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Abstract 

 
 The process of enhancing sustainability in the built environment is forcing 
architects to implement sustainability in the architecture discipline. Architects, 
however, have little knowledge of this subject and a definite language to embody 
sustainability in architecture has not yet been found. This often results in designs 
where clichés such as wooden façades and vegetation on the roof, or sustainable 
technology such as solar panels ‘glued’ to the roof, dominate. This lack of knowledge 
about sustainability with architects, but a growing need for a sustainable environment, 
leads to a discrepancy between sustainability and architecture. The growing 
need certainly allows buildings to be more sustainable, but does not add to the 
architectural discipline. They are often two separate components put together in one 
design, which leads to an incoherent image. To get a better understanding of the 
relationship between architecture and sustainability, this question was formulated: Can 
sustainability, as an integral part of the design, contribute to architecture?

Sustainability has become an objective that focuses on improving our living 
environment. The extensive possibilities to interpret sustainability are paralyzing. 
There are countless strategies to make something sustainable, which can make it 
difficult to implement it in architecture, where each building is already designed 
specifically for its location. Many contemporary (sustainable) architects build upon 
the architectural tradition, but do not seek references from former sustainable 
architecture. Knowledge of tradition is mandatory for innovation, but for the 
sustainable aspect architecture relies mainly on the contemporary perspective. 
Though sustainability seems new, the architectural history shows several examples of 
architects and buildings that focus on a number of aspects that can now be interpreted 
as sustainable. In rationalism and functionalism aspects like reduction of materials, 
efficient building methods and flexibility were explored. Multiple architecture styles 
use climate efficiency measures, such as a good orientation towards the sun and 
cooling by natural ventilation, to improve on their buildings. Yet, these references are 
very little cited. Therefore we can speak about a sustainable tradition, but not so much 
of a sustainable architecture tradition. 

The relation between architecture and sustainability can be described with three 
methods. Sustainability can become a disturbing element in architecture when it is 
‘glued on’. To prevent this architects try to hide sustainability in the design. But ideally 
sustainability and architecture intertwine so that both disciplines contribute to the 
design. The recently built houses Recht op Wind, House of Tomorrow Today, Villa 
Kogelhof and Villa Welpeloo each use their own strategy to integrate sustainability in 
architecture, with various effects. One is more technology driven and tries to make the 
design sustainable in an active way, while others search for more passive solutions to 
consume as little energy as possible. 
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The design strategy of the Trias Energetica gives a distinct picture of what is needed 
to create a sustainable design. In the analysed cases, sustainability is often best 
intertwined in the first step of the Trias: reducing the demand for energy. Here 
several (basic) architecture solutions are applied that contribute to design and make 
it more sustainable, such as a good orientation and the use of shading elements. 
For sustainability this is the most important step, yet it exemplifies only a small 
portion of the image that we have of sustainability. The importance of this step is 
often overlooked because it is more difficult to measure than the second and third 
step. In the second step of Trias - the use of sustainable sources – the relationship 
between architecture and sustainability is dominated by hiding the energy-reducing 
technologies. Otherwise they often become a disturbing element. These solutions are 
important for sustainability and dominate the image we have of it, but at the moment 
they do not contribute to architecture. In the solutions of the third step of the Trias 
- the efficient use of fuels and materials - the relationship between architecture and 
sustainability is often not visible. Only a few sustainable materials truly intertwine and 
contribute to architecture.  

The cases show that sustainability doesn’t need to be a compromising factor for 
architecture. The houses are not strikingly sustainable. Sustainability is not hidden 
either, but integrated as a part of the design. However, only sparsely an ideal 
intertwining between architecture and sustainability is found, where both disciplines 
contribute to each other. This is partly because sustainability is still considered as 
a separate approach to the design vision. It is applied later on and is no part of the 
architectural process. Thus at this moment it is no element which supplements 
architecture, but rather something to be solved. 

Sustainability is an essential part of architecture though, both now and in the past. It 
is important that architects become aware that the sustainability process is variable, 
not fixed. In this way sustainability can encourage to achieve the same sustainable goal 
with different measures. It is then discussable which methods would work best, but 
architecture can help in exploring these possibilities. Our built environment benefits 
from diversity, making it much more interesting. The broad interpretation possibilities 
of sustainability then give freedom to the architectural process. 
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Samenvatting

 
 De verduurzaming van onze gebouwde omgeving dwingt architecten om 
duurzaamheid te implementeren in de architectuur discipline. Architecten hebben 
echter nog maar weinig kennis van duurzaamheid en er is nog geen eenduidige 
manier om duurzaamheid op te nemen in de vormentaal van architectuur. Dit 
resulteert nog vaak in ontwerpen waarin clichés overheersen – zoals een houten 
gevel en een vegetatiedak – of duurzame oplossingen zoals zonnepanelen los op 
het dak worden geplakt. Het gebrek aan kennis van duurzaamheid bij architecten 
en de groeiende noodzaak voor een duurzaam klimaat, zorgt ervoor dat er een 
discrepantie tussen duurzaamheid en architectuur ontstaat. De groeiende noodzaak 
zorgt er wel voor dat gebouwen duurzamer worden, maar is nog geen voordeel voor 
de architectuur discipline. Het zijn nog te vaak twee losse componenten die verplicht 
bij elkaar zijn gebracht in één ontwerp, waardoor een incoherent beeld ontstaat. Om 
een beter inzicht te krijgen in de relatie tussen architectuur en duurzaamheid is de 
onderzoeksvraag geformuleerd: Kan duurzaamheid als integraal onderdeel van het 
ontwerp bijdragen aan architectuur?

Duurzaamheid is een doelstelling geworden die zich richt op het verbeteren van onze 
leefomgeving. De brede interpretatie mogelijkheden van het begrip duurzaamheid 
zijn paralyserend: er zijn ontelbaar veel strategieën om iets duurzaam te maken, wat 
lastig kan zijn om te verwerken in architectuur, waar elk gebouw specifiek op zijn 
locatie wordt ontworpen. Veel hedendaagse duurzame architecten bouwen wel voort 
op de architectuurtraditie, maar zoeken geen referenties van duurzame architectuur. 
Kennis van traditie is een voorwaarde voor vernieuwing, maar voor het duurzame 
aspect baseert architectuur zich voornamelijk op het hedendaagse perspectief. 
Echter, de architectuurgeschiedenis toont verschillende voorbeelden van architecten 
en gebouwen die zich richten op één of een aantal aspecten die tegenwoordig 
geïnterpreteerd kunnen worden als duurzaam. In het rationalisme en functionalisme 
houd men zich bezig met reductie, efficiënte bouwmethoden en flexibiliteit; meerdere 
disciplines houden zich bezig met klimatologische efficiëntie zoals een goede oriëntatie 
op de zon en koeling door natuurlijke ventilatie. Toch wordt dit maar weinig als 
referentie aangehaald waardoor er wel sprake is van een duurzame traditie,  maar nog 
niet zozeer van een duurzame architectuur traditie. 

Duurzaamheid kan worden vervlochten, verborgen of als storend element worden 
beschouwd in architectuur. De recent gebouwde woningen Recht op Wind, House of 
Tomorrow Today, Villa Kogelhof en Villa Welpeloo proberen met een verschillende 
strategie om duurzaamheid te integreren in architectuur. De een is meer technologie 
gedreven en probeert op een actieve wijze de woning duurzaam te maken, terwijl 
de ander meer passieve oplossingen gebruikt om zo weinig mogelijk energie te 
verbruiken. De ontwerpstrategie van de Trias Energetica geeft een overzichtelijk beeld 
van wat er nodig is om een duurzaam ontwerp te maken. In de casussen worden 
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de meeste vervlechtingen gevonden in de eerste stap van de Trias, het voorkomen 
van gebruik. Hier worden al diverse (basis)architectuur oplossingen toegepast die 
bijdragen aan het ontwerp en het duurzamer maken, zoals een goede oriëntatie en het 
toepassen van schaduw elementen. Duurzaamheid heeft het meeste baat bij deze eerste 
stap, echter bepaald deze nog maar voor een klein gedeelte het beeld wat we hebben 
van duurzaamheid. Dat dit een essentieel onderdeel is wordt vaak niet duidelijk 
gemaakt omdat dit aspect moeilijker meetbaar is dan de tweede en derde stap. In de 
tweede stap van Trias – het toepassen van duurzame energiebronnen - wordt er in veel 
mindere mate een relatie gevonden tussen architectuur en duurzaamheid. Veel van 
de energie reducerende technologieën worden op het gebouw geplakt of verborgen, 
slechts in uitzonderlijke gevallen is er sprake van een vervlechting. Deze oplossingen 
zijn belangrijk voor duurzaamheid en bepalen veelal het beeld, maar vooralsnog 
leveren ze geen bijdrage aan architectuur. In de oplossingen van de derde stap van 
de Trias – het efficiënt gebruiken van brandstoffen en materiaal – is er wel een relatie 
tussen architectuur en duurzaamheid, maar deze valt vaak niet op. Er zijn maar enkele 
vervlechtingen waarbij de duurzame materialen bijdragen aan de architectuur. 

De casussen tonen, hoewel vanuit hun hedendaagse perspectief, aan dat 
duurzaamheid geen compromis hoeft te zijn ten opzichte van architectuur. Dat 
de woningen duurzaam zijn is er niet direct van af te lezen. Er wordt echter nog 
maar mondjesmaat een ideale vervlechting tussen architectuur en duurzaamheid 
gevonden. De meeste duurzame aspecten worden wel goed geïntegreerd in het 
ontwerp, maar leveren geen bijdrage aan de identiteit van de architectuur. Dit komt 
onder andere omdat duurzaamheid nog wordt beschouwd als separate invalshoek in 
de ontwerpvisie. Het wordt veelal later toegepast en maakt daarmee geen onderdeel 
uit van het proces en ontwerp. Het is nog geen element dat iets toevoegt aan de 
architectuur, maar eerder iets wat opgelost moet worden. De twee disciplines zijn 
dus nog lang niet gelijkwaardig aan elkaar. Duurzaamheid is soms wel een integraal 
onderdeel van de architectuur, waardoor het de architectonische keuzes niet in de weg 
zit, maar van een bijdrage aan de architectuur is niet echt te spreken. 

Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van architectuur, zowel in het verleden, 
als in het nu en de toekomst. Het is belangrijk dat architecten zich ervan bewust 
worden dat duurzaamheid een variabel proces is, en geen vastgezet traject. Op die 
manier kan duurzaamheid stimuleren om met verschillende mogelijkheden hetzelfde 
einddoel te bereiken. Welke methode het beste is, is dan discutabel, maar die discussie 
kan juist een goede rol in architectuur spelen. Onze bebouwde omgeving heeft 
baat bij diversiteit, dat maakt het zoveel interessanter. In plaats van dat architectuur 
ingekaderd wordt door opgelegde regelgeving omtrent duurzaamheid, laten de 
brede interpretatiemogelijkheden van duurzaamheid dan juist de vrijheid aan het 
architectonisch proces.
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Begrippenlijst

Actief Energieverbruik compenseren met (bouw)technologische 
ontwikkelingen die duurzaam energie opwekken. 

Cradle to Cradle Duurzaam principe waarin gebruikte producten zonder 
kwaliteitsverlies hergebruikt kunnen worden als nieuwe grondstof of 
product. 

Duurzaamheid Een lange-termijn strategie en ideologie waarin de behoeften van het 
heden geen nadelig implicaties voor de toekomst opleveren.   

Greenwashing  Uitdragen van duurzaam imago terwijl dat in werkelijkheid   
   niet zijn. 

Klimaatgevel  Een actieve gevel; er wordt een spouw gecreëerd waarin de warme 
lucht afgezogen kan worden of warme lucht kan worden toegevoerd. 

Naturalisme  Opzettelijk ontlopen van gestolde vormen. 

Passief Zo laag mogelijk (energie)verbruik nastreven door efficiënt om te 
gaan met klimatologische omstandigheden zoals de zon en wind.   

Stijl   Vasthouden aan gestolde vormen. 

Traditie Manier van doen die door de jaren heen door een groep mensen 
ontwikkeld is en is blijven bestaan. 

Trias Energetica  Een driestappenstrategie om een ontwerp energiezuinig te   
   maken. 

Vernaculair Uit het Latijn: inheems; in de vorm van vernaculaire architectuur zijn 
het lokale bouwwerken die op een traditionele wijze gebouwd zijn. 

Warmte wisselaar  Een apparaat dat de uitkomende warmte (van water en lucht) overzet 
naar het inkomende en omgekeerd. 

WKO Warmte- en koudeopslag; een techniek waarmee energie in de 
vorm van warmte of koude opgeslagen kan worden in de bodem en 
gebruikt kan worden om te verwarmen en/of koelen. 

Zonering Het zodanig plaatsen van ruimtes dat ze gebruik kunnen maken van 
het zonlicht. 
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Zonnecollectoren  Vacuümbuizen waar water doorheen stroomt dat door de zon 
opgewarmd wordt en gebruikt kan worden om ruimtes of tapwater op 
te warmen. 

Zonnepanelen  Een paneel van silicium dat zonne-energie omzet in elektriciteit, ook 
wel bekend als fotovoltaïsch paneel of PV-paneel. 
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DISCREPANTIE 

  
 Er is een almaar groeiende vraag naar een verduurzaming van onze gebouwde 
omgeving. Het punt van besef dat er iets moet veranderen zijn we inmiddels voorbij, het 
lijkt unaniem besloten dat we ons een duurzamere levensstijl moeten gaan aanmeten, maar 
hoe die duurzamere wereld wordt vormgegeven is nog grotendeels onduidelijk. En omdat 
duurzaamheid zoveel verschillende aspecten heeft, wordt die keuze er niet makkelijker op. 
We kunnen renoveren, hergebruiken, biobased materialen gebruiken, 0-energy nastreven, 
kleinschaliger wonen en ga zo maar door. Om die verovering van de huidige traditie 
makkelijker te maken zijn er certificeringen en normeringen ontstaan, die de garantie geven 
dat een gebouw duurzaam is wanneer een paar vooropgezette regels worden toegepast. Maar 
hier ondervind ik een probleem: tot nog toe lijken al deze restricties een negatieve, of in ieder 
geval geen positieve, invloed op de architectuur te hebben. 
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RELATIE EN INTEGRATIE

Omdat ze een praktisch houvast bieden vinden de normen gretig aftrek bij 
opdrachtgevers en architecten, maar het is lastig om de duurzame componenten 
goed te integreren wanneer de architect geen daadwerkelijke achtergrondkennis heeft 
over de toe te passen oplossingen. Zonder kennis over de implicaties van duurzame 
ontwikkelingen op het ontwerp is het voor de architect moeilijk om een relatie te 
maken tussen de duurzame oplossingen en het ontwerp. Duurzaamheid wordt nog 
steeds als bouw technologisch probleem gezien, in plaats van een onderdeel van het 
ontwerp. Ook de verovering van de duurzame bouwtraditie ziet er dus voornamelijk 
nog uit als een aanpassing in bouw technologische ontwikkelingen. Het probleem van 
een disconnectie tussen architectuur en duurzaamheid ligt volgens mij dan ook al lang 
niet meer in bouw technologie. Hier zijn al veel goede toepassingen voor bedacht en 
de technieken groeien constant in aantal en efficiëntie. Het probleem zit hem volgens 
mij in de onkunde van de huidige architect om deze zaken goed te integreren in 
het volledige ontwerp. Het ontwerp wordt slechter door het verkeerd en te letterlijk 
interpreteren van normen, waardoor duurzaamheid geen bijdrage levert aan het 
ontwerp, maar puur een losse component in het gebouw is. 

Dit leidt mij tot de volgende hypothese: door een gebrek aan kennis van 
duurzaamheid bij architecten, maar een groeiende noodzaak om duurzamer te 
bouwen, ontstaat er een discrepantie tussen duurzaamheid en architectuur waardoor 
gebouwen misschien wel duurzamer worden, maar er niet op vooruit gaan qua 
architectuur. Nu lijken het nog te vaak twee losse componenten te zijn die verplicht 
bij elkaar zijn gebracht in één ontwerp, waardoor een incoherent beeld ontstaat. Dit 
proces is een vicieuze cirkel. Een tekort aan kennis van duurzaamheid bij architecten 
resulteert in lelijke architectuur met duurzaamheid erop geplakt, in plaats van 
geïntegreerd. Dit lijkt helaas bij veel architecten tot het idee te leiden dat duurzame 
architectuur per definitie lelijk is en duurzaamheid geen onderdeel kan zijn van 
architectuur. Waardoor die architect zich niet verdiept in een eventuele geïntegreerde 
relatie tussen de twee. De relatie die tussen duurzaamheid en architectuur kan bestaan 
is op drie manieren te beschrijven. Zoals naar mijn mening nu nog te vaak het geval is, 
kan duurzaamheid een storend element in het ontwerp worden. Om dat te voorkomen 
proberen sommige architecten duurzaamheid dan maar te verbergen in het ontwerp. 
Maar idealiter zou er een vervlechting tussen duurzaamheid en architectuur plaats 
moeten vinden, die beide aspecten als gelijkwaardig toont en waar ze een bijdrage 
kunnen zijn voor elkaar. 

De onderzoeksvraag is dan ook: Kan duurzaamheid als integraal onderdeel van het 
ontwerp bijdragen aan architectuur?

Ik hoop dat er met dit onderzoek meer duidelijkheid komt over hoe de relatie 
tussen de twee werkt. Het doel is dan ook niet om gebouwen direct duurzamer te 
maken, maar om meer inzicht te geven tussen de vervlechting van duurzaamheid 
en architectuur. Ik wil de ‘waarom’ bieden om op een duidelijke manier te spreken 
over de mogelijkheden die duurzaamheid kan bieden aan architectuur en niet 
een milieubewust stappenplan zoals je dat van certificaten en normeringen kan 
verwachten. Ik denk dat er nog veel te winnen valt op dit gebied. Een betere 
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vervlechting tussen de twee disciplines kan in het voordeel zijn van zowel 
duurzaamheid als architectuur. Want pas als we begrijpen waar we mee bezig zijn, 
kunnen we er een kwaliteit van maken. 

EEN HEDENDAAGSE TRADITIE

 Met het afstudeeratelier Growing Traditions pogen we om de verovering van 
tradities in de architectuur te tonen. Het doel van dit atelier wordt het best omschreven 
door de poëet T.S. Eliot, wiens essay Tradition and the Individual Talent een beginpunt 
is geweest voor het afstuderen. 

“It [tradition] cannot be inherited, and if you want it you must obtain it by 
great labour. It involves, in the first place, the historical sense, which we may call nearly 
indispensable to anyone who would continue to be a poet beyond his twenty-fifth year; and 
the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its 
presence; the historical sense compels a man to write not merely with his own generation in 
his bones, but with a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer and within 
it the whole of the literature of his own country has a simultaneous existence and composes 
a simultaneous order. This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the 
temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional. 
And it is at the same time what makes a writer more acutely conscious of his place in time, of 
his own contemporaneity.”1

Dit afstudeeratelier is een poging tot het verkrijgen van een gevoel voor historical 
sense. Iedereen uit onze groep is al over de vijfentwintig of nadert deze leeftijd, 
waarmee het afstuderen het ideale moment is – één van great labour – voor het 
eigen leren maken van traditie. Dit gezamenlijk deel van het afstuderen is te zien als 
exercitie voor het individuele deel: onderzoeken hoe tradities veroverd worden en 
het leren eigen maken van deze tradities. Het gaat dan zoals Eliot zegt niet alleen om 
een perceptie van de staat van het verleden, maar juist hoe die in het hedendaagse 
gezien wordt. Vandaar dat mijn afstuderen zich niet alleen richt op architectuur in het 
verleden, maar probeert om met een aantal recente ontwerpen te laten zien hoe er nu 
wordt omgegaan met duurzaam bouwen en hoe de traditie van duurzaam bouwen zich 
ontwikkelt.

We bevinden ons nog middenin deze veroverende traditie van het duurzame bouwen, 
de verduurzaming van onze woonomgeving is nog constant bezig. Er valt ondertussen 
te zeggen wanneer deze traditie in gang is gezet, maar het einde is nog lang niet in 
zicht. 
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 CONCEPT 

 Dit afstudeerverslag begint met een probleemverkenning, vervolgens een 
historisch overzicht, daarna wordt gekeken hoe dit zich verhoudt met de praktijk en 
het sluit af door te reflecteren op de huidige stand van zaken. Er is gekozen voor een 
longitudinaal perspectief om de invloeden en veranderingen waar te kunnen nemen. 
Hierdoor ontstaat een beter beeld van de huidige positie van architectuur ten opzichte 
van de traditie van het duurzame bouwen. 

Het essay Een Duurzame Indringer biedt achtergrondinformatie over wat tot nu toe 
in de literatuur als relatie tussen architectuur en duurzaamheid wordt gezien. Het 
doel ervan is de problematiek van duurzame architectuur inzichtelijk te maken en de 
concepten inleiden die in de rest van het onderzoek terug komen. 

