan het woonerf. Hiervoor werd 
bewust door de huidige bewoners gekozen, die in een collectief verband 
deze woonwijk hebben ontworpen en gebouwd 
De hofwijk·sluit goed aan bij het westelijk gelegen glooiend agrarisch 
landschap en het beschermde natuurgebied Wiesenthal en staat in schril 
contrast met de aan de overkant van de Haus-Heyden-StraBe vrijstaande, 
volgens de reguliere bouwwijze vervaardigde, woonhuizen. 

De gebouwen 
Het betreft hier acht woonhuizen binnen de experimentele sociale 
woningbou~sector {zie afb. 18). De Duitse norm om binnen de 
huursubsidie te vallen schrijft een maximaal woonoppervlak van 145 
vierkante meter voor. Aan deze voorwaarde werd voldaan. Hoewel de 
houtconstructie niet gebruikali jk is in de woningbouw, wist het 
geplande ontwerp van de bewoners aan alle bouwvoorschriften (hoge 
brandpreventie) te voldoen en werd de bouwvergunning van de gemeente 

Herzogenrath verleend. 

Grondstuk 

Het bouw-en recreatieterrein is via erfpacht aan 
beschikbaar gesteld door de stad Aken, die eigenaar van 
is. Het contract heeft een geldigheidsduur van 88 jaren. 

Grootte van het woonerf 

de bewoners 
dit perceel 

De totaal bebouwde oppervlakte bedraagt 1680 vierkante meter. 
Daarnaast blijft nog 5000 vierkante meter onbebouwd terrein binnen de 
woonwijk over. Dit dient als speelplaats voor de kinderen en 
ontmoetingsplaats voor recreatie van de volwassenen, individuele en 
gezamenlijke sier- en moestuinen en kleinveeteelt: het houden van 
kippen, konijnen en een geit. Bovendien werd een overdekte houten 
fietsenstalling getimmerd. 

Bouwinitiatief 
Het idee om in groepsverband te gaan bouwen en wonen ontstond bij de 
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journalist Gerd Pasch in april 1982. Samen met studerende vrienden was 
hij betrokken bij een kraakactie van een Akens woonpand. De woningnood 
in deze universiteitsstad is schrijnend. 
In de zomer van 1982 verenigden zich de toekomstige wijkbewoners. Het 

waren voornamelijk kennissen en vrienden van de journalist. Hun doel 
om, als collectief, beter en goedkoper te bouwen was ontkiemd. 

Totale bouwkosten 
Het woonerfcomplex heeft uiteindelijk 1. 50 0. 000 mark gekost. In 
vergelijking met reguliere Duitse woonhuisprijzen mag het bedrag van 
165.000 mark per huis goedkoop genoemd worden in 1984. De Duitse bouw
en grondstukprijzen zijn aanzienlijk duurder dan de Nederlandse. Een 
regulier woonhuis kostte f 250.000,- in Duitsland begin jaren •80 

Financiering van het project 
Het bovenstaand bedrag werd door eigen kapitaal en individuele 

kredieten bij de Stadssparkassa bijeen gebracht. Doordat de acht 
toekomstige bewonersfamilies zich aaneensloten tot een 
bewonersvereniging kregen ook de minder. draagkrachtige gezinnen de 
kans om in aanmerking te komen voor een lening bij de banken en 
zodoende de mogelijkheid om door dit groepsverband hun eigen woning 
binnen de woonwijk mee op te bouwen. 
De totale financiering geschiedde door middel van een eigen 
gezamenlijke rekening. Door de collectieve zelforganisatie werd 
uiteindelijk 30 % op de totale kosten bespaard die een bouwfirma voor 

dit werk zou hebben berekend. 

Zelfbouw 
De afzonderlijke arbeid per bewoner werd per oppervlakte van de 
buitenafwerking per huis doorberekend. De zelfhulp werd vergeleken met 
de kosten die ontstaan zouden zijn indien een ondernemer van buitenaf 
hetzelfde werk zou hebben verricht. Het arbeidsloon werd zo 
doorberekend. Wie meer zelf bouwt, hoeft zodoende minder eigen 
kapitaal aan de totale bouwkosten bij te dragen. 

Toestemming van de overheid voor de bouw 
Het project Haus-Heyden-Hof werd als experimenteel bouwinitiatief na 
voldoen aan de wet tel ij ke bouwvoorschrift en door het 
Bundesbauministerium erkend. 2 Dit bespaarde de bewoners soms veel 
bureaucratische rompslomp. Dit woonerf is waarschijnlijk het eerste 

sociale ecologische woonexperiment in Duitsland waardoor de betrokken 
bewoners veel tegenwerking ervaren hebben van de plaatselijke 
instanties. Bovendien werkte de gemeente Herzogenrath uiteindelijk 
coöperatief mee. Zij heeft een gepland bebouwingsplan voor toekomstige 
rijtjeshuizen veranderd ten gunste van door de toekomstige 
bewonersvereniging Haus-Heyden-Hof gewenste percelen in eigendom 
zonder interne begrenzingen. Het benaderen van de betrokken architect 
Christoph Schulten versnelde de afwikkeling van de ambtelijke 
procedures. 

De constructie3 
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Deze bestaat uit een houtskeletbouw en werd door de betrokken bewoners 
bedacht. Zij wilden met een relatief gemakkelijk bouwmateriaal, hout, 
bouwen. Het gemeenschappelijk ontwerpproces voltrok zich in meerdere 
fasen. In eerste instantie wilde men een bouwstof die warm aandoet, 

gezond is en relatief eenvoudig te bewerken is. De houtskeletbouw 
grijpt terug op het Zuidduitse en het Scandinavische traditionele 
vakwerk. 

Bij de planning werd reeds een eenheidsraster vastgelegd vanuit 
overwegingen om kostenbesparend te bouwen: een zogenaamde systeem
bouw! 4 

Statica beslissin~en 
Hiervoor werd door het bewonerscollectief een architect van buitenaf 
bij de constructie betrokken. Christoph Schulten, bouwkundig 
ingenieur, opgeleid aan de RWTH (TU) Aachen. 

Technische gegevens 
Het grondoppervlak van de afzonderlijke woningen varieert tussen de 
120 en 180 vierkante meter. Het oppervlak van het gemeenschapshuis 
bedraagt 250 vierkante meter. Zes woningen hebben een kelder. 
De serres en dakterassen zijn naar het zuiden gericht. Naast drie 
grasdakjes boven het ingangsportiek bestaan de daken uit Toscaanse 
kleipannen. Een huis bezit een grasdak bestaande uit een 
hoogveensubstraat en wortelbeschermende folie. 
De balken voor houtskeletbouw en betimmering komen uit Duitse wouden. 

Interieur~e~evens 

De benedenvloer bestaat uit ongeglazuurde plavuizen. De houten muren 

zijn met gipskartonnen houtvezelplaten, ook wel 'Fermacell-Platten' 
genoemd, bekleed vanwege warmteïsolatie en met het minder ecologisch 
verantwoorde, kunstmatige steenwolmateriaal. Het glas in de 
raamkozijnen bestaat uit thermopane ter isolatie, behalve in de 
serres. Hier zijn enkelvoudige glasplaten gebruikt. Het plafond 
bestaat uit dwars over elkaar liggende houten balken. Deze zijn 
opgevuld met zand. Dit voorkomt geluidsoverlast voor de buren. 
Daaroverheen Z1Jn pavaporplaten, een houtvezelplaat, gelegd die 
eveneens geluiddempend zijn. Het zand dient als warmteïsolatie en 
tevens als geluidsisolatie en versteviging van het plafond. Naast 
centrale verwarming zijn er kachels en open haarden in de woningen 
aanwezig. Er is geen gemeenschappelijke, centrale verwarmingsketel. De 

buitenmuren bestaan uit houten lattenbetimmering en de houtskeletbouw. 
Ertussen bevindt zich een windkartonlaag tegen afkoeling. Tussen de 
kalkzandstenen en de houtskeletbouw bevinden zich piepschuimen platen. 

Sociale aspecten 
De meeste bewoners hebben een studie voltooid. De meerderheid bekleedt 
een onderwijzend beroep. Naast een functionerend zelfbestuur wordt er 
een keer per maand gemeenschappelijk vergaderd. Bovendien zijn er 
culturele avonden en andere activiteiten in het gemeenschapshuis 
gepland. 
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Juridische aspectenS 

De bewonersvereniging heeft haar 
vastgelegd in juridisch bepaalde 

doelstellingen als woongroep 
regelingen voor dergelijke 

woongemeenschappen. De bewonersvereniging heeft gebruik gemaakt van 

het 'Wohneigentumsgesetz' (WEG) en het BGB. In diverse paragrafen van 

deze woningwetregeling staan overeenkomsten tussen de bewoners 

beschreven op het gebied van speculatie, werving van nieuwe bewoners, 

onderlinge financiële hulp in noodsituaties etc. 

Politieke aspecten 

Overwegend stemt men links en groen: SPD en de Groenen. De SPD (Sozial 

Demokratische Parteil is sinds decennia de grootste partij in 
Herzogenrath. 

Voltooiing van het woonerf 

Vanaf oktober 1984 trokken de eerste gezinnen hun woningen in. De 

bouwwerkzaamheden duurden twee jaar. 

II Alte Wihdkunst 6, Haus-Heyden-StraBe 201, Kohlscheid bij de 

gemeente Herzogenrath, staddeel van de stad Aken 

Gegeyens 

materiaalgebruik: 

bouwbiologie: 

bouwecologie: 

sociale ecologie: 

energie zuinigheid: 

aantal gebouwen: 

grootte van terrein: 

totale bouwkosten: 

Trefwoorden 
hout, kalksteen en natuurpleister; 

materiaalkeuze 

grasdaken, serres, wandbegroeiing, grote 
moestuin en bufferzone voor inheemse 

plantengroei; 

gemeenschappelijk ontwerpen en bouwen, 

kinderopvang, speelhuis voor kinderen, 

kindvriendelijke, beschermde binnenhof, 
bewonersbijeenkomsten en juridische opzet 

centrale gasketel van hoog rendement, 8 
vierkante meter zonnecollectoren en 

thermopanerui ten; 

negen woonhuizen van elk 145 vierkante 

meter en een gemeenschapshuis van 250 

vierkante meter; 

4300 vierkante meter waarvan 1490 vierkante 

meter bebouwd; 
DM 1.730.000, DM 180.000 per woonhuis; 

planning van de wijk: na voltooiing Haus-Heyden-Hof, eind 1984; 

voltooiing van de wijk:december 1987. 

ALGEMENE BESCHRIJVING 
Deze ecologische woonwijk is naast de hiervoor beschreven Haus-Heyden

Hofwijk gesitueerd (zie afb. 19). 
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In tegenstelling tot de houtbouw van de eerstbesproken woonwijk 
kenmerkt de Alte Windkunst zich door haar afwisselende bijna vierkante 
en wigvormige huizen, die afwisselend een witte pleisterlaag of een 
antracietkleurig beschot bezitten. De negen woonhuizen en het hierin 
opgenomen gemeenschapshuis omsluiten driekwart van het octagonale 
grondplan. De woonwijk presenteert zich directer naar de straat toe. 
Het ingangsportaal ligt centraal en vormt de doorgang naar de 

onverharde gemeenschappelijke hof. Eveneens vallen de kobaltblauwe 
kozijnen op, die fel contrasteren met de witte kalkpleistermuren. Voor 
enkele woonhuizen is een serre richting straatzijde aangebouwd als 
compensatie voor een balkon aan de binnenzijde van het woonhof. Deze 
contrastrijke opzet geeft het geheel een gesloten hofwijkkarakter dat 
doorbroken wordt door het beglaasde portaal en de serres die een 
doorkijkmogelijkheid bieden. De grasdaken bovenop de woonwijk vormen 
een aangenaam groen, natuurlijk tapijt. 
Bij enig zonlicht doet de gehele wijk Zuideuropees aan. Dit komt 
vooral door de vele tropische gewassen en planten in de serres en de 
hofvorm van de wijk. Daarnaast zal de voorbijganger een uitstekende, 
glazen piramidale dakconstructie opvallen die boven de andere 
grasdaken uittorent en zich boven het gemeenschapshuis boven de 
centrale hofingang bevindt. 

De gebouwen (zie afb. 20> 
Er zijn negen wooneenheden en een gemeenschappelijke eenheid aan 
elkaar gekoppeld rond een octagonale binnenhof. Zeven woonhuizen zijn 
eigendom van de bewoners, terwijl twee eenheden als sociale 
huurwoningen fungeren. Het binnenhof is onverhard, met gras bedekt en 
dient als afgeschermd speeldomein voor de kinderen uit de woonwijk en 
kinderen uit de straat. Er zijn verschillende klimrekken, wippen en 
een zandbak aanwezig. 

Grondstuk 

Het grondgebied werd door alle betrokken toekomstige bewoners 
gezamenlijk gepacht en niet onderverdeeld in percelen. De bewoners 
pachten dit woonterrein evenals het voorafgaand beschreven project van 
de stad Aken, die eigenaar hiervan is onder dezelfde voorwaarden. 

Grootte van het woonerf 
De totale oppervlakte van de Alte Windkunst bedraagt 4300 vierkante 
meter waarvan 1490 vierkante meter door bebouwing in beslag wordt 
genomen. 
Ieder gezin bezit een stukje tuin aan de achterzijde of voorzijde van 
het woonerf. Er is veel speelruimte voor kinderen aanwezig. Bovendien 

hangt er een volleybalnet. De bewoners ontmoeten elkaar op het 
binnenhof dat minimaal verhard is en voornamelijk uit een wild 
begroeid gazon bestaat. Aan de westelijke rand van het terrein ligt 
een gemeenschappelijke moes- en siertuin met een vijver. De groenten 
en sierplanten worden gekweekt volgens ecologische principes. 
Daarnaast wordt het organisch geschikte afval op een composthoop 
gegooid. Dit volkstuinachtig terreintje sluit mooi aan op het er 
achter liggende akkerbouwlandschap hoewel de boer daar helaas 
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chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. De bewoners van de Al te 
Windkunst proberen een verbod van deze bestri jdingsrniddelen bij de 
gemeentelijke overheid tot stand te brengen. 

Bouwinitiatief 
Tijdens de werkzaamheden aan de Haus-Heyden-Hof woonwijk werkten 
enkele toenmalige studenten bouwkunde, verbonden aan de RWTH Aachen 

mee aan dit collectief bewonersinitiatief, te weten de architecte 

Birgit Siebenmorgen en de architect Bodo Frömgen. Bij hen ontstond de 
idee om op gelijke wijze een ecologische woonwijk op te richten door 

zelf gelijkgestemde vrienden en kennissen bijeen te brengen om samen 
hun eigen woonwijk te ontwerpen en te bouwen. De planningsfase vond 
vanaf 1984 tot 1986 plaats. 
De toekomstige bewoners sloten zich aaneen tot een woongemeenschap en 
streefden ernaar door eigen bijdrage en een goedkoop ontwerp en 

goedkope uitvoering een architectonische eenheid door coöperatieve 

samenwerking te bewerkstelligen. Hun doelstelling was vooral 
ecologisch, voornamelijk sociaal-ecologisch, en bouwbiologisch te 
bouwen. 

Constructie 

Bij deze wijk is een combinatie van kalkzandsteenmuren en houten 

beschot van Oregon-pine toegepast. Dit hout hoeft niet behandeld te 
worden en bezit een antracietkleur. 
De fundamenten 

Deze bestaan uit betonnen stroken waarop een 36,5 cm hoge kalkstenen 
muur is seld. Hierop rusten de schotten die aan de achterkant met 
hoogfrequent-isolatiemateriaal zijn bekleed, namelijk met 'Fermacell

Platten' die uit gipskartonnen houtvezels zijn opgebouwd en waarachter 
zich de kalkstenenmuren bevinden. 
De scheidingswanden 

De huizen Z~Jn gescheiden door muren van beton en bevatten 

pavaporplaten, die goed uiddempend werken (zie interieur Haus

Heyden-Hof) . 

Begane grond 
In zes huizen zijn cernenten vloeren gestort bovenop de kalkstenen 

muren en in drie huizen is voor een houten vloer gekozen. 
De plafonds 

Deze bestaan. uit houten balken die in de kalkstenen muur verankerd 

zijn en door dwarsbalken verstevigd zijn. De houten plafonds zijn 

verstevigd met luchtdoorlatende leemstenen tussen de dwarsbalken. 

Het dak 

De houten dakconstructie is opgevuld met isofloc, een 
celluloseïsolatie bestaande uit kringloop krantepapier en versnipperd 

houtafval. Onder het hoogveensubstraat, dat als voedingsbodem voor het 

grasdak dienst doet, is een vocht- en wortelbeschermende kunststoflaag 
gelegd (zie afb. 21) . 

De wateropyangreservoirs. 
Deze leiden het overtollige water af en dienen om de w.c. te spoelen. 
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Interieurgegevens 
De houten vloeren zijn met natuurlijke harsen en bijenwas 
geïmpregneerd of ongeïmpregneerd. De binnenwanden zijn met leem

pleister behandeld op de pavaporplaten. De houten deuren, vensters en 
trappen zijn in het interieur onbehandeld gelaten en duidelijk 
zichtbaar gehouden. 

De vestibules zijn uit sparrehout gemaakt en hebben vloeren van kurk. 
De verwarmingselementen worden door een centrale verwarmingsketel van 
hoog rendement van warm water voorzien. Daarnaast zijn er 

onafhankelijke open haarden en tegelkachels of fornuizen geïnstalleerd 
in de keuken. 
De houten kozijnen zijn behandeld met natuurlijke verf op lijnolie

basis. 

Sociale aspecten 

De meeste bewoners hebben gestudeerd en zijn beroepsmatig als docent 
of ingenieur werkzaam. De vier betrokken architecten wonen allen in 
deze woonwijk en hebben hier hun bureau. Dit archi teetenteam heeft 
zich voornamelijk gebaseerd op het handboek Das ökologische 
Heimwerkerbuch 7. 

Naast het oprichten van de zelfbouwende-bewonersvereniging bestaan er 

andere gemeenschappelijke initiatieven. Iedere twee weken vindt er een 
bewonersbijeenkomst plaats, zijn er mogelijkheden om samen te eten, 

samen te wassen en vinden er bijeenkomsten in het gemeenschapshuis 
plaats. Eveneens zijn er gezelligheidsavenden en staat er een 
tafeltennistafel in de inkomsthal onder het gemeenschapshuis. 
Drie gezinnen letten afwisselend op elkaars kinderen. Een 
gemeenschappelijke auto wordt door drie gezinnen gedeeld. Een grote 
nadruk bij de planning van de hofwijk lag bij de kindvriendelijkheid 
ervan. 

Sociaal-economische aspecten 

Er geldt een contract om bewoners bij financiële moeilijkheden 

onderling te steunen en er is juridisch vastgelegd om geèn speculatie 
te bedrijven. Bij verhuizing mogen de blijvende bewoners de nieuwe 
woongegadigden zelf uitkiezen. 

Politieke aspecten 

Ook de Alte Windkunst-bewoners stemmen op de sociaal-democratische SPD 

of de alternatief georiënteerde Grünen. 

Huursubsidie bij bouwkosten 
De oppervlakte van de woningen varieert van 120 tot 180 vierkante 
meter. Omdat de 'Trockenraum' (droogruimte voor de was) niet door de 
overheid als woonoppervlakte gezien wordt, komen alle bewoners, al 

naar gelang hun salaris, in aanmerking voor staatssubsidie. Acht jaar 
lang kan men 5% van de bouwkosten van de belasting aftrekken. De 

subsidie van de overheid is eveneens aan het aantal kinderen 
gekoppeld. 
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Financiële aspecten 

De totale bouwkosten bedroegen uiteindelijk 1. 7 30. 000 mark. De 

bouwkosten per kubieke meter bedroegen 248 mark, terwijl de bouwkosten 

per vierkante meter 1161 mark bedroegen. 

Financiëring yan het complex 

Het project werd door de gemeente 
experimenteel bouwinitiatief erkend 

Herzogenrath als ecologisch 
en viel na voldoen aan de 

bouwvoorschriften binnen de sociale woningbouwsector. De gemeente 

maakte echter bezwaar tegen het overheersende houtgebruik zoals bij de 

Haus-Heyden-Hof waardoor de bewoners en de Planungsgruppe Alte 

Windkunst overeenkwamen om afwisselend een houten schotbetimmering en 

kalkpleistermuren te kiezen. 

Door het oprichten van een bewonersvereniging verbonden de 

anticiperende bewoners zich als 'Gesellschaft bürgerliches Rechts'. 

Hierin werden eigendomsrechten en het gemeenschappelijk wonen geregeld 
en werd het eenvoudiger om een hypotheek te sluiten. 

Juridische aspecten 

Onderlinge juridische afspraken ZlJn vastgelegd in regelingen volgens 

het WEG en BGB (zie Haus-Heyden-Hof). 

Voltooiing van het woonerf 

Gestart werd in november 1986 met de bouw. De bewoners betrokken vanaf 

december 1987 hun woning. 

III Siebenhof, Haus-Heydenstraee 203, Kohlscheid bij gemeente 

Herzogenrath, staddeel van Aken. 

Gegeyens 

materiaalgebruik: 
bouwbiologie: 

bouwecologie: 

sociale ecologie: 

energie zuinigheid: 

aantal gebouwen: 

grootte van terrein: 

Trefwoorden 
kalksteen, natuurpleister en hout; 
materiaalkeuze en electromagnetisch 

veldonderzoek; 

grasdaken, grijswatercircuit: regenwater 

voor w.c.-spoeling en wasmachine, 

wandbegroeiing; 

gemeenschappelijk ontwerpen en bouwen, 

kindvriendelijke, beschermde binnenhof, 

bewonersbijeenkomsten en juridische opzet 
centrale gasketel van hoog rendement, 

thermopaneruiten en aaneengesloten 

hofwoningen; 
zeven woonhuizen van elk 143 vierkante 

meter en een gemeenschapshuis van 120 

vierkante meter; 

3400 vierkante meter waarvan 1142 



totale bouwkosten: 
besparing door zelfbouw: 
planning van de wijk: 

voltooiing van de wijk: 

ALGEMENE BESCHRIJVING 
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vierkante meter bebouwd; 
DM 1.770.000, DM 265.000 per woonhuis; 

DM 35.000 
najaar 1988 

eind 1990. 

De woonwijk 'Siebenhof' ligt aan een verkeerskruispunt (zie eveneens 
afb. 19). Door de hofvorm zijn de zeven woonhuizen als een burcht 
afgeschermd van het verkeerslawaai. In tegenstelling tot de beide 
voorafgaande woonwijken valt de Siebenhof op door het geheel 
witgepleisterde uiterlijk. Alleen de ingang tot het binnenhof is 
geaccentueerd door het roodbruine kleurgebruik van de muren. Deze door 
glas afgesloten ingang vormt de begane grond van het erboven liggende 
gemeenschapshuis. Qua grootte is dit gemeenschapshuis tot de helft 
gekrompen in vergelijking tot de Haus-Heyden-Hof en de Alte Windkunst, 
namelijk 120 vierkante meter. 
Opvallend -zijn de piramidale dakvensters die boven elk woonhuis 
uitsteken. Deze liggen centraal op elk afzonderlijk grasdak en dienen 
als lichtkoker voor het eveneens centraal gelegen houten trappenhuis 
(zie afb. 22). 
De bruine kozijnen zijn minder opvallend dan de kobaltblauwe van de 
Alte Windkunst. Prachtig op elkaar afgestemd werken de witte muren en 
de groene grasdaken. Gaan we via het ingangsportiek naar het 
onverharde binnenhof dan komen we eerst de houten trap tegen die naar 
de houten eneverdekte galerij leidt. Deze galerij verbindt de eerste 
verdiepingen van de afzonderlijke woonhuizen. Via de bovenvoordeur 
kunnen de bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten en kan men het 
gemeenschapshuis bereiken. Voor elk woonhuis bevindt zich een klein 
voortuintje. De rest van het grote gemeenschappelijke grasterrein is 
bestemd als ontmoetingsplaats voor jong en oud. Voor de kleintjes zijn 
er diverse speeltoestellen aanwezig terwijl er een basketbalkorf 
geplaatst is voor de ouderen. 
De polygonale grondvorm van de afzonderlijk in elkaar geschoven 
woonhuizen geven de woonwijk een typisch karakter door de spitse 
uitstekende muurvlakken. De onregelmatige kozijnen passen goed bij het 
polygonale uiterlijk en geven elk woonhuis een eigen karakter. 

oe gebouwen 
Naast zes stervormige woonhuizen van gelijke grootte, namelijk 143 
vierkante meter en een grotere wooneenheid waarin tevens een 
computerbedrijf gevestigd is, bevindt er zich, evenals bij de Alte 
Windkunstwijk, een centraal aan de kopgevel van de hofwijk liggend 
gemeenschapshuis boven de centrale ingang van de woonwijk (zie afb. 
23). De grootte van het gemeenschapshuis bedraagt 120 vierkante meter. 
Momenteel, voorjaar 1992, is men bezig om dit gemeenschapshuis in te 
richten. 

Het grondstuk 
In tegenstelling tot beide voorafgaande wijken zijn de bewoners 
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eigenaar van het bouwterrein. 

De grootte van het totale woonerf 

Dit omvat 3400 vierkante meter waarvan 1142 vierkante meter bebouwd 

is. Hoewel het 

vierkante meter 

totale woonoppervlak per wooneenheid onder de 145 
ligt om in aanmerking voor een staatssubsidie te 

komen, betreft het hier toch eigendomswoningen (vrije sector). 

Bouwinitiatief 
Na de voltooiing van de tweede ecologische woonwijk Alte Windkunst, 

bleek er voldoende belangstelling onder woningzoekenden te bestaan 

voor een qua opzet en ideologie identiek woonproject. De toekomstige 

bewoners kwamen in oktober 198 8 voor het eerst bijeen om hun 

bouwplannen in samenwerking met de Planungsgruppe Alte Windkunst om te 
zetten in de praktijk. 
Inmiddels (vanaf eind 1988) bevond zich het gemeenschappelijke 
architectenbureau Planungsgruppe Alte Windkunst in een werkruimte 
naast het gemeenschapshuis van de Alte Windkunst. 

ÎQtgl~ QQYW~Q~t~D ~~~ WQQD~~Dh~id inçlY::ïi~f .6TW 
Zuivere bouwkosten DM 190.000 
kosten voor buitenvoorzieningen DM 8.000 

nevenbouwkosten DM 30.000 

kosten voor aansluiting DM 2.000 
zelfhulp berekende kosten DM 35.000 
Totale bouwkosten DM 265.000 (inclusief BTW) 

CQnstruçtie 

Poroton- (een poreuze kleisteen) en kalkzandstenen muren gecombineerd 
met houtskeletbouw vormen de constructie van dit woonerf. 
Fundgment 

Het fundament is samengesteld uit betonnen balken waarop een 36,5 cm 

hoog muurtje uit paratonstenen is opgetrokken. 

Kelderruimte 

Elke woning bezit een kelder. Deze dient tevens als draagvlak voor de 

buitenschaal. 
Muurwerk 

De muur is opgebouwd uit porotonsteen . 
.euitenmuren 
Aan de buitenzijde zit een kalkpleisterlaag. De paratonmuur draagt het 

houten plafond van de begane grond, de eerste verdieping als ook de 

houten dakconstructie. 

l:lak 
Er is isofloc, een cellulosesubstantie verkregen uit oud papier en 
versnipperd houtafval, gespoten als warmteïsolatie tussen de houten 

dakbalken. Op elke woning bevindt zich een grasdak. Tussen de 

voedingsbodem en de houten dakconstructie is een vochtisolerende 

kunststoffolie gelegd. 
Piramidale glazen dakvensters 

Deze glazen grasdakopeningen dienen om de centraal in het woonhuis 
liggende trappenhuizen van licht te voorzien. 



Interieurçegevens 
De essehouten vloeren 
houtskelet-bakken van de 
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zijn met natuurhars behandeld. Achter de 
binnenmuren zijn gipskartonplaten, fermacell 

genoemd, bevestigd, die met een moeraskalkpleister zijn behandeld. 
Deze fermacell- en pleisterlagen zorgen ervoor dat de ademende functie 
van de wanden intact blijft. Bij de vloerbedekking is afwisselend 

gebruik gemaakt van kurkplaten, houten planken en parkethout. De 
woningscheidende muren zijn opgetrokken uit porotonstenen (lichte 
póreuze kleisteen) Ze zijn bekleed met hoogwaardige geluidçlempende 
isolatieplaten, gutex-platen genoemd. Deze gutex-platen zijn 
vervaardigd van een multiplex houtvezel De houten trappen bevinden 
zich in het midden van de woonruimtes omdat er geen steunmuren 
aanwezig zijn. Door deze plaatsing wordt ook geluidsoverlast bij de 
buren voorkomen. Tussen de houten dwarsbalken van het plafond liggen 
leemstenen ter versteviging waarover een pavapor-laag gelegd is tegen 
geluidshinder van voetstappen op de houten vloeren. 
De deuren bevinden zich op de begane grond. Ze zijn bereikbaar door 
een klein privétuintje. Daarnaast kan men elkaar op de bovenverdieping 
ontmoeten via de verbindingstrap. Deze leidt vanaf twee plaatsen op 
het binnenhof naar de galerij omhoog. De terugspringende houten 
kozijnen zijn met natuurlijke lijnolieverf geïmpregneerd. Elk houten 
raam is voorzien van thermopaneruiten ter isolatie. Alle 
houtconstructies zijn goed zichtbaar gehouden voor het oog. Het hout 
is zelden geïmpregneerd. Enkele gezinnen gebruikten bi jenwas als 
preventie tegen vingervlekken. De piramidale dakopening bestaat uit 
schuin omhoog staande houten balken waarin glazen ruiten gelegd zijn, 
vormen tezamen de dakluifel. Een centrale gasbrandkachel van hoog 
rendement voorziet alle radiatoren en warmwaterboilers in elk woonhuis 
en gemeenschapshuis van warm water. Op de dakranden bevinden. zich 
regenwaterreservoirs met een dubbel afwateringssysteem naar de 
afzonderlijke wooneenheden. Het hemelwater dient voor de doorspoeling 
van de w.c. en waterleverantie van de wasmachine. 

Sociale aspecten 
Evenals bij de Haus-Heyden-Hof en Alte Windkunst zijn de zeven 
betrokken families van de Biebenhof nauw betrokken geweest bij de 
planning en de bouw van hun woonwijk. De werkzaamheden door zelfbouw 
bespaarden de actieve bewoners gemiddeld 35.000 mark. Door een 
bewonersvereniging te stichten waren er wederom garanties geschapen 
voor een eventuele financiële terugval van een of meerdere families 
tijdens de bouwfase. 
Naast een zelfbestuur voor de coördinatie van financiële en sociale 
zaken vinden er naar eigen behoefte bijeenkomsten plaats. 
Gegevens over gemeenschappelijke aspecten had ik helaas nog niet tot 
mijn beschikking. De reden is eenvoudig: de bewoners zijn pas in 1990 
ingetrokken! Bij mlJn laatste bezoek, in àpril 1992, werd mij 
medegedeeld dat na inrichting van het gemeenschapshuis meer sociale 
activiteiten zullen plaatsvinden. 

Sociaal-economische aspecten 
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Sociaal-economische aspecten 

Alle bewoners hebben gestudeerd. De meesten zijn van beroep. 

Slechts een vrouw heeft niet gestudeerd en is huisvrouw. Een bewoner 

bezit een computerbedrijf, dat naast zijn woonhuis is gebouwd. 

Hierdoor wordt het woonwerkverkeer ontlast. Een combinatie van wonen 

en werken wordt vaak als een ecologisch en economisch voordeel gezien. 

Politièke aspecten 
De politieke voorkeur van de bewoners is duidelijk links/groen 

georiënteerd: SPD en de 'Grünen'. 

Juridische regeling 

Zie Haus-Heyden-Hof. 

Financiële aspecten 

De totale bouwkosten bedroegen 265.000 mark per gezin inclusief BTW en 

terreinvoorzieningen. 

Voltooiing van de Siebenhof 

De bouw begon in oktober 1988. Vanaf juni 1989 trokken de eerste 

in, de laatsten in de zomer van 1990. 

IV Schafbrühl, Berlinerring 39-75, Tübingen, deelstaat Baden

Würtemberg (zie afb. 24) 

materiaalgebruik: 

bouwbiologie: 

bouwecologie: 

sociale ecologie: 

energiezuinigheid: 

aantal gebouwen: 

Trefwoorden 

kalk- en porotonsteen, pleister en hout; 

materiaalkeuze vereist door de levensverzeke
ring als opdrachtgever, de verwarmings- en 

sanitaire planning en elektromagnetisch 

veldonderzoek; 
serres, moestuinen, composthoop, inheemse 

beplanting, watervormgeving, onverhard 

terreinen en natuurlijke berm als 

geluidswal; 

gemeenschappelijke deelname aan de 

bouw van de waterval, kindvriendelijkheid 

door veel speel- en bewegingsmogelijk

heden en toestellen; 

'Fernwärmesystem' en hoge isolatie; 

110 woningen verdeelt over negen 

woonhuizen, de grootte van de woningen 

varieert van 39 vierkante meter tot 110 

vierkante meter, een bio-dynamisch 

winkelpand en een antroposofische 
artsenpraktijk; 
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huurprijs: de huurprijzen variëren van DM 390 tot 
DM 1200 ; 

grootte van terrein: 1,3 ha oftewel 13.000 vierkante meter; 
totale bouwkosten: DM 27.000.000 
planning van de wijk: eind 1982 
voltooiing van de wijk:l985. 

ALGEMENE BESCHRIJVING 
De wijk ligt boven aan een steile heuvel. Ze valt onmiddellijk op 

vanwege de gewolkte pastelkleurige muren, de gevarieerde dakvormen, de 
gedeeltelijk houten wandbekleding en een overdekte houten 
parkeergarage van twee verdiepingen aan de zuidrand van de woonwijk. 
Langs de oostelijke zi is een pergola-achtige houten constructie 
over het voetgangerspad aangelegd waarlangs klimplanten groeien en aan 
weerszijden van het voetpad is een kleine berm waarin struikgewassen, 

bodembedekkers en wilde planten hun gang gaan. 
De woonwijk Schafbrühl staat in schril contrast met de monotone 
hoogbouwfl-ats uit de jaren zestig en zeventig van deze eeuw, 
Waldhäuser Ost geheten, die er vlakbij staan. 
Indien we de binnenplaats vanaf het noorden benaderen valt ons meteen 
een sterke daling naar het zuiden toe van de wijk op. De bodem is 
onverhard. Hier en daar ligt een platte natuursteen die naar een pad 
verwijst. Rijk gevarieerde tuintjes met diverse rotsplantjes en 
bodembedekkers en opgestapelde keien vormen rotstuintjes, die 
afgewisseld worden met moestuintjes waar naast sierplanten en heesters 
tussen allerlei grasgewassen staan. 
Een lager gelegen, onverhard rond pleintje dient als ontmoetings-, 

ontspannings- en kinderspeelplaats. In het midden van dit pleintje 
staat een houten klim-, kruip- en glijhut voor de kleintjes, een grote 
zandbak en een houten wiptoestel. Her en der staan beukebamen en 
hazelaars, fruit- en sierbomen verspreid. Dalen we tussen de 

woonhuizen af dan komen we iets verderop een achtvormige 
schalenconstructie op de bodem tegen. Deze 'virbela' zorgt voor een 
reiniging van het regenwater dat via leidingen en opvangreservoirs van 
de daken naar deze waterval stroomt. Door de val en de achtvorm wordt 
het water gezuiverd en zuurstofrijk (zie afb. 25). Aan de linkerhand 
zien we een biodynamisch winkeltje op de begane grond van een 
woonhuis. Lopen we verder langs het watervalletje omlaag dan ontdekken 
we dat het water via een moerasje met allerlei moerasbeplanting 

uitmondt in een betrekkelijk grote vijver waar eveneens drie 

woonhuizen om gegroepeerd zijn. In een woonhuis is tevens het 
architectenbureau, nummer 47a, gevestigd. Verderop, onder een 

bruggetje, slingert het vijverwater via een meandervorm tenslotte door 
sluizen, die door kinderen (en volwassenen) geopend of gesloten kunen 
worden, versneld of vertraagd verder als een beekje richting 

stilstaand plas je, omgeven door grote keien en natuurstenen. Over 
gestapelde stenen in het plaswater kan men heen en weer springen. 
Boven de rots- en keiheuvel ligt een woonhuis. Aan het einde van het 
plasje beland, voert een rijk begroeid paadje, tussen twee woonhuizen 
gelegen, ons weer terug naar de straat, de Berlinerring. Aan de 
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rechterhand komen we op het begroeide dak van de houtskeletgarage. 

Indien we bij de grote v~Jver rechtsaf slaan komen we op een 
zandgrindpad uit dat langs de westkant van de Schafbrühl slingert. 
Benaderen we de wijk via dit westelijke zandgrindpad dan zien we 

indien we in noordelijke richting weer omhoog lopen aan onze 
linkerhand, eerst glooiende grasvelden waar-achter sportvelden van de 

naburige school liggen en hogerop aan onze linkerhand wederom een 

verhoogde, rijk begroeide berm die als geluidswal voor de druk 
bereden straat, Waldhäuser StraBe, dient en aan de rechterhand een 
andere speeltuinplaats waar naast houten loop- en springpaaltjes, een 
houten schommel en een klimrek staan (zie afb. 26). 
Het totaalbeeld van deze groene en zeer afwisselend ogende woonwijk 
van negen verschillend gevormde gekleurde woonhuizen met overhangende 

steile pannendaken met hun uitspringende zuidwestelijke 'Wintergarten' 
lijkt op een minidorp waar de mens en de natuur weer dichter bij 
elkaar gekomen zijn. Voor kinderen van diverse leeftijden is het een 

waar paradijsje met veel speelruimte. Bovendien bemerkte ik door het 
gezang en gefluit dat meerdere vogelsoorten zich hier genesteld 
hebben. Een overzichtelijke, dichtbevolkte woonwijk behoeft dus niet 

een verschraling van de aanwezige fauna en flora te betekenen indien 
men ecologisch verantwoord plant en bouwt. 

De gebouwen 

De in totaal negen woonblokken zijn gegroepeerd rond drie woonhof 
De noordzijde van elk woonblok is uitgerust met een koude-buffer in de 

vorm van een bijkeuken annex balkon (zie afb. 31). Aan de zuidkant van 
de woonblokken bevindt zich een zogenaamde Wintergarten, een serre op 
het zuiden, om optimaal gebruik te maken van de zon. De woonhuizen 
zijn tussen de twee en vier verdiepingen hoog. In de negen gebouwen 
zijn 111 woningen gehuisvest, een architectenbureau, een biodynamisch 

winkeltje en een artsenpraktijk. De woningen variëren tussen de 39 en 

110 vierkante meter grondoppervlakte en zijn als volgt onderverdeeld: 

34 1-kamerwoningen 
2 1,5-kamerwoningen 

25 2-kamerwoningen 
9 3-kamerwoningen 
8 3,5-kamerwoningen 
27 4-kamerwoningen 
6 4,5-kamerwoningen 
Tegen de zuidrand van de ecologische woonwijk is een twee verdiepingen 

hoge parkeerplaats gebouwd waarop een groen dak is aangelegd. Behalve 

62 overdekte zijn er nog 40 onoverdekte parkeerplaatsen. Daarnaast is 

er nog gelegenheid om op het gemeenschappelijke parkeerterrein de auto 

te stallen. 8 Deze overeenkomst is gesloten met de zuidelijk gelegen 
basisschool. 

Bouwinitiatief 

Uitzonderlijk mag het initiatief van een grote Duitse 

levensverzekeringsmaatschappij, de Karlsruher Lebensversicherung AG, 

zeker genoemd worden. Na slechte ervaringen te hebben gehad binnen de 
reguliere bouwsector in de jaren zestig en zeventig nam de 
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levensverzekeringsmaatschappij in dit geval een architectenbureau in 
de hand dat bekend was met bouwbiologische en ecologisch verantwoorde 
bouwwij zen. 
De opdrachtgever wilde een bouwwijze die duurzaam zou zijn zonder veel 

reparatiekosten zoals betonrot en die een gezond binnenklimaat zou 
scheppen tegen een betaalbare huurprijs. 9 

De universiteitsstad Tübingen telt vele studenten, veel jonge gezinnen 

en bij de universiteit betrokken personeel. De vraag naar betaalbare, 
kindvriendelijke en gezonde woningen is ontzettend groot. 
De stad Tübingen stelde het terrein van 1, 3 hectare groot, na 
bestemmingswijziging, in dienst van het geopperde plan van een 
experimentele, op huurbasis opgezette en ecologisch verantwoorde 
woonwijk. 

De Karlsruher Lebensversicherung nam contact op met bouwbiologisch 
ervaren architecten. 
Sambeth-buro. De 

Allereerst werd contact genomen met het B. M. 
grootte van de opdracht kon het kleine 

architectenburo niet aan. De Planungsgruppe Schafbrühl werd opgericht 
en deze nam de bouwtaak om een ecologische woonwijk op sociale 
huurbasis te realiseren aan.lO 

Woondichtheid 
Vergelijken we het aantal bewoners dat binnen deze woonwijk woont en 

leeft met het totale oppervlak (= 1.3 ha) dan constateren we dat er 
een relatief hoge woondichtheid gerealiseerd is door maximaal vier 
verdiepingen hoog te bouwen. 

Grondstuk 
De stad Tübingen heeft na wijziging van het bestemmingsplan het 

grondgebied waarop de woonwijk Schafbrühl gerealiseerd is ter 
beschikking gesteld voor sociale woningbouw. De Karlsruher 
Lebensversicherung AG, bouwinitiator en eigenaar van het grondstuk, is 

naar bouwbiologische en ecologische architecten op zoek gegaan. 

Constructie: Woord vooraf; 

De bouwheer, de Karlsruher Lebensversicherung AG, stelde een 

bouwbiologisch bouwconcept als voorwaarde voor het project. 
Fundering 

Deze bestaat uit kalkbeton met een minimale bewapening. Het 
betonmengsel is kwartsarm zodat het radon-gehalte minimaal is. 
Kelder 

De vloer is uit porisostenen (een andere naam voor poroton) bakstenen 
met zaagmeel verlicht en gemengd, in combinatie met kalkcement. 

Ml.u:en. 
Porisostenen vormen samen met een gewolkt mineraal 
verfstructurenpatroon de buitenmuren. Sommige gedeeltes zijn met ruw 
zaaghout afgewerkt dat behandeld is met natuurharsen. De binnenmuren 

bestaan uit kalkzandstenen zonder behang om de ademende functie te 
behouden. De muren zijn met natuurharsdispersieverf of caseïneverf 

bestreken. Deze verven zijn duurzamer gebleken dan de eveneens milieu
vriendelijke op waterbasis. De duurzaamheid van een materiaal wordt 
eveneens in beschouwing genomen naast de ecologische verantwoording. 
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Later, in hoofdstuk 3, zal dit icht worden aan de hand van een 

milieu-matrix. Dit is een maatstaaf om de milieu-vriendelijkheid van 

toegepaste bouwmaterialen te toetsen (zie bijlage 3) . 

Interieurgegevens 
De vloer is met kurklinoleum belegd. 11 De plafonds worden gevormd door 
onbehandelde houten balken. Het hout van de deuren en vensters is 

behandeld met natuurharsolie en bijenwas. In de badkamer en op de 
w.c.-vloer z~Jn plavuizen gelegd. De zolderverdieping is in 

houtskeletbouw uitgevoerd, met als opvulling baksteen. De buitenwand 

van deze zolderverdieping is aan de buitenzijde geïsoleerd met 

steenwol en verder afgewerkt met houten delen. Het dak bestaat uit een 
vurehouten raamwerk dat met boraxzouten is geïmpregneerd en een 

dakbedekking van keramische dakpannen. Het dak is geïsoleerd met 
steenwol en als windkerende laag is natuurkrepp (bouwpapier) gebruikt. 

Grote dakoverstekken beschermen het houtwerk aan de buitenzijde. 

Serre en balkon 
Voor de serres (aan de zuidzijde) en de balkons is gebruik gemaakt van 

lijmhoutconstructies. De vloer van de serre bestaat uit keramische 
tegels en de zijwanden uit massief kalkzandsteen. Deze materialen 
dienen o.a. als opslag voor warmte overdag; 's nachts wordt de warmte 

weer afgegeven, waardoor temperatuurschommelingen worden getemperd. De 
serre bestaat verder uit enkel glas, waarvan grote delen uitneembaar 
zijn, zodat men in de zomer over een soort veranda beschikt. 

Verwarming 

De woningen worden verwarmd met verwarmingsplinten en in een enkele 

ruimte {badkamer) met een grote radiator (zie afb. 28). Men heeft 
gekozen voor een radiator omdat dan de temperatuur van het 
radiatoroppervlak relatief laag kan blijven, zodat geen stofschroei 
optreedt. Ook neemt het aandeel stralingswarmte toe met het vergroten 

van het verwarmings-oppervlak. 

In de Woningraad Extra is verder nog te lezen dat de afvalruimte van 

een nabijgelegen warmtekrachtinstallatie wordt gebruikt. Het warme 
water van de installatie wordt door de plinten van het complex 

gevoerd. Door de opstijgende lucht wordt de muur verwarmd en deze 

straalt de warmte uit naar de kamers. 12 

Na.t.eJ:: 
Het afvalwater uit de huishoudens wordt direct geleid naar de 
riolering. Hemelwater en drainagewater wordt via het beekje naar de 
vijver gevoerd. 

Het afvalwater uit huishoudens wordt niet hergebruikt. De w.c. is met 

het oog op besparing van water uitgerust met een goed te doseren 
drukspoeling. 

Deze geschiedt evene.ens via het 'Fernheizsystem'. De warmteuitwis-
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selingssystemen zijn in de kelder geïnstalleerd. De toevoeren worden 

uit geobiologische principes in de buitenkanalen gevoerd. 

Electra 

De electra-installatie is zoveel mogelijk afgeschermd, waardoor de 

bewoner in mindere mate blootstaat aan electromagne~ische straling. Er 

zijn twee netvrijschakelaars aangebracht in de slaapvertrekken. De 

huurder kan op eenvoudige wij ze zelf nog meer netvrijschakelaars 

aanbrengen. De elec-triciteitsleidingen zijn niet, ringvormig 

aangelegd, maar stervormig. Hierdoor wordt bereikt dat de 

electramagnetische velden die worden veroorzaakt door heen- en terug

stroom elkaar voor een groot deel opheffen. Verder is afgezien van 

plafondverlichting; men heeft, vanwege de grotere invloed van electre

magnetische straling door contactpunten in het plafond, gekozen voor 
wandverlichting.l3 

Af2.a..l 
Binnenshuis zijn geen speciale voorzieningen getroffen voor gescheiden 

inzameling, Er staat een glascontainer bij het naburige winkelcentrum: 

metaal, chemisch afval en oud papier kan naar een verzameldepot. Het 

overige afval kan in een van de zes containers die aan de rand van het 

project zijn opgesteld, worden gestort. Op het terrein is een compost

hoop voor organisch afval. 

Sociale as"ecten 

De archi teeten hadden het st reven een goede verstandhouding tussen 

bewoners te stimuleren. Aangezien het hier om een grootschalig 

opgezette woonwijk gaat, in tegenstelling tot de drie eerder 

beschreven kleinschalige woonerven, is de persoonlijke betrokkenheid 

van de bewoners betreffende de opzet, de indeling van de woning en de 

bouw van de woonhuizen miniem. De verantwoordelijkheid van de woonwijk 

ligt duidelijk bij het architectenteam en de opdrachtgever. 

Gezinnen met kinderen krijgen voorrang. Een huismeesterechtpaar 

bevordert het nakomen van het bouwbiologisch-ecologische concept. Een 

bewonersvereniging die een eigengebouwde bakkerij, broeikas 

regeling en nazorg van het groen in de wijk beheert, 

gestimuleerd. 

Sociaal-economische aspecten 

en de 

wordt 

Dit is het eerste ecologische woonproject in Duitsland dat binnen de 

sociale huursector valt. 

De gemeente Tübingen bood de locatie te koop aan, onder de voorwaarde 

dat de koper/projectontwikkelaar huurwoningen zou neerzetten met 

minstens 50% 3 à 4-kamerwoningen. Dit naar aanleiding van de grote 

vraag naar deze woningsector in de universiteitsstad. Het investeren 

in de huurwoningbouw was weer aantrekkelijk geworden door een 

subsidieregeling voor dergelijke projecten. Gedurende tien jaar wordt 

in afnemende mate huursubsidie verleend. 

Financiële aspecten 

De huurprijs ligt naar grootte en naar plaats tussen de 7,- en 9,-
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mark per vierkante meter. Daarnaast zijn er nevenkosten voor de 
huismeester, water, afwatering enz. van 1,50 mark per vierkante meter 

en een maandelijkse vooruitbateling voor verwarmingskosten en 
warmwater van 1,50 mark. per vierkante meter. 
Resumerend ligt de huurprijs tussen 10,- mark en 12,- mark per 
vierkante meter. Een eenkamerwoning van 39 vierkante meter kost 
minimaal 390,- mark. De maximale huurprijs bedraagt 1220 mark voor een 

vieren-eenhalfkamerwoning. 
De grootte van een viereneenhalvekamerwoning bedraagt 110 vierkante 
meter en is zodoende groter dan een doorsnee Nederlandse en Duitse 
woning voor een vierpersoonshuishouden. 
Deze huurprijzen zijn zeker gezien de Duitse normen aanvaardbaar. Een 
eenkamerwoning kost al snel meer dan 400 mark. Bovendien zijn de 
energiekosten laag.in de Schafbrühl-wijk. 

Politieke aspectenl4 

In de universiteitsstad 
potentieel Grünen-kieze~s. 

Tübingen zijn naast de SPD liefst 20% 

De plaatselijke politieke voorkeur voor 
groen-linkse ideeën heeft zeker bijgedragen aan de voltooiing van dit 

pro 
In tegenstelling tot de politieke situatie in Herzogenrath, waar de 
socialistische SPD reeds decennia een meerderheid bezit, is in 
Tübingen sprake van een coalitie van SPD en de Grünen. Door het sterke 
groene kiesgedrag zijn hier de alternatieve belangen sterk 
vertegenwoordigd. 

Voltooiing van de woonwijk Schafbrühl 
De woningen van de woonwijk werden in het najaar van 1985 door de 

bewoners betrokken. 
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2.2. NEDERLAND 

I. De Hooipolder, .ecologische woonwijk in de uitbreidingswijk 
Maaspoort van Den Bosch. 

Gegeyens 

materiaalgebruik 

bouwbiologie: 

bouwecologie: 

sociale ecologie: 
inspraak 

energie zuinigheid: 

aantal gebouwen: 

grootte van de huizen: 

totale bouwkosten: 

planning van de wijk: 

voltooiing van de wijk: 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Trefwoorden 
hout (Finse logs) en leem; 

materiaalgebruik en electra-magnetisch 

bodemonderzoek; 
grasdaken, onverhard terrein, lemen tus
sen wanden; 
gezamenlijke zelfbouw, participatie en 
bij ontwerp en bouwen en gezamenlijk 

autogebruik; 
stralingswarmte door tegelkachel; 

16 premie A-woningen, al dan niet 

voorzien van een werkplaats en een 
gemeenschapshuis; 
2 types woningen: 4 modulen (70,5 
vierkante meter grondoppervlakte) of 6 
modulen (105,8 vierkante meter 
grondoppervlakte); 
de stichtingsprijzen van de woonhuizen 
variëren van flOO.OOO,- tot f 136.000,
en de grondstukprijs f 22.500,- per 
woonhuis; 

najaar 1984; 

zomer 1987. 

De massief houten huizen met hun vrolijk gekleurde deuren en kozijnen 

vormen een welkome begroeting en werken uitnodigend in tegenstelling 
tot de grijze, betonnen of eentonige bakstenen nieuwbouwwijken, die 
tesamen de Maaspoort vormen. 'De Hooipolder', het eerste gerealiseerde 

MW2-project is gelegen aan de noordelijke rand van de Maaspoort. De 

ecologische woonwijk is omsloten door reguliere woonhuizen behalve in 
noordelijke richting, daar grenst de wijk aan een beekje waarachter 

zich een uitgebreid weiland uitstrekt. Zuidwestelijk van de wijk is 
later de tweede MW2-wijk, 't Heem, gebouwd, welke eveneens opvalt door 

haar bouwwij ze; echter minder dan De Hooipolder. Opvallend zijn 

uitstekende houten balken van 1, 50 meter op de hoogte van de 
verdiepingsvloer op alle hoekpunten uit de gevel. Hiertussen zijn 
draden gespannen, waarover bladverliezende klimop groeit. Zo ontstaat 

een natuurlijke zonwering. De uit de gevel stekende "oren" kunnen 

tijdens de bouw als oplegpunt voor steigers dienen en na de bouw voor 

onderhoud. Het groene gezicht van De Hooipolder wordt vooral bepaald 
door de grasdaken op elk woonhuis en de rijk gevarieerde, onverharde 

tuintjes van de bewoners: een lust voor het oog. De hooipolder is 
bereikbaar via een verhard pad dat doodloopt. Het geheel roept een 

impressie van een Scandinavisch vissersdorpje op (zie afb. 29) . 
Tijdens mijn bezoek op een regenachtige herfstdag (23 september 1991) 
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wist deze wijk mijn tijd en aandacht te stelen en stemde zij mijn 

humeur door haar rustige, vrolijk uiterlijk gunstig. Onder mijn 
paraplu genoot ik van de aangename, warme woonhuizen en fraaie 

tuintjes terwijl het regende. 

De gebouwen <zie afb. 30l 
Zestien massieve houten huizen, gedeeltelijk voorzien van 

werkplaatsen, en het gemeenschapshuis, allen van een grasdak voorzien, 
staan hier langs een doodlopend steegje verspreid. De schoonheids
commissie liet een afwijkend dakrichtingspatroon binnen de wijk, 

rekening houdend met de naburige huizen, niet toe waardoor er slechts 

gedeeltelijk door de architect en de bewoners rekening gehouden kon 
worden met passieve zonne-energie door de huizen noord-zuid te bouwen. 

Grootte van de woning 
De kleinste woning bestaat uit twee modulen op de begane grond en twee 

modulen op de eerste verdieping, welke tezamen 70, 5 vierkante meter 

woonoppervlakte opleveren. De grootste woning bevat zes modulen 
hetgeen neerkomt op 106 vierkante meter woonruimte. 

Totale bouwkosten 
De werkwijze met modulen drukt de bouwprijzen omdat men gebruik maakt 
van standaardisatie. 
De gemeente Den Bosch stelde de bouwgrond voor het eco sch 
experiment, MW2-project geheten, ter beschikking (Den Bosch neemt een 

voortrekkersrol in betreffende alternatieve woonwijzen). De 
grondstukprijs bedraagt f 22.500,- per woning. De stichtingskosten 
variëren tussen f 100.000,- en f 136.000,- (exclusief garages en 

werkplaatsen). De woningen zijn gerealiseerd binnen de premie A 
sector. De architect heeft geen moeite gehad om binnen dit geldbestek 
deze ecologische woonhuizen te realiseren. 

Zelfbouw 

Het eenvoudige bouwsysteem is verkregen door gebruik te maken van een 

houtskeletconstructie. De practische zelfbouw garandeert door de 
overzichtelijkheid en het inzicht in het systeem de betrokkenheid van 
de bewoners. Dezelfde reden gold bij de Haus-Heyden-Hofbewoners om 

voor dit systeem te kiezen zoals we reeds eerder lazen. 
De grootte van de woningen varieert afhankelijk van het aantal modulen 
waaruit ze zijn opgebouwd. Een module bestaat uit balken (wanden) met 

een binnenmaat van 4,2 x 4,2 meter, al dan niet met openingen. 

Constructie 

De gegevens zijn van het Archi serviceburo, ir. Renz Pijnenborgh. 
De fundering 

Uit geobiologische redenen is gekozen voor betonnen palen van zeven 

meter lengte met daaroverheen ringbalken van oregonpine 

(douglassparrehout) waartussen houten begane-grondvloerbalken zijn 
opgehangen. Hierop rust een massief houten bloksysteem. Door deze 
bouwwijze is een betonnen ringfundering met wapeningsstaal vermeden. 
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De begane grond 

Tussen de vloerbalken van de begane grond is ter isolatie een lichte 

vulling van geëxpandeerde kleikorrels met leem aangebracht met daarop 
grenen houten vloeren. Dit pakket is warm in de winter en koud in de 

zomer. Het leem heeft tevens goede vocht- en temperatuurregulerende 
eigenschappen. 
De muren 

Hier is een bloksysteem toegepast. De woningen en werkplaatsen zijn 
opgetrokken uit massief grenen balken, ook wel logs genaamd, van 7 cm. 

dikte. De balken zijn uit Finland afkomstig. 

Dit systeem is gekozen omdat het geschikt is voor zelfbouwers, 
milieuvriendelijk is en bouwbiologische goede eigenschappen bezit. De 
verdiepingsvloer en het dak bestaat uit vuren balken en sporen met 

vuren beschot. 

De scheidingswanden 

Omdat een houten huis relatief weinig accumulerende massa heeft, z~Jn 

de dubbele woningscheidende wanden gevuld met 17 cm. leem, uitgevoerd 
in stampleemtechniek.lS 

Massief hout heeft een relatief weinig accumulerende massa. Te samen 

met een leemvulling geeft dit een goede geluidsisolatie en een 
aangenaam woonklimaat.l6 

De buitenwanden 

Deze zijn aan de noordzijde geïsoleerd met voorzetwanden bestaande uit 
kurk en natuurgipsplaten. Bij een deel van de huizen is om financiële 

redenen minerale wol gebruikt. 

Afwerking 

De woningen zijn afgewerkt met natuurlijke beitsen, verven en oliën. 
Loodmenie is alleen bij de kozijnen toegepast. 

Interieurgegevens 

Voorafgaande aan de bouw werden storingsbanen zoveel mogelijk afgedekt 

met ijzeroxide gegalvaniseerd gaas en zwart plastic folie. 
Alleen elektrische leidingen zijn ontmanteld met aluminiumfolie en 
geaard. 17 

Tevens zijn zogenaamde netvrije schakelaars aangebracht. Deze zijn 
aangesloten op één net van de schakelkast. Door in de slaapkamer een 

lamp aan of uit te doen wordt het totale elektrische net in de kamer 

respectievelijk geactiveerd of onderbroken. 

Verwarming 

Het huis wordt met een tegelkachel (stralingswarmte), gaskachel, 

stralingspanelen (aluminiumwand- of keramische panelen) of warmtemuren 
verwarmd. De tegelkachels staan centraal in de woning opgesteld. Via 
een luchtschacht verwarmt de warme stijgende lucht tevens de 

woonvertrekken van de eerste verdieping. Daarnaast is er een kookplaat 
richting keukenblok aangebracht ter bereiding van de maaltijden. 

Keukenblok 
Dit massief houten blok bevat een gescheiden afvalemmersysteem. 
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Daarnaast 

middel van 
nachtlucht 

is een leemkoelkast ingebouwd. Deze wordt gekoeld door 
de koudwaterleiding in de leemwand. Bovendien kan de koele 
voor de afkoeling dienen. 

Serres 

De fundering bestaat uit een steenmassa voor de opslag en doorgifte 
van warmte middels zachte baksteen of leemsteen. Daarboven bevindt 
zich een bicbeton laag die door een afwerkvloer wordt afgedekt. De 

lucht wordt achter het glas verwarmd en kan via de leemwand de begane 
grondlucht en via een luik de bovenverdieping van het woonhuis 
verwarmen. 

l2a.k. 
Elk dak is voorzien van een grasbedekking. Het gras is geworteld in 

een 15 cm dikke veensubtraatlaag, met daaronder een drainagelaag van 5 
cm. Het gras remt de luchtbewegingen dusdanig af dat er bij de wortels 
vrijwel stilstaande lucht aanwezig is; hierdoor wordt de 

warmteweerstand bereikt.18 

Zonne-energie 
Men heeft bij het ontwerp van het project nauwelijks rekening gehouden 
met de oriëntatie op het zuiden. Oriëntatie op het zuiden was geen 
expliciet item bij de ontwikkeling van het project. 

Electra-magnetische velden 

Elektrische leidingen en apparaten veroorzaken statische 
gelijkstroomvelden en elektro-magnetische wiselstroomvelden. Door de 

architect wordt verondersteld dat dit negatieve effecten kan hebben op 
het zenuw- en zintuigstelsel van de mens (electrostress) . 19 

Financiëring van het project 

De toekomstige bewoners richtten een fonds op waarin meer 

draagkrachtige bereid waren borg te staan voor de minder 
draagkrachtigen. De gemeente gaf maximale garantie voor de hypotheken. 

Het aandeel van zelfwerkzaamheid was medebepalend voor de 

hypotheekvoorwaarden. Zonder het stichten van de Koöperatieve 
Vereniging Woonwerkerf Den Bosch had het project niet gerealiseerd 
kunnen worden. 

Sociale aspecten 

Door het gezamenlijk bouwen aan een woonwijk hebben de bewoners elkaar 

reeds leren kennen voordat ze buren van elkaar werden. In het algemeen 
werd dit als prettig ervaren hoewel er door onervarenheid van de 

zelfbouwers irritatie ontstond vanwege vertraging bij de oplevering 
van woonhuizen en leverantie van bouwstoffen, de strenge winter en 
onverwachte lichamelijke inspanning tijdens de bouwfase. Dankzij het 
woon(werk)erf wordt hier stapvoets gereden waardoor de kinderen bij 

het spelen in het doodlopend straatje minder hinder ervaren. Er zijn 
veel onderlinge contacten en de meeste bewoners kunnen goed met elkaar 

opschieten. 
Daarnaast runnen drie bewoners een gemeenschappelijke auto. De 
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bewoners, waaronder de architect, bezochten ecologische projecten in 

Duitsland aan de hand van excursies. 

Energiezuinigheid 

De gemiddelde stookkosten voor een gezin bestaande uit vier personen 

bedraagt nog geen f 150,- per maand. 

Politieke aspecten 

De stad Den Bosch werd door de Stichting MW2 benaderd om het eerste 

MW2-project binnen haar grenzen te realiseren. In 1984 plaatste de 

gemeente Den Bosch een advertentie in lokale kranten om 
geïnteresseerde woningzoekenden op een dergelijk MW2-project 

opmerkzaam te maken. 

In hetzelfde jaar werd na belangstelling de Koöperatieve Vereniging 

Woonwerkerf Den Bosch opgericht met het doel de MW2-idealen in de 

praktijk om te zetten. Joke Terbeek, wethoudster van Volkshuisvesting 

(PvdA), stimuleerde het MW2-project binnen de stad Den Bosch (zie 
verder§ 2.2.1.). 

II. 't Heem, Ernst Schumacherstraat en Jan Molsstraat, de Maaspoort, 

Den Bosch 

Gegevens 

materiaalgebruik: 

bouwbiologie: 

bouwecologie: 

sociale ecologie: 

energie zuinigheid: 

aantal gebouwen: 

huurprijs: 

en 

Trefwoorden 

bakstenen in twee verschillende kleuren; 

gedeeltelijk materiaalkeuze en electra-magne-

tisch bodemonderzoek; 
gemeenschappelijke groenvoorziening, compost

plaats, moestuinen en grotendeels onverhard 

terrein; 

medezeggingsschap, gedeeltelijke zelfbouw, 

koppeling woon- en werkervaring, een groot, 

beschermd speeldomein voor kinderen en 
kinderopvang; 

isolatie woonhuis en werkruimte; 

26 premiehuurwoningen waarvan tien van 71,5 

vierkante meter grondoppervlakte (4 modulen) en 

zestien van 88 vierkante meter grondoppervlakte 

(5 modulen) bezitten en 12 werkruimten varië

rend van 20 tot 120 vierkante meter; 

de huurprijzen variëren van f 600,- tot f 660,

een leegstandsrisico van 1% extra huurkosten, 

huurprijs van bedrijfsruimte kost f 280,- per 
module van 20 vierkante meter per maand; 

grootte van het terrein:8700 vierkante meter waarvan 2600 vierkante 

totale bouwkosten: 

meter bebouwd; 

grondprijs f 516.000,- en f 3.155.000,

stichtingskosten; 
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planning van de wijk: voorjaar 1987; 

voltooiing van de wijk:23 november 1990. 

ALGEMENE BESCHRIJVING 
Dit tweede Mens- en Milieuvriendelijke Woon-Werkerf (MW2) ligt 
zuidwestelijk van het eerste MW2-project De Hooipolder (onder § 2.2. I 

besproken). 't Heem ligt ten noorden van de bestaande wijk Maaspoort
Noord. 
'Het woongebied wordt in het noorden begrensd door de Maas, in het 

oosten door Rijksweg 2, in het zuiden door de Linker-Maasoever en aan 
de spoorlijn Den Bosch- Utrecht. Vanaf het station Den Bosch is De 
Maaspoort binnen 20 minuten te bereiken met de bus. Er is een bushalte 
op 100 meter afstand van de ecologische woonwijk 't Heem. • 20 

Tijdens m~Jn bezoek viel deze woonwijk minder op dan de eerder 
bezochte MW2-wijk De Hooipolder. 't Heem is dan ook conventioneler 

gebouwd. Dit woonwerkerf ligt haaks op de Marie Koenenlaan waar reeds 
conventionele woonhuizen stonden voor de bouw van 't Heem gerealiseerd 
werd. Opvallend vond ik de open toegang tot de woonwijk. Dit komt door 

de grote gemeenschappelijke groenvoorziening die gecreëerd kon worden 
omdat de betrokken bewoners een deel van hun privé-tuinen afstonden 
(zie afb. 31). Zodoende bleef er een flink stuk terrein over tussen de 

huizenrijen en de ernaast gebouwde ateliers van verschillende grootte. 
Er waren meerdere spel- en speelvoorzieningen voor de kinderen op het 
gemeenschappelijke terrein aangelegd: wippen, een klimrek, een 
glijbaan, een schommel en een zandbak. Veel kinderen maakten op de dag 
van mijn bezoek (23 september 1991) gebruik van de aanwezige 
faciliteiten. De gemeenschappelijke groene strook loopt in noordelijke 

richting, naar achteren dus, iets smaller toe tussen de twee verderop 
gelegen huis- en atelier-rijen. Behalve een kruidenwiel, ontworpen 
door en aangelegd door een bewoonster volgens de antroposofische 

ideeën van Rudolf Steiner, bevindt er zich een composthoop waar het 

organisch afval van de bewoners gecomposteerd wordt. Deze compost 
dient onder andere om de moestuinen, die voor de linker huizenrij 

richting Jan Mosmanlaan liggen, te voeden (zie afb. 32). 
De huizen zelf vallen op doordat er tweekleurige bakstenen (geel en 
bruin) gebruikt zijn en het dak vrij plat gehouden is. Onder het dak 
is een klein dakgootje bevestigd hetgeen leuk oogt echter niet goed 
functioneert. 
De ateliers die aan de rand van elke huizenrij gekoppeld zijn , tonen 

een diversiteit van de hierin beoefende ambachten: gezonde, 

natuurlijke levenswij ze voorlichtingscentrum, Nederlands Instituut 
voor Toegepaste Hypnotherapie, homeopatische praktijk, keramische 

werkplaats, Kantoor voor Ondersteuning van Milieuvriendelijke 
Ontwikkelingen (KOMOB) , adviesburo voor ondernemingsraden en 
vakbonden, kursuscentrum voor spinnen, weven, plantaardig verven, 

poppen maken en breien, grafisch-technische studio, praktijk voor 

voetreflexologie en magnetiseren, een houtbewerkingswerkplaats en last 
but not least een theaterstudio waar eens per week een 

poppenkastvoorstelling plaatsvindt. 
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De gebouwen 

Naast 26 woningen zijn er 12 werkplaatsen gecreëerd die in 4 r~Jen 

gegroepeerd zijn. De woningen bestaan uit 4 modulen hetgeen op 71,5 
vierkante meter bruto vloeroppervlak of uit 5 modulen hetgeen op 88 

vierkante meter bruto vloeropperrvlak neerkomt. De bedrijfsruimten 
variëren in grootte van 20 tot 120 vierkante meter vloeroppervlakte. 
De woningen zijn oost-west georiënteerd (zie afb. 33). De woningen en 

de werkplaatsen zijn opgetrokken uit bakstenen van twee verschillende 
kleuren. 

Grootte yan het complex 

Het terrein van het project omvat 8700 vierkante meter waarvan 
ongeveer 2600 vierkante meter bebouwd is. 21 

Totale bouwkosten 
De grondstukprijs bedroeg f 516.000 terwijl de stichtingskosten 

f 3.155.000 in beslag namen. 

Constructie; Opmerking vooraf: 

Aan de aspecten als zuidoriëntatie en gevelafstand van de gebouwen 
gericht op het benutten van de zonne-energie, het weren van geluid en 
beperken van windhinder met behulp van beplanting is in het project 

géén aandacht besteed. 
Fundering 

Na onderzoek op elektromagnetische storingsvelden van het terrein was 
er volgens de architect in het gebied geen rede van onoverkomelijke 
schadelijke storingsvelden die een wijziging in het stedebouwkundig 
ontwerp of in aanpassingen in de woning noodzakelijk zouden hebben 
gemaakt. 

De fundering bestaat uit betonnen heipalen en geprefrabiceerde, 
gewapend betonelementen als funderingsbalken. De bergingen en 

werkplaatsen zijn tegen de woningen aangebouwd met een aaneengesloten 

vorstrand en zijn niet vrijdragend op palen. 
De begane gt"ond 
De vloer bestaat uit een keramisch bekistingssysteem en een keramische 
elementen vloer met een bewapening van staal (holle baksteen vloer) . 
De vloer is geïsoleerd met een glaswol laag. De afwerkvloer is van 
cement zonder vliegastoevoeging. De vloer van de bergingen is van 
bewapend beton. 
De muren 

De buitenwanden z~Jn gemetseld van baksteen. Hierbij is een metsel- en 
voegmortel gebruikt van een deel cement, twee delen schelpkalk en 
negen delen rivierzand. De binnenmuren zijn opgebouwd uit 

kalkzandsteen. Hierbij is lijmmortel gebruikt. Het metselwerk is in 
een halfsteenverband. 

Interieurgegevens 

De woningscheidende wanden zijn net als de binnenmuren opgetrokken uit 
kalkzandsteenlijmblokken. Ook de tussenwand van de berging, de gevel 
van de woning grenzend aan de berging zijn van kalkzandsteen. Dit 
wijkt af van de gangbare bouw. De binnenwanden bestaan uit 
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geprefabriceerde wanden van natuur-gipskartonplaat met een 
vlasvezelkern, aan elkaar gelijmd met een lijm op basis van 

polyvihylacetaat tot een dikte van 54 mm. De losse panden worden tot 
wanden samengevoegd met behulp van een houten frame. De 

verdiepingsvloer bestaat uit een keramische holle baksteen 
elementenvloer met bewapening. Ook hier is een afwerkvloer van cement 
toegepast. De onderzijde is voorzien van een kalkstuclaag met fijn 

schuurwerk. 