In het hoofdstuk Voorlopers wordt er met behulp van literatuur een historisch 
overzicht gemaakt, die het hele thema van duurzaamheid in de architectuurtraditie 
vanaf de Industriële Revolutie verkent. De architectonische voorbeelden die hierbij 
gebruikt worden hebben niet per se een duurzame visie, maar tonen wel een 
onderliggende strategie die toegepast kan worden op duurzame architectuur. Het 
historisch overzicht geeft daarmee hopelijk een beter beeld van diverse mogelijkheden 
om een relatie te vinden tussen duurzaamheid en architectuur. 

In het hoofdstuk Prototypes worden vier duurzame woningen geanalyseerd om kennis 
te verkrijgen over de relatie tussen architectuur en duurzaamheid in de praktijk. 
Duurzaamheidsanalyses en architectuuranalyses worden toegepast om te kijken of de 
woningen duurzaamheid met betrekking tot de architectuur verbergen, vervlechten 
of het als storend element kan worden beschouwd. De visie van de architecten wordt 
daarnaast uiteengezet, om te zien hoe zij duurzaamheid beschouwen. 

De casussen zijn hoogstens vijf jaar oud en daarmee op dit moment nog steeds 
toonaangevende woonhuizen in Nederland op het gebied van duurzaamheid. Er is 
voor particuliere woningbouw gekozen, omdat daarin duurzaamheid meer uit een 
visie ontstaat. In de commerciële sector wordt duurzaamheid vaak ingezet om de 
waarde van een bedrijf te verhogen; zogeheten ‘greenwashing’. Hierdoor ontstaat er 
hopelijk een eerlijker beeld van het waarom achter de ontwerpbeslissingen. 

Hierna wordt in de Conclusie een overzicht gegeven van het hoe en waarom van 
duurzame architectuur, door te reflecteren op het gehele onderzoek. Er wordt 
antwoord gegeven op de onderzoeksvraag of duurzaamheid als integraal onderdeel 
kan bijdragen aan de architectuur en er wordt gekeken in hoeverre dit een beeld biedt 
voor de toekomst. 
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EEN DUURZAME INDRINGER 

 
  
 De sneltreinvaart waarin van alles om ons heen verduurzaamt heeft al voor een 
bepaald imago en beeldvorming van duurzaamheid gezorgd. Dit beeld lijkt voornamelijk 
nog te bestaan uit schimmige oplossingen en losse additieven, ook in de architectuur. Bij 
het integreren in de architectuurdiscipline heeft duurzaamheid met diverse problemen te 
maken. Veel architecten weten nog niet zo goed wat duurzaamheid precies inhoudt en dus 
ook niet hoe het vorm moet krijgen in architectuur. Het begrip duurzaamheid is erg breed te 
interpreteren en er wordt tegenwoordig dan ook aan van alles een duurzame eigenschap 
toegekend. Dit resulteert bij de architecten in diverse methoden, die allemaal een oplossing 
proberen te vinden voor een betere integratie. Echter, zoals in de inleiding uit de hypothese 
blijkt, zit er nog steeds vaak een discrepantie tussen duurzaamheid en architectuur. 



17

ANDERE IDEALEN?

Architect en auteur Lance Hosey onderzocht in 2012 onder 150 experts op 
het gebied van architectuur en duurzaamheid de beste en belangrijkste voorbeelden 
van duurzame architectuur. Deze poll vergeleek hij met de uitkomst van eenzelfde 
soort onderzoek van de Vanity Fair in 2010 naar het belangrijkste gebouw van de 
afgelopen dertig jaar. 

 “The differences were dramatic. Not one building from the Vanity Fair list recurred in 
the top twenty results of my survey, and not a single American architect appeared in both sets 
of winners. […] In fact, none of the winners of the first poll appear anywhere on the entire list 
of 122 projects in the second.”1

De hoogst gewaardeerde architectuur is dus bij lange na niet de meest duurzame 
architectuur, en omgekeerd. Het gebouw wat als hoogst uit de poll kwam van de Vanity 
Fair was het Guggenheim Museum van Frank Gehry, dat door de gebruikte materialen 
en hoeveelheden zeker niet duurzaam te noemen is. Architectuur en duurzaamheid 
lijken nog volledig hun eigen doel na te streven; enerzijds esthetiek en anderzijds 
duurzaamheid. Zijn de twee dan wel vergelijkbaar? 

“One promotional strategy was to introduce a new category of design awards for 
environmentally considerate architecture. A separate category was considered necessary 
because it was feared that the environmental architecture of the time would not be of design 
quality that would be competitive within mainstream award categories.”2

Met dit soort maatregelen wordt de kloof tussen duurzaamheid en architectuur alleen 
maar benadrukt. Waarom zit duurzame architectuur nog niet op hetzelfde niveau 
als ‘gewone’ architectuur? Komt het omdat duurzaamheid een lastig aspect is om 
te integreren in architectuur, of omdat architecten geen interesse hebben om het te 
integreren?

In het boek The Green Dream van MVRDV architect Winy Maas worden de 
problemen waarmee duurzame architectuur te maken heeft geobserveerd. De eerste 
daarvan is dat ‘groene’ gebouwen lelijk zijn. 

“The majority of green architecture is undeniably ugly. How come? One reason, 
as Cathleen McGuigan said in Newsweek, is ‘the notion that virtue makes for better design’. 
Just because a building is sustainable does not mean its appearance is irrelevant. Green 
architecture needs to look good if it’s going to be accepted into our cities and our lives.”3

Volgens McGuigan is duurzaamheid een deugd die wordt ‘gebruikt’ om architectuur 
te verbeteren. Maar een deugd alleen is niet toereikend genoeg om schoonheid te 
bereiken. Duurzaamheid is misschien wel onderdeel van de deugdethiek, maar 
architectuur is een discipline die ethiek en esthetiek combineert en de esthetiek van 
architectuur zit in elk gebouw, of die nu duurzaam is of niet. Duurzaamheid is dus 
geen excuus voor lelijke gebouwen. 
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DUURZAME DEUGD 

In de deugdethiek van de Griekse filosoof Aristoteles staat het hoogste goed 
voorop in het handelen. De mens handelt omwille van een doel dat zij beoordelen als 
het goede. Dit is ook met duurzaamheid het geval: het gaat om het nastreven van een 
wereld die we gezond en goed kunnen achterlaten voor de volgende generaties. Een 
behoorlijke deugd. Oplossingen en ontwerpen die hieruit ontstaan worden daardoor 
automatisch al als deugd gezien. Het is echter nog zaak om ze onderdeel te maken van 
onze esthetische georiënteerde maatschappij. 

We kunnen duurzame oplossingen esthetisch waarderen op de duurzame deugd die 
het in zich heeft. Zo staat een windmolen misschien niet mooi in het landschap, maar 
is de windmolen zelf wel te waarderen op basis van zijn duurzame eigenschap om op 
een schone manier energie op te wekken. In de architectuur speelt de vormbeleving 
van esthetiek echter ook een zeer belangrijke rol. Het toekennen van schoonheid aan 
het zintuiglijk waarneembare is nu eenmaal inherent onderdeel van de architectuur. 
Alle architectuurstromingen zijn te typeren aan de hand van hun vormentaal. Hier zit 
vaak een zeer overtuigende ideologie en deugd achter, maar het is de vormentaal die 
de stroming scheidt van andere architectuurstromingen. De stroming wordt daardoor 
herkenbaar, waarmee de ideologie verder uitgedragen kan worden. 

Als duurzaamheid onderdeel wil worden van architectuur zal het dus meer moeten 
zijn dan alleen een deugd: het moet onderdeel worden van de vormentaal. De 
deugd alleen om een gezonde wereld achter te laten voor volgende generaties is niet 
genoeg om ervoor te zorgen dat duurzaamheid binnen architectuur geaccepteerd 
zal worden. Architectuur is namelijk geen duurzaamheid. Een ontwerp of gebouw 
kan wel een duurzame insteek hebben, maar het gerealiseerde gebouw is uiteindelijk 
een architectonisch model. Het gaat erom te zoeken naar duurzaamheid binnen 
architectuur vorm kan krijgen. 

DISCONNECTIE 

“It is relevant to ask whether sustainability has become an intrinsic part of the 
discipline as a whole. Accordingly, we may ask if the heightened awareness of sustainability 
functions simply as an addendum to the practice of architecture, or if it affects the discourse of 
the profession in a more fundamental way.”4

Als duurzaamheid enkel als bijlage wordt gezien voor architectuur zal het vasthouden 
aan zijn lelijke imago. Juist omdat veel duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen, 
expliciet zichtbaar zijn, hebben deze een onontkoombare directe relatie met het 
ontwerp. Ze afdoen als bijlage lijkt dan ook niet verstandig; duurzaamheid lijkt op een 
meer fundamentele wijze gevolg te hebben op de architectuur. Waarom bestaat er dan 
nog steeds een discrepantie tussen duurzaamheid en architectuur? Komt het door een 
desinteresse van de architect, een gebrek aan kennis of de snel stijgende populariteit 
van duurzaamheid, waardoor het geforceerd wordt toegepast op architectuur?
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 “As of 2011, we could say that current architecture is not willing to meet the 
challenges of sustainable development, environmental protection and energy efficiency in a 
proactive manner, given the widespread assumption of the substantial aesthetic compromises 
that would be required to do so.”5

Er heerst nog steeds het idee dat duurzaamheid tot compromissen in het ontwerp 
leidt. Dit alleen al toont aan dat er onvermijdelijk een relatie tussen duurzaamheid 
en architectuur is, ook al is de bijbehorende associatie daarvan nu nog negatief. 
Een ‘natuurlijke’ gevelbekleding van hout, vegetatie op het dak of in de gevel en 
zonnepanelen en zonnecollectoren op het dak zijn nu voornamelijk nog de clichés 
waarmee duurzame architectuur geassocieerd wordt. Hoewel voorbij wordt gegaan aan 
de effecten die deze oplossingen proberen te bereiken, zijn de associaties van het beeld 
die hierbij ontstaan genoeg voor de meeste architecten om zich af te laten schrikken. 

Eva Lanxmeer
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Architecten willen over het algemeen een bepaalde autonomie als het gaat om 
hun ontwerp: een bepaalde mate van vrijheid om zoveel mogelijk te doen wat van 
meerwaarde kan zijn voor het gebouw. Maar architectuur is altijd gebonden geweest 
aan grenzen: dat is nu juist wat architectuur van kunst scheidt. Onder andere de 
wensen van de opdracht gever, technische aspecten, financiële aspecten, context en 
klimaat-technische aspecten moeten allemaal samenkomen in één ontwerp, wat ook 
nog aan bepaalde esthetische eisen moet voldoen. 

“Architecture is rearranging material for human purposes. […] it includes sculpture 
and machines in architecture as well as landscape and buildings. […] Rearranging, refers to the 
‘architectonic’, its systematic organization.”6 

Waarom wordt duurzaamheid dan nog steeds als belemmering op de creatieve vrijheid 
gezien, terwijl architecten al te maken hebben met zoveel begrenzende aspecten?

BEELDVORMING 

Er lijken drie belangrijke beeldbepalende factoren te zijn, die het beeld 
omtrent duurzame architectuur domineren. Het ‘vergroenen’ van architectuur, 
duurzame technologieën en gecertificeerde gebouwen. 

De term en kleur groen wordt vaak gebruikt als het over duurzaamheid gaat; een 
directe referentie naar de natuurlijke omgeving. Door de duurzame associatie die 
tegenwoordig aan alles wat groen is hangt, lijkt deze term een directe vertaling van 
duurzaamheid te zijn. Sommige architecten gebruiken deze beeldvorming dan ook 
als onderdeel van hun architectuur. Groen wordt dan zó letterlijk geïnterpreteerd, dat 
het gebouw niet meer duurzaam hoeft te zijn, zolang het er maar ‘groen’ uitziet. Een 
goed voorbeeld hiervan is Bosco Verticale van Stefano Boeri Architecten. Met ruim 800 
bomen die de torens in Milaan ‘sieren’, wordt het geroemd om zijn duurzame uiterlijk. 
Maar het gaat hier enkel om beeldvorming: de bomen op de toren zijn zelf misschien 
wel duurzaam, maar de hoeveelheid beton en staal die nodig was om de bakken voor 
de bomen te realiseren is dat zeker niet. De beeldvorming van duurzaamheid wordt op 
deze manier een schijnwerkelijkheid. Het pretendeert iets te zijn wat het verre van is. 
Dit is het zogeheten greenwashen van architectuur, omdat duurzaamheid tegenwoordig 
nu eenmaal verkoopbaar is. 

De tweede factor die vaak een rol speelt bij de beeldvorming zijn de technologische 
ontwikkelingen die duurzaamheid met zich meebrengt en die onafscheidelijk 
onderdeel zijn geworden van duurzame architectuur. Deze worden vaak als additief op 
het ontwerp ‘geplakt’. Sommige architecten proberen ze dan ook zoveel mogelijk weg 
te werken, zodat ze ‘het beeld niet verpesten’. Maar iets weg proberen te werken is hoe 
dan ook niet positief voor het ontwerp, omdat het storende element er altijd in blijft 
zitten. Duurzame additieven die geen onderdeel zijn van het ontwerp bepalen zo het 
negatieve imago van duurzame architectuur.
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Bosco Verticale 
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 “I do not like ducts, I do not like pipes. I hate them really thoroughly, but because I 
hate them thoroughly, I feel they have to be given their place. If I just hated them and took no 
care, I think they would invade the building and completely destroy it.”7

Zoals architect Louis Kahn hier aangeeft, wordt een ontwerp er niet beter op wanneer 
er geen aandacht wordt besteed aan de elementen waar de architect misschien geen 
affiniteit mee heeft. Dit is zeker het geval als die elementen in het zicht springen, zoals 
de installaties bij Kahn en de duurzame technologie momenteel. Terwijl het ontwerp 
bij een goede vervlechting van architectuur en duurzaamheid daadwerkelijk baat kan 
hebben bij de toegepaste technologie.

De derde factor is het eentonige beeld dat kan ontstaan door de regelgeving omtrent 
certificeringen en normeringen. Dit zijn regels zoals dat een gebouw compact moet 
zijn ten behoeve van het energieverbruik en 35 procent van het raamoppervlak gelijk 
verdeeld over alle gevels moet zijn om genoeg licht binnen te krijgen en tegelijkertijd 
warmte verlies te reduceren8. Wanneer dit soort regels zonder uitzondering worden 
toegepast, is er minder ruimte voor een diverse invulling van architectuur. Hoewel 
deze restricties beslist goed zijn voor het milieu, betekent het dus niet dat ze goed zijn 
voor de architectuur. 

Daarnaast hebben de restricties ook een formaliserende eigenschap. Ze bieden 
een praktische handleiding om je gebouw duurzamer te maken, waardoor onze 
leefomgeving steeds iets duurzamer wordt, maar ze worden te vaak gebruikt met enkel 
het certificaat als doel. Meestal is het de opdrachtgever die bepaalt dat een gebouw 
een bepaalde gradering van duurzaamheid moet verkrijgen en de architect gaat dat 
dan vervolgens implementeren in het ontwerp. Meestal wordt er dan zo economisch 
mogelijk naar de opties gekeken: op welke aspecten kan het gebouw het makkelijkst 
punten scoren om minimaal aan een bepaalde eis te voldoen? Omdat de keurmerken 
zich allemaal focussen op het eindproduct, geformuleerd in een puntensysteem, 
vergeten we waarom we het allemaal eigenlijk doen. Door de keurmerken hoeven 
architecten dus niet zelf na te denken over duurzaamheid, want het ligt al voor hen 
uitgespreid op tafel. Hierdoor treedt een formalisering van duurzaamheid op, wat 
uiteindelijk minder vrijheid geeft aan het architectonisch ontwerpproces.   

MULTITASKEN

Er zijn vooralsnog genoeg onopgeloste problemen omtrent duurzaamheid 
in de architectuur. Ten eerste zal duurzame architectuur het stigma kwijt moeten zien 
te raken dat het lelijk is. Dit leidt er namelijk alleen maar toe dat architectuur verder 
van duurzaamheid af komt te staan, in plaats van dat het dichterbij komt. Om dit te 
bereiken zal er een duidelijkere beeldvorming van duurzaamheid moeten worden 
gevonden. Niet één die bestaat uit deugd, clichés en losse additieven. Daarnaast zal 
duurzaamheid meer gewaardeerd moeten worden op zijn doel: het negatieve imago 
dat duurzaamheid alleen maar moeite vergt en compromissen met zich mee brengt zal 
moeten verdwijnen. De architect zal duurzaamheid, net zoals alle andere disciplines 
waar de bouw mee te maken heeft, moeten integreren in het ontwerp, in plaats van het 
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als los element te beschouwen. Duurzame aspecten zullen uiteindelijk dus onderdeel 
moeten worden van het hele ontwerp, zowel ideologisch als in beeldvorming, willen de 
twee disciplines ooit op elkaar aan gaan sluiten. 
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VOORLOPERS 

 
 De architectuur kent verschillende duurzame voorlopers. Er zijn allerlei concepten 
en stromingen die een bepaalde essentie in zich hebben zitten die toentertijd weliswaar niet 
perse als duurzaam werd geïnterpreteerd, maar ondertussen in een ander daglicht gezien 
kan worden. De invulling van duurzaamheid is dan ook tijdsafhankelijk: elke periode kent 
verschillende interpretaties die als kenmerkend werden geacht in die periode. In dit hoofdstuk 
wordt achtereenvolgens een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen die 
het begrip duurzaamheid doorloopt en hoe architectuur daar vervolgens op reageert en het 
vorm probeert te geven. De kernbegrippen die daarbij als voorlopers van duurzaamheid in 
de architectuur worden gezien zijn: klimatologische behaaglijkheid, sferische behaaglijkheid en 
economie. Deze begrippen zullen naderhand met specifieke voorbeelden van cases uit de tijdlijn 
worden toegelicht. 

De meest gebruikte duurzame ontwikkelingslijnen beginnen ergens rondom het Limits 
to Growth rapport van de Club van Rome die gepubliceerd werd in 1972. Samen met de 
energiecrisis die een jaar later begon, werd toen voor de eerste keer duidelijk hoe groot 
de impact van de industrialisatie en een stijging van de populatie betekende voor de 
toekomst. De industriële groei komt tot een halt, natuurlijke bronnen raken uitgeput en 
door een verslechtering van de voedselvoorzieningen remt uiteindelijk de bevolkingsgroei. 
De ontwikkelingen en innovaties die hierna ontstonden zijn nu nog steeds onderdeel 
van de manier waarop we met duurzame architectuur omgaan. Hoewel de energiecrisis 
en het Limits to Growth rapport zorgde voor een grootschalige ontwikkeling van nieuwe 
bouwtechnologische middelen was ze echter geen aanzet tot een nieuwe architectuurstijl. In 
deze tijdlijn staan dan ook referenties waarbij duurzaamheid als begrip wordt ingeleid door 
de esthetiek van architectuur, hoewel tot vandaag de dag er nog geen eenduidige vormentaal 
gevonden is die een antwoord geeft op hoe om te gaan met die duurzame ontwikkelingen. Dit 
hoofdstuk geeft ruimte aan voorbeelden die voor 1972 al bedacht en gebouwd zijn, maar zet 
ook architectonische voorbeelden van na 1972 in een ander daglicht. 
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VERSCHUIVENDE INTERPRETATIES 

Zoals in het essay al grondig beschreven, is duurzaamheid een begrip 
met een ontzettend breed scala aan interpretatie mogelijkheden. Maar juist die 
verschuiving van interpretaties geven een inzicht van waar de knelpunten van 
duurzaamheid op elk moment lagen. Daarmee geeft architectuur een exemplarisch 
beeld van de gedachtegang van die tijd, hoewel ze door functionele, economische 
en politieke wetgeving vaak een paar jaar achterloopt op de vrije kunsten. Kijken 
naar de ontwikkeling van het begrip duurzaamheid geeft dus een indicatie van 
de veranderingen die later een rol gaan spelen in de basisprincipes van duurzame 
architectuur. In dit eerste deel wordt vandaar nog enkel de ontwikkeling van het begrip 
beschreven, en in het volgende deel volgt daar de invulling van duurzaamheid door 
architectuur op. 

De meest gebruikte definitie van duurzame ontwikkeling is al in 1987 opgesteld door 
de VN commissie Brundtland:  

“ (…) development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs.”1

Toch is het begrip duurzaamheid zoals aangeduid door de commissie Brundtland en 
zoals we het nu vaak nog hanteren, al veel ouder: drie eeuwen. In 1713 werd door de 
Duitse mijnbouwkundige Hannss Carl von Carlowitz een lange termijn visie op de 
houtvoorziening gegeven toen er een ernstig houttekort dreigde te ontstaan. Zijn visie 
bestond uit drie punten:

1. Economische vooruitgang diende de gemeenschap ten goede te komen. De 
arme onderdanen hadden recht op voldoende voeding en onderhoud.