De buiten- en binnenkozijnen zijn gemaakt van vurehout. De kozijnen 

zijn in de fabriek voorbehandeld met twee lagen grondverf op basis van 

natuurlijke grondstoffen. De buitenkozijnen zijn op het werk 
geschilderd met natuurverf op basis van lijnolie en natuurlijke 
pigmenten, aquamarijn grondverf, beitsverf en hoogglans voor de 

buitenkant en zijdeglans voor de binnenkant. De omkanten en het hout 
dat met metselwerk in contact komt zijn voorzien van een laag lak op 
lijnoliebasis. De binnenkozijnen zijn onbewerkt opgeleverd. 

Daken 
Het betreft een zadeldak onder een hoek van 27 graden en is bedekt met 

keramische dakpannen. Dit bestaat uit prefabdoos triplex-elementen van 
naaldhout met een minimale wol en een dampremmende folie. 
Dakgoten 

Deze zijn van Duitse spare- of larikshout met gootbeugels van 

thermisch verzinkt staal. De dakgoot is slechts 1 meter lang per 
woonhuis. 

Riolering 

De gemengde riolering zowel binnen als buiten, is van PVC evenals de 

rioleringsputten. Zowel de warmwater- als de koudwaterleidingen zijn 
van het gangbare koper met doorvoerbuizen van PVC. 

Onderhoudsregeling 

De woningen en bedrijfsruimten van het MW2-project vallen binnen' de 

normale onderhoudsafspraken en -planning van de woningbouwvereniging, 

de Stichting Samenwerking Woningbouw- en beheer (SSWb) waarbinnen de 

woningbouwvereniging Mgr. Prinsen valt, werd formele opdrachtgever en 
beheerder van het project. 

Mgr. Prinsenvereniging is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de 
buitenkant van de woningen en de bedrijfsruimten, de bewoners voor de 
binnenkant. Het gebruik van natuurverf in het onderhoud wordt door 

beide partijen als een vanzelfsprekendheid beschouwd. 

Gemeenschappelijke tuin 

Deze is eigendom van de bovengenoemde woningbouwvereniging maar wordt 

door de bewoners onderhouden. De woningbouwvereniging heeft voor de 
inrichting van het binnenterrein een lage rentelening verschaft aan de 

MW2-bewonersvereniging 't Heem. 
Tuinen 

Ieder huis beschikt over een privé-tuintje. Dit is kleiner dan de_ 

bedoeling was bij de eerste opzet. Het bewonerscollectief besloot een 
deel af te staan om de grootte van de gemeenschappelijke tuin uit te 
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breiden. De privé-tuintjes worden op ecologische wijze behandeld. 
Naast moes- en sierplanten staan er inheemse frui tbcmen en is er 
plaats voor inheemse wilde planten en kruiden. 

Sociaal-ecologische aspecten 
De gemeente heeft een subsidie voor het inspraak- en 
ontwikkelingsproces binnen de vereniging 't Heem toegekend. 
Financiële aspecten 
De huurprijs van een 4-modulenwoning bedraagt f 600,- Een 5-
modulenwoning kost f 660;- maandelijks. Extra kosten leegstandsrisico 
bedragen 1% van de maandhuur. De huurprijs van een bedrijfsruimte ligt 
gemiddeld bij f 280,- per module van 20 vierkante meter per maand. 
De grondprijs bedroeg in totaliteit f 516.000,- .De stichtingskosten 
kwamen neer op f 3.155.000,- . 
Op basis van regelmatig overleg over stedebouwkundige en 
architectonische aanpassingen en bezuinigingen en het genoegen nemen 
met een kleinere winst heeft de aannemer het project binnen de normen 
weten te realiseren. 
De 12 bedrijfsruimten zijn gebouwd en gefinancieerd door de Mgr. 
Prinsencorporatie: f 300.000,-. Daarbij is de bouwvereniging uitgegaan 
van een rendement van 8% jaarlijks en een rente met aflossing over 30 
jaar. Eventuele kostenstijgingen in het onderhoud worden bekostigd met 
huurverhogingen. 
In 1990 startte het Bossche gemeentebeleid om ook binnen de normale 
bouwwijze van de Maaspoort milieu- en energie-aspecten te integreren. 
Via premies oplopend met f 1500,- per woning en een experiment met 
gescheiden ophalen van chemisch afval op de bouwplaats is in het jaar 
1990 een start gemaakt met het project 'Bouwen en milieu'. 

Politieke aspecten 
Den Bosch wordt qua stedebouwkundig beleid een zogenaamde 
rechtstreekse gemeente genoemd. Een rechtstreekse gemeente stelt zich 
in principe positief op in zake een milieu-vriendelijk bouwbeleid. 
Tijdens de planningsfase was wederom Joke Terbeek (PvdA), wethouder 
van volkshuisvesting betrokken bij het totstandkomen van dit tweede 
MW2-project. Daarna werd de heer Claessens (D' 66) wethouder van 
volkshuisvesting in Den Bosch. Binnen het regionale ambtelijk 
apparaat, vooral bij volkshuisvesting, waren er velen die het MW2-
project wilden stimuleren. 

Persoonlijke opmerking 
Deze eerste naoorlogse milieuvriendelijke woningwetwoningen van 
Nederland kwamen slechts met veel concessies, vergaderingen en 
vertragingen tot stand. De complexiteit van subsidieregelingen vergen 
volgens mij een diepgaandere beschrijving. Ik hoop dat de toekomstige 
sociale huurwoonwijken minder zullen kampen met concessies dan deze 

eerste woonwerkwijk op sociale huurbasis. 

Voltooiing van bet woonwerkerf 
Later dan gepland trokken de bewoners op 23 november 1990 hun 
huurwoningen in. 
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III. Ekobouw, Wilhelmina van Pruisenlaan 40-78, uitbreidingswijk 

Goverwelle, Gouda. 

Gegeyens 

materiaalgebruik: 
bouwbiologie: 

bouwecologie: 

sociale ecologie: 

energiezuinigheid: 

aantal gebouwen: 

koopprijs: 

Trefwoorden 

bakstenen in combinatie met hout; 
materiaalgebruik en electra-magnetisch bodem-

onderzoek; 

leilindes als windbuffer, serres, gierzwaluw
pannen, wandbegroeiing en passieve zonne

oriëntering; 
gezamenlijk bezoek aan ecologische projecten, 
ontwerpen, inspraak en vergaderingen van de 

bewonersvereniging 
passieve zonne-energie, actieve zonoe-energie 
bij zes woonhuizen door collectors, serres, 
hoge isolatie, dosering w.c.-spoeling en 

douche-knop; 
twintig woonhuizen variërend van 125 tot 160 
vierkante meter grondoppervlakte; 

verkoopprijs huizen tussen de f 190.000,- voor 
een tussenwoning en f 236.000,- voor een hoek
woning (zonder garage), bouwkosten f 114.000,
(incl. serre); 

grootte van terrein: verschillende privé-tuingrootte en huisgrootte 
totale bouwkosten: f 190.000,- en f 236.000,- per woonhuis 
planning van de wijk: 1988, verspreiden brochure in 1987 
voltooiing van de wijk:1990 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Het laatste, zevende ecologische woonwijkproject, de Ekobouw-woonwijk, 
heb ik op een gure onweersdag bezocht. Vanaf het begin viel mij de 

landvlakte en de wateruitgestrektheid van het gebied rondom Gouda op. 

Geografisch gezien is dit dan ook een erg drassige omgeving. 

Aan de rand van de stad Gouda bevindt zich de uitbreidingswijk 

Goverwelle waar de 'Ekobouw' woonwijk gerealiseerd is. De Goverwelle
wijk viel mijzelf op vanwege de relatief afwisselende sociale 
woningbouw, hoewel deze naar mijn mening doorgaans niet van veel 

architectonische smaak getuigde. Een pluspunt mag de beheersing van de 
woningbouwhoogte en het afwisselend kleurgebruik genoemd worden. In 
sommige gevallen was er zelfs sprake van een op elkaar afgestemd 

kleurgebruik bij deze nieuw aangelegde sociale woningbouwwijken en 

zorgden de tuintjes voor een aangename aanblik. 

De 20 ecologische woonhuizen, tesamen de Ekobouw vormend, liggen met 

hun kleinere gevelfront en uitgebouwde ingangsportiekjes naar de 
straatkant, de Wilhelmina van Pruisenlaan, gericht (het noorden) . De 
grotere zuidelijke gevels waaraan serres gekoppeld zijn, kijken uit 

naar een sloot waarachter een onbebouwde groenstrook voorzien van een 
fiets- en wandelpad ligt (zie afb. 34). 

Aan de noordkant van de huizen steken de wit gelakte grenehouten 
kozijnen af tegen het Western Red eedar-beschot en de roodbruine 
betonnen dakpanen, die op het schuin omhooghellende dak liggen. De 
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aangebouwde tochtportalen liggen iets 

uitgebouwde noordelijke gevelentree. 
uitgebouwde dakraam (zie afb. 35). 

terug beschermd 
Opvallend is het 

in de 

grote 

Voor elk huis ligt een klein tuintje. Op het trottoir zijn leilinden 
geplaatst die door houten lat ten met hun takken een vertikaal 
windscherm zullen vormen. 

De gebouwen 

De 20 woonhuizen zijn verdeeld in twee alleenstaande, drie groepjes 
van twee onder een dak en vier rijtjes van drie aaneengebouwde huizen. 

Aan de zuidkant z~Jn alle voorzien van een serre. De bruto 
vloeroppervlakte (vloeroppervlakte inclusief de dikte van de muren) 
varieert tussen de 125 en 160 vierkante meter. De woningen zijn noord

zuid georiënteerd en houden zodoende rekening met passieve zonne
energie winning. 

Grootte van de woonwijk 
Aangezien het hier om woningen binnen de vrije sector gaat, is er geen 
sprake van een gemeenschappelijk terrein. De grootte van de woonhuizen 

en de ervoor- en erachterliggende tuinen variëren gezien de ligging op 

een hoek of een tussenwoning. 

Bouwinitiatief 

Het idee om een advertentie te plaatsen om aspirant-bewoners bijeen te 
brengen voor een woongemeenschap volgens ecologische principes lag bij 

ir. Tjerk Reijenga, de architect van de Ekobouwwijk. In november 1987 
bracht hij een eigen brochure uit. De toenmalige, Goudse wethouder van 
de Bos (CDA) raakte geïnteresseerd in de bouwplannen van de architect. 
Na overleg met de B&W van Gouda stonden er meer wethouders achter het 
voorstel om een dergelijke wijk in Gouda te realiseren. 

Totale bouwkosten 

De grondprijs van de woonhuizen varieert tussen de f 50. 000 (een 
tussenwoning) en f100.000 per kavel. De bouwkosten bedroegen f 114.000 
inclusief de serre en exclusief BTW . 
De uiteindelijke verkoopkosten schommelden tussen de f 190.000 en 

f 236.000 of meer, afhankelijk van het type woning (zie afb.36). 

Door de serre-aanbouw, die ongeveer f 13.000 bedroeg en de hogere 
grondstukprijzen, na wijziging van het toegekende bouwterrein, konden 

de woningen niet binnen de premie C-regeling gerealiseerd worden. 

Constructie 

Ondanks een w~Jz~ging van het aangewezen bouwterrein werd er rekening 
gehouden met de opstelling van de huizen door de grote, geopende 

huiswanden naar het zuiden te richten en van een serre te voorzien en 

de kleinere, gesloten huiswanden op het noorden te realiseren. De 

warmtewinning door de huizen zoveel mogelijk aan elkaar te koppelen 

verloor in de loop van de planning aan waarde vanwege de inspraak van 

de bewoners. Twee betrokken gezinnen wilden persé een vrijstaand 
woonhuis. Vanwege de drassigheid van het te bebouwen gebied is de 
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bouwgrond allereerst met zand opgespoten alvorens de bouw van start 

ging. 
De fundering 

De houtskeletbouwgevel is op een bakstenen plint geplaatst. De 20 

meter lange heipalen en de funderingsbalken als de werkvloer zijn van 

(gewapend beton. 

Vloeren 

Eveneens van (gewapend) beton, waarbij de begane grondvloer met 

polystyreen (= piepschuim oftewel PS) geïsoleerd is. 

Ter voorkoming van vocht en de emissie van radon is de bodem van de 
kruipruimte afgedekt met polyethyleen (= PE) folie. 

De buitenmuren 
De gevel bestaat voor een groot deel uit houtskeletbouw. Het stijl- en 

regelwerk is van vurehout, de dampremmende laag van bouwpapier en de 

isolatie is van steenwol. 

De binnenmuren 

Deze zijn bekleed met Western Red Cedar. Vanwege de garantie is het 
van nature duurzame hout toch gewolrnaniseerd.22 De kopgevels en enkele 

andere geveldelen zijn van baksteen. 

Dak 

Voor de constructie zijn dakdozen gebruikt, bestaande uit een 

vurehouten frame, berkentriplex beplating en steenwolisolatie. 
De dakbedekking bestaat uit betonpannen. 

Serre 
Deze is vervaardigd uit een vurehouten frame met metalen profielen en 
enkel glas. Voor de buitenkozijnen is een ander naaldhoutsoort 
gebruikt, narnelijk grenehout. Ter verduurzaming van het hout 

geïmpregneerd met natuurharsolie en afgewerkt met natuurharslak. 

De goten en de hemelafvoeren 
Deze zijn van titaanzink. Voor de binnen- en buitenriolering is wel 

PVC gebruikt, omdat de alternatieven niet verkrijgbaar bleken te zijn. 

Waterverbruik 
Schoon gezuiverd water is ondanks enorme kwaliteitseisen en 

zuiveringskasten tamelijk goedkoop. Veel drinkwater wordt gebruikt om 
toiletten door te spoelen. In de woningen zijn de stortbakken 
uitgerust met een dubbele bediening, die zowel een spoeling met drie 
liter als met zes liter mogelijk maakt. Eveneens zijn er 
waterbesparende douche-armaturen en kranen geplaatst. 

Scheiding van het huishoudelijk afval 

In de meeste woningen is in het aanrecht een compartiment voor het 
scheiden van afval geintegreerd. In dat compartiment zijn bakken voor 

composteerbaar afval, glas en restafval. Voor papier is er geen aparte 
bak, daar het samengebundeld wordt. 
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Interieurgegevens 

De binnenkozijnen, plinten, trappen, leuningen en hekken zijn van 
vurehout. 

De stootborden zi'jn van Noordamerikaans multiplex. 

De binnenwanden zijn van natuurgips, dat een laag radongehalte heeft. 
Ook voor de afwerking van de wanden en plafonds is een natuurgipsen 
spuitwerk gebruikt. 

In natte ruimten zijn de wanden bekleed met keramische tegels. 

Voor het schilderwerk zijn uitsluitend natuurverven gebruikt. 
De kieren z~Jn in plaats van met PUR (polyurethaan) met PE 

(polyethyleen)-schuimband afgedicht.2 3 

Keukenblok 

Dit bestaat uit vurehouten spijlen met een essehouten blad. 

Verwarming 

De in de serre opgewarmde lucht wordt naar de woonkamer toegevoerd en 
via een spleet met rooster in de gevel ook naar de slaapkamers. 
Ook wordt de zon benut doordat de gebruiksruimten op het zuiden liggen 

en de zuidgevel hoog is, met een groot glasoppervlak. 

Isolatie 

Alle constructiedelen (dus ook de vloer) hebben een nadrukkelijk hoog 
isolatievermogen (R-waarde van 3) en alle ramen zijn voorzien van 
dubbel glas. De serre heeft enkelglas. Omdat via de noordgevel altijd 
meer energie verloren gaat dan er door gewonnen wordt, is deze in 
tegenstelling tot de zuidgevel laag gehouden met weinig glas. 

Windafkoeling 

Ter voorkoming van veel warmteverlies bij het openen en sluiten van de 

deuren is de entree van de straatzijde voorzien van een tochtportaal. 
Aan de zuidzijde fungeert de serre als tochtopvang voor de wind
afkoeling. 

Tevens zorgen de leilinden dat de windsterkte en afkoeling beperkt 

wordt aan de noordkant. 

verwarmingsinstallatie 

Deze bestaat uit e.v.-radiatoren, gevoed door een verbeterd rendement 

combiketel. De combiketel voor de verwarming en warm tapwater staat op 

een centrale plaats ten opzichte van de badkamer, de keuken en de 

eventuele zonneboiler. 

Geluidsisolatie 

Ter beperking van de geluidshinder zijn in plaats van houten vloeren 
betonnen verdiepingsvloeren toegepast. Om geluidshinder van de buren 
te voorkomen zijn de spouwmuren bij de woningscheidende wanden 

ankerloos. Ook hier is de trap in het midden van de woning 
geplaatst,zoals we reeds eerder bij de Siebenhof-woonwijk lazen, om 

dezelfde redenen. 

Tuinen 
De architect wilde graag dat deze ecologisch verantwoord zouden worden 
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aangelegd onder leiding van een tuinarchitect. De keuze van de 

bewoners was echter gevallen op een eigen tuininrichting. Bovendien 

bleken de kosten om een tuinarchitect te kunnen betalen het beraamde 

budget te overschrijden. 

Allergische aandoeningen 

Stof kan leiden tot tal van allergische aandoeningen, zoals CARA. 

De bewoners konden daarom een centrale stofzuiginstallatie in laten 

bouwen, waarbij het stof via leidingen naar een centrale plaats wordt 

gezogen. 

Financiële aspecten 
Meerkosten door de milieumaatregelen worden op 5 a 8% 
geschat. 'Alternatieve' materialen zijn duurder doordat ze niet 
standaard zijn. Dit leidde er toe dat er soms voor meer 

milieubelastende materialen werd gekozen. 

De bouwkosten lagen op een niveau van f 114.000 (exclusief BTW) of 

hoger, waarbij de serre is inbegrepen. 
De grondprijs bedroeg f 50.000 (tussenwoning)- f 100.000 per kavel. 

Aangezien de bewoners geen standaard keukenblok met mogelijkheid voor 

het scheiden van afval binnen een stelpost van f 3.000 (exclusief BTW) 

maar een naaar eigen wens aangepaste keukenblok wensten, varieerde de 

prijs hiervoor tussen f 8.000 en f 10.000,-
Door de hogere grondkosten van f 350 per vierkante meter en de 
meerkosten en de serrekosten kon de oorspronkelijke opzet om enkele 

premie C-woningen binnen de planning te bouwen, niet gerealiseerd 
worden. 

2.2.1. De rol van de Nederlandse overheid 

-De Hooipolder 

Het B&W, met name de wethoudster van volkshuisvesting Joke 

Terbeek (PvdA-lid), en andere bestuursleden van Den Bosch namen met 

veel enthousiasme dit alternatief woningbouw-initiatief ter kennis en 

bestudeerden de mogelijkheid tot realisatie van en dergelijke woonvorm 

binnen de Bossche stadsgrenzen. De genoemde gemeente maakte de ideeen 
van het MW2-project bekend via diverse advertenties in de plaatselijke 

kranten. 

Enkele ambtenaren van de gemeente Den Bosch hebben de bewonersgroep 

gedurende de voorbereidingen ondersteund bij het oplossen van de 

administratieve en juridische problemen. 

In het kader van de milieuwetgeving heeft de gemeente de voorwaarde 

gesteld dat in het project geen bedrijven mogen· worden gevestigd die 
hinderwetplichtig zijn. 

De gemeente heeft ook meegewerkt aan de financiëring van het project 

door een gemeentegarantie te verlenen voor de hypotheek. 
Deze garantie werd verleend op de huizen in opgeleverde toestand, dus 

niet alleen op de bouwmaterialen, maar inclusief het zelf bouwen. 
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-'t Heem 
Gebleken was dat bij het eerste MW2-project nogal wat mensen niet mee 
konden doen omdat het project zich beperkte tot premiekoopwoningen. De 
gemeente heeft daarom het initiatief tot een tweede project genomen. 
Het idee was om binnen dit project 20 premie A- en 20 
woningwetwoningen te realiseren. Ten gevolge van een wijziging in de 

premie A-regeling wordt het bouwen van premie A-woningen met 

werkplaatsen onmogelijk. De werkplaatsen worden namelijk tot de 
stichtingskosten van de woning gerekend. 
Uiteindelijk werden 26 premiehuurwoningen gerealiseerd in twee types. 

Tevens zijn er 12 bedrijfsruimten gebouwd, gefinancieerd door de 

betrokken corporatie (f 300.000). 
Andere aspecten waarbij de overheid betrokken was, lezen we verderop 
in het rapport van het buro Woon/Energie: 
'-Alleen de grondprijs voor de woningen is berekend. De grond onder de 
bedrijfsruimten en het binnenterrein is niet berekend. Voor een deel 

is dit in de exploitatie van de Maaspoort doorberekend, voor een ander 
deel is dit ten laste gekomen van het gemeentelijk grondbedrijf. 
-De totale toegestane verkaveling is ·ruimer dan bij normale 

huurcontingenten. Globaal is deze tweemaal zo groot. 
-Er is een subsidie verleend voor het inspraak- en ontwikkelingsproces 
binnen de vereniging " 't Heem". 
-De totstandkoming van het project heeft veel tijd gekost. Voor de 
gemeente betekent dit dat de rentelasten eveneens hoger werden. •2 4 

Verderop in hetzelfde rapport wordt ons meegedeeld:'De gemeente Den 

Bosch behoort tot de zogenaamde 'rechtstreekse' gemeenten. Een 
gemeente die milieuvriendelijke bouwprojecten wil stimuleren kan dat 
alleen door toekenning van extra subsidies uit het kopkostenfonds 
doen. Alle overige kosten leiden tot hogere huren.•2 5 

-Ekobouw 
Na de belangstelling voor deelname aan een experimentele woonwijk via 

een brochure van i r. Reijenga, raakte de Goudse wethouder voor 
volkshuisvesting, van de Bos (CDA), geinteresseerd in dit voornemen. 

De wethouder en andere B&W-leden zochten naar een geschikte bouwplaats 

voor de realisatie van dit project binnen hun stadsgrenzen. Na 
wijziging werd een plek in het uitbreidingsplan Goverwelle aangeboden. 
De keuze van de locatie bepaalt mede de milieubelasting van een 

woning. Voor Ekobouw geldt dat de locatie op termijn van enkele jaren 
prima te bereiken is met het openbaar vervoer. In 1991 is een bushalte 
gekomen in de straat. In 1993 is een voorstadstation van de NS gereed. 

Diverse fietspaden langs de wegen en door de groenstrook geven een 
goede aansluiting met het stadcentrum en het omliggende landschap. 
De gemeente Gouda laat het composteerbare afval gescheiden ophalen. 

2.2.2. De rol van de bewoners in de Nederlandse woonwijken 

-De Hooipolder 
Er reageerden veel woningzoekenden op de advertentie. De 

inschrijvingslijst voor deelnemers aan het MW2-project was in een mum 
van tijd vol. Vele belangstellenden kwamen op een wachtlijst te staan. 
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De gemeente Den Bosch ging op zoek naar een geschikt terrein. Ze 

stelde een grondstuk in de Bossche uitbreidingswijk De Maaspoort ter 
beschikking. 
De bewoners zijn zeer intensief betrokken geweest bij de bouw. In de 
cooperatieve vereniging hebben alle leden beslissingsbevoegdheid. 
Besluiten van de vereniging werden genomen op basis van consensus. Men 
heeft wensen geuit met betrekking tot het woningontwerp en meebeslist 

over de keuze van de materialen. De bewoners hebben de woningen voor 
het grootste deel zelf gebouwd. Men bouwde de huizen gezamenlijk, dus 
niet alleen ieder zijn of haar eigen huis. 
De participerende, ingeschreven bewoners sloten zich bijeen tot de 
Koöperatieve Vereniging Woonwerkerf Den Bosch, waaronder de architect 
Renz Pijnenborgh. 

-'t Heem 
Sinds 1984 zijn mensen bezig met MW2-idealen binnen de gemeente Den 
Bosch. Dit heeft onder andere geresulteerd in de oprichting van de 
Koöperatieve Vereniging Woonwerkerf Den Bosch en het eerste MW2-
project. Deze vereniging heeft daarnaast ook het initiatief genomen 

tot het tweede MW2-project. 
De vereniging MW2-Den Bosch (en later 't Heem) heeft sinds juni 1987 
aan de totstandkoming van het tweede MW2-project gewerkt met een 
werkvergadering en een zevental commissies. De werkvergadering 
bereidde de algemene vergadering voor en stuurde iedere keer twee 
vertegenwoordigers naar de bouwvergaderingen. De commissies waren 
verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de 
deelaspecten en het organiseren van thema-avonden. In de algemene 
ledenvergaderingen werden de voortgang van het bouwproject en de 

komende werkzaamheden besproken. Na oplevering van de woningen zijn de 
meeste commissies opgeheven. Voor het inrichten en onderhouden van de 
gemeenschappelijke tuin blijft de groencommissie verantwoordelijk. 
Alle wensen, ideeën en initiatieven van de bewoners worden in die 

commissie besproken. 
De bewoners van het tweede MW2-project zijn verplicht lid van de 
vereniging. Nieuwe bewoners worden in eerste instantie door de 
vereniging gezocht en aangewezen. Lukt dit niet binnen drie maanden 
dan krijgt de ssw het recht dit te doen. Een bewoner gekozen door de 
vereniging hoeft niet te voldoen aan de woonvergunningseisen van de 
gemeente Den Bosch. Bewoners die gebruik maken van een bedrijfsruimte 
zijn niet verplicht te verhuizen uit het project als zij het gebruik 

van de ruimte willen stoppen. Het is binnen de vereniging nog 
onduidelijk op welke manier deze bedrijfsruimte vervolgens verhuurd 
zullen worden. 

Leden van de vereniging 't Heem worden geacht mee te helpen aan de 
inrichting en het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin. Per 
huishouden dient een persoon mee te draaien in een commissie. In het 
onderhoud van de woningen heeft de vereniging een adviserende rol. Het 
gebruiken van natuurlijke verven en beitsen voor het onderhoud van de 
binnenkozijnen en- muren of het gebruiken van chemische bestrijdings

middelen in eigen tuin wordt niet afgedwongen. Bij oplevering van de 
woningen is een aantal produkten gezamenlijk ingekocht. 
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-Ekobouw 
Tijdens het bouwverloop Z~Jn er enkele wijzingen opgetreden 
betreffende de samenstelling van de participerende deelnemers. 
De uitgangspunten van de bewoners, die zich aaneensloten tot de 
Vereniging EKO-bouw, waren volgens het artikel van Carla Debets 
Milieuvriendelijk geen summum maar optimum gewijd aan deze wijk: 
'Onder ekologisch bouwen verstaat de Vereniging EKO-bouw een manier 
van bouwen waarbij zoveel mogelijk de natuurlijke eigenschappen van de 
materialen en de omgeving worden benut. Deze benadering moet 
verzekeren dat het bouwen minimale schade toebrengt aan het milieu. 
Gekozen wordt voor bouwmaterialen zonder vluchtige chemische 
bestanddelen. En aangezien het klimaat op aarde door het kappen van 
tropisch regenwoud wordt aangetast, wordt geen tropisch hout 
toegepast. De woningen zijn op het zuiden gericht om zonne-energie 
maximaal te benutten. Vanzelfsprekend zijn de woningen zeer goed 
geïsoleerd. '2 6 
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2.3. DE ARCHITECTEN 

2.3.1. De OQleiding van de architect 

Haus-Heyden-Hof 
De betrokken architecten bij de bouw van de Haus-Heyden-Hof waren in 

eerste instantie de toekomstige bewoners zelf. Zij kozen en planden 

hun eigen woning naar wens en indeling. 

Gezamenlijk kozen de zelfbouwers van dit project op Dipl.ing. Lothar 

Jax, een van de participerende bouwers, tot hun leidinggevende 

bouwmeester. Lothar Jax studeerde bouwkunde aan de TH Aken. Hij is 
begin 1975 afgestudeerd op sociale woningbouw. Later promoveerde hij 

op sociale stedebouw in Bologna (Italië), waar hij een tijd lang aan 

de universiteit verbonden was. Nu bekleedt Jax een leerstoel aan de TH 

Aken als docent architectuur. Sinds 1983 houdt hij zich bezig met 

ecologisch bouwen. 

Later werd Christoph Schulten, verbonden aan de RWTH (TUl Aachen, 
benaderd door de bewonersvereniging Haus-Heyden-Hof om zorg te dragen 

voor de statische bouwvoorwaarden. De betrokkenheid van ir. Ch. 

Schulten bij het bouwproces versnelde de gang van zaken om aàn de 
vereiste plaatselijke bouwvoorschriften te voldoen. 

Twee architecten in opleiding aan de TU Aken, Sirgit Siebenmorgen en 

Bodo Frömgen, hielpen mee bij de voltooiing van de Haus-Heyden-Hof. 

Alte Windkunst 

Dit experimentele woonproject werd eveneens in nauwe samenwerking van 

de toekomstige Alte Windkunst-bewoners en de architecten ontworpen en 

gerealiseerd. 

Het uiteindelijke ontwerp is afkomstig van vier architecten die hier 

hun gemeenschappelijk architectenburo vestigden onder de naam 
'Planungsgruppe Alte Windkunst'. De namen van de vier architecten en 

hun opleiding zijn de volgende: 

Hans Siebenmorgen; hij studeerde bouwkunde aan de HTL Köln en de FH 

GieBen. Vanaf 1955 tot 1976 was hij werkzaam aan het 'Baustatikburo G. 

Rolle' te Keulen. 
Sirgit Siebenmorgen; zij studeerde politicologie aan de Uni vers i te i t 

Keulen en bouwkunde aan de TU Aken. 
Bettina Herlitzius; zij studeerde bouwkunde aan de TU Aken van 1978 

tot 1988. 

Bodo Frömgen; hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Bonn en 

bouwkunde aan de TU Aken. 

Siebenhof 

De ecologische woonwijk Siebenhof is eveneens tot stand gekomen door 

de woonwensen- en eisen van de participerende zelfbouwers in overleg 

met de betrokken architecten, 'Planungsgruppe Al te Windkunst', te 
bespreken. 

Tijdens het bouwproces van de Siebenhof kwam het architectenburo 

'Planungsgruppe Alte Windkunst' gereed in de net voltooide woonwijk 

Alte Windkunst in juli 1988. 
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Schafbrühl 
De Tübingse woonwijk op sociale huurbasis werd door de 'Planungsgruppe 
Schafbrühl' ontworpen en uitgevoerd. Dit architectenburo werd gevormd 
door de volgende architecten: 
Joachim Eble; hij studeerde bouwkunde aan de Universiteit Stuttgart. 
Hier doceerde de antroposofisch georiënteerde architect Rolf Gutbrod 

voor wie de leerling Eble grote bewondering had. Gutbrod is volgens 
Eble een van de weinige docenten geweest in wiens archi teetonische 
voorstellingen ook de mens een rol speelt. Ik denk dat de architect 
Eble hier zinspeelt op een humanere architectuur gebaseerd op 
antroposofische opvattingen. Eble zegt in een interview dat verschenen 
is in een bouwkundig tijdschrift: 'Mensen niet zien als 
architectonische verpakkingsmiddelen in de zin van Le Corbusier:" Alle 
mensen hebben dezelfde behoeften, ze hebben ze elk uur, elke dag, het 
hele leven lang n. Het gevolg van Corbusier's gedachtengang leverde 
een nog lang niet uitgestorven architectengeneratie op die bouwt en 
plant met standaard-functies, standaard-behoeften, standaard
voorwerpen en standaard-maten' .27 

Burckhard M. Sambeth; hij studeerde bouwkunde en staat nu te boek als 
onafhankelijke architect van het BDA (=BundesDeutscherArchitekten). 
Het architectenburo van B.M. Sambeth werd door de opdrachtgever, de 
Karlsruher Lebensversicherung AG, benaderd voor het ontwerp van de 
woonwijk Schafbruhl in oprichting volgens bouwbiologische en 
ecologische bouwwijze. Het architectenburo B.M. Sambeth had reeds 
enige ervaring met bio-ecologisch bouwen. 
Wolfgang Oed; hij studeerde eveneens bouwkunde en is nu onafhankelijk 
architect. Ook hij is BDA-lid. 
Gottfried Hafele;voor hem is hetzelfde gegevens als voor Wolfgang Oed 
van toepassing. 
Naast dit architectenteam 'Planungsgruppe Schafbrühl' zijn in de 
Schafbrühl-woonwijk voor de vormgeving van het terrein ir. Freier 
Garten- und Landschaftsarchitect, Christof Harms, voor de vormgeving 
van het water het atelier Herbert Dreiseitl van de 'Ökologische 
Wassergestaltung', voor het stutwerk ir. Serwatzy en ir. Strobel, voor 

de verwarmings- en sanitairplanning het ingenieursburo Spiess en 
Jarasch, voor de bouwbiologische adviezen Hans-Dirk St ruwe uit 
Rosenheim, voor de geobiologie ir. Rudi Müller uit Pforzheim en voor 
de kleurvormgeving de schilderes Barbara Eble- Graebener bij de 
realisatie van dit project betrokken. 

De Hooipolder 
De architect, een van de participerende zelfbouwers van het eerste 
MW2-project in uitvoering, was Renz Pijenborgh. 

Hij was eerst werkzaam bij architectenburo als restauratie-architect. 
In 1982 startte hij een part-time opleiding aan de Academie voor 
Bouwkunst te Tilburg. Deze opleiding is voornamelijk praktijk-gericht 
en vereist de nodige kennis en ervaring met bouwconstructies alvorens 
men toegelaten wordt tot deze opleiding. 
Naast de genoemde architect verzorgde het BBC (Biologisch Bouw
collectief) uit Halder, St. Michielsgestel, de fundering en de 
coordinatie tijdens het bouwproces van de ecologische woonwerkwijk De 
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Hooipolder. 
De bouw van de premie A-woningen werd door de bewoners zelf 

uitgevoerd. 

't Heem 
Voor de realisatie van het tweede MW2-project, 't Heem, is eveneens de 
architect Renz Pijnenborgh verantwoordelijk. 

Inmiddels had deze architect zijn buro, Arcbi service, gevestigd in 

zijn woonhuis aan de Hooipolder. 

Ekobouw 
Het ontwerp voor de Goudse woonwijk, Ekobouw, is 

tekentafel van ir. Tjerk Reijenga en zijn buro, 
Ecologie, Architectuur en Renovatie) geheten. 

afkomstig van de 
BEAR (=Buro voor 

Tjerk Reijenga studeerde van 1971 tot 1979 aan de T.U. Delft. 
Tijdens zijn afstudeerproject maakte de kersverse architect kennis met 
prof.mag.arch. Peter Schmid. Deze mag gezien worden als een van de 
belangrijkste, zo niet de belangrijkste, voorstanders van een 
ecologisch verantwoorde architectuur en stedenplanning en 

bouwbiologische architectuur. 

Na het afstuderen aan de T.U. Delft hield ir. Reijenga een toespraak 
over zijn afstudeerproject. Deze toelichting is grotendeels 

genotuleerd en later als artikel verschenen in De Architect, maart 
1980. 
Van 1979 tot 1985 werkte deze architect bij het architectenburo C.J. 

de Bruin bv in Rotterdam. Daarnaast is hij van 1979 tot 1990 betrokken 
geweest bij Stichting Woon/Energie te Gouda. 

2.3.2. voorafgaande gerealiseerde. ecologische en bouwbiologische 

projecten van de hiervoor genoemde architecten 

-ir. Christoph Schulten ontwierp de statische bouwtekening voor het 
experimentele woonproject Haus-Heyden-Hof te Herzogenrath. Dit project 
diende als zijn afstudeerwerk. Het is mij niet bekend of Ch. Schulten 
reeds eerder ecologische en/of bouwbiologische projecten op zijn naam 

had staan in de loop van zijn bouwkundestudie aan de Akense TU. 
In het bouwkundig tijdschrift 82 Arch+ stond vermeld dat C. Schulten 

naast zijn medewerking aan de Haus-Heyden-Hof meehielp aan het 

dubbelhuis Mingers/Stamtzki ( 1985-' 8 6) te Herzogenrath en het huis 
Heekrnaons (1984-'85) te Venwegen. 28 Hier werden eveneens kosten 
bespaard door zelf mee te helpen aan de bouw van het huis. Ook hier 

werd eerst een houten skeletconstructie vervaardigd en daarna kwam er 

een beschot. 

De afgestudeerde architect ontving de Deubau-Preis van de stad Essen 
voor onder andere zijn bijdrage aan de Haus-Heyden-Hof in 1986. 

-ir. Birgit Siebenmorgen en ir. Bodo Frömgen hadden reeds ervaring met 

bouwbiologisch en ecologisch bouwen door hun betrokkenheid bij de 
realisatie van de Haus-Heyden-Hof alvorens zij startten met de 
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planning en de bouw van de later gerealiseerde ecologische woonwijk 
Alte Windkunst. 

Versterkt met ir. Bettina Herlitzius en ir. Hans Siebenmorgen, tesamen 

de Planungsgruppe Alte Windkunst vormend, heeft dit architectenteam 

zorg gedragen voor het ontwerp van de woonwijk. 

De woonhofwijk werd reeds meerdere keren onderscheiden: 
Landeswettbewerb 1986 "Ökologisches Bauen"; 
Bauherrenpreis 1988 des BDA (BundesDeutscherArchitekten). 
-De opgedane kennis en ervaring tijdens de planning en realisatie van 
de ecologische woonwijk Alte Windkunst diende als uitgangspunt voor de 

la ter gebouwde, ecologische Siebenhof -woonwijk voor het 

architectenburo 'Planungsgruppe Alte Windkunst'. 

-ir. Joachim Eble ontwierp en nam de bouwleiding over als medewerker 
van het Stuttgartse architectenburo Burckhardt Baustätten in zake een 
administratiekantoor, dat volgens bouwbiologische bouwwijze in 
Renningen bij Stuttgart gerealiseerd werd. Er werden drie voorwaarden 
gesteld; 
1.Het welzijn van alle medewerkers in een gezondhoudend arbeidsmilieu. 
2.Motivatie voor het werk en identificatie met de werkplaats. 
3.Behoud van de geestelijk-lichamelijke substantie tijdens en na de 

alledaagse werkdag. 

De bouwheer, de firma Kaiser+Kraft, wenste naast een functioneel

organisatorisch eveneens een humaan doel na te streven. 
Verder ontwierp Eble, net voor zijn bijdrage aan de ecologische 
woonwijk 

Schafbrühl, een vrijstaande villa voor een particulier in Bonn. 
In een interview met Dieter Beisel zei architect Eble: 'De 
opdrachtgever wilde dat zijn woonhuis volgens bouwbiologische en 
ecologische aspecten gepland en gerealiseerd zou worden.• 29 Ir. Eble 
heeft op basis van deze woonwensen en eisen een villa ontworpen die zo 

goed mogelijk voldoet aan deze bouwwijzen. 

Aan de wens van de bouwheer om een 'Nullenergiehaus' te realiseren kon 
de architect helaas niet voldoen omdat de plaatslijke 

bouwvoorschriften dit tegenhielden. 30 Ir. Eble realiseerde wel een huis 

zonder chemische bouwmaterialen. 
De opgedane kennis en ervaring met de bouwbiologie en de ecologische 
bouwwijze hebben de architect verder geholpen bij de verantwoordelijke 
planning en ontwerp van de Tübingse Schafbrühl-woonwijk. 

-De architect Renz Pijnenborgh ontdekte tijdens zijn werkzaamheden als 

restauratie-architect de ·langdurige bruikbaarheid van traditionele 
materialen en constructies. Hij raakte geinteresseerd in het 'bic

ecologische bouwen'. Hij verzamelde veel informatie over dit bouwthema 
uit allerlei Duitse tijdschriften en architectonische boeken. 

Jaarlijks neemt ir. Pijnenborgh deel aan de symposia over ecologisch 

bouwen aan het Institut für Baubiologie te Wenen en aan de congressen 

die door dit bovengenoemd instituut georganiseerd worden te Gmünden. 
De architect is een voorstander van het terugdringen van het 

woonwerkverkeer. Om die reden probeert hij zoveel mogelijk een 
koppeling van het wonen en werken tot stand te brengen. Vanuit deze 



-58-

visie zijn ook enkele werkplaatsen direct bij de woonhuizen van de 

woonwijk in de planning inbegrepen. 

De visie van de architect is ook belangrijk geweest bij de keuze van 

het bouwmateriaal. De bewoners en ook de architect lieten de invloed 

van een bouwmateriaal op de mens prevaleren boven de ecologische 

invloed. 
De opgedane kennis en ervaring tijdens de zelfbouw en de rol als 

architect bij de realisatie van de eerste naoorlogse woonwerkerf de 

Hooipolder hebben als theoretische en praktische bakermat gediend voor 

de planning en de bouw van het tweede MW2-project, 't Heem, dat tevens 

het eerste sociale huurwoonwerkerf in Nederland genoemd mag worden 

sinds 1945. 

-ir. Tjerk Rei jenga verzamelde en bundelde allerlei gegevens en 

artikels op het gebied van bic-ecologisch bouwen. Daarnaast bezocht 

hij diverse gerealiseerde ecologische projecten. 

De architect bouwde een ecologische, zelfvoorzienende woning in 

Lalbengue, Frankrijk. 

In 1985 richtte hij het Goudse BEAR op. In samenwerking met andere 

BEAR-architecten bouwde hij 189 passieve zonne-energie woningen in 

Schiedam, verbouwde het Adviescentrum 'Crabeth 38' te Gouda, breidde 

de Rudolf Steiner School te Haarlem uit en verrichtte hij enkele bic

ecologische renovaties alvorens hij ,in naam van het BEAR, voor het 

ontwerp van de twintig, eerder in mijn eindscriptie besproken, 

ecologische woonhuizen tekende. 

2.3.3. Bouwbiologische en ecologische OQvattingen van de besproken 

architecten 

-ir. L. Jax licht in een gepubliceerd interview met Hans-Jürgen Serwe 

enkele aspecten toe die gespeeld hebben bij de planning en de gekozen 

bouwwerkwijze van de Haus-Heyden-Hof-woonwijk: 'De grondgedachte was 

samen te plannen, bouwen en te leven met de gezinnen en de kinderen. 

Ecologische grondprincipes zoals een groentetuin, kleinveeteelt, 

energiebewuste en een isolerende bouwwijze dienden als uitgangspunt 
van de acht gezinnen.•31 

Verderop in het interview zegt Lothar Jax; 'Ecologie is niet gelijk 

aan bouwbiologie. Bouwbiologie beperkt zich op de materiaalkeuze 

terwijl ecologie het totale concept betreft.• 32 

Hij vervolgt zijn gesprek als volgt; 'We zien ons project als 

exemplarisch en hopen dat het zich in deze of in een dergelijke vorm 

verderontwikkelt. Concreet streven wij ernaar het naburige 

bebouwingsgebied volgens ecologische principes te doen veranderen, om 

misschien een identiek project mede op te richten. Er werd ons 

gesignaleerd dat hiervoor interesse zou zijn. Men begint in te zien 

dat het traditionele huisje naast huisje kwalitatief helemaal niet zo 

goed bouwt en dat men met een nieuwe wij ze 

gezegd bouwgemeenschappen, ook economisch 

ecologische component zonder meer. • 33 

van bouwheren, 

beter zeilt, 

liever 

van de 

-Ingrid Leifgen, een van de participerende zelfbouwers en bewoonster 
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van de Alte Windkunst bespreekt de bouwbiologische en ecologische 
motieven, die het uitgangspunt vormden bij de planning en de 
realisatie van deze woonwijk in een artikel verschenen in de Deutsche 

Bauzeitung: 'De bouwstoffen werden principieel volgens bouwbiologische 
opvattingen uitgekozen. zo werden naast het basismateriaal 

hout(skelet, façaden, vloeren, plafonds) o.a. de volgende materialen 
toegepast:natuurlijke vezelplaten voor de muren, oud papiervlokken als 

warmte-isolatie, leem als binnenpleister, ongeglazuurde plavuizen voor 
de vloerbekleding. •34 Zij zegt vervolgens in hetzelfde artikel:' ... de 

"Windkünstler" verplichten zich volgens een ecologische, coöperatieve, 

kostengunstige en kindervriendelijke vormgeving van hun woonwijk.• 35 

-In de gegevens die ik ontvangen heb van ir. Herlitzius worden de 
ecologische en bouwbiologische opvattingen, die bij de planning en 

bouw van de Alte Windkunst en de Siebenhof ten grondslag liggen, 
zonder meer duidelijk. Ik verwijs de lezer naar de beschrijvingen van 
de wijken in hoofdstuk 2.1. II en III 

-Het mag duidelijk zijn dat de mede-oprichter van de "Bund Architektur 
und Baubiologie" in Frankfurt am Main op 1-12-1981, Joachim Eble, 
handelt en bouwt volgens bouwbiologische opvattingen. 

Daarnaast werkt de architect mee in de redactie van het vaktijdschrift 
voor bouwbiologie en bouwecologie 'Gesundes Bauen und Wohnen' 36 

Verder verwijs ik naar een van de zeven stellingen van het 

"Baubiologischen Manifestes" waarvan Eble de uitgever is naar het 

trefwoord ecologie: 'Het bouwproces als kunstmatige ingreep op de 
omgeving moet in de grijpbare kringlopen van de natuur ingebed worden. 

Het gehele bouwproces van de grondstofwinning tot de sloop van een 
gebouw moet zich zonder wrijving en aantasting aanpassen aan de groei, 
verwering- en vervalprocessen van de natuurlijke omgeving. •3 7 Verderop 

in dit interview met een medewerker van Horst Sterns Umweltmagazin, 
Dieter Beisel, spreekt ook Joachim Eble van een duidelijke scheiding 
tussen bouwbiologisch en ecologisch bouwen zoals we reeds eerder van 

ir. Lothar Jax vernomen hebben. 

In een ander gepubliceerd interview met Eble in SW 7 geschreven door 

Gabriele Fischer antwoordt de architect op de vraag van een niet 

bekend gemaakte interviewer van dit milieutijdschrift: 

'SW: Und wo sol! das neue Kunstverstandnis gelehrt und entwiekelt 
werden? An den Universitaten? 

Eble: Das sehe ich zur Zeit noch nicht. Wir- eine Gruppe oekologisch 
und antroposofisch orientierter Architekten- planen eine 
Sommerakademie, in der wir Wege zu einem menschengemassen Bauen suchen 

wollen. Architektur sol! ein Ort der Sinneserfahrung werden und- sie 

soll nicht krank machen. Wir werden über ökologische und biologische 

Bauimpulse sprechen, über das Haus als dritte Haut. Es ist Zeit, eine 
neue, lebendige Sprache der Architektur zu entwickeln. •38 

-Ook architect Peijnenborgh probeert zoveel mogelijk volgens de 
principes van de bouwbiologie te ontwerpen. In het rapport in opdracht 

van het SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) uitgevoerd door 

ir. David Anink e.a. werkend voor Woon/Energie wordt hierover gezegd: 
'In de bouwbiologie wordt het huis beschouwd als derde huid van de 
mens, na de eigen huid en de tweede huid, de kleding. Voor een goed 
functioneren van de "derde huid" is het noodzakelijk dat de gebruikte 
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bouwmaterialen bepaalde eigenschappen bezitten, zoals het vermogen om 

vocht te reguleren. De invloed van de bouwmaterialen op de mens staat 
dus centraal. '39 

-In het reeds eerder aangehaalde artikel van Carla Debets zegt 

architect Reijenga over de uitgangspunten van de Vereniging EKO-bouw 
waarvan hijzelf ook lid is geweest: 'Je moet bij een dergelijk project 
je eigen normen vaststellen.' [ ] 'Voor sommige materialen zijn 

echter nog geen alternatieven. Tjerk Reijenga: "Staal bij voorbeeld 

heeft een hoge energie-inhoud. Maar toch heb je het nodig voor 

wapening in de funderingen en lateien." Anderzijds zien we een 
vermindering van -dure- arbeid en een vermeerdring van grondstoffen. 
Een slechte zaak, zeker mondiaal gezien, want we hebben een overschot 
aan arbeid. ' 40 

In een briefwisseling met. ir. Reijenga schreef de architect mij dat er 
inmiddels een milieuvriendelijker alternatief toegepast kan worden als 
fundering bij drassige bodemgebieden namelijk gewapend betonnen boten 

(woonboten) . 

Verder deelde de architect mij mee in dezelfde brief dat het in zijn 
eigen huis Wilhelmina van Pruisenlaan 60, gelukt is om de gestelde 35% 

van het waterverbruik te besparen. 41 
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2.4. WELKE CONCESSIES ZIJN GEDAAN OM DE ECOLOGISCHE OPVATTINGEN 

IN DE PRIJKTIJK OM TE ZETTEN? 

2.4.1. Het bouwplan in opzet 

-Haus-Heyden-Hof 
Aangezien het hier een experimentele woonwijk op basis van zelfbouw 

ging, hebben de zelfbouwende bewoners weinig concessies hoeven te doen 
naar de gemeente toe. Om in aanmerking te komen voor een 
aaneengesloten woonwijk moeste~ de afzonderlijke acht woonhuizen aan 
elkaar gekoppeld zijn. Het g~volg was dat een opening tussen twee 
woonhuizenrijen moest worden overbrugd door een houten bouwwerkje, 
bekleed met dakpannen, bovenop het dak van deze losstaande huizen. 

De individualiteit van elk woonhuis was een vereiste van de 
participerende zelfbouwers. 
De sociaal-ecologische aspecten, waaronder het gezamenlijk plannen en 
bouwen op een experimentele manier van alle zelfbouwende betrokkenen 

verstaan werd, diende als uitgangspunt voor de opzet van het bouwplan 
van de Haus-Heyden-Hof. 
Nadat voldoende belangstellende deelnemers voor het experimentele 
wooninitiatief van de journalist Gerd Pasch bijeen gebracht waren, 
stichtten de participerende gezinnen een woonvereniging eind 1982. Er 
volgden vele gemeenschappelijke vergaderingen waarin de opzet en het 
ontwerp van de toekomstige woonwijk door de woonvereniging besproken 
werden. De zelfbouwers hielden rekening met het feit dat zij allen 
over weinig bouwervaring beschikten. Zij besloten een bouwwijze te 
nemen die relatief eenvoudig in de praktijk om te zetten zou zijn. Hun 
keuze viel op een houtskeletbouw. 

In een later stadium werd ir. Lothar Jax, een van de betrokken 

zelfbouwers, door de bewonersvereniging tot algemeen bouwleider 
benoemd. September 1984 werd ir. Ch. Schulten voor bouwkundige 

berekeningen bij het bouwproces betrokken. Deze architect werd als 
coöperatieve architect benoemd om eventuele planningsfouten en daarmee 

gepaard gaande risico's te voorkomen. 42 
Ieder gezin nam deel aan het ontwerp 
gemeenschapshuis. Met de zelfbouw van 

voor het eigen huis en het 
het gemeenschapshuis werd 

gestart in samenwerking met ervaren timmerlieden. 

-Alte Windkunst 

Evenals het hiervoor besproken project betreft het hier een 
experimenteel zelfbouwinitiatief. 
De deelnemende zelfbouwers vergaderden eens per twee weken. Tijdens 
deze bijeenkomsten planden de participerende zelfbouwers de opzet van 
hun woonwijk en ontwierpen zij de opstelling en de inrichting van hun 
eigen woonhuis in overleg met de architecten, Planungsgruppe Alte 

Windkunst, die het initiatief voor dit tweede ecologische woonproject 
hadden genomen. 

Er werd gezamenlijk gekozen voor een woonhofvorm waardoor het ontstane 

binnenhof beschermd zou worden van de straat zijde. Aangezien de 
deelnemende zelfbouwers een of meerdere kinderen bezaten, kozen zij 
voor een kindervriendelijke opzet van de woonwijk. 
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Een ander uitgangspunt bij de planning vormde de individualiteit van 

elk afzonderlijk woonhuis. Na gezamenlijk overleg besloten de 
zelfbouwers van de Alte Windkunst een houtskeletbouw in combinatie met 
kalkzandstenen muren te nemen. Deze constructie zou veel speelruimte 

bieden en zodoende de wens naar een eigen indeling van het interieur 
ruimschoots bevredigen. Elk woonhuis kon naar persoonlijke voorkeur 
ingedeeld worden. De keuze van deze bouwconstructie laat eveneens een 
mogelijke vergroting of verkleining van elk woonhuis in een later 

stadium toe. 
Het onverharde binnenplein wilden zij niet helemaal omsluiten door de 

aaneengesloten woonhofwijk. Dit zou tot een vermindering van 

daglicht en een gereduceerd gebruik van passieve zonne-energie hebben 
geleid. De opzet van de woonwijk resulteerde in een driekwart 

bebouwing waarin de acht woonhuizen en het gemeenschapshuis in 
ondergebracht werden rondom het achthoekige binnenhof. De opening van 
de hof is bewust naar het zuidwesten gekozen. Vanuit deze richting 

staat de zon vanaf de middag tot zonsondergang op het binnenplein, 
waar de kinderen spelen en de ouderen elkaar ontmoeten. 
Een ander . ecologisch aspect waaraan de gekozen opstelling van de 
woonwijk nu voldeed, was het in stand houden van een groene bufferzone 
tussen het onverharde binnenhof en het beschermde natuurgebied, het 
Wiesental, via een ecologisch verantwoorde moes- en kruidentuin van de 

Alte Windkunst-bewoners. De inheemse planten en kruiden worden op deze 
manier beschermd 

- Siebenhof 
De belangstelling voor deelname aan het voorafgaande, experimentele 

woonproject Alte Windkunst was zo groot dat de betrokken architecten, 

Planungsgruppe Alte Windkunst, overwogen een dergelijk woonproject te 
starten na de voltooiing van de Alte Windkunst eind 1987. 
De navraag.voor een nieuw project bracht spoedig voldoende deelnemers 
bijeen. In het voorjaar van 1988 kwamen de participerende gezinnen en 
de architecten van de Planungsgruppe Alte Windkunst wekelijks bijeen 
om gezamenlijk de opzet van de Siebenhof-woonwijk te bespreken. 

Zij kwamen spoedig overeen een zelfde opzet van de woonwijk te 

handhaven: een driekwart omsloten hofwijk waarin zeven woonhuizen en 

een gemeenschapshuis aaneen gebouwd zouden liggen. 

De kinderrijke gezinnen van de bewonersvereniging Siebenhof wensten 
eveneens een afgeschermd binnenhof voor hun spelende kinderen. 
Naast een groot gemeenschappelijk, onverhard binnenhof bleef er ruimte 

over voor kleine privé-tuintjes aan het binnenhof. 
Er werd wederom gekozen voor een houtskeletbouw. Nu in combinatie met 
porotonstenen muren (zie afb.37). Deze bouwconstructie behoeft geen 

vaste steunmuren en staat zodoende een individuele inrichting en 
indeling van het interieur door de bewoner toe. 
In tegenstelling tot · de beide voorafgaande woonwijken gaven de 

Siebenhof-bewoners de voorkeur aan een geheel wit gepleisterd muurvlak 

zonder houtgebruik. De 1 Siebenhofers 1 kozen veelvuldig voor het 
gebruik van onbehandeld essenhout om hun interieur te decoreren. 

- Schafbrühl 
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De opzet van deze ecologisch, bouwbiologische woonwijk ging uit van 

negen woonhuizen die minimaal 50% drie- en vierkamerwoningen binnen de 
sociale huursector zou huisvesten. Dit bepaalde de Tubingse gemeente
raad vanwege de grote vraag hiernaar in deze universiteitsstad. 
De opdrachtgever, de Karlsruher Lebensversichrung AG, wenste een 
woonwijk te realiseren die gebaseerd zou zijn op bouwbiologische 
aspecten bij het materialengebruik en en een landschapsarchitect zou 

in samenwerking met het architectenteam zorg dragen voor de ecolo

gische aspecten van het woonterrein. 
De architecten, Planungsgruppe Schafbrühl, bouwden de woonhuizen vol
gens het traditionele boerenhoeve-type. Deze regionele boerderijstijl 
bezit langwerpige, slanke woonerven met veel beschot tegen de gevels 
en kenmerkt zich door grote overhangende pannen daken (zie afb.38). 

In de oorspronkelijke opzet van de negen woonhuizen waren de archi
tecten uitgegaan van drie groepen van drie naast elkaar staande 
woonblokken om zodoende volledig rekening te houden met de noord

zuidoriëntatie. Deze plaatsing zou de winning van passieve zonne
energie bevorderd hebben. 

- De Hooipolder 
'De volgende aspecten met betrekking tot wonen en werken zijn bij het 
eerste MW2-project van belang: 

een evenwicht zoeken tussen "gemeenschappelijk" en "individueel" in 
(betaald) werk, huishouden, beheer, kinderopvang en- ontspanning; 

elkaar inspireren om het mens- en milieuvriendelijke uit te diepen 

en in de praktijk te brengen; 
bouwen volgens de principes van de bouwbiologie. 

Architect Renz Peijnenborgh beschouwt het project als kleinschalig. 

Niet zozeer de omvang als wel de aard van het project bepaalt de 
kleinschaligheid. Een eenvoudig bouwsysteem en zelfbouw vergroten de 
overzichtelijkheid en het inzicht van de bewoners. Bij het ontwerpen 

is ernaar gestreeft om de toekomstige bewoner zich in zijn of haar 
omgeving veilig en geborgen te laten voelen. De visie van de architect 
is ook belangrijk geweest bij de keuze van de bouwmaterialen. De 

bewoners en ook de architect lieten de invloed van een bouwmateriaal 
op de mens prevaleren boven ecologische invloeden. In de meeste 
gevallen zal de materiaalkeuze vanuit een biologische invalshoek 

overeenkomen met de keuze die men maakt uit ecologische motieven.• 43 

De geplande houten fundering van de Koöperatieve Vereniging 
Woonwerkerf Den Bosch werd, ondanks de moeite die Bouw- en 

Woningtoezicht hiermee had, goedgekeurd. De daklijnen van de diverse 
huizen hadden in het oorspronkelijke ontwerp verschillende richtingen. 
Een verschillende dakrichting werd door dezelfde Bouw- en 

Woningtoezicht afgekeurd. 
De zelfbouwers hebben wensen geuit met betrekking tot het 
woningontwerp en ze beslisten mee over de keuze van de materialen. 

-'t Heem 
Het idee was om binnen dit project 20 premiekoop A- en 20 

woningwetwoningen te realiseren. Deze opzet is naderhand gewijzigd: er 
zijn 26 woningwetwoningen en 12 werkplaatsen gerealiseerd. 
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Belangrijkste motief voor het bestuur van de SSW was het profileren op 

milieubewust bouwen. Maar ook de veranderingen in de volkshuisvesting 
maken dat de woningbouwcorporatie op zoek is naar nieuwe 
mogelijkheden, nieuwe doelgroepen en nieuwe werkwijzen. 

De gemeente Den Bosch geeft B&W de volgende beleidsdoelen aan: 

het binden van mensen aan plaats en plek 

het privatiseren van gemeenschapsruimten 

flexibele bouw 

milieuvriendelijk bouwen 

emancipatie 

Om milieuvriendelijke bouwprojecten binnen het NKS (Normkostensysteem) 
mogelijk te maken kent de gemeente over de contigenten huurwoningen 

binnen de gemeente extra subsidie uit het kopkostenfonds toe. Deze 

extra subsidie noemt de gemeente 1 prestatiebudget 1 • Na een kosten
kwaliteitstaets bedraagt dit f 500,- per woning. Het MW2-project 

heeft een extra subsidie van de gemeente toegekend gekregen. Het 

nieuwe hiervan was dat het prestatiebudget werd toegekend indien de 

corporatie het gebruik van materialen met veel milieubelasting 

achterwege· zou laten. In 1990 omvatte de lijst van niet-gewenste 

materialen: tropisch hardhout, CFK-houdende materialen, asbest en 
fosfogips. 
Bij de gronduitgifte kunnen voorwaarden gesteld worden t.a.v. onder 

andere milieu-aspecten. In het geval van het MW2-project is er een 

lagere grondprijs gevraagd. 
De gemeente heeft daarnaast een subsidie voor het inspraak- en 

oontwikkelingsproces binnen de vereniging " 1 t Heem" toegekend. 
Op het verzoek van de SSW heeft de aannemer een begroting gemaakt op 

basis van de wensen van dearchi tect en de bewoners. De bouwkosten 

gingen het budget van de huurwoningen binnen het NKS te boven. 
Voor het MW2-project zijn binnen het aannemerbedrijf geen nieuwe 

technieken of materialenkennis noodzakelijk geweest. 

Binnen het bedrijf wordt tevens gewerkt aan interne milieuzorg in het 

bijzonder op het gebied van gescheiden inzamelen van bouwafval op de 

bouwplaats. Bij ieder project zullen voortaan meerdere containers 

geplaatst worden. 

Specifieke doelen voor het tweede MW2-project zijn: 

milieuvriendelijk: 

mensvriendelijk: 

bijeenbrengen van wonen en werken. 
werken op een milieuvriendelijke manier. 
behoud van alle hemelwater in eigen gebied in plaats 

van afvoeren via het rioleringsstelsel. 

betrokken bij het bouwproces en bij het beheer na de 

oplevering. 

het gezamenlijk onderhouden van de gemeenschap

pelijke tuin. 

het bevorderen van de saamhorigheid door het orga
niseren van andere gezamenlijke activiteiten. 

het integreren van wonen en werken. 
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- Ekobouw 

Bij het maken van het plan was het belangrijkste uitgangspunt dat de 
woningen op een milieubewuste wijze gebouwd zouden worden. Het ging 

hierbij niet alleen om het bouwproces zelf, maar ook om de milieu

effecten van de bouwmaterialen in elke fase van de levenscyclus. 
Een tweede uitgangspunt was dat het plan een directe aansluiting op de 

gangbare bouwpraktijk had. Het was niet de bedoeling om te experimen

teren met nieuwe produkten en bouwwijzen. De architect en de bewoners 

gingen ervan uit dat de Nederlandse bouwtraditie voldoende goede, 

weinig milieubelastende elementen bevat. Bij het maken van het plan is 

in het achterhoofd gehouden dat de woningen door iedere aannemer te 

bouwen zouden moeten zijn. 

Een derde punt is de inbreng van de toekomstige bewoners. Gedurende 

het hele proces is er aandacht geweest voor de wensen en ideeën van de 

bewoners. Ook tijdens de bewoning blijven de bewoners in de vorm van 

een milieubewust beheer en onderhoud bij het project betrokken. 

Het passief gebruik van zonne-energie maakt een oriëntatie op het 
zuiden noodzakelijk . Het oorspronkelijk toegewezen terrein maakte 

alleen een verkaveling mogelijk van rijtjes van drie woningen. 

Er is ond.erzoek gedaan naar terrestische straling (wichelroede

onderzoek) en de optredende veldsterkte ten gevolge van 
hoogspanningsleidingen. 

Essay of Building 

' Houses are built to live in and nat t o look on; 

therefore let us be preferred befare uni f ormity, 

except when bath may be had. 

Leave the goodly fabrics of houses for beauty only, 

to the enchanted palaces of the poets, 

who build them with s mall cast' 

s ir Fran c i s Bacon (1 561 - 1626) 44 
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HOOFDSTUK 3 

CONCLUSIE: 

PE GENOMEN STAPPEN EN 

PE STAPPEN IN DE TOEKOMST 

3.1. DE GENOMEN STAPPEN 

In de vorige hoofdstukken hebben we kunnen lezen wat er tot nog toe is 
bereikt op het gebied van het bic/ecologisch bouwen. 
Naast het consequent toepassen van bouwbiologisch en bouwecologisch 
verantwoorde materialen en bouwwijzen zijn er mijns inziens nog heel 
wat verbeteringen mogelijk op het gebied van het gebruik van oneindige 

energiebronnen binnen de sociale woningbouw. 
De individueel ontworpen 'shelters' en 'sunspots', genoemd in 
hoofdstuk ·1, maken naast hergebruik van sloopmateriaal veelvuldig 

gebruik van wind- en zonne-energie op actieve wijze door het plaatsen 
van mechanische windmolens en zonnecollectoren. 

In de door mij besproken sociale woonwij ken is een goed fundament 

gelegd voor een architectuur, die de mens en het milieu respecteert. 
De bewoners, de architecten, de betrokken aannemers en de plaatselijke 
overheid hebben onderling nagedacht over de keuze van de bouwma
terialen (bouwbiologie). Bij deze keuze gold dat de bouwmaterialen zo 
min mogelijk schade aan het milieu en de gezondheid van de bewoners 
mochten veroorzaken. Daarnaast werd bij voorkeur gekozen voor 
plaatselijke bouwmaterialen. Deze handelswijze vermindert het energie-
verbruik van het transport voor bouwmaterialen. 

Nederlandse sociale woonwijken gelukt om 

energieverbruik per vierkante meter terug te 

isoleren (de isolatiewaarde uitgedrukt in R 

gemiddeld 2,5). De gemiddelde doorsneenorm ligt 

Bovendien is het in de 

het jaarlijks bruto 

brengen door goed te 
(dichtheid] bedraagt 
in Nederland bij R 2. 

In Duitsland mag het jaarlijkse bruto energieverbruik van de Haus
Heyden-Hof, de Alte Windkunst en de Siebenhof gunstig genoemd worden, 
terwijl dit energieverbruik in de Tübingse woonwijk Schafbrühl zelfs 
uitzonderlijk laag is voor Duitse normen. De natuurlijke omgeving is 
zoveel mogelijk intact gehouden (bouwecologie). Indien er wijzingen in 
de kringloopprocessen van de bouwomgeving noodzakelijk waren, heeft 

men deze zo goed mogelijk proberen te herstellen na het bouwproces. 

Het wegnemen van natuurlijke grond is in vele gevallen opgevangen door 
de daken van de woonwijken van gras te voorzien. Een ander alternatief 

vormen de natuurlijk begroeide muren van de huizen. De inheemse flora 
wordt meestal door de bewoners gerespecteerd, waardoor wilde planten 
en bomen de kans krijgen om een plekje in de tuinen te bemachtigen. 

Het hemelwater kan in elke woonwijk op natuurlijke wijze gezuiverd 

worden doordat de omringende bodem niet verhard is. In sommige 
woonwijken wordt het regenwater opgevangen en gebruikt om het verbruik 

van gezuiverd drinkwater te beperken. Veelal zijn de bewoners van de 
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beschreven woonwijken betrokken geweest bij de planning, de bouw en de 
inrichting van hun woonwijk (sociale bouwecologie). De inspraak en 
participatie van de bewoners bij de woonwijk komt ten goede aan de 
onderlinge contacten van de woonwijkbewoners en hun betrokkenheid bij 
het welzijn van hun woon- en leefomgeving. 
De sociale woonwijken op bic/ecologische basis, behandeld in hoofdstuk 
2, tonen echter slechts uiterst zelden het gebruik van actieve wind
en zonne-energie binnen de energievoorziening van de woonwijk. 

Het omzetten van wind in energie voor electriciteitsgebruik is in geen 
enkele sociale woonwijk toegepast. Een reden hiervoor is onder andere 
de dure aanschaf van een windmolen met een geschikte capaciteit voor 
het gemeenschappelijk gebruik. Bovendien is er weinig respons bij de 
overheid betreffende een stimulering van dit schone brandstofgebruik 
door middel van subsidies. 
In hoofdstuk 2 bleek dat vele bic/ecologische architecten rekening 
hadden gehouden met de zonnestand bij de planning van hun woonwijken. 
De Goudse Ekobouw-wijk is bijvoorbeeld geheel noord/zuidgericht (zie 
afb. 40). 
De zuidwanden bezitten grote raamoppervlakten, al dan niet voorzien 
van een serre op de begane grond of een uitgebouwde, beglaasde erker 
op het zuiden (veelal 'Wintergarten' in Duitsland genoemd) zoals in 
Schafbrühl~ of in de Ekobouwwijk. De noordwanden zijn meestal kleiner 
(gedrongener) en bezitten kleine raamoppervlakten. 
Het gebruik van actieve zonne-energie door het gebruik van 
zonnecollectoren is slechts bij twee van de door mij besproken 
ecologische woonwijken gebeurd. Het betreft het glazen dak boven het 
gemeenschapshuis van de Alte Windkunstwijk (vanaf maart 1992 in 
aanbouw) en zonnecollectoren die geplaatst worden op zes van de 
twintig serres in de Ekobouwwijk (vanaf april 1992). Zij zullen de 
zonneboilers voeden met warm water. Op deze manier zal het warm water 
voor de douche en de huishoudelijke kranen worden verwarmd. Deze 
energiezuinige maatregel zal een beperking van het gasverbruik ten 
goede komen. 

In Schafbrühl zijn bufferzones toegepast om de koude wind te weren. De 
leilindes, die door houten hekwerken in de breedte geleid worden, en 
de tochtportaaltjes in de Goirlese demonstratie EG-wijk en de Goudse 
Ekobouwwijk dienen eveneens om de afkoeling van de noordelijke 
huismuur te voorkomen. Diverse clematessen ranken speels langs het 
donkerbruine beschot van de Haus-Heyden-Hof en hun veelkleurige 
bloemen zorgen voor een vrolijk accent op deze egale, donkere 
achtergrond. Bovendien vormen deze klimplanten ideale nestelplaatsen 
voor diverse insekten en vogels in de Haus-Heyden-Hof- en de 
Schafbrühlwijk. In de Goudse Ekobouwwijk bieden de gierzwaluwpannen 

een ideale nestplaats voor vogels. 
De groene grasdaken en de bonte secturndaken toegepast bij de Haus
Heyden-Hof, Alte Windkunst, Siebenhof en de Hooipolder zorgen naast 
een goede geluids- en warmteïsolatie voor een natuurlijk tapijt waarin 
het regenwater door filtering wordt gezuiverd en waarop zich eveneens 
vele diersoorten kunnen nestelen. 
De gemeenschappelijke tuinen en de privé-tuinen worden meestal eco
logisch verantwoord aangelegd en onderhouden. In veel gevallen dient 
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een tuinstrook om eigen groente te telen en kleinvee te houden. 

De mensvriendelijkheid van de woonwijken is bevorderd door het 

gemotoriseerd verkeer 

Bovendien kunnen de 

worden. 

zoveel mogelijk buiten de wijk te houden. 

kinderen veiliger spelen zonder gestoord te 

3.1.1. Nationaal Milieu Beleidsplan INMPl 

In het rapport van het Nationaal Milieu Beleidsplan Kiezen of 

Verliezen in opdracht van de overheid in 1989 staat het begrip 

'duurzame ontwikkeling' centraal. Een evenwicht zoeken tussen verbruik 

en vervanging. Bovendien mag niets schadelijke gevolgen hebben voor 

toekomstige generaties. Ons afval mag geen bedreiging voor de 
bevolking worden en nieuwe bouwmaterialen mogen onze gezondheid niet 

schaden. In de bouwsector wordt onder andere de volgende actie 

verwacht: aandacht voor milieu-bewust en duurzaam bouwen in 

bouwkundige opleidingen. 
In het NMP~rapport wordt eveneens voor een aantal stoffen een milieu

maat ontwikkeld. Naast het MIAM (Milieu-informatie- en afwegingsmodel) 

van het NWR (Nationale Woningraad) in 1991 ontwikkeld deed prof. mag. 

arch. Schmid reeds eerder onderzoek naar de milieuvriendelijkheid van 

gebruikte bouwmaterialen aan.de TU te Eindhoven. Hij ontwikkelde de 

zogenoemde BIM-schaal. Deze kent een cijfer aan de 

milieuvriendelijkheid van de gebruikte bouwmaterialen toe. De TU

sectie Afbouwtechniek en Milieu (AM) beperkt zich niet tot korte 
termijn onderzoek. zo werkt zij samen met de Interdisciplinaire 

Vakgroep voor Milieukunde Amsterdam (IVAM) aan de minimalisering van 

de belasting van het milieu in de woningbouw. Hier wordt de BIM-schaal 
verder gedetailleerd en uitgewerkt (zie bijlage 3). 