2. Datzelfde recht kwam ook het nageslacht toe. 

3. Daartoe moest men voorzichtig met de natuur omgaan. 

Zijn verantwoording aan toekomstige generaties komt erg overeen met de inhoud van 
het begrip door de Brundtland commissie. Hij stelde dat men ‘vroom’ met het bos 
moest omgaan. Slechts dan was er ‘nachhaltende’ (nachhaltig = duurzaam) exploitatie 
mogelijk.2

Maar ook al bestond dit begrip zelfs pas begin 18e eeuw, besef van duurzaamheid 
zoals we het nu interpreteren is er nog veel langer. De Griekse filosoof Plato (430 – 
347 v.Chr.) beschrijft in Kristias hoe de kale berghelling bij Athene, veroorzaakt door 
boomkap, erosie veroorzaakt doordat het hemelwater niet meer wordt vastgehouden.3 
Dit water droeg in het verleden bij aan de vruchtbaarheid van de grond, maar 
zorgde nu voor het verval van de landerijen. Plato constateerde hier hoe menselijke 
activiteiten voor milieuproblematiek zorgde. 

Vanaf de 17e eeuw werd in toenemende mate de bevolkingsgroei als 
duurzaamheidsprobleem een steeds belangrijker onderwerp. In 1798 beschreef de 
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Engelse Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) hoe de bevolkingsgroei een zorg was 
voor toekomstige generaties.4 Hij beschrijft dat de groei van de bevolking niet gelijk 
opgaat met de groei van de voedselvoorraden waardoor ziekte, honger en oorlog 
onvermijdelijk waren. 

In de 18e en 19e eeuw werd er meer nadruk gelegd over hoe de staat waarin de natuur 
verkeerde invloed had op de economische vooruitgang. Natuurlijke voorraden bleken 
beperkt te zijn waardoor er schaarste ontstond van diverse essentiële goederen, die in 
het verleden hadden gezorgd voor welvaart. Dit deed men beseffen dat het opraken 
ervan zou leiden tot een neergang van de voorspoed. De toename van rijkdom bleek 
niet onbegrensd, een thema wat later in en vanaf Limits to Growth veel aandacht heeft 
gekregen. 

Aan het eind van de 19e eeuw beschreef de Engelse medeauteur van Darwin, Alfred 
Russell Wallace, allerlei milieu gerelateerde thema’s die later direct terug te vinden 
zijn in het Brundtlandrapport. Hij betreurde hoe roekeloos er werd omgegaan met 
onvervangbare natuurlijke producten zoals het onttrekken van mineralen, kolen, 
olie en gas uit de grond en de verwoesting van tropische bossen voor koffie- en 
theeplantages. Dit leidde tot een verstoring van het natuurlijk evenwicht waarvan 
onder andere erosie het gevolg was. Innovaties in de wetenschap leidden weliswaar tot 
nieuwe vormen van welvaart, maar de uitwerking had desastreuse gevolgen voor het 
milieu.5

In het begin van de 20e eeuw bleef de uitputting van voorraden en de eindigheid 
van energievoorraden een centraal thema. Een aantal Nederlandse vooraanstaande 
chemici en fysici speelden een belangrijke rol bij het vraagstuk over toekomstige 
energievoorziening. De hoogleraar G.A. Brender à Brandis (1881 – 1973) beschreef 
dat de toename van de energievraag een essentieel onderdeel vormde van de moderne 
maatschappij. In slechts honderd jaar tijd was de oneindige energietoevoer van de zon 
verwisseld voor de eindige petroleum en steenkool bronnen.6

Een paar jaar later betoog de Nederlandse hoogleraar fysische chemie F.M. Jaeger 
(1877 – 1945) nieuwe mogelijkheden tot energievoorzieningen die minder eindig 
waren: wind, water en zon. Zonnepanelen bestonden al enkele jaren, maar waren nog 
niet rendabel om kosteneffectief te zijn. Jaeger berekende desondanks dat we met een 
oppervlak van slechts tien procent van Nederland genoeg energie konden opwekken 
om de mondiale energiebehoefte te dekken.7 Hoewel het nog niet tot concrete 
oplossingen kwam, werd de energieproblematiek hiermee al wel een steeds vaker 
terugkerend thema. 

Halverwege de 20e eeuw werd er steeds meer gepubliceerd met betrekking tot 
duurzaamheid, omdat er meer alarmerende signalen en situaties kwamen die 
de effecten van de milieuproblematiek benadrukten. De snelle groei van de 
wereldbevolking en steeds groter wordende steden zorgden voor een verhoogde 
uitstoot en vraag naar grondstoffen. Na de 2e Wereld Oorlog was er een 
verantwoordelijkheidsgevoel ontstaan: de oorlog was tenslotte gevoerd om de wereld 
leefbaar te maken voor het nageslacht. In combinatie met de drukkende kennis 
dat voorraden onherstelbaar werden aangetast leverde dit een platform op voor 
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wetenschappers om meer onderzoek te doen naar duurzamere oplossingen. 

De Amerikaan (Henry) Fairfield Osborn (1887 – 1969) probeerde met zijn publicaties 
Our Plundered Planet (1948) en The Limits of the Earth (1953) mensen te laten beseffen 
dat ze onderdeel zijn van het biologische systeem en dat dit niet zonder gevolg 
genegeerd kan worden. Alleen wanneer de mens de noodzaak van een samengaan 
met de natuur erkende was een uitweg mogelijk.8 Ook in Nederland was er aandacht 
voor de wijze waarop natuurlijke welvaartsbronnen werden geëxploiteerd. De 
Wageningse hoogleraar E. de Vries beschreef in 1948 hoe de mens roekeloos de natuur 
verwaarloosde: hij bepleitte een ‘juist afwegen van de belangen van het tegenwoordige 
geslacht tegen die van nog ongeboren generaties’.9   

Ondanks de hoeveelheid materiaal die over de duurzame ontwikkelingen werd 
gepubliceerd, kwamen er maar weinig maatregelen om hier iets tegen te doen. 
De publieke opinie werd gesust met het idee dat de moderne technieken wel voor 
oplossingen zouden zorgen. Het duurde dan ook tot het rapport van de Club van 
Rome in 1972 en de daaropvolgende energiecrisis van 1973 dat men overging tot 
het daadwerkelijk actie ondernemen op grote schaal. Voor die tijd was het makkelijk 
om alle waarschuwingen naast je neer te leggen, het ging tenslotte nog steeds 
beter en beter, maar de energiecrisis zorgde ervoor dat iedereen de impact van 
milieuproblematiek op persoonlijk vlak merkte. 

Limits to Growth zorgde voor een ommekeer. Het werd duidelijk dat er al te lang 
en teveel vervuild werd en er direct iets aan gedaan moest worden. Het rapport was 
een samenvatting van alle hiervoor beschreven onderwerpen - wereldbevolking, 
industrialisatie, voedselproductie en uitputting van natuurlijke hulpbronnen – die 
waren gemeten van 1900 tot 1970. Op basis hiervan werd een toekomstbeeld geschetst 
waarin natuurlijke bronnen halverwege de 21e eeuw uitgeput zouden raken en de 
industriële groei zou stagneren. Doordat voedselproductie zou verminderen zou ook 
de bevolkingsgroei afnemen. 

De ontwikkeling van de driestappen strategie van de Trias Energetica was een indirect 
gevolg van het rapport. Deze methode om een energiezuinig ontwerp te maken werd 
in 1979 onder leiding van Kees Duivenstein bedacht aan de TU Delft, maar pas in 
1996 is deze strategie internationaal geïntroduceerd door Erik Lysen. De drie stappen 
worden opeenvolgende doorlopen en toegepast, met de nadruk dat stap één het meest 
duurzaam is en stap drie het minst.10

Door de vaagheid van de definitie van duurzaamheid van het Brundtlandt rapport, 
kreeg elk werkveld de mogelijkheid om bezig te zijn met duurzaamheid zoals zij dat 
het beste achten. Er waren tenslotte geen vaste regels. Hoewel dit een definitie was 
waar iedereen het mee eens kon zijn en deze dus veel navolging kreeg, was het juist de 
vaagheid van het begrip wat ervoor zorgde dat er geen duidelijke besluiten genomen 
konden worden, hoewel duidelijk was dat energie een van de grootste problemen was. 

De UN Aarde Top in Rio de Janeiro in 1992 zorgde voor meer duidelijkheid met het 
‘drie E’s’ model: energy, environment en ecology. Daar werden later ook nog society 
en sustainability aan toegevoegd, waarmee er een aantal duidelijke kaders werden 
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afgegeven om duurzaamheid vorm te geven. De uitbreiding van de interpretatie 
van duurzaamheid met een breder scala aan onderwerpen zorgde ervoor dat 
duurzaamheid op steeds meer gebieden op de agenda werd geplaatst. Het Kyoto 
Protocol van 1997 bracht daarnaast meer aandacht naar het limiteren van de CO2 
uitstoot. Het gat in ozonlaag en de daarbij horende temperatuurstijging heeft na Kyoto 
op meerdere verschillende grote klimaattoppen bovenaan de agenda gestaan. 

Sinds de eeuwwisseling wordt steeds meer duidelijk dat de milieuproblematiek niet 
eenzijdig is, maar juist gekenmerkt wordt door de grote hoeveelheid aan rekening 
mee te houden aspecten van duurzaamheid. Deze toenemende complexiteit zorgt 
voor druk om globalere oplossingen te bedenken. De klimaattop in Parijs eind 2015 
heeft een eerste stap gezet om internationaal afspraken te maken en duidelijke grenzen 
te stellen aan de opwarming van de aarde. Er is een maximum temperatuurstijging 
van 2°C graden gesteld. Hoewel de eis geen concrete aanpak betreft, is het wel een 
doelstelling die alleen bereikt kan worden door het toepassen van een breed scala aan 
duurzame oplossingen. 

EEN DUURZAME STIJL 

Zoals het begrip duurzaamheid al lang vóór de definitie van het Brundtland 
rapport werd gebruikt en toegepast, bestaat de toepassing van duurzaamheid in 
architectuur ook al veel langer. Misschien niet in de directe vorm waarbij de visie 
gebaseerd is op milieubewuste argumenten, maar op een indirecte manier waarbij de 
gebruiker en/of een ideologie ten opzichte van architectuur centraal staat. Ondanks de 
andere aanpak zijn de uitwerkingen soms volledig vergelijkbaar met huidige (bewuste) 
duurzame architectuur. In dit hoofdstuk worden vier belangrijke architectuur 
tendensen bekeken, waar in grote lijnen de belangrijkste elementen van duurzaamheid 
terug te vinden zijn. Dat zijn het rationalisme, functionalisme, technologie en interactie 
met de natuur. 

Het gebruik van ornamenten in architectuur is voor architecten altijd een thema van 
belang geweest. Sinds het Modernisme zat er echter een stigma op het toepassen van 
ornamenten, waar het beschouwd werd als opsmuk. In het kader van duurzaamheid 
zijn ornamenten een niet functioneel onderdeel van het ontwerp, en daarmee 
materiaalverspilling. Twee invloedrijke Italiaanse architecten van de Renaissance, 
Leon Battista Alberti en Vincenzo Scamozzi schreven omstreeks 1450 en 1610 al over 
het niet overdrijven van decoraties in gebouwen. Ornamenten konden wel gebruikt 
worden, maar moesten niet onnodig worden toegepast. Een overdaad zou afdoen 
aan het ontwerp. Ruim 200 jaar later schreef de architect Augustus Pugin het boek 
True Principles of Pointed or Christian Architecture (1841) waarin hij het gebruik van 
ornamenten nog pragmatischer neerzet. Er zou niets in een gebouw moeten zitten 
dat niet noodzakelijk is voor de functie of constructie. Ornamenten zouden een 
functioneel of constructief doel moeten hebben en niet enkel als decoratie gebruikt 
mogen worden.11 Ook de Engelse kunst- en architectuurcriticus John Ruskin ging hier 
verder op in met zijn Seven Lamps of Architecture (1849). Hij beschrijft zeven eisen die 
samen ‘goede’ architectuur maken. De tweede eis hierin is waarheid, waarmee hij net 
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zoals Pugin doelt op eerlijk gebruik van materialen en het tonen van de constructie.

Tot het begin van de 20e eeuw werd er voornamelijk veel geschreven over een eerlijk 
gebruik van materialen. De Franse architect Eugene Viollet-le-Duc keerde zich 
met zijn geschriften en tekeningen bijvoorbeeld af van decoratiedrang die op dat 
moment in Frankrijk de boventoon voerde en rationaliseerde de neogotiek. Hij zocht 
oprechtheid ten opzichte van het bouwprogramma en de constructie methoden. 

“In de architectuur is het nodig dat men in twee opzichten oprecht is. Men 
moet oprecht zijn ten opzichte van het bouwprogramma en ten opzichte van de 
constructiemethoden. Oprechtheid ten opzichte van het bouwprogramma betekent precies 
en duidelijk voldoen aan de eisen die door de behoeften worden opgelegd; oprechtheid ten 
opzichte van de constructiemethoden betekent de materialen gebruiken in overeenstemming 
met hun eigenschappen en bijzonderheden.”12

Viollet-le-Duc is een van de invloedrijkste personen geweest voor Henrik Petrus 
Berlage, die met zijn niets verhullende bouwstijl als een van de eersten een 
architectuur toonde volledig zonder ornamenten. De Beurs van Berlage uit 1904 
kenmerkt zich door een abstractie en eerlijkheid van materialen en constructie. 
Berlage’s ontwerpen zijn van groot belang geweest op de verdere ontwikkeling van de 
‘kale’ architectuur.  

Architect Louis Sullivan was in Amerika, samen met Dankmar Adler, een van de 
grondleggers van de nieuwe architectuurtaal voor hoogbouw tegen het eind van de 
19e eeuw. De gevel werd vereenvoudigd en vlakker gemaakt met enkel spaarzame 
decoratie. Ornamentiek was geen doel meer op zichzelf, maar moest voortvloeien 
uit de architectuur. In zijn gebouwen waren ornamenten in relatief grote mate nog 
aanwezig, maar het werd enkel gebruikt om de hoofdstructuur van langgerekte 
arcaden te benadrukken. 

“..het ornament zo is aangebracht dat het in- of uitgesneden werd… Het moet echter 
na voltooiing lijken alsof het ornament, door de werking van een of andere weldadige kracht, 
uit de substantie van het materiaal zelf is voortgekomen.”13

De Italianen probeerden omstreeks dezelfde periode als Berlage een nieuwe 
stroming te vinden die meer paste bij de industriële wereld, waarbij het ging om het 
rationaliseren van het Italiaans classicisme. Terwijl Berlage veelal bezig was met het 
materiaal en de constructie, gaat het bij het Italiaanse rationalisme meer om een uiting 
van het fascisme en geometrische vormen. Guiseppe Terragni met zijn Case del Fascio 
uit 1933 toont hiervan een goed voorbeeld.

In Nederland kreeg het rationele aspect van Berlage navolging in de kunst, zoals in de 
ontwerpen van Theo van Doesburg. Hem ging het niet zozeer om een eerlijkheid uit te 
stralen, maar meer om het rationaliseren van vorm en ruimte. 

”De optisch-esthetische behoeften van de mens worden meer bevredigd door het 
hoekige stadsbeeld dan door de pittoreske en grillige vormen van de natuur.”14 
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De architect Mart Stam gaf samen met Van Doesburg hun visie weer in zijn 
architectuur. Hij deed kennis op in Duitsland en Zwitserland, waar ondertussen 
niet meer het ornament de vijand was, maar het monumentale. De ABC-groep15 
formuleerde omstreeks 1924 hun afkeer daarvan samen in de vergelijking: 

 gebouw X gewicht = monumentaliteit16

Het rationaliseren van architectuur zorgde voor een erg economische toepassing van 
het ontwerp. Daarnaast gaf moderne bouwtechnologie de mogelijkheid tot enorme 
besparingen. Het gebruik van staal maakte lichtere structuren en afwerkingen in 
bijvoorbeeld kozijnen mogelijk. Van Ruskin tot Stam is het gebouw steeds meer 
teruggebracht tot een steeds kaler wordend ontwerp, waarin getracht werd enkel 
nog de essentie weer te geven. Ornament werd als opsmuk beschouwd en moest 
verwijderd worden. 

Deze visie werd grotendeels gedeeld en overgenomen door de functionalisten. 
Spaarzaam gebruik van materialen en ruimtes kwamen op grote schaal tot uiting in 
de ‘Nieuwe Zakelijkheid’ (Neue Sachlichkeit) of ‘Functionalisme’ of in Nederland het 
‘Nieuwe Bouwen’. Een stroming die zich identificeerde als anti-expressionistisch. 

“Sachlichkeit lijkt voor Muthesius de betekenis te hebben gehad van een ‘objectieve’, 
functionalistische, eerlijke en nuchtere houding tegenover het object en de vormgeving 
daarvan, met een tendens tot hervorming van de industriële maatschappij.”17

Het resulteerde in nieuwe bouwmethodes zoals prefabricatie, wat de bouwkosten 
drastisch omlaag bracht. Efficiëntie werd steeds belangrijker. Dit kwam net na de 1e 
Wereld Oorlog duidelijk tot uiting in Duitsland, waar de woningnood vroeg om snelle 
maatregelen. Er kon nu snel en veel gebouwd worden met veel minder materiaal 
dan voorheen. In Nederland kreeg de Nieuwe Zakelijkheid voornamelijk navolging 
in de functionalistische ideeën van het Nieuwe Bouwen. Verschillende architectuur 
verenigingen zoals De Opbouw en De 8 propageerden idealen over wonen, 
maatschappij en architectuur: 

“Het is niet uitgesloten schoon te bouwen maar het ware beter voorhands leelijk te 
bouwen en doelmatig, dan parade architectuur op te trekken voor slechte plattegronden.”18

Waar het in Duitsland veel ging over efficiëntie, standaardisering en de 
massamaatschappij, probeerden de Nederlanders op een rationele manier het individu 
uiting te geven in de ontwerpen. De constante ritmiek en maatvoering van elementen 
die in Duitsland kenmerkend was voor grootschalige woningbouwprojecten waren 
in Nederland minder terug te zien. Het woningbouwproject Kiefhoek van Oud, waar 
het net zoals in Duitsland ging om efficiëntie ten opzichte van materialen en kosten, 
kenmerkte zich juist door begaan te zijn met het sociaal, cultureel en esthetische 
aspect. 

Nederland kende twee kanten van de moderne architectuur uit het begin van de 20e 
eeuw: enerzijds de zeer rationalistische benadering van Berlage, Van Doesburg en 
Stam en anderzijds de functionele benadering waarin schoonheid als ideaal wordt 
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gesteld van onder andere de architecten Gerrit Rietveld en Jacobus Oud. Rietveld en 
Oud wilden niet ‘vervallen in stijl dogma’s’ van Van Doesburg en Stam.19 Maar hoewel 
er twee kanten waren, waren ze allemaal tegen het nodeloos versieren van gebouwen. 

Mies van der Rohe zette zich juist af tegen het functionalisme. De vrije plattegrond 
die Mies ontwikkelde in de jaren twintig, luidt een nieuw tijdperk van voorlopers van 
duurzame architectuur in, in de vorm van flexibiliteit. 

“Economische redenen eisen vandaag bij de bouw van huurhuizen rationalisering en 
standaardisering. De steeds toenemende differentiëring van onze woonbehoeften vraagt echter 
aan de andere kant een grotere flexibiliteit. In de toekomst zal men aan beide tendensen recht 
moeten doen.”20

Zijn open plattegronden en de vliesgevel die hij als een van de eersten op grote schaal 
toepaste waren bij uitstek voorbeelden van de flexibiliteit die dit opleverde. Dit 
resulteerde in ruimtelijke ontwerpen die wat betreft bouwmaterialen voor het volume 
erg licht waren. 

De functionalistische insteek van de architectuur zorgde voor een verhoogde 
efficiëntie in het bouwen en wonen. De versobering van de architectuurtaal die met 
het rationalisme was ontwikkeld, om de architectuur terug te brengen tot zijn essentie, 
werd nu doorgezet tot nieuwe ideeën over wonen en leven. Het functionalisme houd 
het als architectuur stroming tot de 2e Wereld Oorlog vol, maar verdwijnt daarna 
grotendeels als vormentaal. Echter, de principes worden nog steeds doorgezet: veel en 
snel bouwen om de ontstane woningnood te verhelpen. De technieken en oplossingen 
die dit met zich meebrengt moeten worden door architecten op verschillende 
manieren gebruikt ten behoeve van de architectuur. 

Sinds James Watt stoomkracht uitvond in 1765 (het begin van de Industriële 
Revolutie) is techniek een inherent onderdeel geworden van onze levensstijl. En 
daarmee ook van architectuur, een medium dat als geen ander de staat van de 
maatschappij weerspiegelt. Later werden elektriciteit en data belangrijkere bronnen die 
steeds meer tot uiting kwamen in de vormentaal. De computer biedt mogelijkheden 
om op een veel hoger niveau ingewikkelde technieken te begrijpen en onderdeel te 
laten worden van de architectuur. 

Wat voor een impact nieuwe materialen en technieken konden hebben op architectuur 
werd voor het eerst in 1851 echt duidelijk met het ontwerp van het Crystal Palace van 
Joseph Paxton. Met een constructie voornamelijk van gietijzer en vlakglas was de gevel 
grotendeels doorzichtig, voor die tijd een unicum. Het toonde een summum van de 
mogelijkheden die de industriële revolutie bood. 