De in het NMP voorgestelde rijkssubsidie om aan de hand van het aantal 

energiebesparingen bij toegepaste bouwelementen (zoals deuren, 

vloeren, gevels) meer subsidie te verlenen werkt helaas nog niet 

efficiënt. Nu legt de overheid via het NMP het initiatief bij de 

bewoners in plaats van bij de verhuurders! 

3.1.1.1.~Het begrip 'Duurzaam Bouwen' 

Het zogenaamde DuBo (Duurzaam Bouwen) project is een voorbeeld van een 

uitgewerkt beleid vorge·steld door de overheid via het NMP-rapport in 

1989. 

De bedoeling is om het bouwproces van het begin tot het einde op 

gevolgen voor het milieu te onderzoeken: bijvoorbeeld toepassing van 

geschikte isolatiematerialen. Het is daarom van groot belang dat 

opdrachtgevers, architecten en overheden zich gezamenlijk 

verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving. 

Het begrip DuBo springt in op de ontwikkeling die doör het NMP-rapport 

wordt voorgesteld: een duurzame ontwikkeling binnen de bouwwereld. 

De schrijfster Jutta Schwarz is van mening dat de instelling van de 

architect tot het bouwmateriaal nodig is. In haar boek Ökologie im 
Bau. Entscheidungen zur Beurteilung und Auswahl von Eaumaterialen in 
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1990 verschenen zegt zij:'Tegenwoordig maakt de bouwchemie bijna elke 
materiaaltoepassing mogelijk ook als ze nog zo onzinnig en 
materiaalvreemd is. Het gebeurt steds op kosten van het milieu en 
bvaak op kosten van de gezondheid van de gebruikers (handwerkers) en 

bewoners . ' 1 

In de wetenschappelijke bijlage van de Volkskrant van 8 september 1990 

spreekt de auteur Matthijs van der Schaft van een milieuvriendelijker 
bouwbeleid. Hij verwijst naar het NMP+. De bovengenoemde auteur 
omschrijft het begrip Duurzaam Bouwen als volgt: 'meer energie besparen 

en minder afval produceren.•2 

3.1.1.2. Grootschalig project: Ecolonia, Alphen aan den Rijn 

Ecolonia is een wijk van 101 milieubewust gebouwde woningen. Een 

voorbeeldproject dat moet aantonen dat met de huidige stand van de 
techniek veel milieubewuster te bouwen is dan nu gebeurt. 
De reden waarom ik dit relatief grootschalig opgezet project niet in 
hoofdstuk 2 beschreven heb, is eenvoudig. Er moest nog met de bouw van 
Ecolonia begonnen worden terwijl mijn eindscriptie reeds vorderde. Een 

meningsverschil tussen bouwondernemer 3 en de betrokken architecten 
stagneerde de start van de bouw: in juni 1991 werd begonnen met de 
bouw van de eerste huizen van dit ecologisch project. 
In Ecolonia werkten negen architecten de drie beleidslijnen van het 
Nationaal Milieubeleidsplan uit: energie-extensivering, integraal 
keten-beheer en kwaliteits-bevordering. Ofwel: besparen op energie en 
grond-stoffen, stimuleren van hergebruik en een gezond binnenmilieu. 
De Belgische stedebouwkundige Lucien Kroll wil in Ecolonia de 
stedebouw en het milieu op een natuurlijke manier met elkaar 
verbinden. 'Zijn doel is een woon- en leefomgeving te ontwikkelen die 

in grote verscheidenheid van vorm en functie toch harmonie uitstraalt. 
En dat op kleinschalige manier, zodat het begrijpelijk is voor de 

mensen die er wonen en leven.• 4 De opzet en het doel komt overeen met 
het eerder besproken Tübingse Schafbrühl. 
Behalve water, dat volgens Kroll bij het Nederlandse landschap hoort, 
hebben de openbare ruimten in de visie van Kroll veel meer een sociale 
functie. Daarnaast speelt het groen een voorname rol in de 
stedebouwkundige opzet van Ecolonia en wil de stedebouwkundige in 

Ecolonia zoveel mogelijk verschillende woningen. Per woonblok leveren 
andere architecten hun bijdragen. De verscheidenheid in architectuur 
wordt benadrukt in het materiaalgebruik. 
Het gaat om koopwoningen binnen de premie C-sector, rijtjeswoningen en 
twee-onder-een-kap huizen, tot maximaal f 200.000,- stichtingskosten. 
De doelstelling van dit Milieu en Energie Demonstratiepark moet 
aantonen dat met de thans beschikbare kennis nu al milieuvriendelijk 
en energiezuinig kan worden gebouwd. Ecolonia moet een bijdrage 
leveren aan een hernieuwde aandacht die in Nederland ontstaat voor 

wonen en werken. Eçolonia symboliseert de toekomst. Kleinschalig en 

bewust gericht op het functioneren van de mens. 
Overigens werken de in hoofdstuk 2 beschreven architecten, Renz 
Pijnenborgh van het Archi-service en Tjerk Reijenga van het BEAR-buro 
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beiden mee aan deze eerste grootschalige ecologische woonwijk. 
Behalve het bic-ecologisch ontworpen en gebouwd informatiehuis van de 
Ecolonia-wijk, voorzien van een grasdak, neemt Pijnenborgh. de 
realisatie van acht woonhuizen voor zijn rekening. 

Deze huizen zijn alle voorzien van een veelhoekig grasdak. Op het 
grasdak bevindt zich een zonnecollector. Er is rekening gehouden met 
de mogelijkheid een serre aan te bouwen. De architect heeft ook in 
zijn schetsontwerp een stofzuiginstallatie opgenomen. De keuken in 
zijn woning is van massief hout. De architect heeft afgezien van het 

gebruik van spaanplaten waarin het schadelijke formaldehyde zit. 5 

Ir. Tjerk Reijenga zou eerst elf huizen bouwen binnen Ecolonia. Er 
bleven tien over: Een blokje van vier seniorenwoningen en zes twee
onder-een-kapwoningen. In het Novem-rapport staat: 
'Zijn ontwerp zou zich specifiek moeten richten op extra aandacht voor 
het beperken van het watergebruik en het hergebruik van bouwmaterialen 
(=zogenaamde kringloopwoningen) . Voor Ecolonia heeft Rei jenga de 
kring-loop in de natuur speciaal belicht.' ... 'Hij onderscheidt daarin 
vijf thema's die hij toelicht: 
-Fotosynthese en koolstoffenkringloop; verrotten van bouwmaterialen 
-Recycling; reststoffen als puin- en betongranulaat gebruiken 
-Waterkringloop; waterbesparende douches, wc en regenwateropvang 

-Voedselkringloop; tuinen als groentetuinen dienend en afval 
composterend 
-Energiekringloop; passieve zonne-ene toepassend en een 
zonneboiler voor warm water zorgend. Als optie kunnen zonnecellen op 
het dak worden geplaatst.' ( ... ] 1 De woningen bevatten een aantal 
elementen die bijdragen aan een aangename leefomgeving en goed 
microklimaat. Die elementen zijn onder meer: het groen rond en tegen 
de woningen en de nestelmogelijkheden voor vogels onder de 

dakoverstekken en in de gierzwaluwpannen 16 • Deze ecologische aspecten 

heeft de architect ook in zijn Ekobouwwijk toegepast. 

3.1.2. Nota 'Ruimte voor Architectuur' 

De nota Ruimte voor Architectuur is samengesteld door minister H. d' 
Ancona van WVC en minister J.G.M. Alders van VROM in april 1991. In 
het voorwoord spreken beiden van bouwen als een creatief proces 
waarbij vele belangen in het spel zijn: 'Daarom namen wij bij het 

aantreden van dit Kabinet graag het initiatief van onze voorgangers 
over om de samenhang te versterken tussen het bouw- en 

cultuurbeleid. • 7 

Verderop in de nota, op pagina 79, is sprake van een 'inspraakarchi
tectuur'. De architect zou de bewoners moeten betrekken bij het 
ontwerp. Deze 'inspraakarchitectuur 1 kan vergeleken worden met de 
doelstelling van de sociaal-ecologische bouwwijze, die ik § 1.1. 
behandeld heb. 

Bovendien pleit deze nota voor de verbreding van de markt voor 
traditionele architectenwerkzaamheden. Daarnaast moeten architecten
bureaus op zoek naar nieuwe markten, zoals onderhoud, beheer en 
verbouw van gebouwen. De herbestemming en de beraming van 
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onderhoudskosten en energieverbruik van bestaande gebouwen worden 

hiertoe gerekend. 
In een bespreking van deze nota Ruimte voor Architectuur zegt prof. 

Peter Schmid het volgende: 'In de nota van de architectuur doen 

minister van VROM en WVC voorstellen om de kwaliteit van de 
architectuur in Nederland te bevorderen. Het Rijk, de grootste 

opdrachtgever, wil hierbij een voorbeeld zijn. Een van de de vier 

Bijlagen, 'Kwaliteit in verband met milieu en gezondheid', had de VIBA 

al 15 jaar eerder kunnen schrijven.• 8 

Peter Schmid sluit zijn bespreking van de nota door haar naast het NMP 
een bijzondere ereplaats toe te kennen. 

3.1.3. Visie van Louis G. le Roy 

De opzet van het boek Natuur uitschakelen, natuur inschakelen is 
bedoeld als knuppel in het betonnen hoenderhok van onze maatschappij. 
Wij denken met techniek alles te kunnen beheersen, de wetenschap wil 

alles leiden maar wij ontnemen de natuur alle kansen en beperken haar 
tot een bijna statische toestand. Ondoordacht ingrijpen in ecologische 
processen door bebouwing, ruilverkaveling, spuiten, kunstmest 

enzovoort verstoort het evenwicht. 
De auteur, Louis le Roy, trekt ten strijde tegen de vele ingrepen in 
de natuurlijke ordening door egaliseren, kanaliseren en afbranden. 

Daarbij kunnen wij meer vernietigen dan ooit weer opgebouwd kan 
worden. 
In het voorwoord, geschreven door Peter Kramer, van het bovengenoemde 

boek wordt gesteld dat groen geen normale kleur in onze steden is. Het 
is het produkt van een produkt. Planning en uitvoering van een niet 
opvallende groenvoorziening kost 10 à 20 mark per vierkante meter en 

haar onderhoud 10% van deze eerste investering in ieder volgend jaar. 
Het 'koop' (waar) karakter van de natuur heeft hier haar ecologische 

kwaliteit 'uitgeschakeld'. 

'De titel van het boek berust voornamelijk op een bepaalde instelling 
tegenover de natuur. De beide werkwoorden die in de eerste plaats aan 
een handeling binnen de produktie van een fabriek doen denken, drukken 

duidelijk uit waarom het gaat: de natuur als een bedrijf, een 

mechanisch voorwerp, en de mens als arbeider in dit bedrijf waarmee 

hij organisch verbonden is. •9 

Le Roy biedt geen min of meer maatschappelijke theorie aan. Hij 

probeert ook niet een "theorie met praktijk te koppelen"; voor hem 
heeft deze scheiding nooit bestaan. Als hij van spaarzame omgang met 

energie spreekt dan is het duidelijk dat hijzelf alle dagelijkse wegen 

met zijn fiets aflegt. 
In § 1. 3 werd Le Roy reeds vermeld als een voorloper van het 

ecologisch bouwen. Zijn huis is niet kant-en-klaar (het groeit en 
ontwikkelt zich naar binnen en buiten), zijn tuinen zijn nooit af. Hij 

geeft de natuur altîjd nieuwe kansen en bouwt af en toe weer een losse 

muur uit bouwafval. 
Bekend is de ecotect le Roy geworden door het Project Kennedylaan te 
Heerenveen (zie afb. 8) Hier heeft de ecologische landschapskunstenaar 
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een bijna drie kilometer lange groene strook tussen het bos en een 

nieuwe stadswijk aangelegd. Deze dient als bufferzone. Het bos staat 

zodoende in contact met de stad en kan zich door de groene strook 

verder richting stad verspreiden. Omgekeerd groeit de stad op een 

natuurlijke wijze richting bos. 

de belangrijkste voorlopers 

stadsbeleid. 

Le Roy mag gezien worden als een van 

van een ecologisch verantwoord 

Le Roy's visie is reeds in 1973 gepubliceerd. In§ 3.2.2 zullen we 
zien dat de huidige staatssecretaris Gabor een dergelijk 

stadsnatuurbeleid waarin de natuurlijke plantengroei bevorderd wordt, 

als een nationaal beleid wil doorvoeren. 

3.2. STAPPEN IN DE TOEKOMST 

3.2.1. Visie prof mag. arch Peter Schmid· 'Het Andere Huis van de 

Toekomst'; ideeën en schetsen 

De VIBA heeft aan het symposium Bouwen en Milieu een visuele bijdrage 

geleverd in de vorm van een expositie over ideeënschetsen met de 

nodige verbale toelichtingen voor een Huis van een 'Andere' Toekomst 

in Rosmalen. 

'Dit huis zou een volledig mens- en milieuvriendelijk scenario volgen, 

om het publiek op de werkelijk verlokkelijke mogelijkheden van deze 

benaderingswijze te attenderen (zie afb. 41). 

Van prof. mag. arch. P. Schmid is het idee afkomstig, om een dusdanig 

huis- of cluster van huizen- in het Autotron in Rosmalen op te bouwen, 

wat bij de heer Chriet Titulaer -reeds de vader van het huidige ~ 

van de Toekomst- groot enthousiasme veroorzaakte. Het Huis van de 

Toekomst is voorzien van allerlei technische hoogstandjes en foefjes: 

zonnecollectoren, computergestuurde huishoudelijke apparaten en air

conditioning. 

Het voorstel voor een Huis van een 'Andere' Toekomst werd in mei 1990 
voor de eerste keer geformuleerd. De schetsen met de daarbij behorende 

toelichtingen zijn dan ook van de hand van Peter Schmid, gemaakt in 

oktober 1990, ten behoeve van het verduidelijken van de mogelijk te 

realiseren bouwprincipes van een gezonde en milieubewuste 

architectuur. rlO 

Naast ondergrondse en aardbedekte gebouwtjes, lichte tentconstructies 

beschermend tegen wind en zon of deze energiebronnen juist benuttend, 
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die voor een goed natuurlijk binnenklimaat zorg zullen dragen, zullen 

fraai gevormde leembouw wanden voorzien van een groot paraplu-achtig 
dak in het landschap ont.staan. 

Volgens Peter Schmid zal het huis van een andere toekomst, met een 

dominerende milieu- en gezondheidsscenario, antwoord zijn op de Zorgen 

voor Morgen 11 en Nationaal Milieubeleidsplan met zijn aanvulling en 

de eisen van een Duurzame Ontwikkeling en een Duurzaam Bouwen. 

Enkele schetsen en ontwerpen voor de bovengenoemde bouwconstructies 

zijn ontleend aan het research voor de bouw Gaya Bouw Systeem CGBSl, 

dat Peter Schmid verrichtte op energie- en milieuaspecten zoals 

bijvoorbeeld op het vinden van optimale economische oplossingen die 

onschadelijk zijn voor de gezondheid van de gebruikers en uitvoerders 

van de gebouwen aan de TU te Eindhoven in augustus 1983 (zie afb. 42). 

3.2.2. visie yan staatssecretaris Gabor 

Het groen mag weer woekeren in de stad. Staatssecretaris Gabor 

(landbouw, natuurbeheer en visserij) deelt deze mening. 

Tijdens een bijeenkomst in Zoetermeer op 2 november 1991 bood Gabor 

het zojuist verschenen boek Natuurlijker groenbeheer in Nederlandse 

gemeenten van A. Koster en M. Claringbould aan aan de voormalige 

milieuminister, burgemeester Ed Nijpels.van Breda. De bijeenkomst had 

als motto Natuur in de stad. 
Het begrip 'openbare groenvoorziening' wordt in het boek niet langer 
opgevat als rechthoekige, gladgeschoren gazons met een paar gesnoeide 

bomen en keurig afgebakende bloembedden, maar als stelsel van min of 

meer natuurlijke oases, waar wilde planten tot wasdom mogen komen. 

'In het traditionele groenbeheer is men steeds bezig met het 

bestrijden.van planten die spontaan tot ontwikkeling komen. Bij een 

ecologisch onderbouwd beheer daarentegen doet de beheerder juist zijn 

best spontane plantengroei te bevorderen. Dit heet dan natuurlijk of 

ecologisch groenbeheer, dat meer inhoudt dan wilde planten hun gang te 

laten gaan. '12 

'Reeds in het begin van deze eeuw wilde een man als Jac. P. Thi jsse 

bij het stedelijk groenbeheer de natuurlijke processen volop 

inschakelen[ ... ) maar hun ideeën vonden weinig weerklank. •13 

Staatssecretaris Gabor heeft gelukkig ingezien dat de natuur haar 

plaats nodig heeft. Een cultuurlandschap kan een natuurlijk gegroeid 

landschap nooit vervangen. 

Hoewel le Roy reeds drie decennia eerder een dergelijke stadsnatuur 

bepleitte, kunnen we nu alleen maar hopen dat landelijk en daarnaast 

in Europees en mondiaal verband rekening gehouden wordt met de omgang 

van natuurlijk ontstane gebieden en al haar bewoners. Dit zou een 

essentiële bijdrage kunnen leveren aan de manier waarop onze 

ingerichte bebouwde omgeving in synthese met de natuurlijk gevormde 

omgeving eruit kan gaan zien. Een rijke, gevarieerde belevingswereld, 

die alle zintuigen en behoeften van de mens en andere levende wezens 

weet te stillen door de stil-aan gegroeide en in evenwicht gekomen 

kringlopen van alle elementen der natuur. 
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Ecologgia 

Het huis van de toekomst 
het toekomstige huis 
groeit op in het landschap 
van de toekomst 
het toekomstige tehuis 
Het is gevormd uit de groene grond 
de grond van de toekomst 
naar de aarde gekneed 
met dorst naar de toekomst 
van de toekomstige kost 

© Juri Czabanowski, mei 1992 

Persoonlijke visie: Voorwaarts met de zon en de wind 

Na deze verschillende visies over het toekomstig architectuur- en 

stadsnatuurbeleid wil ik nu mijn persoonlijke visie hierop geven. 
Hoewel een noord-zuidplaatsing van de woonwijken ecologisch gewenst 
zou zijn, blijkt dit niet altijd een ideale oplossing te zijn. Een 
strikte navolging van passieve zonoe-energiewinning zou een monotone 
strookindeling van de stedebouw tot gevolg kunnen hebben. Een groot 
glasoppervlak op het zuiden, eventueel een uitgebouwde serre, kan voor 
reeds bestaand huis later toegevoegd worden om zodoende de positieve 
effecten van de zonnestraling binnen de woon- en werkruimten te 
benutten. Actieve zonoe-energie in de vorm van zonne-collectoren 
kunnen het energieverbruik voor verwarming in de koude jaargetijden 
helpen verminderen. Bovendien bestaat er een mogelijkheid om deze 
zonnecollectoren in combinatie met gras-, kruiden-, mos en 

sedumstroken op de daken of serres toe te passen. Zodoende is een 
symbiose tussen technische en natuurlijke bouwwijzen realiseerbaar. 
Het is betreurenswaardig dat tot heden geen enkele woonwijk gebruik 
maakt van windenergie door een windmolen, omdat op deze manier schone 
stroom kan worden gewonnen. 
De woonwijken Alte Windkunst en Siebenbof te Herzogenrath bezitten 
door zuidwestelijke opening naar het binnenhof een uitstekende basis 
om gebruik te maken van windmolenenergie. Ik heb bij mijn laatste 
bezoek aan de drie woonerven in Herzogenrath begrepen dat de bewoners 
in het verlengde van de zuidwestelijke opening van de Alte 
Windkunstwijk een windmolen willen plaatsen indien de Duitse overheid 
er toestemming voor geeft en subsidie verleent. 
Hoewel de windmolen een enorme technische ontwikkeling kent, blijft 
een uitstekende constructie met en enorme wiek natuurlijk een doorn in 
het oog voor schoonheids- en bouwverordeningsambtenaren. Ik zou hen 
mijn volgende advies willen meegeven: "Il faut se battre avec des 

moulins" in plaats van Le Corbusier's "Il faut se battre contre des 

moulins"l4. Een papieren oorlog is volgens mij op dit moment reine 
tijdsverspilling en bovendien jammer van het papier omdat daarvoor 
weer bomen geveld moeten worden. In een land als Nederland waar 
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constant een behoorlijke windkracht. te meten is en dat traditioneel en 

internationaal beroemd is geworden door zijn windmolens, lijkt mij de 
bouw van 40.000 zeer grote (of meerdere grote) windmolens die de 

totale elektrische stroom-voorziening van Nederland zouden kunnen 

voorzien, ecologisch verantwoord en economisch haalbaar. Beide 
begrippen sluiten elkaar mijns inziens zeer zeker niet uit. Beiden 
hebben immers dezelfde Griekse stam: oikos(huishouding). Helaas is in 
de loop van de ontwikkeling de stam gesplitst in twee uiteengroeiende 
takken. Na deze these-antithese ontwikkeling is volgens mij een 

synthese, een naar elkaar toe groeien, op kortstondig termijn 

wenselijk: de 'ecolonomie •15 oftewel de 'econologie 1 kan een nieuwe 

beleidsbenadering, gebaseerd op een handelbaar ecologisch bewustzijn, 

teweeg brengen. 
Bovengenoemd windmolenplan van de Landelijke Windmolenvereniging 
stuitte op veel weerstand bij de plaatselijke overheden. Men vond 

kleinere molens in een verenigingsverband idealer. Een verdere 
ontwikkeling in de molenbouw kan leiden tot betere tarieven en een 
soepeler vergunningsbeleid. De vereiste vergunningen blijven een 

probleem. Grote windmolenparken zijn vooral rendabel in zeer windrijke 
kustgebieden waar zich doorgaans kwetsbare natuurgebieden bevinden. Er 
zullen dus oecologische concessies gedaan moeten worden. 
De Nederlandse rijkssubsidie bij aankoop van een molen was in 1989 
bijna 40%. In 1990 werd de subsidieregeling officieel stopgezet. De 
toename van molens door subsidie moest in Nederland 125 MegaWatt (MW) 

electriciteit opleveren. Nu zijn echter pas 45 MW bereikt. Een 
consequenter beleid voor stimulatie van schone, oneindige natuurlijke 
energiebronnen is wenselijk. 

Na een briefwisseling met de Vereniging tot Collectief Bezit van 
Windmolens Fryslän ben ik te weten gekomen dat het doel van deze 
vereniging is het gebruik van duurzame energie en in het bijzonder van 

windenergie te stimuleren. In aanvulling op hun folder werd mij 
medegedeeld dat een zevende windturbine, een Enercon 33, inmiddels aan 

de Gooyumerleane bij Wons in Friesland in gebruik is genomen. Deze 

zevende molen is er een van 330 kW met een masthoogte van 34,5 meter 

en drie wieken van 15, 6 meter en is op 2 en 3 oktober 1991 

geplaatst. 16 

Het kwartaalblad De Kleine Aarde vermeldt dat deze Enercon de grootste 
Friese windmolen is en naar verwachting 1.000.000 kWu opbrengst per 
jaar zal opleveren. Verder werd vermeld dat er een maandenlange 

worsteling om de benodigde vergunningen te krijgen vooraf is gegaan 

aan het plaatsen van de molen.l 7 

De taak en het nut van een schoonheidscommissie staat buiten kijf. Een 
soepeler beleid bij experimentele woonvormen kan echter geen kwaad. Zo 

stuitte een wijziging in de opstelling en de richting van de daken ten 

opzichte reeds bestaande woningen in een wijk op een afwijzing. De 
aangepaste dakrichting van de premie A-woningen in de Hooipolder, de 

kleipannen (in plaats van de geplande grasdaken) op het dak en de 

oost-westoriëntatie van de woonwerkwijk 't Heemzijn een voorbeeld van 

een strikt handhaven van de bouwvoorschriften. Dankzij allerlei 
verordeningen en bouwvoorschriften die weinig speling en variatie 

toelaten, moeten te vaak concessies gedaan worden ten nadele van 
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geplande ecologisch verantwoorde bouwtoepassingen. Een nieuwe opzet 

van de functie van bouwvoorschriften en een aangepaste rol van een 
schoonheidscommissie zou in overweging genomen kunnen worden. Alleen 

door ecologische en bouwbiologische aspecten binnen experimentele 

woningbouw zonder voorbehoud toe te staan, kan deze bouwwijze getoetst 
worden. Op deze wijze kunnen haar vernieuwingen en toepassingen leiden 
tot veranderingen binnen de reguliere sociale woningbouw. 

Ik zie de nota 'Ruimte voor Architectuur' theoretisch als 
lovenswaardig maar heb mijn twijfels over de daadkrachtige omzetting 

in resultaten van de overheid betreffende het architectuurbeleid. 
Helaas schiet de overheid nog steeds tekort om meer subsidie voor 
experimenten met energiezuinige en milieuvriendelijke woningen te 

verlenen. Een voorbeeld van geringe subsidieondersteuning is de 

Bossche eco-woonwerkwijk 't Heem. 
Volgens mij zal een synthese van de ontwikkelde bouwtechniek met onder 
andere gebruik van zonne-collectoren, verwezenlijkt in het huis van de 

toekomst van Chriet Titulaer en het voorgestelde, natuurlijk gevormde 
huis van de andere toekomst van Peter Schmid een redelijke basis 
vormen voor het Huis yan een Betere Toekomst. Een huis, waarvan de 

ontwerpers aandacht besteden aan de gezondheid van de mens en het 
milieu, dat gemaakt is van technisch beproefde materialen en 

constructies en dat perspectief biedt op economisch rendabele sociale 
woningbouw terwijl ecologische aspecten zo zorgvuldig mogelijk te 
gerespecteerd worden. 
Dat het respecteren van ecologische aspecten iets geheel anders is dan 
het nadrukkelijk ingrijpen in natuurlijke processen is de waarschuwing 
die de laatste maanden uit de woestijn van Arizona komt. Het enorme 
Amerikaanse ecologische project Biosphere 2.had de Ark of Noach moeten 
worden waarbinnen hogere levensvormen op Mars -en op aarde- kunnen 
overleven. Het lijkt er echter op dat Biosphere 1 (de aarde) het heeft 
gewonnen, zowel op het gebied van complexiteit als van leefbaarheid 

(zie afb. 43). 

De les hiervan lijkt te zijn dat de mens zich weer moet opstellen als 

onderdeel van de hem omringende ecologische systemen en niet als hun 

heerser. De in deze scriptie behandelde ecologische 
woningbouwprojecten laten daartoe eerste aanzetten op het gebied van 

de architectuur zien.l8 
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Samenyatting 

Vanaf de jaren '60 is er sprake van het ecologisch bouwen. Midden 
jaren '60 wordt een onderzoek-en studievereniging -IBA (Integrale bio
logische Architektur) in Wenen gesticht door prof. mag. arch. Peter 
Schmid en in opdracht van het Oostenrijkse ministerie voor Bouw en 
Techniek wordt op 21-3-1968 het researchproject "Gesunde 
Umweltgestaltung" uitgewerkt. In diverse landen vindt een ontwikkeling 
plaats op het gebied van een alternatieve wijze van bouwen en denken. 
In de VS leidt dit tot de bouw van zogenaamde shelters en sunspots 
eind jaren '60. In Duitsland zijn vermoedelijk de eerste wortels voor 
een bouwwijze ontstaan die het huis als een derde huid opvat en 
zodoende het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen voorschrijft. Het 
gezondheidsaspect voor de mens (bewoner) staat voorop. Deze bouwwijze 
is men bouwbiologie gaan noemen. De oudste literaire bron, een Duitse 
reformkrant uit eind jaren '50 verwijst naar de medicus Hubert Palm 
als de vader van het begrip 'bouwbiologie'. In een artikel gebruikt 
deze Palm het woord bouwbiologie in betrekking tot het 
gezondheidsaspect van het bouwen. Het contact met de bevriende 
architect Ludvig Schroeder Speek en diens opvattingen over bouwen en 
bouwmaterialen hebben zeker invloed gehad op Palm's visie. 
De interdisciplinaire bouwbiologie en de herdefiniëring van de 
ecologie door E. P. Odum (1965, '71) gaat gepaard met een diepgaand 
wetenschappelijk onderzoek naar de wisselwerking van diverse 
organismen binnen een gebied en de handhaving van het evenwicht tussen 
de natuurlijke kringlopen hiervan. De architectuur, de inrichting van 
de bebouwde omgeving, werd in de jaren '70 sterk betrokken bij deze 
ontwikkeling. Milieubelasting van de omgeving en gezondheidsklachten 
van mensen in bebouwde ruimtes leidden tot de oprichting van diverse 
instituten: het IBÖ (Institut für eaubiologie Österreich), het IBR 
(Institut . für Baubiologie · Rosenheim), de VIBA (Vereniging van 

Integrale Bio-logisch Architectuur) . De kennis van deze instituten en 

de ervaringen van de individuele gebouwde, ecologische huizen legden 
het fundament voor de realisatie van de ecologische woonwijken uit het 
begin van de jaren '80. Dit fundament, gebouwd op een gezonde basis, 
kent een langzaam toenemende waardering binnen de architectuur. Het 
welzijn en het welbevinden van de mens in de bebouwde ruimte en de 
natuur in en buiten de door de mens geschapen ruimte krijgt en 
verdient steeds meer aandacht. Een ecologisch bewustzijn is daarbij de 
grootste drijfveer tot een natuur-en mensvriendelijk handelen, leven 
en wonen en last but not least bouwen. 
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BIJLAGE 1 

Belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot bouwbiologisch

ecologisch bouwen 

1955, -artikel Biologisch bauen door medicus Hubert Palm in een Duit

se natuurvoedingskrant: dit artikel legde de basis voor een 

biologische bouwordeningsleer in engere zin; 

1965, -bijeenkomsten en discussiefora over de relatie tussen architec

tuur en milieu, Integrale Bio-logische Architektur (IBA), opge

zet door mag.arch. Peter Schmid te Wenen; 

1967, -meerdere lezingen over de ordening van het gezonde en mens

waardige bouwen door Hubert Palm; 

1968, -energiecrisis, olie-embargo voor verschillende Westeuropese 

landen in mei; 

-oprichting van de Club van Rome: kritisch rapport over energie; 

1970, -oprichting van het IBÖ, Institut für eaubiologie österreich 

onder leiding van prof. mag. arch. P. Schrnid; 

1971, -publicatie van Eugene P. Odum, Fundamentals of Ecology, 

Philadelphia: een nieuwe, ruimere definiëring van de ecologie; 

1973, -publicatie van Louis G. le Roy, Natuur uitschakelen, natuur 

inschakelen, Deventer: pleidooi voor het behoud van bufferzönes 

tussen natuur (bos) en stad (stadsecologie); 

-mondiale oliecrises; boycot door de OPEC in oktober; 

1975, -oprichting van de VIBA, Vereniging voor Integrale Bio-logische 

Architectuur op 15 december: relatie mens en zijn gehele omge

ving op het gebied van bic-ecologische architectuur; 

-oprichting van de Herlaer School door prof. mag arch. Peter 

Schrnid:coöperatieve cursus op het kasteel Nieuw Herlaer in 

St.Michielsgestel; 

1977, -publicatie van dr. med. Hubert Palm, Das gesunde Haus, das· 

kranke Haus und seine Heilung. Unser nächster Umweltschutz, 

Augsburg/Konstanz: constatering van het verband tussen allerlei 

ziektes (allergieën, hoofdpijn etc.) en de invloed van allerlei 

bouwmaterialen binnen woon- en werkruimten van mensen; 

1978, -publicatie van CRAterre, P. Bardou, V. Arzoumanian, Archi de 

Terre, Marseille:traditionele leembouwtechnieken in Frankrijk 

en kolonies opnieuw ontdekken en toepassen en vermengen met 

nieuwe bouwtechnieken; 

1979, -oprichting van het IBR, Institut für eaubiologie Rosenheim, 
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Duitsland en uitgave van het IER-tijdschrift Gesünder Wohnen 

1980, -eerste publicatie over 'Ökologisches Bauen und Planen' in 

Arch+, Zeitschrift für Architekten, Stadtplaner, Sozialarbeiter 

und kommunalpolitische Gruppen; 

-vertaling van publicatie van prof. Eugene P. Odum, Grundlagen 

der Ökologie, Stuttgart: woonecologie en stadecologie als 

onderzoekszwaartepunten liggen voor de hand als de gecivi

liseerde mensheid reële overlevingsbelangstelling benadrukt; 

1981, -oprichting van de Bundes Architektur und Baubiologie, Frankfurt 

am Main op 1 december en het vastleggen van Das baubiologische 

Manifest in zeven hoofdgedachtes van de hierboven genoemde bond 

-grote tentoonstelling van leembouwmethodes, constructies en ar

chitectuur over de gehele wereld in Centre Pompidou, Parijs; 

-leembouwproefvelden o.l.v. Prof. Dr. Ing. M. Speidel, TU Aken; 

1982, -publicatie van Dipl. Ing. Per Krusche, Ökologisches Bauen, 

Berrijn: uitvoerig boekwerk over bouwbiologie en bouwecologie; 

-eerste Duitse bouwbiologische architectuurtentoonstelling: 

'Baubiologie-Baukunst-Bauökologie, MenschgemäBes Bauen,natürlich 

Leben', Landesgartenschau in Baden Würtemberg, Schäbisch Hall, 

18-9 tot en met 10-10; 

1983, -bouw van een groot ecologisch prototype kas, Biosphere 2, 

Arizona: eerste experiment met een gesloten ecosysteem, 9000 

vierkante meter oppervlakte; 

1984, -publicatie van ir. Michael Trykowski, Grundlagen für 

biologisches Bauen, Karlsruhe; 

-bouwstart van het eerste grootschalig opgezette ecologische 

woonwijk op sociale huurbasis, Schafbrühl, Tübingen; 

-oprichting Koöperatieve Vereniging Woonwerkerf Den Bosch door 

aspirant-bewoners om een MW2- project in Den Bosch te 

realiseren; 

1985, -milieu-ethische code voor ingenieurs opgesteld door World 

Federation of Engineering Organization in november; 

1986, -start van het eerste MW2-project. De Hooipolder, Den 

Bosch, juli; 

1989, -milieu-verantwoord handelen gepresenteerd door de Orde van 

Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI) in oktober; 

-publicatie van het Nationaal Milieubeleidsplan+, NMP+, Kiezen 

of verliezen, Ministerie Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening 

en Milieuhygiëne (VROM), sou, Den Haag,oktober: bijdrage hoofd

stuk 7.6 Bouw; 
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1990, -oprichting van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en 

Ecologie (NIBE), Naarden, in juni: Nederlandse tegenhanger van 

het Duitse IBR; 

-opening van de tentoonstelling 'Bouwen & Milieu', Noordbrabants 

Natuurmuseum, Tilburg, 14 november; 

-eerste internationaal symposium over bic-ecologische architec

tuur,thema: 'relatie mens-ruimte', Politechnikum Szczecin, 

Polen, 23 en 24 november; 

-publicatie in opdracht van Stichting Milieubewustzijn, 

Minimalisering van Milieubelasting in de Woningbouw, door de 

Universiteit Amsterdam (Interfacultaire Vakgroep Mileukunde) en 

de T.U. Eindhoven (Vakgroep Afbouwtechniek en Milieu

integratie), Amsterdam september; 

-voltooiing van de eerste naoorlogse woonwerkerf op sociale 

huurbasis in Nederland, 't Heem, Den Bosch; 

1991, -start van 101 ecologische woningen, Ecolonia, in opdracht van 

het VROM, de NOVEM, Alphen aan de Rijn, juni; 

1992, -lancering van de door de VISA uitgeschreven prijsvraag ' Mens

en Milieubewust Bouwen en Wonen': de bodem voor de leven~

vatbaarheid van een dusdanige prijsvraag is ontstaan door het 

groeiende maatschappelijke en culturele besef over de noodzaak 

voor een Duurzame Ontwikkeling en een Duurzaam Bouwen, VISA

centrum, Bedrijven-centrum Brabanthallen, Den Bosch, 22 mei. 
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BIJLAGE 2 

Tentoonstelling Ecologisch bouwen: theorie en praktijk. 