De Amerikaanse ontwerper Buckminster Fuller was in de jaren twintig tot zeventig 
bezig om op een wetenschappelijke manier efficiënte, goedkope bouwmethode 
woningen te ontwikkelen. Zijn woningen waren goed voor massaproductie, kostten 
weinig energie om te maken en waren flexibel in gebruik. Fuller gebruikte nieuwe 
materialen – aluminium – om zijn grote gebouwen toch zo licht mogelijk te maken. 
Zijn gebruik van technologie kwam het best tot zijn recht in zijn geodetische koepels, 
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die als inspiratie zouden dienen voor de latere biosphere’s. 

De eveneens Amerikaanse ontwerpers Charles en Ray Eames probeerden met hun 
ontwerpen nieuwe technieken zichtbaar te maken voor het publiek. Hun eigen huis 
(1949) is een samenstelling van kant-en-klare onderdelen van de fabrikant, waardoor 
de productietijd flink omlaag wordt gebracht en het geschikt maakt voor massa 
productie. In hun meubels pasten ze nieuwe technieken op het gebied van materialen 
toe zoals gelamineerd hout. 

Vanuit Engeland ontstond in de jaren zestig en zeventig een high-tech stroming die 
probeerde om op een wetenschappelijke manier een vormentaal te vinden voor diverse 
milieuproblematieken. Ze speelden in op het milieuconflict dat ontstond na het Limits 
to Growth rapport uit 1972.  Onder leiding van onder andere Norman Foster, Richard 
Rogers, Nicholas Grimshaw en Michael Hopkins werd een poging gedaan om op een 
holistische en technische wijze duurzaamheid een plaats te geven in het ontwerp. 
Geïnspireerd door zowel Fuller als de Eames werden veel nieuwe materialen en 
technieken toegepast wat resulteerde in dunne gevels met veel glas, dunne constructies 
en nieuwe duurzame technieken zoals zonnepanelen. 

De Maleisische architect Kenneth Yeang is nog steeds een pionier op het gebied van 
duurzame wolkenkrabbers. Voor hem zijn wolkenkrabbers een uitkomst in een tijd 
waarin steden steeds dichter bevolkt worden en ruimtegebrek aan de orde van de dag 
is. Zijn gebouwen houden op een passieve en traditionele manier rekening met het 
klimaat. Door op een technische manier deze duurzame oplossingen toe te passen 
hebben zijn gebouwen qua uiterlijk een high-tech uitstraling, terwijl gebruik wordt 
gemaakt van low-tech oplossingen. 

Techniek is ondertussen een steeds geaccepteerder medium geworden om te gebruiken 
voor architectuur. Het tonen van leidingen is bijvoorbeeld in gebouwen een onderdeel 
geworden van het ‘industriële’ uiterlijk en komt tegenwoordig zeker bij renovaties van 
oude gebouwen veel voor. In tegenstelling tot de strakke vormentaal die dit oplevert 
staat de natuur als belangrijke inspiratiebron voor kunst en architectuur. Voor veel 
architecten is nabootsen van natuurlijke vormen of methoden een manier om hun 
gebouw te verankeren in de (natuurlijke) context. In tegenstelling tot de rechte vormen 
van het rationalisme van Stam en Van Doesburg, worden hierbij meer organische 
vormen gebruikt om aansluiting te vinden bij de behoeften van de gebruiker. 
De natuur gebruiken als ontwerpstrategie levert veelal passieve, klimatologische 
oplossingen op. 

De Catalaanse architect Antoni Gaudi is gedeeltelijk vroeg functionalistisch en 
gedeeltelijk vroeg expressief. Zijn Sagrada Familia (1906) is in de lijn van Viollet le-
Duc als constructief rationalistisch te beschouwen, maar hij was naast een zekere 
oprechtheid ook geïnteresseerd om nieuwe uitdrukkingsvormen te scheppen.21 Zijn 
ontwerpen bevatten soms een onregelmatigheid die door Frampton als naturalistische 
toevalligheden worden neergezet.22 

De Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright was op meerdere manieren bezig om de 
natuur tot uiting te laten komen in zijn ontwerpen. Enerzijds maakte hij boomachtige 
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structuren van beton in het Administratiegebouw van S.C. Johnson & Son (1939) 
waarmee hij de natuur probeerde te imiteren en anderzijds zocht hij een versmelting 
van de natuur met zijn architectuur in het luxe woonhuis Falling Water (1936). 
Daarnaast diende de klimatologische omstandigheden een belangrijke rol in zijn 
Usonian houses, waar hij passieve oplossingen toepaste om de woningen goedkoop te 
houden, maar net zo comfortabel als zijn duurdere huizen. 

Rudolf Schindler, zowel leerling van Loos in Wenen als van Wright nadat hij naar 
Amerika was verhuisd, was erg bezig met de overgang tussen binnen en buiten in 
zijn ontwerpen. Met een aan Japan gelinkte stijl probeerde hij die overgang zo subtiel 
mogelijk te maken, in tegenstelling tot Loos, zijn vroegere leermeester. Dit resulteerde 
in een rustige en eenvoudige architectuurtaal met simpele maar slimme oplossingen 
om de bouwkosten te beperken. Hij gebruikte alleen standaardmaten van houtbalken 
en liet beton op de bouwplaats gieten. Dit resulteerde in woningen – met name het 
Kings Road House (1922) – met veel passieve oplossingen zoals een lage ‘embodied 
energy’ en een hoge thermische massa in de vloeren en muren. 

De Finse architect Alvar Aalto zocht in zijn gebouwen naar een humane standaard. 
Hij gebruikte de natuur en vernaculaire woningen direct en indirect als inspiratiebron 
voor zijn ontwerpen. Zijn beginperiode was een combinatie van natuur geïnspireerde, 
humane oplossingen en het strakke, minimalistische van de Nieuwe Zakelijkheid. 
Later keerde Aalto zich meer af van de betonarchitectuur en richtte zich op hout en 
andere natuurlijke materialen.23 In zijn daaropvolgende gebouwen zocht hij naar door 
de natuur geïnspireerde vorm, indeling en detail. Hij gebruikte passieve oplossingen 
om op een natuurlijke wijze om te gaan met licht, warmte en zicht. 

“Een van de moeilijkste architectonische problemen is het vormgeven van de 
omgeving van het gebouw volgens de menselijke maat. In de moderne architectuur waar de 
rationaliteit van de skeletconstructie en de bouwmassa’s dreigen te domineren, ontstaat in de 
restdelen van het bouwterrein vaak een architectonisch vacuüm. Het zou goed zijn als men in 
plaats van dit vacuüm met siertuinen op te vullen, de organische beweging van de mens zou 
kunnen opnemen in de vormgeving van het bouwterrein teneinde een intieme relatie tot stand 
te brengen tussen Mens en Architectuur.”24

De ontwerpen van het echtpaar Eames – waarvan veel in samenwerking met de Finse 
architect Eero Saarinen – werden gekenmerkt door organische vormen en net zoals 
Aalto met gebruik van natuurlijke materialen. Ook in hun woonhuis zochten ze een 
subtiele overgang tussen binnen buiten. 

De Zwitserse architect Le Corbusier hield zich in de jaren twintig bezig met het 
vernieuwen van het wonen maar brak in zijn latere periode met de esthetische eisen 
van het Purisme die hij daarvoor gebruikte en zocht hij meer naar een sensibiliteit 
ten aanzien van de omgeving.25 In de kapel van Ronchamp (1955) zijn zowel het 
exterieur als het interieur ‘heel precies afgestemd op de visuele akoestiek van een golvend 
landschap’.26 

Het werk van de Japanse architect Tadao Ando past de traditionele Japanse subtiliteit 
toe op ontwerpen waarin de relatie tussen architectuur en natuur vaak centraal 
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staat. Door zijn gebouwen af te stemmen op de omgeving qua vorm en variatie, en 
ze een bepaalde ‘openheid’ mee te geven weet hij gebouwen te maken die naadloos 
in de omgeving passen. Desondanks gebruikt hij in zijn ontwerpen geen natuurlijke 
materialen of vormen en worden ze vaak gekenmerkt door een minimalistische 
uitstraling.

“My effort is to preserve Japanese residential architecture’s intimate connection 
with nature and the openness to the natural world that I call enclosed Modern Architecture, a 
restoration of the unity between house and nature.”27

ONDERLIGGENDE THEMA’S 

Binnen deze architectuur stromingen zijn drie thema’s te onderscheiden die 
de duurzame essentie van de ontwerpstrategieën zijn. Het gaat niet om de essentie van 
de stroming zelf, die zich natuurlijk op architectuur focust, maar om wat dáárvan nu 
nog op het gebied van duurzaamheid toepasbaar is. 

Klimatologische behaaglijkheid: gebouwen die actief omgaan met de klimatologische 
omstandigheden van de omgeving. Hierdoor ontstaat een op de context gebaseerd 
ontwerp, dat rekening houdt met zaken zoals oriëntatie, lichtinval en opwarming. Dit 
is een zeer directe vertaling van duurzaamheid: het voorkomt op een passieve manier 
het gebruik van energie. 

Sferische behaaglijkheid: het gebruiken van natuurlijke vormen en processen om tot 
een prettige en gezonde leefomgeving te komen. Dit kan gaan om het imiteren van 
de vormentaal van de natuur of om het in de woning zichtbaar maken van de natuur, 
door te letten op de scheiding tussen binnen en buiten. Dit is een indirecte vertaling 
van duurzaamheid: een gebouw met prettige leefomgeving zal langer meegaan. 
Duurzaamheid in de vorm van durable.

Economie: het zo efficiënt mogelijk omgaan met materiaal en ruimte. Door het 
ontdoen van ornamenten en zware constructies kan een lichte en flexibele woning 
ontworpen worden. Ook dit is een directe vorm van duurzaamheid, omdat het 
materiaalgebruik reduceert. 
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 Klimatologische behaaglijkheid 

Klimatologisch ontwerpen houdt in dat er rekening wordt gehouden 
met de invloed van de weersomstandigheden buiten het gebouw, onder andere de 
omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en neerslag. Vernaculaire voorbeelden van 
architectuur hebben vaak meerdere van deze manieren van duurzaam ontwerpen in 
zich zitten. De ontwerpen zijn door de tijd heen blijven staan en zijn vaak gerepliceerd, 
omdat ze een duurzame, context gerichte oplossing bieden. Door de eeuwen heen 
zijn deze ontwerpen aangepast en verbeterd op één specifiek klimaat. Het resultaat is 
een binnenklimaat wat de bewoner beschermt tegen de grillen van buiten. De meeste 
voorbeelden die hier worden aangehaald hebben gekeken naar zulke vernaculaire 
bouwwijzen, gericht op de specifieke omgeving. 

Zoals Plato terugkomt bij de ontwikkeling van het begrip duurzaamheid, spelen de 
oude Grieken bij klimatologische woningen ook een belangrijke rol. Een typisch 
Olynthus huis had binnen de huismuren een patio op het zuiden, zodat de zon licht 
en warmte kon leveren aan de aanliggende ruimtes terwijl de gevel op het noorden 
gesloten was om warmteverlies te beperken. In Ten Books on Architecture beschrijft de 
Romeinse architect Vitruvius vervolgens onder andere de verschillende hoeveelheid 
licht en warmte van de zon die elke ruimte nodig heeft, maar ook de nieuwe innovaties 
voor het verbeteren van het leef comfort, bijvoorbeeld met een hypocaustum.28 

Hoewel deze eeuwenoude technieken nog steeds relevant zijn, is die vormentaal 
lastiger te interpreteren in de huidige tijd. De getoonde voorbeelden komen dan ook 
voornamelijk uit de 19e eeuw en hebben vooral een directe of indirecte binding met 
het Modernisme.  

In het Hill House (1904) van Mackintosh is te zien dat behaaglijkheid doormiddel van 
klimatologisch ontwerpen een belangrijke rol speelt. De dikke muren en kleine ramen 
zorgen ervoor dat het koude klimaat van Schotland niet teveel invloed kan hebben op 
de omstandigheden binnen. Het relatief kale ontwerp van het exterieur staat in groot 
contrast met de rijkdom en warmte van het interieur. Tegelijkertijd deed Mackintosh 
in zijn gebouwen, net als zijn Amerikaanse tijdgenoot Frank Lloyd Wright, alle moeite 
technische voorzieningen aan te brengen om de klimatologische omstandigheden via 
ingenieuze en hypermoderne systemen te beheersen, zoals bijvoorbeeld het nu nog 
altijd werkende systeem van geleide warmte-  en luchtcirculatie, waarvoor hij van 
meet af aan voorzieningen trof.29 Door rekening te houden met de omstandigheden 
buiten wordt er een zo behaaglijk mogelijke ruimte gecreëerd. Behaaglijkheid zorgt 
hier zowel voor een duurzamer gebouw in de termen zoals we dat nu kennen, namelijk 
door minder warmteverlies, als dat het zorgt voor een zichtbaar architectonische 
component in de vorm van de gevel. 

De Usonian houses van Wright zijn vooral een voorbeeld van economische 
architectuur: het was zijn manier van zoeken naar een betaalbare woning voor 
Amerika. Het Jacobs House 2 (1948) is daar enigszins een uitzondering in: hij noemde 
de stijl zelf solar hemicylce en het toont een uitzonderlijke manier van klimatologische 
architectuur.30 Het huis is een vroeg voorbeeld van energiezuinig bouwen. De woning 
heeft de vorm van een segment van een cirkel, zo georiënteerd dat het optimaal 
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1945
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1994

1904 C.R. Mackintosh - Hill House, Schotland  
1943 F.L. Wright - Jacobs House 2, VS
1945 B. Fuller - Dymaxion House, VS 
1976 Foster + Partners - Sainsbury Centre for the Visual Arts, Engeland  
1983 G. Murcutt - Ball Eastaway House, Australië 
1994 K. Yeang - Menera Mesiniaga, Maleisië 
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gebruik maakt van de zon. De koude, noordkant van het gebouw is een dichte muur 
van gestapeld steen om warmteverlies te beperken. De zuidkant is zo open mogelijk 
om het licht en de warmte van de zon binnen te laten. Net zoals bij het Hill house 
zien we hier dus een architectuur die gevormd wordt door het te reageren op de 
klimatologische omstandigheden. 

Het Dymaxion House uit 1928 van Fuller was een goedkoop en makkelijk te 
bouwen huis dat qua productie weinig energie kostte en goed omging met meerdere 
klimatologische oplossingen.31 Het had een goede warmteregeling en gebruikte 
natuurlijke ventilatie. Het paste verder een vroeg ontwikkelde versie van een grijs-
water systeem toe om water te besparen en de open plattegrond bood een hoge mate 
aan flexibiliteit in het interieur.32

Het Sainsbury Centre van Foster and Partners uit 1976 is een vroeg voorbeeld 
van de high-tech architectuur die in Engeland vaart nam vanaf de jaren zeventig. 
De hoeveelheid licht die binnenkomt door de gevel wordt met behulp van 
computergestuurde zonwering aangepast op de omstandigheden buiten, of op wat 
gewenst is. Dit betekent een nieuwe, ‘slimme’ manier van klimatologisch ontwerpen. 

De Australische architect Glenn Murcutt is op een meer passieve manier bezig om 
klimatologie door te laten klinken in zijn ontwerpen. Zijn Ball-Eastaway House uit 
1983 is gesitueerd in een omgeving waar het in bepaalde periodes extreem warm 
en droog kan zijn. De woning is op een verhoging geplaatst om waterstromen op 
een natuurlijke manier door te kunnen laten gaan. Het ronde dak moet voorkomen 
dat bladeren zich ophopen op het dak en de langgerekte, lage vorm beschermt het 
gebouw tegen wind. In het algemeen zijn Murcutts gebouwen aanpasbaar per seizoen 
om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met het klimaat. Hoewel ze een technisch 
uiterlijk hebben, gaan ze op een Ando-achtige wijze, met respect voor natuur en 
context, met de omgeving om. Daarnaast reageren ze zichtbaar op de klimatologische 
omstandigheden. 

De Menara Mesiniaga toren van Yeang uit 1992 is een toonbeeld van een duurzame 
wolkenkrabber. Er zijn op verschillende plekken ‘happen’ uit de toren genomen om 
‘sky courts’ te maken, waardoor er meer natuurlijk licht en lucht binnenkomt. De 
aluminium banden van de gevel worden gebruikt om schittering van de zon naar 
binnen toe te voorkomen. Het gaat Yeang in dit ontwerp niet alleen om het maken van 
een duurzame toren, maar om met dit soort slimme oplossingen een prettiger klimaat 
te creëren voor de gebruikers.33
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Sferische behaaglijkheid 

Elk gebouw gaat op een eigen manier om met het creëren van een sfeer: het 
zorgen voor een prettige leefomgeving door architectuur. Hierbinnen zijn een aantal 
voorbeelden die een voorbeeld geven van duurzame architectuur zoals we dat nu 
interpreteren. Zo zorgt een binding met de natuur in gebouwen – door zicht te geven 
op, of gebruik te maken van natuurlijke vormen om natuur te imiteren – voor een 
prettigere leefomgeving. 

Gaudi vormt de constructie van de Sagrada Familia kathedraal op een organische en 
‘boom-achtige’ wijze. Enerzijds levert dit een reductie van materiaal op, omdat de 
constructie zelf hiermee het ornament wordt, en anderzijds imiteert Gaudi de sferische 
esthetiek van de natuur. Ook gebruikte hij veel wis- en natuurkundige methoden om 
ideale verhoudingen te vinden voor zijn constructies, die hierdoor appelleren aan de 
menselijke maat.  

Schindler zoekt in zijn eigen woonhuis op een Japanse wijze naar een subtiele 
overgang tussen binnen en buiten. In plaats van de natuur te imiteren zoals Gaudi en 
Wright dat deden, poogde hij de natuur zoveel mogelijk binnen te laten komen. Dit 
resulteerde in het eenvoudige en open ontwerp van het Kings Road House in 1922, die 
zo ‘licht’ mogelijk in het landschap staat. Zowel van binnen naar buiten als van buiten 
naar binnen is de overgang erg geleidelijk. De woning is met een L-vorm om de tuin 
heen gevormd, waardoor een deel van de tuin binnenin de woning onderdeel wordt 
het van ontwerp.   

Hoewel het nooit gebouwd is, toont het ontwerp van de kernwoning van Rietveld uit 
1929 een voorbeeld van een gezonde woning; hygiëne als duurzaamheidsaanpak door 
het centraal te stellen als behaaglijkheidselement. De ‘kern’ is een prefab element met 
daarin de trap, het toilet, de douche en de keuken. Hygiëne was voor Rietveld de basis 
van een goede arbeiderswoning en heel de woning is dan ook georganiseerd om deze 
functionele kern.34 Behaaglijkheid staat zo niet enkel voor sferische, maar ook schone 
ruimtes. 

De openluchtschool van Duiker (1930) is een vergelijkbaar voorbeeld van architectuur 
die ontstaat uit een sferische behaaglijkheidsvisie. Kinderen kregen buiten les, omdat 
dat gezonder werd geacht. Op een zeer functionalistische wijze die kenmerkend 
was voor het Nieuwe Bouwen creëerden Duiker en Bijvoet en zeer open structuur, 
met betonskeletbouw en dunne stalen kozijnen. De programmatische functies in 
het gebouw zijn zo georiënteerd dat de belangrijkste ruimtes zich op de zon richten. 
De buitenlokalen liggen dus op het zuiden en de binnenlokalen (met grote glazen 
puien) op het oosten en westen. De ruimtes op het noorden zijn bijna niet bebouwd. 
Het Zonnestraal sanatorium van Duiker is een goed voorbeeld van hygiëne als 
duurzaamheidsaanpak. Het Nieuwe Bouwen ontstond onder andere door een 
groeiende belangstelling voor volksgezondheid (ander goed voorbeeld is dus ook de 
openluchtschool). Duiker wilde dit sanatorium laten ‘ademen’. Duiker combineert 
klimatologische oplossingen met een visie om ‘gezondere’ architectuur te maken. 
In het geval van de Openluchtscholen leverde dit echter misschien wel gezondere 
typologieën op, maar niet zozeer prettig voor de kinderen die in koude periodes ook 
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1883 A. Gaudi - Sagrada Familia, Spanje  
1922 R. Schindler - Kings Road House, VS
1939 A. Aalto - Villa Mairea, Finland 
1940 C. Eames & E. Saarinen - Organic Chair 
1949 C. & R. Eames - Eames House, VS 
1960 Le Corbusier - Ronchamp, Frankrijk 
1962 E. Saarinen - TWA Terminal, VS
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nog al eens buiten les kregen. Een andere vorm van behaaglijkheid.   

Op een andere manier, maar met hetzelfde doel, probeert Aalto net zoals Schinkel 
een subtiele overgang tussen binnen en buiten te vinden. Het bos waarin Villa Mairea 
gesitueerd is bestaat voornamelijk uit smalle loofbomen. Niet alleen zorgt Aalto voor 
een connectie met de natuur door veel grote ramen met zicht op het omringende bos, 
maar hij imiteert ook de beslotenheid van het bos in de woning door de constructie 
uit een veelvoud van verschillende, smalle kolommen te laten dragen. Elke kolom 
is verschillend in lengte en/of dikte, waardoor ze voor een subtiele overgang tussen 
binnen en buiten zorgen. 