Deze expositie dient ter kennismaking met een architectuur 

die zich sinds de jaren '70 manifesteert Na de oliecrisis 

(1973) bezonnen zich enkelingen om energiezuinige woningen 

te ontwerpen en te bouwen. Sinds de jaren '80 worden ecologische 

woonwijken gerealiseerd binnen de sociale huur- en koopsector. 

De eco-architecten houden rekening met de bouwbiologie (keuze 

van milieuvriendelijke materialen) en ecologische aspecten nemen 

zij in acht (o.a. zon- en windenergie). Naast korte beschrijvingen 

over de begrippen 'bouwbiologisch' en 'ecologisch' zijn er drie 

maquettes in de twee tentoongestelde vitrines: een niet gereali

seerde ecologisch woonwijkmodel van ir. Renz Pijnenborgh, een ge

realiseerde woonwijk Ekobouw in Gouda vanir.Tjerk Reijenga en 

BEAR-architecten en een opengewerkt model van een eco-woonhuis, 

eveneens van ir. Pijnenborgh. 

De tentoonstelling dient als introductie voor de kunsthistorische doc

toraal scriptie en het eindreferaat van Juri Czabanowski, auditor kunst

geschiedenis. 

Plaats: Brasmusgebouw, vitrines eerste verdieping. 

Tijd: t/m 31 maart van 9.00- 22.00 uur. 

Voor meerdere informatie: Juri Czabanowski 

Neerbosscheweg 608 

6544 LK Nijmegen. 

Bericht uit KU -Nieuws, nr. 25, Ad Valvae, Kunstgeschiedenis. 

P.S. De tentoonstelling is verlengd t/m 15 april. 
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BIJLAGE 3 

Het ministerie van VROM wil 1 ingegeven door het NMP, de ontwikkeling 

van een informatiesysteem stimuleren waarmee de milieubelasting van 

bouwmaterialen kan worden bepaald. Het moet een instrument worden om 

beleidsmatige beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van die 

bouwdelen en de materialen die daarin verwerkt zijn. 

De milieumaat is een instrument van getalsmatige aard waarmee de 

milieu-effecten van bouwdelen 1 veroorzaakt door productie, gebruik 1 

sloop en deponie 1 in kaart worden gebracht. 

Naast het MIAM (Milieu-informatie- en afwegingsmodel) van het NWR 

(Nationale Woningraad) bestaat er een zogenoemde BIM-schaal ontwikkeld 

door de TU-sectie Afbouwtechniek en Milieu-integratie (AM-groep) onder 

leiding van prof. mag. arch. Peter Schmid. Hieronder volgt een 

overzicht afgebe~ld van een milieumatrix voor diverse bouwmaterialen. 

Produkt 

Trop. hout (onbehandeld) 
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gedurende de levens· 
cyclus van bouw· 
materi<llen Is in het 
onderloek een 
milieumatri11 gem.a.ak t 
Elk bouwmateriul 
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schillende l•stm een 
milieuscore gekregen. 
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NOTEN VAN HET VOORWOORD 

1,Eindscriptie kunstgeschiedenis van Marge Strik, Voorbij het 

(post)moderne, naar een meer humane architectuur, Nijmegen januari 
1992. 
2 Prof. Schmid spreekt in het tijdschrift Gezond Bouwen & Wonen, Nr. 
2, juli 1991, 6 de wens uit dat de architecten weer tot een vorm 
zullen vinden(~formfinding) na de huidige periode van een individuele 
speurtocht naar het zoeken van allerlei architectonische snufjes en 
foefjes. 

3 William Morris, The Prospects of Architecture in Civilization, 

referaat gehouden in Londen Institute op 10 maart 1881, gepubliceerd 
in •on Art; and Sociallism', Londen 1947. 

NOTEN VAN HOOFDSTUK 1 

1 [Haas 19901, 
definities van 
ik grotendeels 

Hoofdstuk 2 Definities; bij het formuleren van de 
ecologisch, bouwbiologisch en bic-ecologisch bouwen heb 
gebruik gemaakt van de door Haas gegeven definities in 

het rapport. 

2 Eind jaren 1 50 schreef Hubert Palm over gezondheidsaspec.ten 
betreffende het voedingspatroon in een 'Reformzeitung'. Naast voeding 

wordt hier ook over bouwen gesproken in betrekking tot de gezondheid. 
Dit is de oudst bewaarde bron waar sprake is van bouwbiologie. Deze 
informatie is mij medegedeeld door professor Schmid. 

3 Tijdens een telefoongesprek (24-5-1992) met Peter Schmid heb ik 
ervaren dat de invloed van deze Schreeder-Speck voor de oorsprong van 
de bouwbiologie in vergetelheid is geraakt. 
4 [Palm 1977], 5; dit boek wordt beschouwd als de bijbel van de 

bouwbiologie en Hubert Palm wordt sindsdien de vader van de 
bouwbiologie genoemd; Actueel mag in dit verband de belangstelling 
voor het 'Sick Building Syndrome' genoemd worden. 

5 Onder hygroscopi teit verstaat men het vochtigheidsgehal te. Uit 
onderzoek is gebleken dat vooral lemen wanden een gezond en 
uitgebalanceerd levensklimaat voor de mens scheppen. 

6 Mag. arch. staat voor de Latijnse titel Magister Architecturae. 
titel wordt in Oostenrijk gehandhaafd. 
7 De zeven hoofdgedachtes van het bouwbiologisch manifest 

opgenomen in het bouwkundige tijdschrift 62 Arch+ , mei 1982, 46 

8 [Trykowski 1984], 50. 

9 [Bakker 1985], 10: 
10 Eugene P. Odum, Fundamentals of Ecology, Philadelphia 1971. 

11 [Haas 1990], Hoofstuk 2. 

12 [Smith 1986], 9-11. 

Deze 

zijn 

13 [Krusche 1982]; het boek is geschreven door meerdere auteurs en het 
Bundesbau Amt was de opdrachtgever ervan. 
14 Het Spectrum N.V., Rapport van de club van Rome, De grenzen aan de 

groei, Utrecht/Antwerpen 1972. De oorspronkelijke titel van het 
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rapport luidt: Dennis 1. Meadows, The Limits To Growth- a Report for 

the Club of Rome Project on The Predicament of Mankind, New York 1972; 
in dit rapport voorspelde een groep wetenschappers onder leiding van 

de Amerikaan Meadows aan het Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) te Boston dat de mensheid niet onbeperkt kon doorgaan met de 
groei van de bevolking en de produktie. De belangrijkste zorg gold 

toen de gevreesde uitputting van de grondstoffen. 

15 E.F. Schumacher is opgeleid aan de Universiteit van Salzburg en had 

een uitstekende leermeester: Leopold Kohr. De laatstgenoemde is 

eveneens de auteur van het fel bekritiseerde boek Die überentwickelte 
Nationen. Schumacher emigreerde vroeg naar Wales en later naar Londen. 
Hij kreeg vele onderscheidingen voor alternatieve woningprojecten in 

Engeland. 

16 Ernst F. Schumacher, Die Rückkehr zum Menschlichen Ma~, 
Al ternati ven für Wirtschaft und Technik, Reinbek bei Hamburg 1977, 
103; Dit is de Duitse uitgave van Schumacher' s Small is Beautiful, 

Alternatives of Ecomics and technology as if People Mattered, Londen 

1973. 

17 Adobe is een traditionele leemsteentechniek. 

18 Een shingle is een dakspaan. 

19 In 1947 waren de desastreuze gevolgen voor dè gezondheid nog niet 
bekend. 

20 Steve Baer, Sunspots, Albuquerque 1975 

21 [Van Maurik 1985]; er is geen pagina-aanduiding in dit artikel. 

22 [Schmid 1983], 86; De auteur noemt le Roy een 'ecotect' omdat deze 

uitgaat van de eco-tectuur dat wil zeggen werkt met het landschap en 

tuinen. Daarentegen laten de 'bicteeten', die ui tg aan van de bic
tectuur, hun bouwwerken spontaan groeien uit natuurlijke materialen 
zoals bomen en gewassen. Rolf Deernach noemt Peter Schmid als een 

voorbeeld van een biotect. 

23 In 'Groene huizen in de stad' in Bouwkunde en Civiele Techniek 

bespreekt ir. T. Reijenga een coöperatief project, het Natuurhuis te 

Berlijn, van ir. Bengt Warne en ir. Joachim Glässel, ook wel blok 108. 
Paul-Linke-Ufer 44 genoemd. Na een briefwisseling met ir. Tjerk 

Reijenga heb ik ervaren dat dit Berlijnse project weinig resultaat 

heeft geboekt en onvoltooid is gebleven. 
24 Een artikel over het 

Beginnen, Eindhoven 1979. 

Naturhuset in Sietz Leeflang, Vandaag 

25 Beide architecten van het befaamde antroposofisch (beginselen van 
Rudolf Steiner) vormgegeven en van binnen bouwbiologisch en ecologisch 
verantwoorde NMB-kantoor in de Bijlmermeerwijk, Amsterdam. 

26 Later zijn 26 premiekoopwoingen en twee bedrijfsruimten volgens 

bic-ecologische bouwprincipes, het MW2-Dronten genoemd, gerealiseerd. 

2 7 Prof. mag. arch. Peter Schmid noemde dit project in Goirle het 
eerste en meest geslaagde Nederlandse ecologisch woonwijkproject. 

Vooral architectonisch vond hij het overtuigend. 

28 Gezond Bouwen § Wonen Nr. 2, juli 1991, 16. 
2 9 Bij deze dank ik een goede vriendin, Maria Elbers, 
medicijnstudente, voor de gezamenlijk gemaakte reis naar Heidelberg en 
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Tübingen in mijn zwarte Mini 1000. Ecologisch was een reis per trein 

wenselijker geweest, echter waren de kosten hiervoor het dubbele van 
de gedeelde benzinekosten. Als kanttekening wil ik inbrengen dat deze 
Mini 1 liter benzine op 18 kilometer verbruikte en bij de APKeuring 

een uitzonderlijk laag percentage koolmonoxyde-uitstoot vertoonde. 

30 Schriften von Mies van der Rohe, 'Baukunst und Zeitwille', in Der 

Querschnitt, 4, 1924: 31-32 zoals geciteerd in Philip Johnson, Mies 

van der Rohe, London 1978: 191. 

NOTEN VAN HOOFDSTUK 2 

1.De data van de volgende drie woonerven zijn gedeeltelijk gebaseerd 
op gegevens die ik ontvangen heb van de architecte Bettina Herlitzius, 

lid van het architectenteam Planungsgruppe Alte Windkunst. 

2. [Serwe 1985], 136 

3.Meerdere gegevens heb ik verkregen door het lezen van een interview 
met ir. Lothar Jax gepubliceerd in het tijdschrift 82 Arch+, Okt. 
1985, getiteld 'Lothar Jax, Gemeinsam planen und Bauen in der Gruppe, 

Erfarungen "beim Selbsthilfeprojekt Haus-Heyden-Hof', 45-47. 

4.christoph Schulten, Selbstbau in Holz, 82 Arch+, 44. 

5. [Greif 1985], 139-142; Helmut Greif medebewoner van de Haus
Heyden-Hof, licht in dit artikel de juridische aspecten toe 

betreffende bewonersvereningen. Vooral de toepassing van het 
Wohneigentumgesetz (WEG) en het BGB behandelt hij uitvoerig. Greif 
verwijst naar literatuur over het WEG waarop hij zich gebaseerd heeft: 
J. Bärmann, E. Piek, Wohneigentumsgesetz, 10. neubearb. Auflage, 
München 1981, 207-209 en Weitnauer, Wohneigentumsgesetz, 6. Auflage, 
München 1982, 202-209. 

6.De naam Alte Windkunst is afkomstig van het woord 'Kunst' dat in het 

Duits gebruikt wordt voor een mijnwerkerspomp om lucht (wind) te 

verkrijgen. Er stond reeds een oude 'Windkunst' voordat de woonwijk 

gebouwd werd: vandaar de naam Alte! Dit is mij medegedeeld door de 
architecte Bettina Herlitzius. 
?.Katalyse Umweltgruppe+ ökol. Bau- und Umweltplanung, Das ökologische 

Heimwerkerbuch, Reinbek bei Hamburg 1985. 
8.[Brochure s.a.], 45; deze brochure uitgebracht door de Karlsruher 
Lebensversichrung bevat veel gegevens over de Schafbrühl-wijk. 

9.[Eble 1986], 18; gegevens uit het voorwoord geschreven door Axel 
Urbanek. 
10. [Anink 1991], 42. 

11. [Fischer 1987], 146; de kurk wordt door de meeste bewoners moeilijk 
te onderhouden bevonden. 

12.Marjolein van Tweel, Woningraad Extra, milieu-aspecten van bouwen 

en beheren, Almere 1990, 94-97. 

13. [An 1986], 33. 
14.Deze gegevens heb ik ontvangen van de heer Christ, medewqerker van 

het gemeentehuis van Tübingen na een briefwisseling op 4-2-1992 

gedateerd. 
15. Deze stampleemmethode wordt ook pisé-methode genoemd en levert 
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massieve, stevige muren op. 

16.[Holst II 1990), 13-14; ir. Sjap Holst is eigenaar van het Eko
design te Geldrop. Hij organiseert leembouwcursussen voor beginners. 
17.Gegevens van het Archi-serviceburo, Mens- en Milieuvriendelijke 

woonwerkerf Den Bosch, 30: 'Dit werkt als een "kooi van Faraday" 
waardoor een aanzienlijke afscherming bereikt wordt. 
18. [Reijenga 1987), 73-77 

19. In Gesünder Wobnen, 16, Maisham 1991, 33 spreekt Wulf-Dietrich 

Rose, wetenschappelijk hoofd van de 'Int. Gesellachaft für Elektrosmog 
Forschung (IGEF), van slaapstoornissen en andere gezondheidakwalen 

veroorzaakt door electrostress. 
20.[Anink 1991), 55; in dit rapport 'Vier plusprojecten Schoner Wonen' 

van de Goudse stichting Woon/Energie worden vier ecologische 

woonwijken met elkaar vergeleken. 
21.Telefonische informatie van John van Dungen, wonend en werkend in 
't Heem. 
22. Wolmaniseren betekent dat er door een behandeling met bepaalde 
stoffen schimmels en insekten onvatbaar gemaakt worden. 
23.PUR is geëxpandeerd Polystyreen(PS) .PUR is milieubelastender dan PE 

24. [Anink ~991), 62-63. 
25.Idem, o.c., 78. 

26. [Debets 1990), 30-31. 
27. [Beisel 1984), 89. 
28. Deze gegevens stonden in het bowkundig tijdschrift 82 Arch+ uit 
oktober 1985. 

29. [Beisel 1984), 87-88. 

30.Een 'Nullenergiehaus' heeft genoeg aan de zon. Door gebruik van 

passieve en actieve zonne-energie toe te passen en op te slaan, kan in 
alle warmwatervoorziening en electragebruik voldaan worden. 

31. [Serwe 1985), 136. 

32.Idem, o.c., 138. 

33.zdem, 138. 

34.[Leifgen 1991), 14. 

35.Ide~, o.c., 16. 

36. Gesundes Bauen und Wohnen is het tweemaandelijks tijdschrift van 

het IBR. Het is de Duitse variant van het Nederlandse Gezond Bouwen § 

Wonen. 

37.[Beisel 1984), 88. 

38.[Fischer 1987), 150. 

39.[Anink 1991],14. 

40. (Debets 1990), 30-31. 

41. [Thyssen 1990), 23; naast dit artikel heb ik gebruik gemaakt van 

informatie welke de architect, Tjerk Reijenga, mij heeft meegedeeld in 

een brief, die 13-3-1992 gedateerd is. 

42.Christoph Schulten, Selbstbau in Holz, 82 Arch+, Okt. 1985, 44. 

43. (Anink 1991), 14. 

4 4. Francis Bacon, Essay of Building, 1625 (enlarged and revised 

edition) zoals geciteerd in Michael J. Hawkins, Francis Bacon, Essays, 
Sussex 1972, 133. 
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NOTEN VAN HOOFDSTUK 3 

1 [Schwarz 1990], 11. 

2 [Van de Schaft 1990], 19. 

3 De grote 

realisatie 
Rotterdamse aannemer 

van dit ecologisch 

Wilma-Bouw werkte mee aan 

project. Deze medewerking 
de 

mag 

uitzonderlijk en vooruitstrevend genoemd worden. Voor de eerste keer 

werkt een grote Nederlandse bouwonderneming aan een ecologisch 

project. 

4 (Novem 1991], 8. 

5 Formaldehyde is een kankerverwekkend bouwmateriaal en komt 

veelvuldig voor in spaanplaten. 

6 [Novem 1991], 39. 
7 Voorwoord in WVC en VROM, Ruimte voor Architectuur, 

architectuurbeleid, 's-Gravenhage 1991. 

Nota 

8 P. Schmid, Bespreking van de nota Architektuurbeleid VROM en WVC 

Gezond Bouwen & Wonen, april 1991, 21. 

9 [Le Roy 1973], 9. 

10 [Nbnm1990], 6. 

in 

11 Nederlandse vertaling van het Brundtland-rapport: Our Common Future 

12 F.G. de Reuter, Stadsnatuur, Stadsoase verdringt geharkt perk in 

het NRC 2 november 1991, 2. 

13 Begin van NRC Stadsnatuur artikel van 2 november 1991, 1: Groen in 

stad mag weer woekeren . 

1 4 Le Corbusier gebruikt deze stelling om zijn positie tegen de 

bestaande papieren administratiemolen te demonstreren. In dit verband 

wil ik dan ook Corbusier's positie gaarne ondersteunen echter wil ik 
deze positie aanvullen om te wijzen op een ecologisch wenselijk gedrag 

namelijk het strijden tegen verstokte papier~nbureaucratieën met hulp 

van windenergie. 
1 5 De ecolonomie is de ecologisch verantwoorde economie en de 

econologie is de economisch verantwoorde ecologie. 

zijn bij deze door mij als neologismen in 

geïntroduceerd. 

Beide begrippen 

de Nederlandse 

16 Briefwisseling met Jan Hoeksema, secretaris van VCBW Fryslan, 

Drachten, 7 april 1992. 

17 De Kleine Aarde, 78, Herfst 1991, Grootste windmolen in Friesland, 

30. 

18 (Scholtens 1991], titelpagina Wetenschap, de Volkskrant 
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Deel 2: De afbeeldingen 

50 afbeeldingen behorend bij de doctoraalscriptie van Juri Czabanowski 

Afbeelding: luchtperspectief van de Alte Windkunst 

-------------~~~~---------------

Aanduiding kleur groen: grasdak 
blauw: serre (Wintergarten) 

rose: dakterras 

Haus-HeydenstrajJe 



Afbeelding 1: 

lOGOS 

WJHEID f1 
su;:'/Y AL/ 

HA 

Het Metamodel voor de Integrale Bio-logische Architectuur (IBA) 
dit model vormt de theoretische basis voor het toepassingswerk 
de elementen en samenhangen van een humaan en ecologisch verantwoord bouwen zijn hier in 
kaart gebracht door mag.arch.(ir.) Peter Schmid 



Afb. 2: 
Leembouwtechniek: adobe 

vochtige leem wordt !n een houten 
bekisting tot een leemsteen gevomd 

de zon bakt de steen hard 

Afb. 3: Villa Molin 
(vanuit zuidoostelijke hoek) 

Lindingö, Zweden 
bouwjaar: 1947 

architect: Ralph Erskine en Sören Wirnrnerström 



Afb.4: Dwarsdoorsnede van Villa Molin (vanuit oosten gezien) 
constructie: lichtgewicht beton, hout en pleister 

zuidfaçade: bladverliezende clematissen · 
noordfaçade: bladdragende bomen en hagen 

Afb. 5: 
Villa Molin vanuit 

noordwesten gezien 
gedrongen noordfaçade met kleine ramen 
in tegenstelling tot de hoog doorlopende, 

schuine zuidfaçade 
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Wb•• do yo11 tbi•k U tbc bnt hook o• IOÛI,. 
b.IJU11J1 
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Holl.)' told '"' Yfl" wn• wri,Y"z• ltook ud rb.u 
cboprrn Hor""" publi.sbrd i11 u uJtd~TgTolnld 
".".,. 
Yc&. i1'' cookbook nylt: and abou, 8 or JO chaptcn 
have been publistled in chc Tl"ib.tl M•u-gn in 
Albuqucrquc. Bu1 I justluvcn't h•d 1hc t1mc 10 
poli•h ir UP fM .11 !look.,. 

Afb. 6: Pagina 134 uit het tijdschrift Shelter 2 op 25% van originale grootte 
eindredacteur: Lloyd Kahn 

, gepubliceerd door Random House, Shelter 
Publications Bolinas, Califomia 1973 
de afgebeelde pagina toont bouwwerken 
van de amerik:aanse archtiect Steve Baer en beschrijft een interview 
met deze architect gevoerd door Lloyd Kahn 



Afb. 7: Een luchtopname van de broeikas van Arcosanti 
Arcosanti is een stad gelegen in de woestijn van de amerikaansedeelstaat Arizona 
architect: de Italiaan Paolo Soleri 
plaats: 'Arcosanti', dichtst bijzijnde stad Phoenix, Arizona 
bouwjaar: 1968 

Wohnviertel 

_\ 

Afb. 8: Kennedylaan-project, Heerenveen 1972 
landschapstuin als een bufferzone tussen de stad en de natuur 
ecotect: Louis G. le Roy 
lengte tuin: 2 kilometer 
breedte tuin: 18 meter 
opgebouwd uit betonafval en natuurlijke stenen 



Afb. 9: Naturhuset (Natuurhuis) 
in de buurt van Stockholm 

architect: Bengt W ame 
voltooiing: 1977 

idee van de zweedse architect: 
'het van de natuur geleende met 

rentedraging terug te geven' 

Afb. 10: De natuurlijke kringlopen 
binnen het Naturhuset 

het Naturhuset voorziet zichzelf 
bijna volledig van energie 

constructie: het woonhuis is omgeven 
door een glazen kas in een houtskelet-bouw 

bewoners/bezoekers vertoeven in het broeikasgedeelte (boven) tussen de oogst 



Afb. 11: 
Composttoilet, 
model Clivus Muitrum 
uitvinder: Rikard Linstrom 
dit zgn. passief toilet kan 10% van de 
warmtebehoefte in de woning leveren 
geen schoon waterverlies 
foto boven: composteringscontainer 
foto beneden: toiletpot 



Energiezuinige woningen in Goirle. De bouwmaterialen zijn gekozen op grond van een zC!_g~ring mogelijk·; milieubelas~ing. 
Afb. 12: De le bouwbiologische, energiezuinige woningen in de premie A
sector: E.G. Demonstratieproject, Anton Staringdreef 26-42 te Goirle 
Architecten: Arcos bestaande uit Toine Ciaessen 
John Olie en Henk Swaagstra 
aannemer: Biologisch Bouw Collectief (BBC) 
uit Vught (nu Goirle) 
bouwbiologie-advieseur: groep AM o.I. v. prof. 
Peter Schmid, TU Eindhoven 
energieadviseur: Stichting Woon/Energie, Gouda 
bouwtijd: 12 maanden, in het najaar van 1986 voltooid 
aantal: 9 in de premie A-sector 

Dwarsdoorsnede van woonhuis te Goirle 
(noord-Brabant) vanuit oosten gezien I 

i· "~~,. ; 
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. doorsnede 
+Opbouw 
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Afb. 13. Plansituering en opbouw met kas 
kleinschalige, energiezuinige en bouwbiologische 

woningen in Goirle 
de serre-inhoud: 60 kubieke meter 
basiswoninginhoud: 355 kubieke meter 
zolderopbouwinhoud: 65 kubieke meter 

Afb. 14: 2 van de in totaal 9 Goirlese E.G. Demonstratieproject 
Energie woningen 

gebruik van passieve zonne-energie door een serre op het zuiden 
inspraak van de bewoners bij indeling van hun woning 

sommige bewoners hebben zelfs een deel van de afbouw verricht 

De Kleine Aarde 80 - 1992 



foto: Juri Czabanowsk.i 

Afb. 15: Ingang naar de le Mens- en Milieuvriendelijke Wonen en Werken (MW2) wijk, De 
Hooipolder, gelegen in de Maaspoort, een uitbreidingswijk van Den Bosch 

aanzet tot bouw: Vereniging Integrale Bio-logische Architectuur (VIBA) naar aanleiding van workshops 
aannemer: Biologisch Bouw Collectief (BBC) 
architect: Renz Pijnenborgh (Archi Service) 
biologisch adviseur: AM-groep o.lv. prof. Peter Schmid 

foto : Juri Czabanowsk.i 

Afb. 16: 
2 (onder 1 kap) van de in totaal 8 

woonhuizen van de 
Haus-Heyden-Hof 

Herzogenrath, gemeente bij de stad Aken 
Architecten: Dip.Ing. Christoph Schulten 

en Lothar Jax en de toekomstige 
bewoners van het woonerf 



Afb. 21 
Plattegrond van de begane grond en le verdieping van de Alte Windkunst 
Kohlscheid!Herzogenrath 
boven: indeling van begane grond en Ie verdieping 
beneden: straat- en zuidkant van de façade van het erf 

••o~.~~•q•~u• 

<il.~!ol: '.tl. 

---~ 
H.2.1.·. )at ~KUIJJT' 

. ,. :-- Haus-Hey denstrasse 201 
ec ologische wijk 

Straatzicht v an f aç:adef r ont Zuidkant van """"""' faç:ade woonwijk 

Afb. 22: 
Alte Windkunst 

vanaf het binnenhof 
binnenhof minimaal verhard 
leverdieping verbindingstrap 

voor de negen aaneen
geschakelde woningen 

gemeenschapshuis eveneens 
verbonden met woonhuizen 

i.t.t. Haus-Heyden-Hof 



Afb. 23 Plattegrond van de Siebenhof en de Al te Windkunst 
Woonsituatie en ligging beide woonerven 

:~: ·-·-·- · ï,-----·-· - · +- -- .a---::.:-!!~:::~·- · -
------------------

Kohlscheid/Herzogenrath 

~ - - ---- reguliere woonhuizen 

polygonale grondvorm 

, - ,_---. 
' ' I I 

~agrarisch akkerbouwgebied 
~_....,--.-~-~~~---=+='""=~------ gevolgd dor beschermd 

.j,. natuurgebied 'Wiesen tal' 

Afb.24: Enkele huizen van het ecologisch georiënteerde woonerf Alte Windkunst 
vanuit het noordwesten gezien 

Bouwecologisch aspect: op ieder dak zit een graslaag 
serres op het (zuid)westen 

bouwbiologisch aspect: veel inheems houtgebruik toegepast 
bij houtskeletconstructie, beschot van 
façades en het interieur 
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Haus-Heydenstrasse203 
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Indeling interieur b~ Hoofdstuk 2.1. 
Plattegrond en wandopbouw b~ H. 2 .1 •. · 

Afb. 25: 
boven: indeling van de leverdieping (linksboven) 
indeling van de begane grond (rechtsboven) 
beneden: opbouw van de straatkantfaçade (linksmidden en beneden) 
opbouw van de binnenhoffaçade) 

Afb. 26: Enkele huizen van het ecologisch georiënteerde woonerf Siebenhof 
vanuit het westen gezien 

vormgeving: organisch (antroposofisch) 
plattegrond: organisch in de vorm van een aaneenschakeling (ketting) van 

zevenpuntige kristallen 
binnenhof: onverhard, beschermd achter huizen van de straat af 



Afb. 27 foto: Juri Czabanowski 
Enkele huizen van het ecologisch georiënteerde woonerf Siebenhof 
energiezuinig aspect: lichtkoepels op dak (optimale lichtinval van boven) 
bouwecologisch aspect: op ieder woonhuis zit een sedum(vetplant)dak 
bouwbiologisch aspect: kalkzandstenen en houtskeletconstructie 

Afb. 28 : Plattegrond van de ecologisch georiënteerde woonwijk 
Schafbrühl, Tübingen aan de Berlinerring 39-73 

Woonsituatie en ligging van de 111 sociale huurwoningen 

verdeeld over 9 woonhuizen, 

gegroepeerd in 3 woonerfjes 

van 3 woonhuizen 

Sl edlunq Schaf brühl Freifl ächen und Wohnf1 dchen 



foto: Dietmar K.iess 

Afb. 29: Overzicht van de ecologisch georiënteerde woonwijk Schafbrühl 
vanuit het westen (Waldhäuserstrafle) gezien 

het dorpachtig karakter van de ecowijk steekt fel af bij de hoogbouwflat 
uit de jaren '60 
de natuurlijke berm aan de westelijke rand van de ecowijk is gehandhaafd en 
dient als buffer voor het verkeerslawaai van de drukke WaldhäuserstraBe 

Atb. JO: De evenwichtsbalk, de loopbrug en de klimpalen 
ontwerp naar Hugo Kükelhaus 'Entfaltung der Sinne' 
sociale ecologie: contact tussen kind, mens en milieu 
bouwecologisch aspect: de natuurlijke begroeide be1m 
beschermt tegen het verkeers lawaai en -gevaar 



folo: Juri Czabanowski 

Afb. 17: ecologisch georiënteerd woonerf Haus-Heyden-Hof vanuit noorden 
dorpachtig karakter 
kleine (raarn)openingen op het noorden 
natuurlijke berm behouden op noorden tegen afkoeling en geluidshinder 

Afb. 18: Het gemeenschapshuis (Allhuset) van de Haus-Heyden-Hof 
het Ie bouwwerk waaraan de architecten en de bewoners gezamenlijk bouwden 
sociale ecologie: gezamenlijk ontwerpen en bouwen van de participerende bewoners 

foto : Juri Czabanowski 



foto Juri Czabanowski 

Atb. 19: Haus-Heyden-Hof vanuit het zuidoosten (Haus-Heydenstrafie 199) gezien 
natuurlijke isolatie: grasdaken en gevelbeplanting tegen windafkoeling 

passieve zonne-energiegebruik doorgetrokken serre op zuiden; keramische dakpannen 
minimale verharding op binnenterrein: natuurlijke wateropname en verdamping 

Afb. 20: Alte Windkunst vanuit oosten (Haus-Heydenstrafie 201) gezien 
in het midden de ingang naar gemeenschappelijk binnenhof; tevens doorgangruimte voor postbezorging, 
tafeltennisruimte en afstelplaats voor fietsen 

op Ie vcrdieping bevindt zich gemeenschappelijke ruimte voor kinderopvang, ernaast architectenburo en 
andere zijde droogruimte voor was (Trockenraum) 
in de nok bevindt zich een glazen dak temidden van grasdak voor optimale lichtinval waarop lO qm. 
zonnepanelen zijn aangebracht voor warmwatervoorziening van centrale verwarmingsketel 



Afb.32: De bio-dynamische winkel 
naast gezond bouwen en wonen 
maakt de gezonde voeding deel uit 

van de eco-wijk Schafbrühl 
de bio-dynamische landbouw 
gaat terug naar de antroposofische 
leer van o.a. Rudolf Steiner 
de zaaitijd en oogst volgt strikt 
de loop van de seizoenen 

Afb. 31: De 'virbela', 
door de bewoners van de Schafbrühl 

zelf ontworpen waterval 
o.l.v. de landschaps-en 

tuinarchitect Christof Harms 
door de val en de 8-vorm van 

de natuurgipsen schalen van 
de Virbela wordt het van de 

dakgoten afgeleide hemelwater 
gezuiverd en zuurstofrijker 

het element water en de kringloop 
ervan wordt voor iedere 

bewoner en bezoeker duidlijk 

foto' s: Dietmar Kiess 



Schn!ll 
Nord-Sud 

2-Zimmer-Wohnung 1 ·Zimmer-Wohnung 

Afb.33: Dwarsdoorsnede van een woonblok 
van de ecowijk Schafbrühl 

(op het N. bevindt zich een koude-buffer) 
en ernaast staan vier 
verschillende woonkamerindelingen 
(2-, 1-, 4 112- en 4-kamers) afgebeeld 

Afb. 34: De oostzijde van het meest 
westelijk gesitueerd woonblok, 
Schafbrühl 
regionaal bouwen: de traditionele locale 
boerderijstijl in de omgeving van Tübingen 
stond model voor de woonbloktypes van 
de ecowijk: typisch ver doorgetrokken 
dakoverstekken (bescherming regenslag), 
kleine dakkapelletjes 

voor dit woonblok ligt de grote vijver 
met moeras- en waterplanten, welke het 
water afkomstig van de "Virbela" verder 
zuivert 

4 1h·Zimmer-Wohnung 

4-limmer-Wohnung 

" ~ ....... ~ . 
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De milieuYl'iendelijke huizen te Den Bosch. FOTO JOEP U:NNARTS 

Afb. 35: Twee van de zestien ecologisch georiënteerde woonhuizen 
van het le MW2-project, De Hooipolder, De Maaspoort/Den Bosch 

bouwecologisch: ieder huis heeft een grasdak, 
enkele lemen tussenwanden 

bouwbiologisch: hout massief bouw (Finn-logs) 
sociaal ecologisch: zelfbouw, inspraak en gemeenschapshuis (Allhuset) 

Afb. 36: Woonsituatie en ligging van het le MW2-erf, De Hooipolder 
Maaspoort/ Den Bosch 

I 
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Afb. 39: Het 2e MW2-erf, 't Heem, vanaf de Marie Koenenlaan 
(het zuiden) gezien 

sociaal ecologisch: grote, gemeenschappelijke tuin 
wonen en werken bij elkaar, 
inspraak en gedeeltelijke zelfbouw 

foto: Juri Czabanowski 

foto: Juri Czabanowski 
Afb. 40: Zestien van de twintig woonhuizen in de vrije woningsector, Ekobouw 

Gouda/Goverwelle 
bouwecologisch: serres op het zuiden, grote zuidfaçades, grote ramen op zuiden, 

gierzwaluwpannen, tochtportalen en leilindes op noorden 
bouwbiologisch: western red cedar 
energiezuinig: zonneboilers en zonnepanelen op serre (optie bij 6 huizen) 



Afb.41 :Noordfaçades van de Ekobouwhuizen,Wilhelmina van Pruisenlaan 40-78 
bouwecologisch: gedrongen, kleine noordwand met weinig openingen, tochtdeuren aan 

de zijkant en leilindes die de windafkoeling tegenhouden 

Afb. 41: Een van de twee alleen
staande Ekobouwhuizen 

bouwecologisch is een alleenstaand huis 
minder verantwoord omdat het meer 

wind vangt en geen warmte uitwisselt 
aan een nevenstaand huis 

foto's: juri Czabanowski 



Afb.43: Schafbrühl in aanbouw: -+-
gedeeltelijk houtskeletbouw, 
kalkzandstenen, thermopanerui-
ten, natuurlijke verven en harsen _. 

_ .. ____ ---. 

--- ------·---- -. 