Het Eames huis (1949) is een goed voorbeeld van hoe omgaan met licht voor een 
prettige leefomgeving zorgt. Het huis heeft een simpel stalen frame, wat afwisselend 
opgevuld wordt met gekleurde panelen en glas. Het doel van de diverse plaatsingen 
van ramen en dichte panelen is een continu veranderend daglicht weer te geven in 
het interieur. Ondanks de grote variatie bestaat de woning bijna volledig uit prefab 
elementen. Net zoals bij Aalto vernauwt het gebruik van natuurlijke materialen de 
grens tussen binnen en buiten: er is een rij eucalyptus bomen aan de voorkant van de 
woning geplaatst voor schaduw en een diffuse overgang. 

De Ronchamp kapel van Corbusier uit 1960 past zoals eerder beschreven goed in het 
landschap, maar heeft ook binnen een natuurlijk aandoend interieur. Door de variatie 
in de maten van de ramen wordt er net zoals bij Gaudi gezocht naar naturalistische 
toevalligheden. Dit levert een lichtinval op die bij elk raam anders is en gedurende de 
hele dag verandert. Samen met de organische vormen van de kapel lijkt dit een directe 
poging tot het imiteren van de natuur omwille het neerzetten van een verhoogde 
sensibiliteit ten opzichte van de context. 

Net zoals Le Corbusier gebruikte Saarinen organische vormen voor het vliegveldhal 
ontwerp in 1962. Constructie en architectuur versmelten hier tot een ‘sculpturaal’ 
geheel van gewapend beton. Hoewel het ontwerp en materiaal tegenwoordig als verre 
van duurzaam gezien worden, geeft het hier de mogelijkheid tot een op de natuur 
geïnspireerde vormentaal. 
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1930

1936

1972

1851 J. Paxton - Crystal Palace - Engeland  
1864 Viollet le-Duc - ontwerp voor concertzaal 
1891 Adler & Sullivan - Wainwright Building, VS
1903 H.P. Berlage - Beurs Amsterdam, Nederland 
1926 M. Stam - S33 stoel   
1927 M. Stam - Weissenhofsiedlung, Duitsland  
1928 G. Rietveld - Chauffeurswoning, Nederland 
1929 G. Rietveld - ontwerp voor kernwoning  
1930 A. Loos - Müller Huis, Tjechië 
1931 Duiker, Bijvoet & Wiebenga - Sanatorium Zonnestraal, Nederland
1936 F. Terragni - Case del Fascia, Italië 
1951 L.M. van der Rohe - Farnsworth House, VS
1972 K. Kurokawa - Nakagin Capsule Toren, Japan 

1931

1951
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Economie 

Naast het ontdoen van ornamenten en structurele efficiëntie, valt ook het 
tonen van de industriële wereld, het naakt weergeven van wat een gebouw is en wat de 
‘moderne’ wereld is onder de economie. 

Het Crystal Palace van Paxton uit 1851 was zoals eerder beschreven een toonbeeld van 
de mogelijkheden van nieuwe technieken en materialen. Het luidde daarmee, zonder 
het zelf te weten, later een tijdperk in van reductie en abstractie van de architectuur 
in de 20e eeuw. Toen ging het echter nog om de lichte, dunne en open constructie die 
voor die tijd ongekend was. 

In de tekeningen van Viollet-le-Duc kwamen voor het eerst oplossingen naar voren 
die de constructie ‘naakt’ toonden. Hoewel in de typisch gotische boogvorm het 
krachtenspel al af te lezen was, rationaliseerde Viollet-le-Duc deze vorm en liet het 
constructieve element als zodanig zien, zonder decoratie eromheen.  

Voor Sullivan was het ornament een ondergeschikt aspect geworden. In zijn 
Wainwright gebouw uit 1891 valt de strakke verticale belijning direct op: eenvoudige 
en geometrische vormen dicteren hier de vormentaal van het gebouw. Het ornament 
is echter nog niet verdwenen en wordt hier toegepast tussen de belijning op een 
manier die doet denken aan symbolische ornamentiek van het Oosten: de ornamenten 
benadrukken de geometrie en belijning van het gebouw.35

In het Beursgebouw van Berlage uit 1903 is het ornament als losse decoratie volledig 
verdwenen. Hoewel de eerdere versies van de Beurs veel meer klassieke elementen in 
zich hadden, zoals de gebouwen van Viollet-le-Duc, was het opgeleverde ontwerp een 
stuk kaler, rationeler en socialistischer. Zijn architectuurtaal gebruikte Berlage niet 
enkel voor de gevel, maar hij zette deze juist door naar binnen waar de constructie 
duidelijk zichtbaar is en de muren net zo ‘kaal’ zijn. Het was exemplarisch voor de 
oprechtheid van materiaal en constructie die Berlage nastreefde. 

Voor Stam was een oprechtheid van materialen niet van belang. Zijn ontwerpen, zowel 
meubels als gebouwen, waren een zoektocht naar de essentie van het voorwerp en 
bijbehorende functie. Het betekende een reductie van vorm en materiaal waarvoor hij 
nieuwe technieken en materialen zorgvuldig gebruikte. 

Rietveld zocht net zoals Stam een essentie van het wonen, waarbij alleen het essentiële 
toe werd gepast. Maar Rietveld keek hierbij vooral naar de moderne eisen van de 
gebruiker, die veranderd waren door de industrialisatie en verstedelijking. Zijn 
chauffeurswoning uit 1928 is een van de eerste woningen in Nederland opgebouwd uit 
prefab elementen met een constructie van staal en onbewerkte betonnen gevelplaten. 

De strakke witte gevel van het Müller huis van Loos uit 1930 toont een economische 
en functionele architectuur. Nergens zijn ornamenten toegepast en de compacte ramen 
zitten alleen daar waar nodig. De kubistische vorm is naast praktisch voor Loos ook 
een economische zaak van een zo efficiënt mogelijke ruimte. 
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Duikers Zonnestraal sanatorium zijn zo licht mogelijk ontworpen, met een efficiënt 
gebruik aan materiaal. Naast een architectonische strategie was dit ook een praktische 
oplossing. Door het reces waarin de economie zich bevond moest er bezuinigd 
worden.

Op een veel rationelere wijze dan het Nieuwe Bouwen nastreefde, poogde de Italiaanse 
architect Terragni een uiting te geven aan het Fascisme wat toentertijd opkwam in 
Italië. Dit betekende duidelijke lijnen en vlakken en een zeer constante ritmiek. De 
kubistische vorm heeft geen uitstekende delen of ornamenten, hoewel kunst in de 
vorm van fresco’s binnen wel werd toegepast. 

Onder Mies nam de economische kant een ander aspect in, die van flexibiliteit. Zijn 
gebouwen waren net zoals de andere hier beschreven voorbeelden minimaal qua 
decoratie en tevens vaak licht van gewicht door het gebruik van nieuwe materialen. 
De open plattegrond met flexibele wanden van het Farnsworth House uit 1951 gaf de 
bewoonster de ruimte om er haar eigen plek van te maken.

De Nakagin Capsule Tower van Kisho Kurokawa was een hoogtepunt in het Japans 
Metabolisme, dat zich richtte op grote structuren die op een ‘organische’ manier 
gevormd werden. De woontoren laat alle extreem compacte en efficiënt ingerichte 
individuele compartimenten tot uiting komen in de gevel. De flexibiliteit van de open 
plattegrond van het Farnsworth house wordt hier doorgezet naar het gehele bouwblok. 
Alle wooneenheden zijn als capsules ontworpen die los vervangen kunnen worden.



48

TENDENSEN

Het begrip duurzaamheid is fluïde en ontwikkeld zich met de tijd mee. Het 
is een afspiegeling van de milieuproblematiek die op dat moment een weerklank vind 
in de maatschappij. Waar tot 30 jaar geleden de interpretatie van duurzaamheid zich 
focuste op één aspect, is het tegenwoordig een containerbegrip geworden. Het is een 
doelstelling van een discipline geworden die zich richt op het verbeteren van onze 
leefomgeving, waarvoor alle beschikbare mogelijkheden ingezet mogen worden. De 
definitie van het Brundtland rapport speelt hierop in, het gaat niet om één specifiek 
milieuaspect, maar de totale uitkomst. 

De architectuurgeschiedenis toont veel voorbeelden van architecten en gebouwen die 
zich richten op één of een aantal aspecten die tegenwoordig geïnterpreteerd kunnen 
worden als duurzaam. Reductie van materialen, efficiënte ruimtes en bouwmethoden, 
flexibiliteit, oriënteren op de zon, natuurlijke ventilatie, veel licht naar binnen halen 
en zicht naar buiten zijn een aantal van de methodes die al verkend zijn. Dit zijn 
echter allemaal voorbeelden die ver af staan van het huidige beeld dat er bestaat van 
duurzame architectuur. 
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PROTOTYPES 

 

  
 In dit hoofdstuk wordt geprobeerd om de relatie tussen architectuur en 
duurzaamheid zichtbaar en inzichtelijk te maken. Er is een viertal woningen gekozen uit 
een selectie die tijdens het seminar The Autarkic Dwelling aan de TU/e behandeld zijn. In dit 
seminar zijn de woningen onderzocht en beoordeeld op hun autarkische (zelfvoorzienende) 
en duurzame eigenschappen. De vier woningen die in dit hoofdstuk aan bod komen scoorden 
hoog op duurzame eigenschappen. Ze proberen dus allemaal om duurzaamheid te integreren 
in de architectuur. 

Met behulp van analyse tekeningen wordt  gekeken hoe de relatie tussen duurzaamheid en 
architectuur eruit ziet. Duurzaamheidsanalyses en architectuuranalyses worden toegepast 
om te kijken of de woningen duurzaamheid met betrekking tot de architectuur verbergen, 
vervlechten of het als storend element kan worden beschouwd. De visie van de architecten wordt 
daarnaast uiteengezet, om te zien hoe zij duurzaamheid beschouwen en wat voor een invloed 
dat heeft op het ontwerp. 
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Om een houvast te hebben voor het analyseren van de tekeningen, zodat er op een 
concrete wijze over duurzaamheid kan worden gesproken, worden de analyses 
uitgevoerd op basis van de Trias Energetica. De Trias Energetica is een driestappen 
strategie, ontwikkeld in 1979, bedoeld om een ontwerp energiezuinig te maken. Het 
beschrijft drie belangrijke stappen om te komen tot een lager energieverbruik. Stap 
één is het reduceren van de energiebehoefte, stap twee het toepassen van herbruikbare 
energiebronnen en drie het efficiënt toepassen van fossiele energiebronnen. Waar 
het in 1979 voornamelijk ging over energie is ondertussen de interpretatie van het 
begrip duurzaamheid complexer geworden. De Trias is echter nog steeds praktische 
handleiding en geeft het beste weer wat de belangrijkste zaken zijn en in welke 
volgorde die komen. De volledigheid van de Trias is ideaal om als basis te gebruiken 
voor het analyseren van de cases. Het bied een houvast voor het analyseren en 
beoordelen van de cases op de manier hoe zij duurzaamheid integreren in het gebouw. 
Er wordt in de analyses gekeken naar de impact van de ontwerpbeslissingen op 
energieverbruik en materiaal. Daarnaast wordt er gekeken hoe de casussen omgaan 
met de duurzame voorlopers: klimatologische behaaglijkheid, sferische behaaglijkheid 
en economie. 

Stap één van de Trias is degene die het meest specificering nodig heeft om toe te 
kunnen passen in de analyses. Het is de meest logische stap, geen gebruik is altijd 
zuiniger dan iets, maar is wel lastig in beeld te brengen. Het gaat hier echter om de 
onderdelen die het meest passen in het vocabulaire van de architect. Een compact 
volume en oriëntatie op het zuiden levert bijvoorbeeld minder warmteverlies op. 
Dit zijn beslissingen die aan het begin van het ontwerpproces worden genomen en 
ervoor zorgen dat het energieverbruik wordt teruggebracht. Het zijn onderdelen van 
de architectuur, maar ze worden meestal niet in verband gebracht met de duurzame 
effecten die ze hebben. Daarom heeft deze stap als analyse nog wat specificering op de 
architectuur nodig, om bruikbare resultaten te krijgen. Er zijn daartoe acht ontwerp 
maatregelen voor gespecificeerd die allemaal het verbruik van energie en materiaal 
voorkomen, zowel nu als in de toekomst. 

1. Oriëntatie 
2. Volume
3. Proporties
4. Openingen 
5. Materiaalgebruik
6. Schaduw 
7. Zonering 
8. Flexibiliteit 

Deze worden uitgewerkt in tekeningen – waarbij in enkele tekeningen meerdere 
maatregelen zitten – en toegelicht in de tekst bij de casussen. 

De tweede stap van de Trias is vaak nog beeldbepalend voor duurzame architectuur. 
Het gaat hier om het toepassen van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen 
voor elektriciteit, zonnecollectoren voor warm water en een warmte- koudeopslag 
(WKO) om warmte en kou op te slaan in de grond. Dit zijn allemaal oplossingen die 
ervan uitgaan dat er eerst iets gebruikt moet worden, oftewel, ze compenseren het 
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gebruik op een duurzame manier. Deze oplossingen richten zich voornamelijk op het 
originele standpunt van de Trias: energie. De materialen die hiervoor nodig zijn, zijn 
echter een stuk minder duurzaam. Er zijn grote hoeveelheden zeldzame aardemetalen 
nodig voor het fabriceren van accu’s, zonnepanelen en windmolens. Wanneer deze 
op zijn zitten we niet alleen met een grondstoffenprobleem, maar dus ook met een 
energieprobleem. 

In de analyse tekeningen van deze tweede stap, wordt gekeken hoe deze technieken 
geïntegreerd worden in het ontwerp. Zowel de ‘beeldbepalende’ technieken zoals 
zonnepanelen op het dak, maar ook de technische ruimtes waar alle leidingen 
samenkomen worden getoond in deze analyses. Het gaat om het volledige plaatje hoe 
duurzame technieken invloed hebben op het ontwerp.  

Onder de derde stap van de Trias, het zo efficiënt mogelijk toepassen van de niet 
duurzame bronnen, worden de (bouw)materialen gerekend. In de Trias Energetica 
wordt onder deze stap voornamelijk een efficiëntie ten opzichte van fossiele 
brandstoffen gerekend, maar in een gebouw is dit, op het klein beetje gasverbruik na, 
niet direct van toepassing. In het productieproces en transport van de bouwmaterialen 
is een efficiëntie echter wel van belang. Voor materialen geld nog steeds de volgorde 
van de Trias, geen gebruik is beter dan iets, maar een gebouw kan nu eenmaal niet 
bestaan zonder materiaal. Dan is het beter om hier zo efficiënt mogelijk mee om te 
gaan. Deze analyses worden op eenzelfde manier geanalyseerd als de tweede stap, het 
gaat niet alleen om de gevel, maar ook hoe dit binnen wordt doorgezet. 

In de analyses gaat het om de relatie te tonen tussen architectuur en duurzaamheid. 
Dan zijn enkel de duurzame analyses zoals hierboven beschreven daar niet voldoende 
voor, die alleen de duurzame kant tonen. Om te kijken hoe de duurzame oplossingen 
omgaan met de architectuur worden daarom ook ‘standaard’ architectuuranalyses 
gemaakt, zoals gevelcompositie, zichtlijnen, ritmiek, symmetrie en routing. 

De verschillende analyse methoden worden achtereenvolgens getoond in de 
tekeningen. In de tekst worden ze gecombineerd, vergeleken en gestructureerd op 
basis van de kopjes: volume, open vlakken, materiaal, interieur en flexibiliteit. Wanneer 
architectuur en duurzaamheid dan tegenover elkaar worden afgewogen, wordt 
duidelijk hoe de ontwerp keuzes gemaakt zijn: op basis van duurzame argumenten, 
architectonische elementen of beide.  
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RECHT OP WIND
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Bergschenhoek, Zuid-Holland, 2012
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Recht op Wind | Xx Architecten

Analysis | openings
Scale 1:400

2012

1. Wanden 

De open plattegrond zorgt voor een hoog percentage 
open ruimte in vergelijking met de wanden. Door 
de staalconstructie toe te passen bij de openingen, 
zijn dit ook de meest smalle delen. Alleen het kozijn 
vult de ruimte op. Wanneer de constructie volledig 
van staal was geweest – zoals de wens was van de 
bewoner, maar te duur bleek – was het percentage 
open versus dicht nog groter geworden.

2. Openingen 

Het grootste deel van de openingen is op het zuiden 
gericht om zoveel mogelijk gebruik te maken van 
het zonlicht. De gevels zijn naar het noorden toe 
meer gesloten en de gevel op het noorden zelf heeft 
helemaal geen ramen, op uitzondering van een 
klein ‘sierraam’ na. De gevel op het oosten heeft nog 
relatief veel ramen voor een ‘koude’ gevel om ook 
in de ochtend natuurlijk licht binnen te laten in de 
woning. 

1:8001:400

Recht op Wind | Xx Architecten

Analysis | openings
Scale 1:400

2012
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3. Volume 

Het volume van de woning is bepaald door de 
typologie van de omgeving – een boerenschuur 
– wat een rechthoek met een zadeldak oplevert. 
De verhoudingen hiervan zijn niet optimaal om de 
warmte binnen te houden, maar hierdoor kan er wel 
beter gebruik gemaakt worden van de warmte van de 
zon door een goede oriëntatie. 

4. Schaduw elementen

Om te compenseren voor de grote ramen, die in 
de zomer teveel warmte binnen kunnen laten, zijn 
er een aantal overstekken in het ontwerp gemaakt 
die zorgen voor schaduw. Het dak heeft een lichte 
overstek op de lange gevels – die voornamelijk 
effectief is in de zomer wanneer de zon hoger aan 
de hemel staat – en een langere overstek op de korte 
gevels. Het terras werpt schaduw op de glazen puien 
beneden. 

1:400 1:400
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5. Zonering 

Het open, zuidelijk gelegen gedeelte vangt het 
meeste licht en warmte. Hier zijn de delen geplaatst 
die overdag het meest gebruikt worden, zoals de 
woonkamer en keuken. Op het noorden zit een 
dichte gevel waar geen licht naar binnen valt. Op het 

oosten zit onder andere de slaapkamer, die hier 
niet teveel opwarmt, maar wel ochtendlicht vangt 
zodat de bewoners wakker worden met de zon. 

1:400
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6. Flexibiliteit 

De woning gebruikt een combinatie van staalbouw en 
stapelen. De dichte delen zijn gestapeld en de open 
delen (bij de ramen) worden met staal geconstrueerd. 
Binnen zijn bijna geen dragende elementen 
geplaatst, wat de flexibiliteit ten goede komt. Er 

is rekening gehouden met een eventuele lift in de 
toekomst door een deel van de vloer vrij te houden 
van constructieve elementen. 

1:400
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7. Duurzame energiebronnen 

Er worden verschillende technologische 
ontwikkelingen toegepast. Op de onderste 
verdieping is de technische ruimte geplaatst 
met de WKO (ondergronds) en de aansluitingen 
van de zonnepanelen en zonnecollectoren. De 
ventilatieschacht die voor warmteterugwinning 

wordt gebruikt staat los in de ruimte. Op de eerste 
etage staat een houtkachel in de woonkamer, die wordt  
gebruikt in koude periodes om bij te stoken wanneer 
de vloerverwarming niet snel genoeg opwarmt. Op 
het dak liggen zonnepanelen en zonnecollectoren. 

1:400
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8. Duurzame materialen 

Ongeveer 90 procent van de gehele woning bestaat 
uit Cradle to Cradle gecertificeerde materialen. 
Deze zijn gifvrij, demontabel en herbruikbaar; 
in de meeste geval gaat het om een normaal 
ogend bouwmateriaal. In deze tekening zijn alleen 
de meest gebruikte en opvallende materialen 

aangegeven, er was helaas geen lijst met alle 
toegepaste materialen voorhanden. 

1:400
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9. Materialisatie 

Glas en hout worden het meest gebruikt en komen 
in elke gevel terug. Voor het dak wordt zink gebruikt, 
wat goed zichtbaar is op het oosten. Op de westgevel 
wordt het beeld gedomineerd door de zonnepanelen 
en collectoren. Het rode Clickbrick baksteen zit 
voornamelijk op de oostgevel en gaat aan beide 
kanten net de hoek om. Trespa wordt gebruikt tussen 
de kozijnen en op de gevel op het noorden. 

10. Vlakken 

De rechthoekige vorm wordt zonder uitzondering 
toegepast. Alleen de overstekken en het terras zijn 
delen die uitsteken. De meeste delen liggen hierdoor 
in hetzelfde vlak. 

1:400 1:400
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11. Symmetrie

Het hoofdvolume is volledig symmetrisch, maar de 
compositie van de gevels niet. Er worden een heel 
aantal vlakken gespiegeld, zowel horizontaal als 
verticaal, maar er zit bijna overal een uitzondering in.

12. Ritmiek 

De woning is ontworpen op een grid van 1,20 meter. 
Dit maakt het goedkoper en is makkelijker met 
bouwen. De enige uitzonderingen zijn de duurzame 
energiebronnen, de zonnepanelen, zonnecollectoren 
en ventilatieschacht. De zonnepanelen zijn 1,90 
breed en passen daardoor niet in hetzelfde grid. 

1:400 1:400



68

13. Zicht 

De woning kan praktisch op heel de oost, zuid 
en westzijde naar buiten kijken. De noordgevel is 
volledig gesloten, enerzijds omdat dit de koudste 
gevel is, maar ook omdat op deze zijde de woning 
van de buren staat. De ramen zijn zo gepositioneerd 
dat op de mooiste delen van de omgeving uitgekeken 
kan worden. Op het oosten over de rivier de Rotte en 
op het zuiden en westen over de weiden en bossen. 

14. Zichtlijnen

Vanaf elke plek in de woning is naar buiten te kijken 
om constant het gevoel te geven dat de woning 
onderdeel is van de omgeving. De open plattegrond 
zorgt ervoor dat er vanuit de ene ruimte altijd ook 
in een andere ruimte gekeken kan worden. Door de 
grote glazen puien aan zowel oost, zuid als westzijde 
is het vanuit de woon- en eetkamer mogelijk om alle 
kanten op te kijken. 

1:400

1:400
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15. Routing 

De open plattegrond is toegepast in combinatie met 
een functionele kern in het midden waaromheen 
een open verbinding mogelijk is. Echter, wanneer er 
gasten zijn, is het privé deel met de slaapkamer en 
badkamer af te sluiten. Tussen de woonkamer en de 
entree zit een glazen deur om de ruimtes te kunnen 
scheiden en tegelijk optisch open te houden. Vanuit 
de woonkamer en eetkamer zijn op drie plekken 
deuren en schuifpuien open te zetten naar het terras. 

16. Ritmiek

Het 1,20 meter grit wat wordt toegepast in de gevel 
en constructie, komt in de plattegrond enkel in de 
verticale lijnen tot uiting. Zo zijn de functionele kern 
in het midden en de scheiding tussen badkamer 
en slaapkamer niet uitgelijnd op het stramien. Alle 
verticale lijnen zijn wel conform met het stramien 
toegepast. 

1:400

1:400
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Woningen omgeving Recht op Wind
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Omgeving Recht op Wind
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Recht op Wind 

 
 Hoewel het beeld omtrent Recht op Wind gedomineerd wordt door de 
zogeheten Cradle to Cradle (C2C) aanpak, beslaat de ontwerpstrategie voor de woning 
meer dan alleen dat. C2C is gebaseerd op een kringloopvisie: alle materialen moeten 
zonder kwaliteitsverlies hergebruikt kunnen worden. Voor de architecten, Jouke Post 
en Frido van Nieuwamerongen, was dit gebouw een poging om de C2C aanpak te 
integreren in een architectuurtaal die voornamelijk bepaald wordt door de interactie 
tussen de bewoners en omgeving. De toegepaste strategie kan het beste beschouwd 
worden als twee losse ontwerp strategieën die wel met elkaar te maken hebben, maar 
met een verschillende insteek. De duurzame technologische oplossingen komen er 
later aan te pas. De woning moet geen envelop zijn waar machines in worden gestopt, 
maar het gebouw moet in het ontwerp al zoveel mogelijk zorgen voor comfort. Voor 
wat dan nog ontbreekt, worden machines toegepast.  

De omgeving die het ontwerp van Recht op Wind voornamelijk bepaald is die van 
de rivier de Rotte: uitgestrekte landschappen met enkele boerderijen en schuren. 
Dit resulteert in een eenvoudige architectuurtaal, waarbij Glenn Murcutt een van 
de belangrijke inspiratiebronnen is geweest. Hij kan op een eenvoudige en heldere 
manier zijn architectuur onderdeel maken van de omgeving. Nog belangrijker dan de 
goede relatie met de omgeving is het comfort van de woning. Niet alleen het comfort 
dat ontstaat door een goede temperatuurregeling en schone lucht, maar ook aspecten 
zoals zichtlijnen, ruimtelijkheid en maatvoering. Parallel aan al deze aspecten wordt 
van groot naar klein de C2C aanpak meegenomen in het proces. Duurzaamheid wordt 
vanaf dag één meegenomen, zodat het later geen invuloefening wordt. 

 “De discrepantie tussen duurzaamheid en architectuur ontstaat omdat deze 
gebouwen niet ontworpen worden. Ze worden als machines gezien die een taak moeten 
volbrengen, in plaats van als architectuur. De insteek die daaruit volgt is om iets duurzaams te 
ontwerpen, niet om architectuur te maken.”1

Bij Recht op Wind was de insteek voor de architecten anders dan slechts iets 
duurzaams te ontwerpen. Duurzaamheid is niet het einddoel, maar een ingrediënt 
om tot een goed gebouw met een prettige leefomgeving te komen. Duurzaamheid 
en architectuur zijn voor de architecten van Recht op Wind een schijntegenstelling. 
‘Architectuur’ is het neerzeten van een goed huis met de middelen die er zijn. Deze 
opgave wordt in Recht op Wind breder gedefinieerd, omdat de opvattingen van 
duurzaamheid en C2C erbij worden gehaald. 

Deze aanpak resulteert in een uitwerking waarbij duurzaamheid in het ontwerp 
zit, maar niet direct zichtbaar is. Duurzaamheid is hier vergelijkbaar met de 
diverse eisen die er al aan architectuur gesteld worden zoals normen en regels, het 
bestemmingsplan, installaties en dergelijke. Deze zijn uiteindelijk ook niet zichtbaar in 
het ontwerp, ze zitten er ‘gewoon’ in verwerkt. 
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”Je hoeft helemaal niet te zien dat het duurzaam is. Het is juist goed als je het niet 
ziet. Het gaat niet om alle techniek die erachter zit, het gaat om het gebouw.[…] Die techniek 
is geen echte bijdrage aan de architectuur, het gaat uiteindelijk om de mooie ruimtes die je 
maakt.”2 

Volgens de architecten van Recht op Wind is het uiteindelijk belangrijk om tijdloze 
architectuur te maken. Duurzaamheid is te zien als een opleving, een trend, waar 
verschillende esthetische trucjes voor worden gebruikt om het te tonen. Dit soort 
trucjes, waaronder het toepassen van clichés, kunnen uit de mode raken waardoor het 
gebouw tot afval gedegradeerd zal worden. Duurzaamheid als ethisch vraagstuk blijft 
wel een belangrijke rol houden, maar zal steeds meer gemeengoed worden. 

Volume 

Het behoud van de omgeving van de Rotte is de primaire reden geweest 
om voor dit volume te kiezen. Het volume is dan ook bepaald aan hand van de 
typologie van de omgeving: de boerderijen en schuren die er staan. Deze archetypische 
woningvorm is een duurzaam volume (relatief compact, schuin dak voor minder 
warmteverlies en gericht op de zon), maar het wijkt behoorlijk af van de ideale 
duurzame verhoudingen voor warmteverlies en materiaalgebruik. [Figuur 3] Voor 
de behaaglijkheid (een duurzame voorloper) is dit volume idealer omdat het meer 
lichtinval genereert.

De oriëntatie van het volume is zo dat er beter gebruik van de zon gemaakt kan 
worden voor de klimatologische behaaglijkheid en er meer zicht op het landschap 
ontstaat voor de sferische behaaglijkheid. Bij de eerste schetsontwerpen stond de 
woning nog 90 graden gedraaid, zoals de meeste woningen in de omgeving, met de 
kopgevel naar de straat. De architecten hebben echter besloten de woning te draaien en 
zo één van de lange gevels meer op het zuidwesten te richten. De woning maakt op die 
manier gebruik van één warme en één koude kant ten overstaan van de zon. Daarnaast 
geeft het meer uitzicht over het landschap. Door het gebouw te draaien breekt het met 
de omgeving van de overige woningen: de woning staat anders georiënteerd. Aan de 
andere kant maakt de woning op deze manier beter gebruik van de landschappelijke 
omgeving, het volgt dezelfde lijnen als de waterwegen (zowel de Rotte als de sloot 
achter bij de tuin) en de weg, waardoor het logischer in het landschap staat. 

Hoewel de typologie naadloos aansluit bij de omgeving is de woning één verdieping 
hoger dan de woningen in de omgeving. Doordat de bewoners hierdoor over de dijk 
heen kunnen kijken, hebben ze een beter uitzicht. De woning ligt daardoor echter 
beter in het zicht dan de overige woningen, zowel vanaf het water als de overkant. 



74

Het volume heeft enkele uitstekende delen: een terras dat aan de noord-, oost- en 
zuidgevel grenst en het dak wat uitkraagt. [Figuur 4] De woningen in de omgeving 
hebben dit soort elementen niet. Ze ontstaan uit een duurzame overweging om 
schaduwen te vormen op de plekken met de meeste glazen delen zodat het binnen 
niet te warm wordt. Ze geven het gebouw verder een zwaarder uiterlijk, wat beter 
past bij een omgeving waar de huizen van baksteen zijn opgetrokken. De keuze voor 
de flauwere hellingshoek van het dak dan de andere woningen uit de omgeving komt 
vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Voor de energieopbrengst van zonnepanelen is 
een traditionele, schuinere hoek minder ideaal. Met deze wat flauwere helling zijn de 
zonnepanelen rendabeler. Toch is deze flauwere helling geen storend element, zeker 
in combinatie met de overstek van het dak past dit goed bij het volume, omdat het 
gebouw anders nog hoger zou worden. 

Het verhogen van de woning kan als storend element gezien worden in relatie met de 
context. Er wordt nadrukkelijk gekozen voor het comfort, als sferische behaaglijkheid 
een belangrijk element binnen duurzaamheid, wat resulteert in een afwijkende hoogte 
van het volume die daardoor redelijk dominant in het landschap staat. Alle overige 
elementen: het volume, de oriëntatie, de uitstekende delen en het dak nemen allemaal 
zowel duurzaamheid als architectuur in overweging. De keuze voor het type van het 
volume legt de nadruk op architectuur (het rekening houden met de context), maar 
het is desondanks een volume wat qua compactheid en lichtinval zeer duurzaam 
is. De keuze voor de oriëntatie lijkt voornamelijk bepaald te zijn door duurzame 
argumenten, die zorgen dat het gebouw anders in de omgeving staat dan de meeste 
andere woningen, maar het past wel in de omgeving met betrekking tot de belijning 
in het landschap. De uitstekende delen en de hellingshoek van het dak zijn gebaseerd 
op duurzame redeneringen, maar passen goed in het ontwerp. Bij alle keuzes geldt 
uiteindelijk dat één aspect de boventoon voert, maar ze allebei aanwezig zijn en er een 
vervlechting gevonden is tussen duurzaamheid en architectuur. 

Open vlakken

In de huidige kijk op duurzaamheid worden grote ramen gezien als een bron 
van warmteverlies, zeker in een land als Nederland, waar we vaker moeten stoken dan 
koelen. Duurzaamheidsnormeringen en certificeringen houden veelal vast aan een 
maximum van 35 procent raamoppervlak om niet teveel warmte te verliezen. Recht op 
Wind gaat ruim over dit percentage heen. [Figuur 2] Dit is een bewuste keuze van de 
architecten geweest, om voor de sferische behaaglijkheid veel licht binnen te krijgen 
en goed zicht te hebben op de omgeving. Het warmteverlies dat dit creëert wordt 
technisch opgevangen door het zelf opwekken van duurzame energie. Dit resulteert 
onder andere in de zonnecellen en collectoren op het dak. [Figuur 7] De overstekken 
van het dak en het terras verminderen in de zomer juist het warmte overschot door 
schaduw te creëren. 

De grote hoeveelheid raamoppervlakte contrasteert met de omgeving, waar woningen 
meer gesloten, bakstenen gevels hebben. Dit wordt versterkt doordat de glasvlakken 
dominant in het ontwerp zitten: vooraan, met smalle kozijnen en een dunne 
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constructie erachter. Omdat de gevel niet volledig symmetrisch is oogt deze verder 
redelijk druk. De woning gaat daardoor niet op in de omgeving. Van binnenuit is 
de beleving van de omgeving daarentegen erg sterk. De grote glazen puien en open 
plattegrond zorgen er namelijk voor dat er altijd uitzicht is op de omgeving. [Figuur 13]

 “[…] je kan nergens omheen of je kijkt ergens naartoe. In elke dichte muur zit 
wel een raam of een gat zodat je altijd ergens heen kijkt. De woning staat daardoor in het 
landschap verankerd.”3

Het merendeel van de openingen is op het zuiden gesitueerd. Dit heeft als voordeel 
dat er meer lichtinval en minder warmteverlies is. Daarnaast kijkt het zuiden prettig 
uit over een stuk ongerepte natuur. [Figuur 14] Voor de rest lijkt de compositie van 
de openingen in de gevel redelijk lukraak: er worden enkele vlakken gespiegeld, 
voornamelijk over de horizontale lijn, maar tegelijk zitten er veel uitzonderingen in de 
symmetrie. [Figuur 11] 

De openingen van Recht op Wind passen vanuit het oogpunt van sferische 
behaaglijkheid in de lijn van voorlopers van duurzame argumenten omdat ze gebruikt 
worden om het comfort te verhogen en zicht te bieden op de omgeving. Daarnaast 
passen ze in de hedendaagse reeks van duurzame argumenten door het slim toepassen 
van schaduwelementen en zonnecellen, waardoor de woning op een duurzame 
manier verwarmt en koelt. Vanbinnen bieden de grote glazen puien constant uitzicht 
op de omgeving, waardoor je in de woning de omgeving ervaart. Van buiten is 
de hoeveelheid glas echter een storend element. Het is geen natuurlijk materiaal, 
waardoor het niet goed opgaat in de omgeving, en de compositie is te druk voor de 
verder rustige omgeving. De uitstraling van de hoeveelheid glas komt niet overeen met 
de eenvoudige typologie van de woning.     

Materialen 

Hoewel de duurzaamheid van de materialen leidend is geweest in de 
ontwerpvisie van C2C, stralen de materialen dit niet direct uit. Het betreft hier 
geen typische duurzame houten gevel met een grasdak, maar juist strakke en 
technische materialen zoals glas en zink. [Figuur 8 & 9] Volgens de architecten zijn het 
materialen die refereren aan het cultuurhistorisch verleden van de omgeving.4 Wat dit 
cultuurhistorisch verleden precies betreft, is echter onduidelijk. 

De materialen vallen qua kleur in deze omgeving niet erg op, behalve de felrode 
Clickbrick stenen en de lichtgroene garagedeur. Verder zijn het voornamelijk donkere, 
sobere kleuren en texturen. Ondanks het ‘cultuurhistorische verleden’, zijn het geen 
materialen die je terugziet in de woningen in de omgeving, waar voornamelijk 
baksteen, keramische dakpannen, kleine ramen en houten lijsten de boventoon 
voeren. 

De woning is ontworpen en gebouwd op een strak stramien van 1,20 meter. Bij Recht 
op Wind is het aantal zichtbare elementen beperkt, omdat de architecten vanuit de 
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visie ontwerpen dat duurzaamheid zoveel mogelijk onzichtbaar moet zijn. Het enige 
duidelijke knelpunt hierin zijn de zonnepanelen en collectoren op het dak die duidelijk 
afwijken van het stramien. [Figuur 12] Doordat deze een eigen, afwijkend stramien van 
1,90 meter hebben passen ze niet in de ritmiek van de gevel. Het toch toepassen van de 
panelen is een keuze op basis van duurzame argumenten.  

“Eigenlijk zou je ze niet willen zien. […] Ik heb eerst nog gedacht om het zelf dan te 
maken, maar dan krijg je het bijna niet waterdicht. Dus ja, dan accepteer je het maar, anders 
haal je je energie vraagstuk niet.”5

Ook in het interieur is de duurzaamheid van de materialen (bijna) niet zichtbaar. 
Er is één technische ruimte die op de benedenverdieping tegen de dichte gevel is 
weggewerkt. Het is zo makkelijk bereikbaar voor onderhoud, maar op de minst 
prominente positie geplaatst. De schoorsteen voor natuurlijke ventilatie staat 
beneden los in de ruimte, maar is boven weggewerkt in de kern van de woning, waar 
alle praktische voorzieningen zoals toilet e.d. zijn geplaatst. De hoog rendement 
houtkachel is het enige duurzame element wat als zodanig zichtbaar is op de bovenste 
etage. Binnen zijn alle muren met een duurzame, non-toxische verf afgewerkt, 
waardoor je de gebruikte materialen daaronder minder ervaart. Hierdoor valt de keuze 
voor de duurzame materialen in het interieur minder op dan aan de gevel, waar dat 
niet gebeurd is.  

In vergelijking met de andere cases maakt Recht op Wind gebruik van meer 
verschillende materialen in de gevel. Dit levert uiteindelijk een druk beeld per gevel op 
en een groter verschil tussen de afzonderlijke gevels. Hierdoor is de totaalcompositie 
van Recht op Wind een gefragmenteerd en ongeordend beeld van verschillende 
elementen en materialen. Het strakke stramien en de eenvoudige, sobere uitstraling 
van de afzonderlijke elementen kunnen dit niet voorkomen. Het is een bewuste keuze 
van de architecten geweest om diverse materialen te kiezen die de woning meer de 
identiteit moeten geven van een huis in plaats van een schuur, wat je eerder van de 
typologie zou verwachten. 

“Stel dat we het nog eenvoudiger hadden gematerialiseerd, dan was het nog meer op 
een schuur gaan lijken. Het gaat nu meer om een soort verfijning van het huis.”6  

Ondanks het gefragmenteerde gevelbeeld, is de vervlechting tussen duurzaamheid 
en architectuur bij de materialen van Recht op Wind goed gelukt. De insteek om 
praktisch elk materiaal aan het C2C label te laten voldoen heeft niet geresulteerd in 
een typisch duurzaam ogende woning, maar eerder een high-tech boerenschuur. Dit 
past in de visie van de architecten die de duurzaamheid zo weinig mogelijk zichtbaar 
willen hebben. Hoewel het gebouw opvalt in de omgeving, is het dus niet duidelijk 
dat het om een duurzame woning gaat. Binnen worden alle muren geverfd, waardoor 
niet alleen de duurzaamheid wordt verborgen, maar er ook niets zichtbaar is van het 
karakter van de materialen. 
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Interieur 

De open plattegrond die wordt toegepast in de woning is niet een typisch 
duurzame oplossing. Compacte ruimtes die goed afgesloten en los te verwarmen en 
koelen zijn, zijn namelijk energiezuiniger. Voor de architecten was het comfort van een 
open plattegrond echter belangrijker. 

“Zichtlijnen en ruimtelijkheid zijn belangrijk in het comfort, daaruit volgt 
behaaglijkheid en sfeer. […] Er is altijd wel ergens een wandje, een hoekje, er zit altijd wel een 
soort rugdekking in. Dat zorgt ervoor dat ondanks dat het een glazen huis is, je het niet zo 
ervaart.”7 

Naast de ruimtelijke kwaliteiten die het oplevert voor de woning, is de open 
plattegrond een vereiste voor de natuurlijke ventilatie waar gebruik van wordt 
gemaakt. Ramen zijn op deze manier tegen elkaar open te zetten, zodat de lucht door 
de woning heen trekt en ververst kan worden. Qua zonering is er een kraakheldere 
indeling gemaakt op basis van de opwarming en lichtinval van de zon. Een koude 
ruimte die lichtinval nodig heeft in de ochtend, zoals de slaapkamer, is op het 
noordoosten geplaatst, terwijl ruimtes die ‘s avonds warmer mogen zijn, zoals de 
badkamer, op het zuidwesten zijn geplaatst. [Figuur 5] De woonkamer ontvangt door de 
dag heen het meeste licht, waarbij in de zomer een groot deel van de warmte door de 
hoge stand van de zon tegengehouden wordt door de schaduwelementen in het dak. 
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Een badkamer met semi-open verbinding naar de keuken is niet erg gebruikelijk, net 
zoals de open verbinding van de gang met de slaapkamer. Toch is deze open indeling 
met alle woonruimtes op één verdieping de wens van bewoners: dit komt ten behoeve 
van de sequentie van de ruimtes. In de ochtend ga je achtereenvolgens van slaapkamer 
(opstaan), naar badkamer (opfrissen), naar keuken (ontbijtspullen pakken) en als 
laatste naar de eetkamer (ontbijten). [Figuur 15] 

Hoewel de open plattegrond betekent dat de ruimtes wat meer verwarmd moeten 
worden, levert dit veel voordelen op ten aanzien van de beleving van de ruimte. Er 
is op dit vlak dus uiteindelijk gekozen aan de hand van architectonische argumenten 
die resulteren in sferische behaaglijkheid. Net zoals bij de hoeveelheid glas in de 
woning wordt het warmteverlies wat door de open plattegrond ontstaat ook hier weer 
technisch opgevangen. De warmtekoude opslag (WKO) en zonnecollectoren zorgen 
samen voor een constante (lage temperatuur) verwarming die doormiddel van de 
vloerverwarming de hele woning kan voorzien. Het warmteoverschot wordt opgelost 
door de natuurlijke ventilatie, de ramen kunnen gewoonweg tegen elkaar open worden 
gezet, wat goed werkt met de open plattegrond. Hoewel er wat oplossingen voor 
bedacht moeten worden, resulteert de open plattegrond uiteindelijk dus in een goede 
vervlechting tussen de duurzame oplossingen en de architectonische kwaliteiten. 