.42: Siebenhof in aanbouw: 
houtskeletbouw en paraton

stenen en kalkzandstenen 

____ _.Lo~f~•--------
jlp{h~{ 

aan 
hout massief bouw, Finse logs 

(7 cm. dikke balken) 
naturlijke verven en harsen, 

uitstekende balkdelen ('oren') 
om eventuele reparaties te ver

richten 



Afb.45: Passieve zonne-energie benutting in het antieke Griekenland 

21 december: 
begin van de 
winter 

21 juni: begin 
van de zomer 

van zonne-energie in het 
oude ·Griekenland 

De huizen van de Griekse steden 
Priene en Olynthos hielden 

rekening met de zonne-stand: 
in de noord-zuidas gebouwd 

Noord/zuidgerichte gevels van antieke steden: schaakbordpatroon van de straten 

De filosoof Socrates was 
een fel voorstander van 
passief zonne-energie 
gebruik 
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Afb. 46: Twee schetsen van toekomstige steden die de oneindige 
energiebronnen,zon en wind, volledig toepassen: 

bouwconstructie ontleend aan het research voor de bouw van het Gaya Bouw Systeem (GBS) 
ontwerp: augustus 1983 
plaats: TU Eindhoven 

ontwerper: prof. mag.arch. Peter Schmid 

Afb.47: 
Ontwerp voor het Huis van de 
Andere Toekomst 
van prof. Peter Schmid 

< ·.,_. 

Peter Schmid's ontwerp 
voor de 'ideale" stad; 

afb.391 uit zijn boek 
verschenen in 1983 



foto's: Space Biospheres Venture 

Afb. 48 : De ecokas Biosphere 2 in het zuiden van de amerikaanse deelstaat Arizona in 
Oracle bij Tucson 

panelen uit twee glasplaten met daartussen een plaat plastic zijn in 
stalen constructies gevat; grootte ecokas: ruim 9000 qrn. 

bouwstart ecologisch prototype: 1983 
bewoond door acht wetenschappers sinds augustus 1991 

Afb.49: Het interieur van de ecokas, waar de bewoners hun voedsel kweken 



Atb.50: Dwarsdoorsnede van het Naturhuset bij Stockholm 
natuurlijke kringlopen water, lucht, aarde(materiaal), vuur(wannte) zijn 

in dit kringloophuis bijna geheel gesloten 
beneden : plattegrond van begane grond 

' . . 
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De broeikas omsluit het gehele woonhuis; in de nok wordt het voedsel verbouwd 
de aarde (compost) komt uit de container in de ketder 







Findhom College of Intt'm,ltional Etlncation 

fhe Healing of 
be Earth and 
he healing of 
he human spirit 
~as become one 
mdthesame 
hing. 

~ 

onathan Porritt, 
rom his book 
>ave the Earth 
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Fall and Spring conferences· 
· . based in the J;"indhrón 

Community are an integral part 
of the Global Village Studies 
Program 

Globally, there. is an tirgent .need · for pos.::· 
itive J;ilodels of human~settlement:s::thàt · 
demónstraté a· viable. and sustaill:;tble' 
huip.an, and-planetary future. 

. Since its faunding in ·~962, the Findhom 
Community has been intemationally · 
kriown forits experimentatiön with riew 
models for holistic and sustainable liviilg~ 
The Community will be the site of ·a con
ference from 7-13 October 1995 to pro
mate basic pririciples of Eco-Village and 
sustainable development, and to con~oli
date the growing international network 
of Eco-Nillage projects. 

Eco-Villages represent 'human· ecologies; 
· tliat are sustainabl.e: spintually, culturaiiy, 
economically and· ecólogicà)ly .. : To pro~ · 
mö.tè the consciousness ofli:i.rïp.g.in bal
ance with the 'n.aturru world, we··~ust · ·· 
aiso be i~ balaûce with ourselvés. The · 
transfoimatio11 of fundamental hu:inan 
áttitudes underlying our destructive. 
impact on Nature ~equires a deeper look 
at theii:· causes. In order to solve the · 
envirohmental crisis we must also look at 
the sociál and cultural érisis; we must. 
look at sustainable .economics as much as 
ecologie~ technol~~es. . • 

The Eco-Village model can be applied 
across the spectrum of present human 
settlements including urban and rural 
settings, and developed as wellas devel
oping countries, thus providing solutions 
for meeting humal?- needs, proteetion of 
the environment and an enhanced quali
ty of life for all. 

I am hoping we can encourage the devel
opment of 'urban villages' in order to 
reintraduce human scale, intimacy and a 
vibrant street life ... that can help to 
restare to people their sense of beZonging 
and pride in their own particular sur
roundings. HRH The Prince of Wales, 
from his hook, A Vision of Britain. 

The conference will bring tagether par
tleipants involved in architecture, design, 
and the building professions; local and 
central government; town planning; busi
ness and economics; education, the arts 
and community work; environmental and 
development Non-Coveromental 
Organisations (NGO's) and others work
ing for planetary transformation. 

In addition, we are also planning a 
'Green Trade Fair' of environme~tally 
sound products, a Book Fair and an Art 
Exhibition. 

Eco-Villages are human scale, full
featured settlements in which human 
activities are hannlessly integrated into 
the natural world in a way that is sup
portive of healthy hu man development 
and can successfully continue into the 
indefinite future. Robert Gilman, from 
Eco-Village Report 



Main Presenters 

Jonathan Porritt, forrner director, Friends of the 
Earth UK, author, Seeing Green and Save the 
Earth, 

Peter Russell, lecturer, futurist, author, The 
Awakening Earth, The Global Brain, UK 

John Todd, biologist, co-founder New Alchemy 
Institute, inventor of the 'Living Machine' natural 
sewage treatment system, USA 

Nancy Todd, biologist, co-founder New Alchemy 
Institute, editor Annals of Earth, USA 

HRH The Prince of Walës, working with sustain
able systems on his land holdings o 

Robert Gilman, astrophysici~t, co-founder of 
Context Institute and In Context journal, co-author · 
of the Eco-Village Report and a specialist in global 
sustainability, USA 

Jill Jordan, specialist in alternative economie sys
tems, co-director of Ecological Solutions, Australia 

Peter Dawkins, architect, lecturer and teacher 
spedalizing in the practice of Zoence, or 'Science 
of Life', a western equivalent of the Chinese Feng 
Shui, USA 

Bob Berkebile, architect, restorative architecture, 
USA 

Margrit Kennedy, architect, urban regeneration, 
Gerrnany 

Paul Hawken, businessman, author The Ecology 
of Commerce, leading thinker in sustainable busi
ness, USA o 

Kari-Henrik Robèrt, M.D. Ph.D ., founder of the 
Natural Step, Sweden 

Clare Cooper-Marcus, environmental psycholo
gist, author HousingAs If People Mattered and The 
House As An Image Of Self, UK I USA 

Anita Roddick, founder of The Body Shop, work
ing with sustainable principles in business, UK o 

Findhom College of International Education 

Max Lindegger, perrnaculture designer, Crystal 
Waters, Australia 

Albert Bates, lawyer, The Farm, author Climate in 
Crisis, co-founder of theEco-village Training 
Centre, USA 

Declan Kennedy, perrnaculture designer, 
Lebensgarten, Germany 

• Glen Ochre, founder of Commonground, conflict 
resolution and community process and decision 
making, Australia . 

. "Not yet confinned at time of going to press 

The conference will also seek to foster the growth of the 
international networkof Eco-Village projects. A number 

. of well established commuruties will be represented and 
present their developments including: 

The Farm in Tennessee, USA 
· Crystal Waters in Queensland, Australia 
Lebensgarten in Steyerberg, ·Germany 
The Findlwm Community, Scotland, UK 
Auroville, South India 
Centre for Alternative Technology, Wales, UK 

The conference fee is iricluded in tuition. The cost for 
·. non-students is MSO for individual delegates, or 1:650 

for corporate.or company sponsored registration. For 
further details contact Findhom College, The Park, 
Findhom, Forres IV36 OTZ, Scotland. 
Tel 011-44-1309-690983, Fax 011-44-1309-690933, 
email: college@findhom.org 
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Kennismaking met een Viba-lid 

Kunstgeschiedenis & 
ecologisch bouwen 

Juri Czabanowski 

Viba-lid juri Czabanowski schetst in dit 

artikel hoe hij, via zijn interesse voor de 

architectuur en zijn doctoraalscriptie aan 

de Katholiek Universiteit Nijmegen, met 

de bio- en eco-logische architectuur in aan

raking kwam. 

0 p 8 sepcember 1990 las ik in de 
V olkskranc cwee anikelen over 

mileuvriendelijk/ecologisch bou

wen van de hand van Ma[[hijs van de 

Schaft en J eroen Trommelen. Eind 19 90 
scond hec besluie vasc om mijn doccoraal

scripcie kunscgeschiedenis ce wijden aan 
een relacief jonge bouwscijl, hec eco

logisch bouwen. 

Doctoraalscriptie 
Hec duurde niec lang of ik werd gecon

fronceerd mee allerlei problemen 

beueffende mijn onderzoek naar eco

logisch bouwen. Bij een dergelijk weeen
schappelijk werk is een helder geformu

leerd uicgangspunc van fundamenceel 

belang. Een definicie van ecologisch bou

wen moesc die uicgangspunc afbakenen. 

Maar wac is ecologisch bouwen? Ik zochc 
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Na een Atheneumopleiding met een B-pakket lag n_iets mijn 
carrière als aankomend architect aan een Technische 
Universiteit meer in de weg. Eigenzinnig als ik ben, besloot 
ik kunstgeschiedenis te studeren aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. Na een specialisatie in architectuur
theorie en -geschiedenis bleef de vraag open over welk onder
werp de 'afronding' van mijn studie zou handelen. 

raad bij prof. dr. Blom, hoogleraar 

Bocanie & Ecologie aan de KU Nijmegen. 

Hij scuurde mij diverse definities van eco

logie (Bakker 1985/ Smich 1986) coe. 

Verder was hij blijverrascover mijn afscu

deerkeuze als kunschiscoricus en wensce 

mij veel succes we. Zoekend naar een 

archiceccuurboek over ecologisch georiën

ceerd bouwen in de Nijmeegse biblioche

ken bleek ik vooreersc aan hec verkeerde 

adres. Waar moesc ik (onder-)zoeken? Via 

een vriend, afgescudeerd bouwkundige 

Gezond Bouwen 
yWonen 

Ontwerp van flowfarm vessels door John 
Wilkes in 1970. Toegepast in de eco-wijk 
Schafsbrühl in Baden-Württenberg. (BRD). 
Deze wijk is een van de zeven projecten die 
in Czabanowski's scriptie behandeld worden. 
(Foto: Diefmar Kiess) 

aan Technische U niversiceic Eindhoven, 

kwam ik na een inleidend gesprek mee ir. 

Sjap Holsc in aanraking mee prof. mag. 

arch. Pecer Schmid, hoofdredacceur van 

GB&W. De missing-link cussen de ecolo

gie en archiceccuur werd overbrugd. Na 

een inceressanc gesprek (vele zouden nog 
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volgen) werden belangrijke afspraken vast
gelegd betreffende verdere begeleiding bij 
mijn onderzoek en uirwisseling van 
wederzijdse informatie. Ik vond op de 
Eindhovense bouwkunde-bibliotheek ook 
de eerste geschikte literatuur, onder ande
re Hubert Palms' werk over de koppeling 
russen de gezondheid van de mens en de 
omhullende, gebouwde ruimte. Een 
kunsthistorische taak bleek voor mij weg
gelegd: een overzicht van historische 
bouwwerken die rekening houden met 
hun omgeving; een wisselwerking (kring
loop) russen bouwkunde en ecologie. 

Nr. 6 november/ december 1993 

Realisatie van één van de huizen in het pro
ject 'Het Groene Dak'. Hier wordt een meng
sel van leem en stro in een houten skeletcon
structie aangestampt. 
Oe auteur was als vrijwilliger bij de bouw 
betrokken. (Foto Juri Czabanowski) 

Ontmoetingen 
Na dit lireratuuronderzoek kwam ik in 
conrace met prof.dr. Manfred Speidel, 
hoogleraar architectuurtheorie en leem
bouwdeskundige aan de R\;VTH (T U) 
Aken (BRD). Professor Speidel beschikt 
over een zeer interessante bibliotheek 
betreffende eco-logisch bouwen. In Aken 
volgde ik enkele lezingen van bouwkunde
studenren en hoogleraren. Vervolgens 
deed ik praktische ervaring op tijdens een 
rwee weken durend semester aan de leem
bouwproefVelden, op rwee km afstand van 
de Akense TU. Tevens leerde ik een leem
afwerkingsexpen kennen, de h~er Akira 
Kusumi uit Japan. Tijdens een bezoek aan 
de Kleine Aarde te Boxrel maakte ik ken
nis met Ir Tjerk Reijenga uit Gouda en 
Ir Rem Pijnenborgh, beiden bic-ecolo
gisch architecten. Persoonlijke comaeren 
zijn volgens mij zeker zo belangrijk als 

werenschappelijke literatuur. 

Adobe-techniek: leemstenen, gebakken door 
de zon. (Foto Juri Czabanowski) 

Gezond Bouwen 
&Wonen 

Promotie 
Inmiddels ben ik een jaar geleden afgestu
deerd als kunsthistoricus. De titel van 
mijn doctoraalscriptie luidt: 'Van theorie 

naar praktijk: opeenvolgende stappen bin
nen de ecologische architectuur. De om
wikkeling van her ecologisch bouwen aan 
de hand van zeven ecologische woonwij
ken, KV-Nijmegen juni 1992'. Deze 
s~riptie zal mogelijk in de toekomst 
beschikbaar zijn in het Viba-Cemrum in 
Den Bosch. Naast drie Nederlandse socia
le woonwijken op ecologische basis wor
den er in de scrip tie vier Duitse projeeren 
besproken. Na een eigen vervolgonder
zoek probeer ik nu in aanmerking re 
komen voor subsidie om te kunnen pro
moveren op een uitgebreid kunsthisto
risch onderzoek naar ecologisch georiën
teerde architectuur. Het kunsthistorisch 
belang van zo'n overzicht staat buiren kijf. 
Een volgende generatie kunsthistorici 
moet kunnen beschikken over en terug
grijpen naar kennis van een in het verle
den ontstane bouwkunst die zijn sporen 
in her heden toont en hopelijk de bruggen 
van de roekomst zal dragen. 

Serre op het zuid-oosten met bladverliezende 
klimplanten in de öko-siedlung Schaftsbrühl, 
gebouwd tussen 1982 en 1985. Oe wijk telt 
110 woningen. (Foto Diefmar Kiess) 
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Realisatie projecten in de jaren tachtig 

.Duitsland-Nederland: 
geschiedenis eco-logische 
wijken (I) 
Ecologisch bouwen en wonen in Duitsland en in Nederland 
is moeilijk met elkaar te vergelijken. In beide landen heersen 
andere woon-, werk- en leefomstandigheden. Daarnaast is er 
sprake van een andere juridische en woningbouw-regelge
ving. In de jaren tachtig waren deze verschillen groter dan 
nu. In onderstaand artikel, het eerste in een serie van drie, 
wordt de geschiedenis van de ecologische woningbouw in 
Duitsland met die in Nederland vergeleken. 

Juri Czabanowski 

De jaren '60 brachten een andere 
kijk op de leef- en woonbeleving 
met zich mee. De onherberg

zaamheid der steden (A. Mitscherlich, 
1967) en de overzichtelijkheid en de hand
having van de menselijke maat in middel
grote steden (E.F. Schumacher, 1972) 
waren uitingen van onvrede bij bewoners 

die woonden in uit de grond gestampte 
slaap- en woonsteden. 

Theorie 
In de jaren zeventig vond de theoretische 
onderbouwing van de ecologische bewe
ging plaats. In Duitstalige landen worden 
biologische bouwinstituten opgericht. De 
bouwbiologie is afkomstig van medicus 
Hubert Palm en zijn leraar architect/aan
n~mer Ludvig Schröder-Speck. Beiden 
dichten het huis een derde huidfunctie toe. 
D e gezondheid van de bewoner is afhanke
lijk van de toegepaste materialen. Later 

verrijzen instituten die de invloed van 

6 

Siebenhof; zeven aaneengeschakelde 
woonhuizen in Herzogenrath met een 
gemeenschapshuis rondom een onverhard 
binnenerf {1990-1991). 
(Foto's Juri Czabanowski) 

Gezond Bouwen 
yWonen 

bouwmaterialen op de gezondheid van de 
mens onderzoeken: Institut für 
Baubiologie Rosenheim, IBR (Beieren), 

IBA-Studiengemeinschaft für integrale 
bio-logische Architektur, waar jaren later 
het Osterreichisches I nstitut für 
Baubiologie, IBÖ (Wenen) volgde en het 
Schweizeriches Institut für Baubiologie, 
SIB. Mag.arch.ing. (ir.) Peter Schmid, 
sinds '72 hoogleraar aan de TU 
Eindhoven, is opgeleid in ondermeer 
Oostenrijk. Schmid richt in Nederland in 
1976 de Viba op. Andere pioniers zijn · 
De Kleine Aarde, De H obbestee, Nicolas 
Harrman, Sierze Leeflang en Henk 
Goudapel (Urbanistiek). 

Grootschalig 
Een eerste artikel over ecologisch bouwen 
in het architectuurtijdschrift Arch+ in 
1980 deed veel stof oplaaien. 

7~J m m 
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Arch. Joachim Eble is één van de auteurs. 

Twee jaar later richt hij samen met prof.ir. 
Per Krusche de Bund Architektur und 
Eaubiologie (BAB) op. Eble heefr enkele 
kleine ecowoonhuizen ontworpen 

en gebouwd. De wijk Scha.fbrühl 
te Tübingen (Baden Würrten
berg) met 110 sociale huurwonin

gen is in 1982 het eerste groot
schalige project. Er ontstaan 9 
grotere woonhuizen van maximaal 
vier etages hoog, gegroepeerd in 
drietallen op een kavel van 1,3 ha. 
Een hoge bevolkingsdichtheid 
wordt bereikt. Het architecten
team houdt het hoogteverschil van 
noord naar zuid (8 meter) in 

stand. Over de lengte rijzen glazen 
erkers op, die op een gunstige zuid- of 
zuidwestelijke richting_ liggen van de 
woonhuizen. Aan de noordelijke kant, 
waar de afkoeling het grootst is, bescher
men bufferzones tegen wind en kou. 
Bladverliezende clematissen zorgen voor 
schaduw tegen de felle zomerzon. In de 
winter valt er juist veellicht binnen door 
het glas en wordt de biunenruimte zelfs bij 
geringe zon extra verwarmd. De construc
tie bestaat uit een houtskelet, opgevuld 
met kalkzand- en porotonstenen. De 
grootte van de woningen varieert tussen de 
40 en 110 vierkante meter. De huurprijs 
schommelt tussen de 390 en 1200 DM. 
De totale bouwkosten bedroegen 
27.000.000 DM; ongeveer 8% meerkos
ten ontstonden door bio-ecologische 
bouwtoepassingen (1985). 

Evenwicht 
De architecten Rentrop en Boockhoff wis
ten een mooie geleidelijke overgang van 
het landschap naar de stad vorm te geven 
door 69 woningen, Laher Wiesen, aan de 
rand van Hannover-Borhfeld (Nieder
sachsen) met grasdaken en serres in hout
skeletbouw re verwezenlijken. De warmte

woorziening van de wijk geschiedt door een 
ollectieve warmtepompinstallatie. Her 
egenwater wordt in reservoirs opgevangen 
n gebruikt. Bouwbiologisch materiaalge-
ruik, aandacht voor bestaande biotopen 

n de betrokkenheid van de bewoners bij 
e projectuirvoering getuigen van een 
venwicht tussen de verschillende invals-
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Haus Heyden Hof in 
Herzogenrath bij Aken. 
Acht houten huizen in 
L-vorm rondom een 
gemeenschapshuis 
(1982-1985). 

hoeken die het eco-logisch georiënteerd 
bouwen rijk is. 
De situatie van de kavel stond in her pro
ject Am Wasserturm in Kassei (Hessen) in 
1981-'84 een zodanige ordening van drie 
huizengroepen toe dat deze een ruimtelijke 
eenheid vormen en door een in oostweste
lijke richting lopende woonweg met elkaar 
verbonden zijn. De zuidoriëntering van de 
25 huizen maakt optimaal gebruik van 
passieve zonne-energie. De natuurlijke 
situatie wordt zo min mogelijk aangetast. 
Er zijn diverse huistypes ontworpen om 
een grote variatie aan architectonische vor
men na te streven. Naast rechthoekige hui
zen onder één dak, twee aan elkaar gekop
pelde octogonale woonhuizen, staan er nog 
kubusvormige huizen met diverse bouwde
len. De ecologische doelstellingen komen 
naar voren in de toegepaste materialen: 
larixhout, grasdak en een wateropvangre
servoir. Architect Manfred Hegger en 
Prof.dr.ing. Gemot Minke namen het ont
werp voor hun rekening. 

Drie woonerven 
Twaalf srudenten en architecten in oplei
ding realiseerden de projecten Haus
Heyden-Hof, Alte Windkunst en Sieben
hof in Herzogenrath (Nordrhein
Westfalen) In totaal betrefr het 24 wonin
gen in ecologische woonerven op koopba
sis. Er ontstond een woonburcht van achr 
aaneengesloten houten huizen met gras- en 
keramische daken en serres op het zuiden. 
In het midden van het woonterrein verrees 

Ge:zond Bouwen 
yWonen 

een losstaand gemeenschapshuis voor de 
acht gezinnen. Het plaatsen van een sociale 
ontmoerings- en ontspanningsruimte in 
het midden van een wijk of een erf is 
afkomstig uir Scandinavië. De prijs per 
huis bedroeg 165.000 DM bij de voltooi
ing in 1985. De besparing door zelfbouw 
maakte 35% van de torale bouwkosten uit. 
De kavel is minimaal verhard om zoveel 
mogelijk regenwater op een natuurlijke 
wijze te laren bezinken of verdampen. Na 
voltooiing bleven er nog veel gegadigden 
over zonder woon plek. Drie bij de bouw 
betrokken architeCten in opleiding beslo
ten samen een nieuw bewonersinitiatief 
Alte Windkunst re srichren. 
Voortbouwend op her vorige experimente
le projeCt groeide her volgende woonerf uir 
tot 9 aaneenschakelde huizen (grondvorm: 
vierkant of vijfhoekige kielvorm) en her 
Allhuset, dar dirkeer deel uit maakt van de 
huizenketring en her ingangsportaal van de 
straatkant naar de binnenhof herbergt. Her 
woonerf vormt zo een gesloten burcht naar 
de straat(verkeer)karir terwijl het onverhar

de binnenerf op her zuidwesten geopend is 
naar her beschermde natuurgebied 
Wiesental. De ouders en kinderen (ook uir 

de buurt) kunnen veilig en zonder geluids
hinder spelen en stoeien op her gemeen
schappelijke wilde gazon. Het derde 
woonerf, Siebenhof, kreeg een organisch 
uiterlijk: uitstekende hoeken en een ster
vormige grondvorm. Opvallend zijn de 
piramidale glazen lichrvangers op de 
zeven grasdaken. 0 
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Ontwikkelingen sinds NMP-rapporten 

Ecologische wijken in 
Nederland 11 
Juri Czabanowski 

Tijd is een belangrijke factor 

bij ecologische proçessen en 

ontwikkelingen. Dat blijkt 

uit het feit dat sinds het ver

schijnen van het Nationale 

Milieubeleidsplan (NMP), 

de vervolgrapporten NMP+ 
(1989), NMP2 (1993) en de 

nota van de ministeries van 

WVC en VROM 'Ruimte 

voor Architectuur' (1991), 

de vraag naar ecologische 

bouwtoepassingen binnen de 

reguliere bouw is toegenomen. 

Sinds 1989 zijn meerdere 

duurzame bouwprojecten 

gestart en uitgevoerd. 

Het projecthuis van het Groene Dak in aan
bouw: houtske/etconstructie, strolemen dak 

en grasdak. (Foto Juri Czabanowski) 
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H et NMP streeft naar een 
Duurzame Samenleving, waar
van een Duurzame Bouw . 

(DuBo) door drie beleidspunten moer 
worden gegarandeerd: energie-extensive
ring, integraal kerenbeheer en kwalireirs
bevordering. Meerdere omvangrijke 
DuBo-projecren zijn sindsdien ontstaan: 
Ecolonia met 101 vrije sector huizen in 

Alphen aan den Rijn (1989-1993), 
Ecodus in Delft met 252 huur en koop
woningen (1991-1993) en Her Groene 
Dak met 66 huur- en koopwoningen in 
de Utrechtse uirbreidingswijk Voordorp 
(1989-1993). 

Het Groene Dak 
Architeer Reijenga (BEAR) zorgde voor 
her onrwerp van Her Groene Dak. Een 
goed georganiseerde bewonersvereniging 
wist door inspraak en medezeggensschap 

. invloed uit re oefenen op de onrwikkelin

gen in alle fasen van her bouwproces. 
Ondanks veel concessies op bio-ecologi-

Gezond Bouwen 
yWonen 

sche bouwbasis wist deze bewonersvereni

ging -in barre rijden voor de sociale huur
sector- toch woonwensen en -idealen re 
verwezenlijken. De 26 koop- en 40 sociale 
huurwoningen staan rondom ~en gemeen
schappelijke ecoruin met een waterreini
gende vijver met in het centrum een stro
lemen projecrhuis. De aandacht voor de 
diversiteit van de bewonerssamenstelling 
uit zich in 8 woningrypen: pluriformiteit 
en samenlevingsvormen zoals groepswo
ningen. De waterbesparing staar hier 
voorop: waterbesparing van 15-17% 
wordt bereikt door speciale kranen en 
composttoilet (in groepswoning). Een 
natuurlijke waterzuivering en her gebruik 
van her grijswatercircuit via een moerasvij
ver en biezen lijkt op die van her Tübingse 
Schafbrühl-project (sociale huurwijk). De 
bewoners en hun kinderen 'ervaren' de 
natuurlijke kringloop van her water waar
door her besef van dit naruurelement roe
neemt. Her gemeenschappelijke beheer 
van her ecologische binneneerrein bevor-

Nr. 4 juli/ aug 1995. 



:re het respect voor wilde flora en de 

nnis van inheemse kruiden. Ecolonia, 
1ar de befaamde stedebouwkundige 

Kien Kroll her ontwerp leverde en uit
rldelijk negen verschillende archirecten
Ireau's de pluriformiteit van de wijk 
ede bepalen, bezit een informatiehuis 
lt door de Viba en Archi-Service is 

maakt. Her Groene Dak bezit een pro
:rhuis. Beide zijn geheel gebouwd vol-
ns bio- en ecologische bouwprincipes. 
er strolemen projecthuis in Het Groene 
ak bezit een houtskelerconstructie en is 
et een grasdak bekleed. Deze bouwmate

Jen en technieken dienen als voorbeeld
netie van gezonde bouwmaterialen. 

varingen Nieuwland 
menbroek (Amersfoort-Noord), bekend 

nwege de experimentele stedebouwkun
ge opzet van Ashok Bhalotra, kent ook 
n integrale nieuwbouwuitbreiding van 
100 woningen onder de naam Nieuw-
1d. Behalve op stedebouwkundig niveau 
Moer de waterhuishouding van het hele 
bied aan eco-logische eisen. De ontwer
r is prof.ir. Kees Duijvesrein, hoogleraar 
ilieutechnisch ontwerpen in relatie tot 
:hitectuur aan de TU Delft. Nieuwland 

juli/ aug 1995 

Het projecthuis van Het Groene Dak na oplevering; grote zuidramen 
om gebruik te maken van passieve zonne-energie. 
(Foto Juri Czabanowski) 

luidt een nieuw tijdperk binnen het eco
logisch georiënteerde bouwen in: het is 
een architectonisch, stedebouw- en water
huishoudkundig experiment op eco-logi
sche basis van ongekende omvang. 
Nieuwe ervaringen over ecologisch beheer 
op grote schaal kunnen nieuwe inzichten, 
uitgangspunten en criteria leveren betref
fende de wisselwerking tussen het bouwen 
en het beheren van het milieu en allerlei 
kringlopen. 

Gezond Bouwen 
yWonen 

Integrale aanpak nodig 
De opeenvolgende stappen binnen het 
eco-logisch georiënteerde bouwen, van 
theorie naar praktijk en van kleinschalig 
naar grootschalig, zijn redelijk voorspoe
dig verlopen. Er is de nodige tijd verstre
ken voordat de ecologische bouwbeweging 
haar plaats en betekenis binnen de gang
bare bouwwereld kon innemen. Tijd is 
altijd een belangrijke factor voor ecologi
sche processen en ontwikkelingen. Elke 
stap gaat gepaard met zorgvuldigheid, 
scepsis en geduldigheid. Deze begrippen 
scoren hoog op de lijst van criteria van de 
ecologische bouwbeweging. In de praktijk, 
vooral in de politiek en in de samenwer
king russen alle bouwpartners, is er nog 
een grote mentaliteitsverandering nodig 
voordat dit experimentele bouwen -voor
zien van energiezuinige technieken- het 
beeld van een hele nieuwbouwwijk of een 
historisch gegroeid stadscentrum gaat 
bepalen. Een integrale (holistische) aan
pak, waarbij alle bij de bouw betrokken 

spelers door onderling overleg, inspraak 
en medezeggenschap hun rol kunnen spe
len, geldt als eerste spelregel om een bou
wende homo luclens te scheppen. 

D 

Leembouw bij het Groene Dak. Geen massapro
duktie maar produktie van de massa. 
(Foto Juri Czabanowski) 
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Start bouw duurzame woningen 

Ecologische wijken in 
Nederland 

Juri 
Czabanowski 

In dit eerste artikel in een 

serie van twee wordt een 

overzicht gegeven van de 

eerste initiatieven tot duur

zame bio- en eco-logische 

woningbouw in Nederland. 

De vroegste bouwprojecten 

hebben de weg vrijgemaakt 

voor de grotere projecten die 

uitgevoerd zijn sinds het 

verschijnen van het 

Nat ionaal Milieubeleidsplan 

in 1989. 

28 

D
e Nederlandse sociale woning

bouw behoorde begin jaren 

zeventig rot de beste en goed
koopste in de wereld. De oliecrisis in 

1973 leidde tot het bevorderen van ener

giezuinige huizen. Een voorbeeld van zo'n 
experimentele energiewijk staat sinds 

1979 in Hoofddorp. Na oprichting van de 

Viba werd in de jaren '70 getracht om een 

historisch project volgens de MHP 
(Method ofHolistic Panicipation) van de 

grond te tillen: een milieuvriendelijke uit

breiding van Lelystad. Helaas vond dit 

project geen doorgang. Een decennium 

later kreeg het plan , wederom via Viba
prijsvragen voor milieuvriendelijke wijk

omwerpen, gestalte in Dronten, waar de 

toekomstige bewoners het voo rgesrelde 
plan toej uichten. Ook hier bleef echter 

Ge:z:ond Bouwen 
yWonen 

Noordfaçade van enkele woningen in 
Westervoort, ontworpen door Arcos. 

(foto Juri Czabanowski) 

het plan ongerealiseerd! Drie architecten, 
John Olie, Henk Swaagsua en T oine 

Claessen, vormen sinds 1982 een collec

tief onder de naam Arcos. Zij bouwden in 
Westervoort in '82/'83 een energiezuinig 

wijkje van 13 vrije sector woningen. 

Biologische bouwmaterialen kregen daarin 
de voorkeur. 

Hooipolder 
Enige jaren later boekte het Arcos-team 

een groter succes met een EG-Demonstra

tieproject te Goirle bij T ilburg ('85-'86). 
Deze huizenrij van 9 premie A koopwo

ningen werd rwee jaar lang onderzocht op 

energieverbruik en bouwbiologisch mate
riaalgebruik. Arch icecronisch ontving d it 

Nr. 2 maart/ april 1 99~ 



project veel lof. Via de MeMo-beweging 

(Mens- en Milieuvriendelijk Onder

nemen), voortgekomen uit onder andere 

De Twaalf Ambachten en De Kleine 
Aarde, omstaan MW2 (Mens en 

Milieuvriendelijke wonen en werken) pro

jecten. De stad Den Bosch srelr zich op als 

een 'rechtstreekse' gemeente: milieuvrien

delijke bouwprojecten worden gestimu

leerd. Zo omstaat er in '86/'87 in de uir

breidingswijk Maaspoon de wijk 

Hooipolder, her eerste MW2-projecr. De 

Hooipolder omvat 16 premie A koopwo

ningen en een Allhuser (gemeenschaps

huis) . Alle huizen op her erfje zijn voor

zien v.all'•J'i:i}Sdaken en de bewoners bouw

den gezamenfijk hun wijk met behulp van 

grenen balken (Finnlogs). 

't Heem 
Her rweede project in Den Bosch, ' r 

H eem, relt 26 sociale huurwoningen en 

12 ateliers. Oorspronkelijk zouden er 20 

koop- en 20 huurhuizen komen. Nieuwe 

regelgeving in 1988 bemoeilijkte dir 

Nr. 2 moor1/oprill995 

woonwerkerfprojecr. De bewoners en de 

architeer moesren veel concessies doen. 

De huurprijs kwam op f 600,- (71,5 m') 

en ! 660,- (88 m'). De gemeenschappelij

ke binnenruin wordt door de erfbewoners 

gerund. De archi reet van zowel de 
H ooipolder als ' r Heem, Renz 

Pijnenborgh van Archi Service, realiseerde 

eind jaren '80 een derde MW2-projecr: 

de Romolenpoon bij Haarlem. Hier lig

gen 35 (20 huur- en 15 koop-) woningen 

naast elkaar in een boogvorm onder een 

doorlopend grasdak. D e betrokkenheid 

van de bewoners bij hun omgeving uit 

zich ook hier in her eigen groenbeheer. 

Een andere bio-ecologische architeer is 

Tjerk Reijenga. Samen merzijn BEAR 

(Bureau voor Ecologie, Architectuur en 

Renovatie) collega's plande en bouwde 

Reijenga 20 ecologische vrije sector woon

huizen (120 to t 160 m2). 

De premie C-regeling kon nier meer 

bereikt worden door onder andere een 

hogere grondprijs. Uiteindeli jk kwam 

Ekobouw langs een slootje re liggen aan 

Ge%ond Bouwen 
yWonen 

De Hooipolder in Den Bosch, ontworpen door 
ArchiService, omvat 16 premie A koopwonin
gen en een gemeenschapshuis. Alle huizen 
zijn voorzien van grasdaken en de bewoners 
bouwden gezamenlijk hun wijk met behulp 
van grenen balken (Finnlogs). 
(Foto Juri Czabanowski) 

de Jacoba van Beierenlaan in de Goudse 

uirbreidingswijk Goverwelle. 

Kleinere wijken 
In Sr. Oedenrode omstond her wijkje 

Bolle Akkers waar flexibel bouwen en 

wonen in her m iddelpunt staar. De antro

posofische kunstenaar en voormalig hoog

leraar aan de TU Eindhoven Fons 

Radernaekers wist een bouwterrein bij de 

gemeente vrij re krijgen om een nier rechr

toe-rechr-aan woonwijk re realiseren: 

Caralijne. Diverse architecten waaronder 

Frans van der Werf en Renz Pijnenborgh 

oorwierpen naar ind ividuele woonwensen 

van de bewoners. De laatste realiseerde 

naast twee-onder-een-kap h uizen (elk 530 

kubieke meter) een eerder ontworpen 

pi ramidedakhuis met uitgebouwde serre 

op her zuiden. Deze Carali jnewoning 
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maakt, zoals de antroposofisch vormgege
ven woonhuizen van de Siebenhof in 

Herzogenrath, gebruik van een optimale 
lichtinval van boven door een piramide

vormige glazen dakkapel in de nok. In 
beide gevallen wordt zo het trappenhuis 

op natuurlijke wijze verlicht. Het Ecobel
project in Leiden telt 19 eco-woningen. 
Ze zijn omwikkeld door Volkshuisvesting 
(Leiden) en Renz Pijnenborgh. De aan

dacht valt op bouwbiologisch materiaalge
bruik -zowel binnen als buiten- terwijl 

ook recycling-beton gebruikt werd. De 
daken van de bergingen zijn bedekt met 
sedum (vetplantjes), die in de loop van de 
seizoenen van groen naar rood verkleuren. 

De oriëntatie van de leefruimtes en de tui
nen bevindt zich op het zuiden (zonne

energiegebruik). De bomen die er voor 
het bouwbegin van dit MW2-project 

stonden, werden met respect behandeld 

en tegen beschadiging beschermd. 

In het komende artikel over eco-logische 
wijken in Nederland wordt het bio- en 

ecologisch bouwen sinds het NMP+ 
behandeld. 

Zuidaanzicht van de woningen in Westervoort 
met veelal serre-aanbouw 

(foto Juri Czabanowski) 

Nr. 2 maart/april 1995 Gezond Bouwen 
yWonen 

Errata in Gezond Bouwen & Wonen 6 1994, 
artikel 'Duitsland-Nederland: geschiedenis eco
logische wijken~· De tekst boven de foto op 
pagina 6 moet luiden: Afte Windkunst ('86-
'88), tweede eco-woonerfin Herzogenrath: 
negen aaneengeschakelde woonhuizen en 
gemeenschapshuis met grasdak en. 
(Foto Juri Czabanowski) 

De zuid-{ onder) en noordfacade (links) van 
het EG-Demonstratieproject in Goirle dat in 
1985-86 is gerealiseerd door Arcos 
A rchitek1en. 
(Foto Juri Czabanowski) 
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Deutschland baut weniger ökologisch 
als die Nochbarn im Westen 

•• 
Apfel und Birnen , obwohl 

ökologisch gezüchtet 
kann man schwierig mit 

~inander vergleichen. Dassel
Je gilt für einen Vergleich zwi
;chen den Niederlanden und 
:::>eutschlarid auf ökologi
;chem Baugebiet. Beide Län
kr besitzen verschiedene 
Landesgröf3en (D :NL = 10:1), 
mdere Einwohnerzahlen 
:D:NL = 80:15 Millionen)und 
mterschiedliche Bodenver
lältnisse. Auf3erdem gibt es 
:::>ifferenzen auf Wohn-, Ar
Jeit- und Lebensverhältnis
;en. Es herrschen ebenfalls an
kre gesetzliche Vcrschriften 
n diesen Ländern. Die Diffe
·enzen waren in den 80er Jah
·en gröBer als in den 90ern. 
:::>eutschland fängt eher an 
'>kologisch zu bauen als die 
\fiederlande. Seit den frühen 
Wem gibt es in der BRD be
·eits erste Öko-Häuser im Sin
le des Umweltbewuf3tseins im 
3au. Wenig später bilden sich 
:>lanungsgruppen, die Häuser 
>auen nach der Idee einer 
(ommune: zusammen pla
len, bauen und wohnen. 
1\achener Studenten su,chen 
nzwischen einen gesetzlichen 
Neg, urn die Sackgasse zu 
lurchbrechen . Sie überzeugen 
lie Behörde, daB sie durch 
Jen Selbstbau mit Holzkon
~truktionen und Holzwänden 
\5% der Eaukosten sparen 
~önnen. 

Nichtigste Ursache des Eifers 
n Deutschland ist der hohe 
}rundstückspreis in diesem 
...and . In den Niederlanden , 
vo der soziale Wohnungsbau 
nternational zu den besten ge
lÖrt, liegt der Grundstücks
>reis niedriger. Die höheren 
(osten des ökologischen Bau
~ns bleiben im Verhältnis in 
)eutschland also relativ 
1iedrig. 

Alte Windkunst, Bauzeit 1986-1988, Bliek aus dem Westen auf 
den Innenhof der Öko-Siedlung. 

den Ökobau fördern. In 
Deutschland befinden sich die 
ersten Zulieferungsbetriebe 
von ökologischen Baumateria
Iien. Dabei kommt noch, daB 
das traditionelle Bauen hier 
nie verloren gegangen ist 
(z.B.: Fachwerkhaus). 
Der Übergang von üblich nach 
ökologisch, in den Niederlan
den eine grof3e Stufe, ist für 
den Deutschen viel logischer. 
Es gab hier immer urnwelt
freundliche Strohlehmen
Häuser. 

Blattverlierende Klefter
pflanzen 

gischen Baubüro, einer alter
nativen Ärztepraxis und ei-

nem bio-dynamischen Laden. 
Lebens- , Wohn- und Arbeits
weise werden integriert. 

Das Geld kommt von der gro
Ben Karlsruher Lebensversi
cherung AG, die schlechte Er
fahrungen hat mit den übli
chen Bauweisen. Das Ergeb
nis ist ein Kemplex mit neun 
groBen Wohnhäusern , die bis 
zu vier Stockwerke hoch 
ragen. 

Das Architektenkollektiv, 
Planungsgruppe Schafbrühl 
hält einen Höhenunterschied 
von 8 Meter in Stand. Über die 
ganze Länge erheben sich glä
serne Erker auf, welche gün
stig zur Sonne stehen. An 
nördlicher Seite, wo die Ab
kühlung am gröf3ten ist, schüt
zen Pufferzonen gegen Kälte 
und Regen. Blattverlierende 
Kletterpflanzen sorgen für 
Schatten gegen die grelle Som
mersonne und im Winter fällt 
wegen des Blattverlusts viel 
Licht herein. 

1\uch innerhalb Europas ist 
)eutschland Vorläufer. Es 
~ibt hier mehrere wichtige 
>aubiologische Institute. die 

Anfang der 80er Jahre ist 
Haus-Heyden-Hof in Herzo
genrath (bei Aachen) das erste 
Ökoprojekt in Deutschland . 
Hier Ie ben acht Familien rund
urn einen Hof zusammen. Der 
Kostpreis betrug 165 tausend 
Mark; preiswert für eine Woh
nung von 145 Quadrat-Meter. 
Gleichzeitig wird an einem 
einzigartigen sozialen Eaupro
jekt auf . bio-ökologischem 
Grundsatz in Tübingen gear
beitet. Das Viertel zählt 110 
soziale Mietwohnungen , be
reichert mit einein bio-ökolo-

Schafbrühl Tübingen, Eauzeil 1982-1985, Bild auf den Winter
garten eines der neun Wohnblöcke der Öko-Siedlung. 
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Haus-Heydenhof, Bauzeit 1982-1985, Herzogenrath bei 
Aachen, Südöstlich des Hofes. 

Die gesamten Eaukosten die
ses Projektes betrugen 27 Mil
tionen Mark. Etwa 8% dieser 
Summe umfassen die höheren 
Kosten der bio-ökologischen 
Materialien. Die hohen Ä.n
sprüche innerhalb der deut
schen sozialen Wohnungsvor
schriften sorgen für die grö13-
ten Probleme dieses Projek
tes. Die Verordnungen veran
lassen, daB bei Stapelbau extra 
MaBnahmen notwendig sind 
wegen der zu erfuilenden 
Lärmschutznormen. Schaf
brühl bleibt aber ein Erfolg! 
Es kommen viele Anfragen 
von Interessierten . Es ergeben 
sich nur wenige Reparaturko
sten und niedrige Heizkosten 
für die Bewohner. 

Ölkrise 
Die Entwicklung auf dem öko
logischen Eaugebiet in den 
Niederlanden läuft bis Mitte 
der 80er Jahre anders als in 
Deutschland. Nach der Ölkri
se von 1973 liegt der Schwer
punkt auf Energiesparen in
nerhalb des niederländischen 
sozialen Wohnungsbaus. En
de der 70er Jahre erscheint 
eine energie-experimen teile 
Siedlung von 10 Wohnungen 
in Hoofddorp bei Alpnen aan 
den Rijn. Drei ehemalige Ar
chitekturstudenten unter der 
Leitung von Prof. Mag. Arch. 
Peter Schmid an der TU Eind
hoven gründen ein Büro unter 
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dem Namen ARCOS . Anfang 
der 80er Jahre ('82-'83) baut 
ARCOS eine energiesparsa
roe Siedlung in der Gemeinde 
Westervoort , Provinz Gel
dern. 1985-'86 folgt eine De
monstrationssiedlung in Goir
le, welche als ein architektoni
scher Erfolg des Ökobaus ge
sehen werden kann . Der wirk
liche Durchbruch des Öko
baus erfolgt etwas später. Die 
Vereniging Integrale Biologi
sche Architectuur (VIBA) 
wird 1976 gegründet. Treiben
de Kraft ist der oben genannte 
Professor Peter Schmid. Der 
erste Erfolg formt die ökologi
sche Siedlung De Hooipolder, 
ein Mens- en Milieuvriende
lijk Wonen & Werken (MW2) 
Projekt in Den Bosch (Provinz 
Noord-Brabant). Das bekann
te öko-Experiment kombi
niert wohnen und arbeiten in 
der bosschen Neubausiedlung 
Maaspoort. Das hölzerne 
Bausystem und die Grasdä
cher werden von den Umwoh
nenden mit Argusaugen ange
schaut. Mit Hilfe von Selbst
bau und gemeinschaftliche 
Eaugarantie wirdein Gemein
schaftshaus (Allhuset) für 
die Bewohner der sechzehn 
Häuser möglich. Später baut 
Architekt Renz Pijnenborgh 
die erste Wohn-Ansiedlung 
't Heem in Den Bosch. Die 
politische Unterstützung der 
Gemeinde nimmt ab wegen 
Änderungen innerhalb der 
Wohn ungsgesetzgebu ng. 

Öko-Häuser 
ohne Subvention 
In der Zwischenzeit entstehen 
ökologische Siedlungen im un
subventionierten Bereich in 
Deutschland. Beispiele gibt es 
genügend. ÖkoSiedlung Am 
Wasserturm in Kassei. Laher 
Wiesen in Hannover. In Her
zogenrath bei Aachen werden 
zwei Siedlungen in kleinero 
Umfang neben Haus-Heyden
Haus gebaut. Eines von die
sen, Al te Windkunst, hat meh
rere Preise in Wettbewerben 
erhalten. Innerhalb des So
zialbaus ist das Tempo gedros
selt. Die hohen Kosten des 
ökologischen Wohnungsbau 
zwingen Wohnungsbauver
bände und Obrigkeit lediglich 
zu ökologische Renovations
projekten von alten Gebäuden 
im Zentrum der Städte. Mün
chen-Haidhausen ist das be
kannteste BeispieL Anfang 
der 80er Jahre wachsen 
Deutschland und die Nieder
lande auf einander zu auf 
politischem und gesetzlichem 
Gebiet. Die Wohnungsbau
vorschriften gleichen sich 
mehr wegen der europäischen 
Einheit (EU). Die Grund
stückspreise in den dichtbevöl
kerten Niederlanden steigen, 
der soziale Wohnungsbau sta
gniert und ist weniger voraus
laufend als früher. Ende der 
80er J ahre erscheinen das 
NMP (Nationaal Milieube
leidsplan) und das NMP+ in 
den Niederlanden. Es handelt 
sich hier urn eine einzigartige 
Handelsweise der Regierung 
urn die Umweltschutzgaranz 
für die zukünftigen Generatio
nen zu sichem (Our Common 
Future, Brundtlandrapport). 

Einzigartiges Plädoyer 
Einzigartig ist das Plädoyer 
der niederländischen Ministe
rien für eine dauerhafte Ge
seilschaft. Der dauerhafte 
Wohnungsbau ist wichtiger 
Teil dieser Zielsetzung. We
gen der Einmischung der Poli
tik und der Erfolge der ökolo
gischen Experimente sind 
ÖkoSiedlungen auf einem gro-

Ben Mal3 möglich. Die ld~ 
hinter diesen Projekten si 
leider weniger revolutionär 
ihre Vorgänger. Sie gleid 
mehr auf die üblichen N1 
bauten. In Alphen aan c 
Rijn wächst Ecolonia mit 
Häusern ohne Subvention. 
Utrecht steht Het Groene C 
mit 66 Miet- und Kaufhäuse 
Delft bekomrot Ecodus 1 

252 Häusern auf ökologis' 
orientiertem Bauprinzip. A 
Projekte korobinieren ho< 
entwickelte technische Bau: 
passungen wie Heizungskes 
mit hohem Nutzwert, Sol 
zeilen und .,low emittan( 
Glasscheiben und weniger u 
weltschädliche Eaumater 
lien. Es gibt einige Schauf: 
ger: das Info-Haus in Ecolo 
und das Projekthaus bei f 
Groene Dak. 
Wir sind noch lange nicht ; 
Ziel des umweltfreundlid 
Baustrebens, aber das nat 
nale Umweltkonzept I 
Früchte von der ökologisd 
Architektur gepflückt. Die : 
men müssen jetzt weiter ge 
werden. Der politische E 
flul3 der Grünen spielt lei( 
keine bedeÜtsame · Rolle ; 
dem Öko-Parkett des Bam 
sens in den verschieder 
Bundesländern. Die Initiat 
bleibt daher bei den Archit< 
ten liegen, wekhen die U 
welt gut gelaunt ist . 

]uri Czabanowski 
Architekturhistoriker 
geb. 5. 7.1961 
in Kerkrade (NL) 
Magisterarbeit: 
Okologisches Bauen 
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Bouwen en Wonen 

DUITSLAND- NEDERLAND: 

1 - 2 
Nederland bouwt meer ekologisch dan oosterburen 

Nederland en Duitsland naast elkaar 
zetten op het gebied van ekologisch 
bouwen is net als appels en peren 
vergelijken. Er heersen andere 
woon-, werk- en leefomstandigheden 
in beide landen. Er is een andere 
juridische regelgeving en woning
bouw is aan andere regels gebonden. 
Juri Czabanowski, een architektuur
bistorikus die opgroeide bij de grens, 
deed toch een poging. 

Juri Czabanowski 

Duitsland is er eer-
der bij dan 
Nederland wat 
betreft de ekologi
sche bouw. In West
Duitsland verrijzen 
begin jaren tachtig al 

. de eerste eko-wonin
gen. Snel daarna 
komen 
Plarltiungsgruppen, 
die huizen bouwen 
naar het kommune
idee: samen plannen, 
bouwen en wonen. 
Akense studenten 
stippelen ondertus-
sen een juridische 
weg uit om de heers
ende impasse in de ., 
woningnood te door- ~ 
breken. Ze maken de 1 
overheid duidelijk ] 
via zelfbouw met c; 
houten skeletten en .2 
houten wanden 35 
procent van de bouwkosten te kunnen 
besparen. 
Voornaamste oorzaak voor de voortvarend- · 
heid van Duitsland is de hoge grondprijs in 
het .land. In Nederland, waar de sociale 
woningbouw internationaal tot de beste 
behoort, ligt de grondprijs lager. De hogere 
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kosten van het ekologisch bouwen zijn voor 
Duitsland dus relatief laag. 
Ook binnen Europa is Duitsland een voorlo
per. Het land kent een aantal belangrijke 
bouwbiologische instituten die de ekobouw 
promoten. In Duitsland zijn de eerste toele
veringsbedrijven van ekologische bouwma
terialen. Daar komt bij dat het traditioneel 
bouwen nooit weg is geweest in het land. 
De overgang van gangbaar naar ekologisch, 
in Nederland een grote stap, is voor de 
Duitsers veel logischer. In ons buurland zijn 
altijd bedrijven geweest die met het milieu
vriendelijke stroleem werken. 

Bladverliezende clematissen 

Het eerste projekt in Duitsland, begin jaren 
tachtig, is het Haus Heyden-Hof in 
Herzogenrath, waar acht gezinnen rondom 
een hof samenwonen. De kostprijs bedraagt 

165 duizend Duitse marken, wat laag is 
voor de 145 vierkante meter woningopper
vlakte. In dezelfde jaren komt een uniek 
sociaal-woningbouwprojekt op bio- ekolo
gische basis in Tübingen van de grond. De 
wijk telt 110 sociale huurwoningen, verrijkt 
met een bio-ekologisch bouwbureau, ~en 
alternatieve artsenpraktijk en een biodyna
mische winkel. Leef-, woon- en werkwijze 
worden geïntegreerd. Het geld komt van de 
grote levensverzekeringmaatschappij 
Karlsruher Lebensversicherung AG, die 
slechte ervaringen heeft met de reguliere 
bouwwijze. Het resultaat is een komplex 

• Haus-Heyden
Hof 

met negen grote . 
woonhuizen van 
soms vier etages 

·hoog. 
Het architekten
team, Plannings
gruppe Schafbrühl, 
bouwt een hoogte
verschil van acht 
meter in. Over de 
hele lengte rijzen 
glazen erkers op, 
die gunstig liggen 
ten opzichte van·de 
zon. Aan de noorde
lijke kant, waar de 
aJkoeling het 
grootst is, moeten 
bufferzones 
beschermen tegen 

regen en kou. Bladverliezende clematissen 
zorgen voor schaduw tegen de felle zomer
zon en in de winter valt er vanwege het 
bladverlies veellicht binnen. 
De totale bouwkosten van het projekt bedra
gen 27 miljoen mark. Ongeveer acht pro
cent van dat bedrag zit in de hogere kosten 
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van de bio-ekologische materialen. 
De hoge eisen binnen de Duitse sociale 
woningwetgeving zorgen voor de grootste 
problemen voor het komplex. De verorde
ningen gebieden dat bij stapelbouw extra 
voorzieningen nodig zijn om aan de geluids
hindernormen te voldoen. Maar Schafbrühl 
blijkt een sukses. Er komen veel vragen van 
belangstellenden, er zijn weinig reparatie
kosten en lage energiekosten voor de bewo
ners. 

Oliekrisis 

De ontwikkeling in Nederland op ekolo
gisch bouwgebied verloopt anders dan in 
Duitsland tot midden jaren tachtig. Na de 
oliekrisis van 1973 ligt de 
nadruk op energiezuinig
heid binnen de Nederlandse 
sociale woningbouw. Eind 
jaren zeventig verrijst in 
Hoofddorp een energie
proefwijk van tien wonin
gen. Drieex-bouwkunde 
studenten vormen onder de 
naam Arcos een bureau. 
Arcos bouwt begin jaren 
tachtig in de Gelderse 
gemeente Westervoort een 
energiezuinig wijkje binnen 
de vrije sektor: Later volgt 
een demonstratiewijk te 
Goirle, dat een architekto
nisch sukses binnen de eko
bouw genoemd mag wor
den. 
Maar de echte doorbraak 
voor het ekologisch bouwen 
komt pas later. De 
Vereniging Integrale 
Biologische Architektuur 
(VIBA) wordt in 1976 
opgericht. Drijvende kracht 
is professor Peter Schmid. 
Het eerste sukses vortnt de 
ekologische woonwijk 
MW2 in Den Bosch. Het ~ 
bekende eko- experiment ;[ 
kombineert wonen en wer- .g_ 
ken in de Bossche nieuw- ~ 
bouwwijk Maaspoort. Het ~ 
houten bouwsysteem en de 
grasdaken worden door omwonenden met 
argusogen bekeken. Met zelfbouw en geza
menlijke bouwgarantie wordt een gemeen
schapshuis voor de bewoners van de zestien 
huizen mogelijk. 
Later bouwt architekt Renz Pijnenborgh het 
eerste sociale woon-werkerf ' t Heem in Den 
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Bosch. De politieke steun van doortastende 
gemeente Den Bosch neemt af door wijzi
gingen binnen de woningwetgeving. 

Vrije sektor 

Ondertussen ontstaan in Duitsland ekologi
sche woonwijken in de vrije sektor. 
Voorbeelden zijn er genoeg. Oko Siedlung 
Kassei, Laher Wiesen in Hannover. In 
Herzogenrath bij Aken worden twee klein
schalige woonerven naast het Haus-Heyden 
Hof gebouwd. Eén ervan, Alte Windkunst, 
valt terecht meerdere keren in de prijzen. 
Binnen de sociale woningbouw loopt het 

• Het MW2-projekt in Den Bosch 

niet zo 'n vaart. De hogere kosten van de 
ekologische woningbouw nopen woning
bouwverenigingen en overheid slechts tot 

In Duitsland is het traditioneel 
bouwen nooit weg geweest 

Bouwen en Wonen 

ekologische renovatieprojekten van oude 
stadspanden in het centrum. München 
Haidhausen is het meest bekende voorbeeld. 
Begin jaren negentig groeien Duitsland en 
Nederland naar elkaar toe op politiek en 
juridisch gebied. De woningwetregeling lij
kA meer op elkaar door de europese een
wording. De grondstukprijzen in het dicht
bevolkte Nederland stijgen, de sociale 
woningbouw stagneert en loopt minder 
vooruit als vroeger. Eind jaren tachtig ver
schijnen milieubeleidsplannen. 

Uniek pleidooi 

Uniek is dat de Nederlandse ministeries 
voor een duurzame samenleving pleiten. De 

duurzame woningbouw 
maakt er onderdeel van uit. 
Dankzij de inmenging van 
de politiek en de suksessen 
op ekologische bouwexpe
rimenten komen grootscha
lige ekologische woonwij
ken van de grond . De 
ideeën achter de projekten 
zijn helaas minder revolu
tionair dan hun voorgan
gers. Ze lijken veel op de 
gangbare nieuwbouw. 
In Alphen aan den Rijn 
verrijst Ecolonia met 101 
vrije sektorwoningen. In 
Utrecht is er Het Groene 
Dak met 66 huur en koop
woningen. Delft heeft 
Ecodus met 252 huizen. 
Alle projekten kombineren 
hoogont;",ikkelde techni
sche bouwtoepassingen, 
zoals hoogrendementketels, 
zonnepanelen en low 
epU11inance glas met min
der milieubelastende bouw
materialen. Er komen een 
paar blikvangers: het info
huis in Ecolonia en het pro
jekthuis bij Het Groene 
Dak. 9 
Al zijn we er nog 1 g niet, 
het nationale milie eleid 
in Nederland heef windei
eren gelegd voor de ekolo

gische bouw. Ze zullen verder uitgebroed 
moeten worden. In Duitsland zijn ze helaas 
niet zo ver. De politieke invloed van de 
Duitse Grünen speelt geen rol van betekenis 
in de deelstaten. Het initiatief blijft voorlo
pig vooral bij architektenbureau's die het 
milieu goed gezind zijn. 
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Infrastructuur 

Wanneer we een globale maat van 300 bij 
300 meter nemen voor een autoluw ge
bied, dan hebben we een maximum loopaf

stand tot de auto van 150 meter. 
Om ideeën over ruimtetypen te kunnen 
ontwikkelen is het volgende schema met 
drie infrastructuren ontwikkeld: 
*één voor de auto en het langzaam verkeer; 

*één voor alleen het langzame verkeer; 
'~een voor de planten en dieren, het 
'groen'. 
Alledrie worden continu, en ten opzichte 

van elkaar verschoven. In de ene richting 
doorlopende routes als migratieroutes voor 
plant, dier en mens die bij dat milieutype 
horen, routes voor verplaatsing dus. In de 
andere richting scherpe contrasten, over
gangen van het ene naar het andere mi
lieutype. De woonzones liggen in de over
gang van het ene milieutype naar het ande
re. De theoretische breedte van de woonzo-

~ 
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l 
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nes is dus ongeveer 70 meter. De kruisin
gen worden interessant: daar ontmoeten 

verschillende systemen elkaar. Hier wordt 
een schets van een stadsecologische bena
:lering van het stedebouwkundig ontwerp 
gegeven, waar -helaas- in dit verband niet 
verder op in kan worden gegaan. Het zou 
interessant zijn om deze aanzet veel verder 
uit te werken en concreter vorm te geven, 
gekoppeld aan de situatie zelf. 

Financiële voordelen 

Er zijn financiële voordelen te behalen bij 
een autovrije wijk. Ten eerste besparen we 
op verharding en parkeervoorzieningen. De 
besparingen moeten dan wel gekapitali
seerd en aangewend worden voor de ge

bouwde voorziening. Ten tweede is er spra
ke van dubbel of zelfs drievoudig grondge
bruik, een efficiënte exploitatie moet daar

bij mogelijk zijn. En ten derde moet er ge
dacht worden over financieringstechnieken 
die de kosten voor de rijdende en gepar
keerde auto zichtbaar maken en toerekenen 

aan diegene die er gebruik van maakt. Nu 
worden dergelijke kosten meegerekend in 
een gemiddelde grondprijs. De kosten voor 
deze voorziening zouden dan (mede)opge
bracht kunnen worden in de vorm van een 
verhuur van een parkeerplaats in deze 'Hof 
van oTo'. Voorzieningen zouden dus ge
koppeld zijn aan de twee bijzondere plek
ken in de wijk. Alles wat afhankelijk is van 

Woonpark-brochure 

In het najaar van 1995 is door de werk
groep gewerkt aan ideeën over woonkwali
teit en een autovrije wijk. Dit resulteerde in 
de brochure 'Woonpark Waalsprong, bouw

stenen voor een auto-arme woonomgeving' 

(platform Waalsprong, november 1995). 
Deze brochure is aan de Nijmeegse wet
houders Thielen (Stedelijke 
Instandhouding & Volkshuisvesting) en 
Migo (Stedelijke Ontwikkeling & 
Economische Zaken) uitgereikt. Begin dit 
jaar wordt door het platform Waalsprong 
een politiek debat gepland waar de plannen 
voor de autovrije wijk worden toegelicht. 
Tevens worden planontwikkelaars, betrok
ken bij de Waalsprong, uitgenodigd om 
deel te nemen aan de discussie in het poli

tiek café 042, Nijmegen. De mogelijkheden 
voor een draagvlak voor een autovrije wijk 
zullen eveneens onderzocht worden. ~ 

Groen wonen met ruimte voor langzaam verkeer. (illustratie Maarten de Vletter) 

bereikbaarheid met de auto zit aan het 'fo
rum' en alles wat afhankelijk is van rust en 

gemoedelijkheid zit aan het pleintje in het 
hart. Zo zou de wijk gestructureerd kunnen 
worden als een reeks van pleinen en plein
tjes met elk hun eigen karakter, verbonden 

door de langzaamverkeerroute die de 
hoofdstraat van de wijk vormt. 

Voor verdere informatie over het Woonpark 
Waalsprong en het bestellen van de brochure: 
Ronald Aalders, De Broeikas, 024-3237544 of 
Guus Béguin, Gelderse Milieu Federatie, 

o85·515o69fo26·J515o69 

Info over dit artikel: 
Maarten de Vletter: 024-3787993 
Juri Czabanowski: 040-2474050 
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Aansluiting op gemeentelijke plannen voor duurzame woningen 

· JURI CZABANOWSKI, MAARTEN DE VLETTER · 

In juni 1995 is in Nijmegen de werkgroep 'Woonpark Waalsprong' 

opgericht. De doelstelling van deze werkgroep is het uitvoeren van 

een onafhankelijke studie naar de mogelijkheid voor een autovrije 

of -luwe wijk binnen de Vinexlocatie Waalsprong. Deze ligt ten 

noorden van de stad Nijmegen rond de huidige kern van het dorp 

Lent. Een uitgewerkt voorstel voor een dergelijke wijk is eind vorig 

jaar aan de gemeente Nijmegen aangeboden. 

EEN AUTOVRIJE WIJK IN DE 

WAALSPRONG 
In het platform Waalsprong werken een 

groot aantal maatschappelijke organisaties 

samen om de plannen voor de Waalsprong 
op een zo hoog mogelijk niveau te tillen. 

Naast een groot aantal natuur- en milieu
organisaties participeren in het platform 

het Bewoners Overleg Nijmegen, de 
Voetgangers Vereniging, de Vrouwen 

Advies Commissie en de Werkgroep 
Integratie Gehandicapten. Eeri dergelijke, 

breed samengestelde werkgroep moet er

voor zorgen dat er een maximale invloed 
kan worden uitgeoefend op de gemeentelij· 

ke planvorming. Maar daarmee wordt na

tuurlijk ook een probleem geschapen. Het 
is geen geringe opgave om al deze groepen 

samen te laten werken aan stedebouwkun
dige plannen van een dergelijke omvang, 

èn al die verschillende invalshoeken te inte

greren in één reactie op de gemeentelijke 
plannen. Een veelheid van vage en onuitge

sproken ideeën over wat kwaliteit van een 

woonwijk dan wel is spelen mee. Voor de 
werkgroep integratie gehandicapten is dat 

heel wat anders dan voor een milieu-orga

nisatie. Om het nog eens extra ingewikkeld 
te maken heeft de werkgroep Woonpark 

Waalsprong zich ten doel gesteld een zo 

constructief mogelijke bijdrage te leveren 

en met concrete voorstellen te komen. 
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Vinexlocatie Waalsprong 

Momenteel tellen de dorpskernen van 

Oosterhout, Lent en Ressen r8oo wonin
gen; in de eindfase van de Waalsprong 

(zozo) staan er in datzelfde Betuwse groen 

naar verwachting 1z.ooo woningen. De 
bouw van deze woningen start uiterlijk 

1997· 'Nijmegen Noord krijgt een eigen, 
uitdagende identiteit: wonen aan het water, 
in het groen en in een milieuvriendelijke 

sfeer' zo berichtte de Gelderlander van z6 

oktober 1994 onder de kop: 'Een modelwijk 
in het groen'. Mogelijkheden en een draag

vlak voor een woonpark zonder auto wor

den aangegeven in een verkennende oriën
tatienota 'duurzaam bouwen in Nijmegen' 

en in het gemeentelijke structuurplan. 

Autovrije wijk centraal 

Er is één gemeenschappelijk thema gevon
den waar alle participanten in de werkgroep 

Woonpark Waalsprong zich in konden vin

den: Het uitgangspunt is dat een zo groot 

mogelijk deel van de geplande Waalsprong 

autovrij moet worden ingericht. Dit sluit 

aan op de plannen van de gemeente om 
een duurzame woonomgeving te realiseren 

zoals dat in het structuurplan voor het land 

over de Waal is geformuleerd. De andere 
duurzaamheidsthema's spelen hun rol op 

de achtergrond mee, de plaats van de auto 

in de woonomgeving is het centrale item 
geweest in discussies. 

Milieudifferentiatie 

Voor velen speelt bij deze themak~uze de 

aloude gedachte aan energiebesparing en 

emissiebeperking een grote rol. De mobili
teit moet worden beperkt omwille van een 

schoner milieu. Voor anderen is de auto en 

die mobiliteit niet zo'n schrikbeeld; door 
hen wordt vooral gedacht vanuit de kwali

teit van het woonmilieu, de ruimte die de 
stilstaande en rijdende auto inneemt en de 

winst die te behalen is wanneer de auto 

niet meer overal doordringt: rust en ruimte 
voor planten, dieren en mensen. Daarbij 

speelt het ecologische kernbegrip 'milieu

differentiatie' een belangrijke rol. Er zou
den plaatsen in de wijk kunnen zijn waar 

auto's komen, plaatsen waar ze minder ko-

Een autoluw gebied van 300 bij 300 meter. 
Hierbinnen zijn drie infrastructuren gedacht: een 
voor de auto en het langzaam verkeer; een voor al

leen het langzame verkeer en een voor de planten en 

dieren, het 'groen'. (illustratie Maarten de Vletter) 

men en plaatsen waar ze helemaal niet ko

men. Zo kan een bijdrage worden geleverd 
aan het scheppen van verschillen tussen 

buurten en wordt de differentiatie tussen 

-en identiteit van- de verschillende buurten 
versterkt. 
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Prof. ir J. Kristinsson, Hoogleraar Milieutechnisch Ontwerpen aan de TU te Delft, 
zelfstandig architect te Deventer. 

Nieuwe NoodZakelijkheid 

Oe Milieugebruiksbelasting op wereldschaal in relatietot de bevolkingsgroei, welvaart 
en milieu in de komende jaren, baart vele mensen zorgen, maar het overgrote deel 
van de wereldbevolking heeft hier nauwelijks weet van . 
. De wisselwerking tussen curtuur, maatschappelijke structuur en technologie zal 
worden afgewogen in wat wenselijk, mogelijk en aanvaardbaar geacht wordt. 
Duurzame technologische ontwikkeling gaat lang~aam. -
De taakstelling om de bebouwde wereld in ecologisch opzicht te behouden en 

. wellicht te verbeteren door een drastisch verminderde milieugebruiksbelasting 
noem !k: De Nieuwe NoodZakelijkheid. 
Dit is een wereldwijde uitdagingvoorde huidigeen de komende generatie architecte~, 
ontwerpers, technici, ambtenaren en beslissers op elk niveau. 
Aan de hand van een eenvoudige formule kunnen de geraamde maar bepalende 
factOren op een rij gezet worden en het verband wordt overduidelijk. 

D =BxWxM 
D =de totale druk op het milieu 
B =wereldbevolking in miljarden 
W =het welvaartsniveau van de bevolking 
M = milieuaanslag bij produktie van goederen en gebouwen; 

= milieugebruiksbelasting 

J) o:::. i$XWKM 
J txl·x. I 
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Deze formule,waaraan projecten getoetst moeten worden, vormt het fundament 
'"""- voor het verdere betoog ~ Uit de verschillende scenario's kies ik een voorzichtige 

middenpositie: · 
Alvorens te laten zien wat milieutechnisch ontwerpen inhoudt wil ik inhaken 
op de voorst~an ons ecologisch systeem, zoals vormgegeven door de ecçlogen 
Tomásecen~--7 ~'-'VI ~'M- ·. · 

Jk heb de vrijheid genomen om beider illustratiestecombineren en aan de (technische) 
conceptuele, biotische en a-biotische component nog fysische component toe te 
voegen, namelijk het omhulsel van de aarde. 
De relatie tussen gebouwen en atmosfeer wordt hierdoorduidelijker en dat is juist 
een aandachtsgebied bij duurzaam bouwen. 
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ln onze gedachten is het omhulsel om de aarde, de fysische component, eindeloos. We 
weten zelfs de afstand in lichtjaren tot bepaalde hemellichamen en de temperatuur 
van het heelal, zijnde 0 Kelvin; 
Echter, als we in een vliegtuig stappen dat op 10 km hoogte (30.000 feet) een 
intercontinentale vlucht gaat maken, demonstreren de stew?lrdessen het gebruik van 
een zuurstofmasker als veiligheidsmaatregel, mocht om welke redèn dan ook de 
luchtdruk in de kabine wegvallen. Dan beseffen we dat de atmosfeer waarin we leven 
nog geen 10 km dik is; relatiefis de atmosfeer om de aarde even dikalseen dun plastic 
folie om een voetbal! 
De Nieuwe NoodZakelijkheid om de ozonlaag niet aan te tasten door CFK's en geen 
broeikas te maken van de atmosfeer door te veel C02 te produceren, wordt nu 
duidelijk. 
De hemel is even b-lauw als altijd, maar er gebeurt wel wat, en dat kun je niet voelen 
en dus alleen in getallen uitleggen. 

Ergo, de druk öp het milieu mag niet toenemen, moet eerder gehalveerd worden, 
maar het is aannemelijk dat de wereldbevolking over 50 jaar verdubbeld is. Nu 
gebeurt dat elke 30jaar. · · 
Daar de welvaart, die nu nagenoeg alleen de westerse wereld geniet, dan oÓk China, 
India, de voormalige USSR, Afrika en Latijns-Amerika heeft bereikt, zal het totale 
welvaartsniveau wellicht vervijfvoudigen. 
Dit houdt in dat de milieubelasting van produceren en het leven van een enkeling 
teruggebracht moet worden tot 1/20. Vullen wij deze aangenomen waarden in, dan 
zien we de eenvoudige uitkomst. 

D (milieu) = B (bevolking) x W (welvaart) x M (milieugebruik) 
D (in 1990) = 1 x 1 x 1 
D/2 (in 2040) = 2 x 5 x 1/20 

Is deze gigantische opgave de Nieuwe NoodZakelijkheid, werkelijk reëel? Kunnen wij 
produceren voor meer mensen met meer welvaart tegen gemiddeld 1/20 van de 
huidige milieugebruiksbelasting? 
Ik denk van wel, maar welk gereedschap is nodig, en hoe leer je goed om gaan met 
het gereedschap? · 

De Nieuwe NoodZakelijkheid vergt in de meeste gevallen een volledig nieuwe manier 
van ontwerpen . . 
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