Flexibiliteit 

De duurzaamheid van een woning wordt mede bepaald door de tijdspanne 
waarin een gebouw meegaat. De flexibiliteit van de woning is hier een belangrijk 
aspect in. Jouke Post heeft zijn ervaring op dit vlak al bewezen met project XX: een 
kantoorpand dat niet bedacht is op een zo lang mogelijke levensduur, maar specifiek 
voor twintig jaar, wat de economische levensduur van een kantoorpand is. Recht 
op Wind heeft geen vaste levensduur, omdat het als woning langer te gebruiken zou 
moeten zijn. Er is wel, net zoals bij project XX, gekeken hoe de woning in de toekomst 
eventueel aan te passen is op ander gebruik en makkelijk te onderhouden is. 

Eén van de insteken bij het ontwerp was dat een zo groot mogelijk deel van de woning 
demontabel moest zijn, wat één van de belangrijkste onderdelen van de C2C strategie 
is. De wens was om voor een volledige staalconstructie te gaan, omdat hier zo weinig 
mogelijk vaste elementen aan zitten, maar deze aan de utiliteitsbouw ontleende 
methode bleek helaas te duur voor de woning. Er is uiteindelijk gekozen voor een 
gecombineerde constructie van staal bij de open delen van de gevel en stapelbouw bij 
de dichte delen. [Figuur 6] Zo kunnen de belangrijkste onderdelen van het ontwerp 
makkelijk uit elkaar gehaald worden voor reparatie of vervanging. De gevel kan er 
volledig vanaf geschroefd worden, net zoals de kozijnen en het dak. Ook de Clickbrick 
bakstenen worden zonder verbindingsmiddel toegepast en zijn dus weer uit elkaar te 
halen. 

De open plattegrond biedt de mogelijkheid om eventueel later nog aanpassingen 
te doen in de indeling van de woning. Het grote kantoor op de benedenetage biedt 
ruimte om eventueel één of twee extra slaapkamers te realiseren, mocht er een gezin 
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komen te wonen. Daarvoor is beneden al een badkamer gemaakt. Wanneer de 
bewoners slecht ter been zouden zijn is er de mogelijkheid om een lift te bouwen: in de 
vloer is een vlak ter grootte van een lift vrijgehouden van dragende elementen. 

De woning is afgestemd op de wensen van de huidige bewoners en tegelijkertijd is er 
gekeken naar eventueel ander gebruik in de toekomst. Het onderhoud van de woning 
is zo eenvoudig als mogelijk gehouden, bijna alle elementen zijn los te vervangen of 
repareren. De staalconstructie heeft het open karakter wat het best aansluit bij de 
open plattegrond en is het meest flexibel voor eventuele tijdsgebonden aanpassingen. 
De mogelijkheid om extra slaapkamers en een lift te realiseren zijn niet direct 
zichtbaar in het ontwerp. Alleen de badkamer beneden is opvallend omdat deze op 
het moment weinig tot niet gebruikt wordt. In totaal is er een goede vervlechting van 
duurzaamheid met architectuur gevonden, wat deels zichtbaar en deels onzichtbaar is 
in het uiteindelijke ontwerp.
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1. Wanden 

De woning is opgedeeld in twee volumes, het ene 
volume heeft een open plattegrond en de ander 
afgezonderde vertrekken. De open plattegrond zorgt 
voor een hoger percentage open ruimte ten opzichte 
van de wanden dan het gesloten gedeelte. Hoewel 
de woning voor Nederlandse begrippen al dunne 
wanden heeft is een groot gedeelte van de wanden 
ook nog hol om leidingen in weg te werken. In totaal 
zorgt dit voor een materiaalreductie van 50 procent.

2. Openingen 

Een groot deel van de openingen zit in het dak om 
daglicht van bovenaf binnen te laten; de ramen in de 
gevels zijn er voornamelijk om zicht op de omgeving 
en de tuin te geven. Het percentage ramen is gelijk 
verdeeld over alle gevels. Er wordt niet expliciet 
rekening gehouden met de oriëntatie om meer 
zonlicht en warmte binnen te krijgen. 

1:8001:400
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3. Volume 

Het volume is opgedeeld in twee stukken met de 
gang als verbindend element. Door het op te delen 
is de verhouding verre van optimaal en gaat veel 
warmte verloren. Het zorgt er echter wel voor dat de 
woning nu grotendeels gelijkvloers is. 

4. Schaduw elementen

Beide daken steken aan allebei de kanten een stuk 
over om luifels te creëren die schaduw werpen op 
een aantal delen van de gevel. Omdat het volume 
opgedeeld is zorgt dit nog voor extra schaduw. Echter, 
de meeste schaduwen vallen op dichte delen van de 
gevel of op stukken die weinig schaduw behoeven. 
Alleen de overstek op het lage volume onderaan is 
echt effectief, deze zorgt ervoor dat er schaduw valt 
op de meest warme zijde. 

1:600 1:600
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5. Zonering 

De indeling is wat betrefd oriëntatie tegenovergesteld 
aan Recht op Wind. De ruimtes die er baat bij hebben 
om koel te blijven zoals de slaapkamer liggen hier op 
de warmste kant. Terwijl de woonkamer en keuken, 
waarbij het prettig is om veel licht te hebben, op het 

donkere noorden liggen. Door de vele ramen in het 
dak valt er echter veel licht in de woning van boven. 

1:400
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6. Flexibiliteit 

De constructie van de woning bestaat uit een 
staalskelet van losse elementen. Hierdoor is een 
groot deel van wanden dragend en kan er overal 
een gat van 1,80 meter gemaakt worden voor 
eventuele aanpassingen. Dit geeft de mogelijkheid 

tot flexibiliteit, maar het vergt wel de nodige moeite 
en er zal altijd een deel gesloopt moeten worden. 

1:400
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7. Duurzame energiebronnen 

De woning is zelfvoorzienend in warmte en 
elektriciteit. Op het dak ligt 94 m2 zonnepanelen 
voor de elektriciteit en zes zonnecollectoren 
om de woning te voorzien van warm water. 
Dit levert een overschot aan energie op wat 
gebruikt wordt voor een elektrische auto. 

Binnen is hiervan weinig zichtbaar, alle installaties 
en leidingen worden in losse ruimtes gezet, alleen 
de ventilatieschacht staat als los element in de 
woonkamer. 

Meterkast

Technische ruimte

Zonnepanelen

Technische ruimte

Ventilatieschacht

Zonnecollectoren

1:400
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8. Duurzame materialen 

Een groot deel van de materialen is gekozen op 
basis van verschillende duurzame eigenschappen. 
Er wordt gekeken naar materiaalreductie, natuurlijke 
materialen, efficiënte oplossingen of demontabele 
oplossingen. 

Smalle baksteen + lichtgewicht mortel

Smalle bakstenen + lichtgewicht mortel

Renolit dakbedekking

Renolit dakbedekking

Natuurstenen vloer

Demontabele topvloer

FSC hout

1:400
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9. Materialisatie 

De twee smalle gevels bestaan voornamelijk uit 
baksteen en glas. In de gevel op het noorden 
wordt hout, glas en de kunststoffen dakbedekking 
toegepast. De gevel op het zuiden is een combinatie 
van meerdere materialen, echter domineren de 
zonnepanelen hier het beeld door hun reflectieve 
uiterlijk. 

10. Vlakken 

Door de twee verschillende volumes heeft de woning 
veel vlakken op verschillende dieptes liggen. In elk 
gevelbeeld zijn meerdere lagen zichtbaar. 

1:4001:400
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11. Symmetrie

Nagenoeg praktisch niets in deze woning is 
symmetrisch. Alles verspringt ten opzichte van 
elkaar en op de plekken waar het lijkt symmetrisch 
te worden zit altijd wel een uitzondering. 

12. Ritmiek 

Vergelijkbaar met de symmetrie lijkt ook niets 
uitgelijnd te zijn in de woning. Er wordt geen grid 
gevolgd, maar een ritmiek van systeemlijnen. Echter 
wordt deze alleen gebruikt in de plattegrond en 
niet doorgezet in de gevel. Hierdoor is alles een 
uitzondering en valt juist datgene wat wél in de 
ritmiek past op. 

1:400 1:400
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13. Zicht 

De woning heeft de ramen relatief gelijk verdeeld 
over alle gevels. Daardoor is er vanaf elke kant 
naar buiten te kijken, maar zitten overal ook zwarte 
vlekken. De ramen zijn zo gepositioneerd dat ze 
uitkijken op de minst bebouwde delen van de 
omgeving. 

14. Zichtlijnen

Door de open plattegrond zijn binnen de ruimtes 
verbonden met elkaar. Er is binnen vanuit elke positie 
wel de mogelijkheid om naar buiten te kijken. Er is 
niet dóór de woning heen te kijken zoals bij Recht 
op Wind het geval is, waardoor HoTT massiever oogt 
van buitenaf. 

1:400

1:400
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15. Routing 

De gang (aorta) is naast het verbindend element 
tijdens het bouwproces ook het element dat alle 
ruimtes verbind en scheid. Vanuit hier kan je direct 
alle ruimtes in, behalve de badkamers die grenzen 
aan de slaapkamers. Door de gang als los element 
toe te passen wordt de scheiding tussen de twee 
volumes benadrukt. 

16. Ritmiek

Er wordt een stramien van systeemlijnen 
aangehouden, waarbinnen bijna alle wanden zijn 
geplaatst. Enkele uitzonderingen zijn de losse 
ruimtes zoals wanden van de badkamers. Omdat het 
om systeemlijnen gaat en niet een constant ritme zijn 
de wanden allemaal van verschillende afmetingen. 

1:400

1:400
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Woningen omgeving HoTT
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Omgeving HoTT
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House of Tomorrow Today

 
 House of Tomorrow Today (HoTT) is het resultaat van twee ontwerp 
strategieën: Slimbouwen en Active House. Het eerste is een initiatief van Jos 
Lichtenberg, de bewoner en mede ontwerper van deze woning. Slimbouwen richt zich 
voornamelijk op een efficiënt bouwproces. Indirect zorgt het voor enkele duurzame 
eigenschappen zoals de flexibiliteit van de woning. Active House richt zich op drie 
duurzame aspecten: comfort van de bewoner, energieneutraal maken van de woning 
en invloed op het milieu. Active House lost het vraagstuk van duurzaamheid dus met 
behulp van energie reducerende technologieën op. De menselijke kant staat hierin 
voorop, ook al staat dat soms op gespannen voet met de duurzaamheid. De belangrijke 
elementen die voor de duurzaamheid worden ingezet zijn natuurlijke ventilatie en veel 
daglicht. Dit betekent meer warmteverlies, maar dit kan worden gecompenseerd door 
zelf duurzaam energie op te wekken. Volgens Lichtenberg geeft dit “de mogelijkheid om 
vanuit de gebruiker te denken”1. Referenties voor HoTT zijn voornamelijk te vinden in 
de Romeinse architectuur, waar al veel passieve klimatologische oplossingen werden 
toegepast die resulteerden in woningen met veel licht en lucht. 

De volledige nieuwbouwomgeving gaf weinig mogelijkheid tot een duidelijke relatie 
met de context. Het ontwerp van HoTT is daarmee, net zoals bijna alle woningen in 
de wijk, een autonoom object. De woning is mede daardoor een soort proefproject 
geworden, waarin de innovatiedoelen van Lichtenberg (zie hieronder) heilig zijn 
verklaard. Het ontwerp, door KAW/e, moest zich daarop aanpassen en de duurzame 
strategieën in het ontwerp daarmee vervlechten. 

Volgens Lichtenberg zou duurzaamheid op bepaalde vlakken zichtbaar mogen 
zijn. Elementen zoals zonnepanelen kunnen nu eenmaal niet onzichtbaar worden 
weggewerkt, dus dan is het beter om ze mee te nemen in het ontwerp in plaats van 
ze als een lappendeken over het dak heen te leggen. Dit staat soms op gespannen 
voet met het tevens in HoTT toegepaste Slimbouwen, waarin installaties zoveel 
mogelijk verborgen worden. Sinds de tweede helft van de vorige eeuw wordt zoveel 
mogelijk weggewerkt achter stucwerk en plafonds, wat problemen oplevert met de 
aanpasbaarheid bij eventuele schade. Het Slimbouwen geeft zo oplossingen voor 
mensen die niet met de techniek geconfronteerd willen worden, maar het tegelijkertijd 
bereikbaar willen houden. 

“Duurzaam bouwen zal een succes worden naarmate de oplossingen de belangen van 
de klant gaan dienen.”2

HoTT is gekeurd met behulp van duurzaamheidscertificering GPR-Gebouw, om te 
zien of de toegepaste strategieën ook de beoogde uitwerking hebben gerealiseerd. 
Duurzame certificeringen en normeringen zijn volgens Lichtenberg nu nog nodig om 
het overzicht te houden en duurzaamheid als begrip inzichtelijk te maken. Over een 
aantal jaar, wanneer we alle strategieën begrijpen en duurzaamheid door onze genen 
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zit verweven, zal het naadloos onderdeel worden van het ontwerp. Maar zolang de 
inzichten nog wijzigen zullen we volgens hem moeten blijven meten. 

Volume 

Het volume van HoTT is opgedeeld in drie delen, één lange rechthoekige 
gang (de aorta) en twee volumes aan weerszijden hiervan: een enkel laags volume 
op het zuiden en een dubbel laags volume op het noorden. [Figuur 3] De keuze voor 
het opdelen van volumes komt enerzijds van het Slimbouwen, waarin één centrale 
schacht nodig is zodat iedere betrokken partij onafhankelijk kan bouwen en tegelijk 
alle leidingen op één plek geconcentreerd zijn. Omdat de aorta tussen de twee 
woonvolumes in ligt, dient deze als verbindingselement. Anderzijds is het scheiden 
van volumes een kwestie van comfort: de grote plattegrond die zo ontstaat zorgt ervoor 
dat de belangrijkste woonfuncties op één verdieping kunnen worden gesitueerd. De 
woning is dusdanig georiënteerd dat de ramen in het dak veel licht vangen. Verder is 
één van de daken op het zuiden gericht om de zonnepanelen optimaal te plaatsen. 

De woning staat in een omgeving met enkel nieuwbouwwoningen waarbij niet direct 
iets zichtbaar is van de cultuurhistorische context, waardoor de typologie van de 
woning daar in tegenstelling tot Recht op Wind niet van is afgeleid. Op de bouwlocatie 
was hiervoor enkel nog landbouwgrond, maar aan de meest dichtstbijzijnde grote 
straat – de Beukenlaan – staan meerdere gemeentelijke monumenten van eind 19e 
en begin 20e eeuw. Het merendeel van deze en andere monumenten in de omgeving 
hebben een ingetogen en landschappelijk karakter. De door de gemeente vastgestelde 
eisen met betrekking tot materialen en bouwhoogte zijn de enige aspecten waarin 
HoTT (en meerdere woningen in de wijk) verbinding toont met het cultuurhistorisch 
verleden van de omgeving. HoTT heeft vanwege de weinige eisen de kans gegrepen 
om autonoom te bouwen ten behoeve van de eisen van de bewoners. 

De daken van beide volumes hebben een korte overstek om ervoor te zorgen dat de 
zon in de zomer niet teveel in de woning valt, zodat opwarming wordt tegengegaan. 
[Figuur 4] Verder geven de opgesplitste volumes elkaar schaduw; zo vangt de 
woonkamer in de middag schaduw van het lage volume. Hoewel de overstek op het 
grote volume een prettige afwisseling is op wat anders een massief blok zou zijn, is 
de overstek op het kleine volume uit proportie. Het gaat hier al om een enkel laags 
volume en door de grote overstek lijkt het volume optisch nog kleiner te zijn. Omdat 
dit volume op het zuiden georiënteerd is heeft deze overstek met betrekking tot 
warmtereductie wel het meeste effect, ze zorgt ervoor dat de zon hier in de zomer niet 
teveel in de woning valt. Bij ditzelfde volume is de hellingshoek van het dak verder 
een stuk flauwer, wat het in combinatie met de oriëntatie geschikter maakt voor de 
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zonnepanelen. Dit is eenzelfde duurzame redenatie als bij Recht op Wind, alleen vallen 
de zonnepanelen meer op omdat dit dak een stuk lager ligt. Vanaf het zuiden wordt het 
volledige gevelbeeld hierdoor gedomineerd door de zonnepanelen. 

Bij de keuzes die gemaakt zijn voor het volume lijkt de visie van Lichtenberg leidend 
te zijn geweest. Alle behandelde aspecten tonen voornamelijk een duurzame 
insteek, waarbij elementen als zonnepanelen niet zijn verstopt. De grote plattegrond 
die ontstaat door het opdelen van het volume komt ten goede aan de sferische 
behaaglijkheid en biedt de mogelijkheid om veel licht binnen te krijgen. De aorta 
maakt een efficiënter bouwproces mogelijk omdat alle betrokkenen onafhankelijk van 
elkaar hieraan kunnen bouwen. Het volume als totaal doet geen poging om te reageren 
op de context, het staat als een autonoom object in zijn omgeving. Net zoals de 
dominante zonnepanelen en de grote overstek op het lage volume zijn dit elementen 
die vanuit duurzame argumenten zijn doorgevoerd, maar die als storend element in 
het architectonische ontwerp zitten. Al met al weet HoTT zo bij het volume nergens 
een goede vervlechting tussen duurzaamheid en architectuur te vinden. 

Open vlakken 

Voor het raamoppervlak is er is voornamelijk gekeken vanuit het comfort. 
Meer glas betekent meer warmteverlies, maar voor de bewoners woog dit niet op tegen 
het voordeel van meer licht in de woning. [Figuur 2] Dit past in de visie van Active 
House, waarbij het comfort van de bewoner voorop staat en eventueel warmteverlies 
gecompenseerd wordt met duurzame technologieën. De bewoners wilden graag 
veel natuurlijk licht binnen, maar een niet al te open karakter naar buiten hebben. 
[Figuur 13 & 14] Vandaar dat een groot deel van de openingen in het dak zitten. De 
hoeveelheid ramen in de gevels komt daarmee overeen met de omliggende woningen. 
Waar de meeste huizen ramen echter op een traditionelere wijze toepassen met meer 
gebruik van stijlen, gebruikt HoTT grote ramen en puien zonder stijlen. 

De compositie van de ramen is gebaseerd op de interne ruimtes. Dit zorgt ervoor 
dat ramen binnen logisch geplaatst zijn, maar in de gevel levert het een ongeordend 
beeld op waarin de grootte en plaatsing nergens overeenstemming vinden. Er is geen 
stramien dat wordt aangehouden, niets is uitgelijnd en de meeste openingen wijken 
qua plaatsing een paar centimeter van elkaar af. [Figuur 12] Op de enkele plekken waar 
symmetrie in de gevel zit, zijn altijd wel uitzonderingen die het beeld weer verstoren. 
In totaal is het hele gevelbeeld opgebouwd uit uitzonderingen, waardoor de enkele 
constante die erin zit juist opvalt. [Figuur 11] 

De keuze voor de hoeveelheid raamoppervlak wordt bepaald door argumenten op 
basis van sferische behaaglijkheid. Omdat een groot percentage van de ramen in het 
dak zit, krijgt HoTT de gewenste lichtinval en houdt het tegelijk een besloten karakter. 
De hoeveelheid openingen zijn in relatie met de context overeenkomstig, maar de 
compositie is contrasterend. Er is gekozen om de ramen enkel vanuit de interne 
organisatie te plaatsen, waardoor de gevel opgebouwd is uit uitzonderingen. Het vele 
licht binnen is vanuit behaaglijkheidsoogpunt een duurzaam argument, maar door 
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de slechte integratie verstoren de openingen de architectonische compositie van het 
gevelbeeld. 

Materialen 

Er zijn grofweg vijf materialen te zien die het gevelbeeld van HoTT 
bepalen: baksteen, hout, glas, pvp-p (een kunststof dakbedekking) en pv-panelen. 
Duurzaamheid heeft een belangrijke rol gespeeld in de keuze voor materialen. Zoveel 
mogelijk materialen komen uit de Benelux, waardoor de CO2 uitstoot door transport 
geminimaliseerd word. [Figuur 8] Verder zijn bijna alle wanden hol, om volgens 
Slimbouwen ruimte te kunnen bieden aan leidingen. De bakstenen in de gevel zijn de 
helft van de dikte van een normale baksteen en worden met een lichtgewicht mortel 
gestapeld. In totaal leveren dit soort oplossing voor HoTT een gewicht reductie op van 
circa 50% procent ten opzichte van een ‘normale’ nieuwbouwwoning. [Figuur 1] 

Ondanks de duurzame eisen die aan de materialen werden gesteld, is dit er niet 
direct aan af te zien. Een groot deel van de zichtbare materialen is bepaald door het 
beeld-kwaliteitsplan van de gemeente, waarin natuurlijke materialen verplicht zijn 
gesteld, met de voorkeur voor baksteen en hout. Het gebruiken van deze ‘traditionele’ 
materialen past in de visie van de bewoner, die een voorkeur had voor een duurzaam 
maar niet opvallend gebruik van materialen. Er is qua uiterlijk weinig tot geen 
verschil met de materialen die toegepast worden op de woningen uit de omgeving. 
De dakbedekking van kunststof is weliswaar van een ander materiaal, maar de kleur 
komt overeen met de antracieten dakpannen die andere woningen gebruiken. Het 
enige opvallende verschil zijn de zonnepanelen. [Figuur 7] Deze zijn relatief goed 
geïntegreerd in vergelijking met de andere cases: ze beslaan het gehele dakoppervlak 
en de ramen zijn tussen de zonnepanelen verwerkt in plaats van dat er een paar losse 
panelen tussen de ramen zitten. Maar omdat het een laag volume is én de hellingshoek 
zo is dat je er altijd op kijkt zijn de zonnepanelen hier toch erg aanwezig. Dit wordt 
nog eens benadrukt door het donkere uiterlijk en de reflecterende eigenschap. 

Qua compositie is gekozen om grote vlakken van hetzelfde materiaal toe te passen, 
waarbij de meeste gevels worden getypeerd door één materiaal. Alleen op de zuidgevel 
zijn meerdere materialen aanwezig, waardoor deze druk oogt. Het dak ligt hier vol met 
zonnepanelen en collectoren, maar de kunststoffen dakbedekking is ook nog zichtbaar. 
Er zitten ramen in het dak én in de gevel en waar voor het voorste vlak baksteen is 
gekozen wordt er hout toegepast op het achterliggende deel. [Figuur 9]

Binnen zijn veel van de wanden geverfd, alleen bij de aorta is gekozen om deze anders 
te materialiseren. De houten gevelbekleding wordt hier doorgetrokken naar binnen 
en op de vloer worden andere tegels toegepast dan in de rest van de woning. Dit is een 
bewuste keuze geweest om duidelijk te maken dat het hier om een duurzaam element 
gaat. 

“Eigenlijk is het een contradictio in terminis. Vanuit het Slimbouwen wil je het niet 
laten zien, maar omdat dit een proefproject is hebben we daar wel voor gekozen.”3  
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Ondanks één wat drukke gevel is bij HoTT over het algemeen de vervlechting 
tussen duurzaamheid en architectuur op het gebied van materialen goed gelukt. 
Onder andere door een reductie van materialen en de benodigde transportafstand te 
verkorten zijn bijna alle materialen relatief duurzaam. De voorkeuren van de bewoner 
en de eisen van de gemeente hebben geresulteerd in een woning die qua materialen 
vergelijkbaar is met de overige woningen van de omgeving. De ogenschijnlijk 
traditionele materialen leveren geen spannend ontwerp op, maar dit is dan ook niet 
de insteek geweest van de bewoners en architecten. De enige uitzondering is het dak 
met de zonnepanelen dat erg druk overkomt. Hier is ten behoeve van de energievraag 
duurzaamheid een storend element in het ontwerp geworden. 

Interieur 

In vergelijking met de andere cases heeft HoTT een relatief gesloten 
plattegrond. De aorta scheidt een aantal functies met een gesloten muur: aan de ene 
zijde de voornaamste functies voor overdag en aan de andere kant de slaapvertrekken 
met badkamer en de gastruimte. Het voordeel van deze compacte ruimtes is dat er 
minder warmte verloren gaat en de temperatuur per ruimte geregeld kan worden. 
Alleen de woonkamer en keuken hebben een open verbinding met de bovenliggende 
verdieping. Ondanks het warmteverlies is het voordeel van deze verbinding dat er licht 
naar binnen valt door het dak. 

Er wordt in HoTT geen stramien toegepast, maar wel een grid van systeemlijnen 
als hulp bij het indelen van de ruimtes. [Figuur 16] Dit levert een overzichtelijke 
plattegrond op waarin alles uitgelijnd is. De indeling vertoont echter geen aspecten 
van zonering. De meeste koude ruimtes zoals de slaapkamers zitten op de warme 
zuidkant, terwijl de woonkamer en keuken die vaak warmer mogen zijn, op het 
noorden gesitueerd zijn. [Figuur 5] 

De aorta is tijdens het bouwproces het verbindende element, maar in de plattegrond 
zorgt het voor een scheiding. Hoewel het open is aan de woonkamerkant, zit er een 
dichte muur aan de andere zijde. De materialisatie van de zowel de muur als deuren 
is van hout, waardoor het een monotoon en gesloten vlak wordt. Dit zorgt voor een 
strenge scheiding tussen de twee delen van de woning, wat enigszins kil aanvoelt in 
een woonkamer. De sequentie van hoe de ruimtes elkaar opvolgen is niet erg logisch. 
De verkeersruimte en aorta zijn altijd lege elementen die je moet doorkruisen om bij 
gebruiksruimtes te komen. En om in de slaapkamer te komen moet je altijd eerst door 
het kantoor, wat ook niet erg praktisch lijkt. [Figuur 15] 

Duurzaamheid speelt bij het interieur van HoTT enkel een rol in de sferische 
behaaglijkheid van de woning. Hoewel de aorta een interessant element is vanuit 
conceptueel oogpunt, wordt deze niet goed doorgezet in de architectuur. In plaats van 
een verbindend element is het een scheidend element geworden. De plaatsing van 
de ruimtes zorgt er verder voor dat er voor de opwarming geen gebruik kan worden 
gemaakt van de zon, deze werkt nu zelfs eerder tegen. De ramen in het dak zorgen 
ervoor dat er meer licht naar binnen valt op de anders donkere plekken, maar met 
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een betere zonering van de ruimtes waren deze dakramen waarschijnlijk helemaal 
niet nodig geweest. Duurzaamheid lijkt geen enkele rol te hebben gespeeld in de 
beslissingen voor het interieur. Er is op dit punt derhalve geen enkele relatie tussen 
duurzaamheid en architectuur. 

Flexibiliteit

Van origine was bedacht om de hoofddraagconstructie van staal te maken, 
waardoor de wanden makkelijk aan zouden kunnen worden gepast. Dit bleek echter te 
duur, waarna is gekozen voor een staalskelet van losse elementen. [Figuur 6] Deze is zo 
geconstrueerd dat er altijd twee elementen kunnen worden verwijderd om een gat van 
1,80 meter te maken. Op deze manier is nagenoeg alles in de woning aan te passen, 
maar het nadeel van dit systeem is dat hiervoor een stuk aan de gevel gesloopt moet 
worden. 

Van de flexibiliteit is weinig zichtbaar, het lijkt een traditioneel gebouwd huis te zijn. 
Hoewel er nagedacht is over de aanpasbaarheid van losse wanden, biedt de plattegrond 
weinig mogelijkheden om echt grote aanpassingen door te voeren. Daarmee is HoTT 
geslaagd in zijn poging, maar heeft het niet dezelfde mate van aanpasbaarheid zoals 
bijvoorbeeld bij Recht op Wind het geval is. 
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VILLA KOGELHOF 

Paul de Ruiter Architecten 
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1. Wanden 

De staal constructie, de dunne glazen wand en de 
open plattegrond zorgen voor een hoge mate van 
ruimtelijkheid ten opzichte van de dichte wanden. 
Op de meeste plekken is de constructie duidelijk 

zichtbaar, er worden geen dichte wanden tussen 
geplaatst om ruimte te scheiden. De staalconstructie 
zorgt ervoor dat de kozijnen van de ramen dun 
gedetailleerd kunnen worden. 
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2. Openingen 

Villa Kogelhof wordt gekenmerkt door de glazen 
gevel die volledig rondom loopt. In vergelijking 
met de andere casussen dus geen gesloten en open 
gevels. Er wordt rekening gehouden met oriëntatie 

van de woning door de lange gevel op het zuiden 
te richten, zo valt er zoveel mogelijk zonlicht naar 
binnen. 
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3. Volume 

De twee rechthoeken zijn door hun verhouding en 
losse plaatsing ten opzichte van elkaar niet erg 
duurzaam te noemen. Er wordt veel warmte verloren 
doordat de volumes geen gebruik kunnen maken van 

elkaars warmte. Het onderste volume is ingegraven 
en heeft een waterpartij op het dak liggen, wat wel 
zorgt voor thermische massa. 

1:600
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4. Zonering

Door het rechthoekige volume en het glas rondom 
de gevel worden de ruimtes niet op het zuiden of 
noorden georiënteerd. De indeling is dan ook meer 
op logica van de ruimte, sequentie en uitzicht 
ontworpen. Alle ruimtes liggen middenin de woning 
met de buitenste rand als looproute eromheen. De 
hoofdslaapkamer zit op het westen, een warme kant, 
maar hier is het zicht op de omgeving het mooist. 

5. Flexibiliteit

Hoewel de staalconstructie zelf redelijk flexibel 
en aanpasbaar is, is het ontwerp dat niet. Het is 
ontworpen als villa, het zal niet snel aangepast gaan 
worden. De materialen zijn gekozen zodat ze zo lang 
mogelijk mee kunnen gaan, maar niet zozeer dat ze 
aangepast kunnen worden. 
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6. Duurzame energiebronnen

De villa heeft 280 m2 zonnepanelen op het dak zitten, 
genoeg om meer te produceren dan de bewoners zelf 
nodig hebben. De gevel werkt als klimaatgevel en kan 
de warme lucht die in de zomer ontstaat afvoeren en 
opslaan in de WKO. De technische ruimte zit onderin, 

bereikbaar maar niet in de weg. Iets verderop, onder 
de grond, zit een ruimte voor de lucht- water wisselaar 
die de koude lucht van de vijver kan gebruiken als 
koeling in de warme periodes. 

1:600
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7. Duurzame materialen 

Dit heeft bij Villa Kogelhof geen rol gespeeld in het 
ontwerpproces. De materialen worden wel op hun 
stevigheid gekozen waardoor ze langer mee zullen 
gaan, maar verder zijn de toegepaste materialen niet 
duurzaam. 
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8. Materialisatie 

In de gevel zijn drie materialen zichtbaar: staal, 
beton en glas. Het glas bepaald het beeld van de 
villa, het staal en beton omlijnen en benadrukken 
het glas. De enige plek waar het staal echt opvalt 
is de V-vormige kolom en het beton alleen in de 
vijverbak. Qua compositie levert dit een strak een 
uitgedacht beeld op. 

9. Vlakken 

Het doorsnede profiel wat voor de gevel gebruikt 
wordt is door heel het zwevende blok gelijk. Een 
stalen rand steekt uit, daarachter komen de glazen 
puien en nog iets verder naar achter ligt het beton. 
Alle andere elementen zoals het trappenhuis en de 
V-vormige kolom liggen altijd verder naar achter. 

1:800
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10. Symmetrie

De woning is per vlak volledig rondom symmetrisch. 
Als geheel volume zijn alleen de lange gevels niet 
symmetrisch omdat de kolom en het trappenhuis 
hierbuiten vallen.  

11. Ritmiek 

De ritmiek in het gevelbeeld wordt bepaald door de 
breedte van de ramen, maar de constructie staat in 
een eigen ritme. Hierdoor valt het trappenhuis en de 
kolom niet in hetzelfde ritme als de ramen. 

1:800
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12. Zicht

De gevel is rondom volledig van glas, er zijn dus 
geen zwarte vlekken om weer te geven. 

13. Zichtlijnen

Door de volledig glazen gevel en de open 
plattegrond is praktisch overal door de woning heen 
én naar buiten te kijken. Enkel op plekken zoals de 
badkamers kan niet naar buiten worden gekeken, 
hoewel van de badkamer aan de hoofdslaapkamer 
wel de woonkamer zichtbaar is. 

1:400
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14. Routing

De buitenste rand wordt gebruikt als looproute, die 
op alleen de slaapkamers na, open is. Omdat de 
ruimtes middenin liggen zijn deze altijd van twee 
kanten bereikbaar, alleen de ingang van de trap 
vormt hierop een uitzondering. 

15. Ritmiek 

Er wordt een vierendeelligger gebruikt voor de 
constructie. De afstanden tussen de kolommen wordt 
bepaald door de grootte van de vertrekken. Alleen 
kleine delen van de badkamers vallen hierdoor 
buiten de toegepaste ritmiek. 

1:400
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Woningen omgeving Villa Kogelhof
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Omgeving Villa Kogelhof
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Villa Kogelhof

 
 Villa Kogelhof is een poging om een volledig zelfvoorzienende woning te 
ontwerpen, die zo slim en duurzaam mogelijk op zijn locatie staat. Met behulp van 
diverse duurzame technieken en oplossingen wordt ervoor gezorgd dat de bewoners 
wat betreft energie volledig zelfvoorzienend zijn. Voor de architecten was het doel om 
de zelfvoorzienende eigenschappen naadloos te verwerken in een ontwerp waarin de 
omgeving altijd aanwezig is. Daarom is het gebouw zowel van binnen als van buiten 
zo minimaal en eenvoudig mogelijk gehouden. Er is niets wat afleidt, waardoor de 
omgeving het beste tot zijn recht komt.  

Duurzaamheid is voor het architecten bureau van Paul de Ruiter een onderwerp met 
diverse thema’s, maar het “trekt altijd een rode lijn door het gebouw”.1 De nadruk is 
per project verschillend en kan variëren van technische tot sociale duurzaamheid. 
Daarbij spelen onderwerpen zoals gezondheid en aantrekkelijkheid in verschillende 
mate altijd wel een belangrijke rol. Andere aspecten, zoals duurzame materialen, 
zijn bijvoorbeeld voor Villa Kogelhof in veel mindere mate van belang geweest. De 
gebruiker en de functionaliteit van de woning zijn altijd in de grootste mate aanwezig 
in hun ontwerpen. 

“Niet de vorm, noch de techniek moet de focus zijn, maar de gebruiker. […] Duurzaamheid 
moet worden begrepen vanuit het gezichtspunt van de gebruiker.”2

De architecten ontwerpen van binnen naar buiten, zodat de functionaliteit van de 
woning voorop staat. Voor de woning is het zicht naar buiten een van de belangrijkste 
wensen van de bewoners geweest, wat resulteert in een volledig glazen gevel rondom 
het gebouw. De gevel zelf is vandaar geen doel op zichzelf, maar voornamelijk 
belangrijk met betrekking tot de positionering van het gebouw in zijn omgeving.

“Het gaat niet alleen maar over esthetiek, je wilt meer inhoud en diepte hebben in 
zo’n ontwerp. Dus het gaat niet alleen om de externe schoonheid, maar ook om de interne 
schoonheid.”3

Duurzaamheid mag een zichtbaar element zijn volgens de architecten. De waterpartij 
op de garage noemt Willem Jan Landman, architect bij Paul de Ruiter Architecten, 
als voorbeeld. Deze zorgt in de zomer voor koeling van de garage en is tegelijk een 
sterk visueel element in de architectuur. Aan de andere kant worden vele technische 
duurzame oplossingen, zoals de zonnepanelen, zo onzichtbaar mogelijk weggewerkt. 
Het totaalbeeld moet zowel extern als intern een prettig geheel worden om je in te 
begeven en in de buurt te zijn. 

Villa Kogelhof is niet gecertificeerd met behulp van een keurmerk, omdat dit voor 
een privé villa prijzig is en niet erg nodig wordt geacht door de architecten. Voor de 
opdrachtgevers was duurzaamheid en zelfvoorzienendheid geen eis, maar ging 



127

het meer over design. De architecten hebben dit in de opgave meegenomen. De 
grotere (kantoor) gebouwen van het architectenbureau worden wel praktisch altijd 
gecertificeerd. Ook nu is het bureau bezig met BREEAM en LEED door te voeren op 
het hoogste niveau. 

 “We vinden het interessant om een gebouw te laten certificeren, omdat het voorkomt dat 
iedereen kan roepen: ‘we hebben een duurzaam gebouw’. Zonder certificaat wordt het begrip 
duurzaamheid uitgehold.”4

Het nadenken over duurzaamheid begint vanaf het begin van een nieuw project 
en stopt niet na de oplevering. Bij Villa Kogelhof worden steeds nieuwe elementen 
bedacht zoals een windmolen en hoog rendement houtkachel op basis van het hout uit 
de omgeving, om het gebouw zo zelfvoorzienend mogelijk te maken. 

Volume 

Het volume bestaat uit twee delen, waarvan één zich onder de grond bevindt 
en de ander erboven  ‘zweeft’. Het bovenste deel is een open en lichte woonruimte, 
waarin de bewoner het gevoel heeft midden in de natuur te zijn. Beneden is een 
besloten ruimte, waarin de functies zitten die minder licht nodig hebben, zoals de 
garage en de technische ruimte. Aangezien de woning er een stuk grond van 26 
hectare bij heeft (allemaal oude landbouwgrond) is er weinig directe context om 
rekening mee te houden: de meest dichtstbijzijnde bebouwing zit 200 meter verderop 
en de eerste woningen pas na 400 meter. Deze ruimte en gebrek aan directe context 
heeft de architect gebruikt om een autonoom object neer te zetten. De moderne en 
minimalistische typologie van de woning valt goed op in het landschap, maar toch 
is het juist het gebrek aan detail dat ervoor zorgt dat het niet interfereert met het 
landschap. 

Het deel onder de grond is grotendeels onzichtbaar en het opgetrokken volume raakt 
de grond maar op een klein gedeelte. Het volume staat zo, ondanks zijn grote omvang, 
los in het landschap. Op de grond had dit volume waarschijnlijk een stuk zwaarder 
geoogd. Hiermee past het in de leegte die (nu nog) kenmerkend is voor de omgeving. 
De 70 000 bomen die geplant zijn in het omliggende landschap zullen er in de 
toekomst beslist meer een besloten karakter aan gaan geven. 

Villa Kogelhof wijkt het meest af van het ideale volume in vergelijking met de andere 
cases. [Figuur 3] De langgerekte vorm van de twee volumes zorgt weliswaar voor veel 
lichtinval, maar ook voor veel warmteverlies. Doordat de volumes los van elkaar zitten 
kan er tevens geen gebruik worden gemaakt van elkaars warmte. Het warmteverlies 
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dat hierdoor ontstaat wordt enigszins gecompenseerd door het feit dat het onderste 
volume ingegraven is en daardoor minder last heeft van temperatuurschommelingen, 
maar ook hier geldt dat het langgerekte volume voor meer warmteverlies zorgt 
dan wanneer was gekozen voor een compacter volume. De keuze voor het volume 
is voornamelijk op basis van vormentaal en het programma gekozen: de ruimtes 
liggen in de rechthoek in een logische sequentie. Op deze manier kunnen ruimtes 
makkelijker worden ingedeeld zonder afgesloten muren te maken. 

Eén lange gevel van het zwevende, langgerekte volume is georiënteerd op het zuiden, 
waar met de hoeveelheid toegepaste ramen maximaal gebruik kan worden gemaakt 
van de lichtinval. Hiermee wordt overdag bespaard op de hoeveelheid elektriciteit die 
nodig is voor kunstmatige verlichting. Het ingegraven volume kijkt naar het noorden 
over de vijver uit. Hierdoor krijgt het aanliggende kantoor de hele dag diffuus licht. 
Lichtinval lijkt dus het voornaamste argument te zijn om de woning zo te oriënteren. 

“Het gaat om een integrale manier van ontwerpen. Hoe kun je door middel van oriëntatie 
en vorm het zonlicht slim gebruiken, zonder dat het gebouw teveel opwarmt.”5

De keuze voor het volume en typologie wordt enkel vanuit architectonische 
overwegingen gedaan. Er is slechts bij een enkele strategie, zoals de oriëntatie, 
nagedacht over de duurzame implicaties. Qua volume past de woning weliswaar goed 
in de omgeving, maar er is niet te spreken van een relatie tussen duurzaamheid en 
architectuur in het ontwerp. 
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Open vlakken

De gevel van het bovenste volume bestaat bijna volledig uit glas, het middelste 
kleine verbindingsvolume is van semi-transparant glas en het ingegraven volume 
heeft één glazen pui op het noorden zitten. [Figuur 2] Verder zitten er nog vier ramen 
in het dak van de garage, onder de vijver, om daar licht binnen te laten. Wanneer het 
ingegraven gedeelte wordt meegerekend, is in totaal ruim 40 procent van de gevel van 
glas. Dit betekent dat het nog redelijk in de buurt ligt van de maximaal 35 procent 
norm die vaak wordt gesteld voor nieuwbouwwoningen. 

Het glas is het meest opvallende materiaal van de woning, door de hoeveelheid die er 
wordt toegepast. Daarnaast is glas in een natuurlijke omgeving een erg contrastrijk 
materiaal. Het spiegelende effect past echter wel goed bij het eveneens spiegelende 
water van de vijvers. Omdat het glas rondom het volledige volume is toegepast en het 
om een smal volume gaat, is het mogelijk om op sommige plekken dóór de woning 
heen te kijken. Samen met de constante, rustige ritmiek zorgt dit ervoor dat het lege, 
ruimtelijke karakter van zowel de omgeving als de woning benadrukt worden. Omdat 
het volume opgetild is, wordt het aan alle kanten omgeven door lucht. Hierin werkt 
de vijver op het onderste volume weer mee: door de reflectie lijkt de afstand tussen de 
twee volumes groter dan het in werkelijkheid is. Bij elkaar opgeteld gaat hierdoor de 
woning, ondanks de hoeveelheid glas, goed op in de omgeving.

“Het wordt steeds aantrekkelijker om in zonne-energie te investeren. Maar energie 
besparen is nog altijd beter. […] Mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar besparing door zo veel 
mogelijk natuurlijk daglicht te gebruiken. […] Ik vind het dus te gemakkelijk om te zeggen: ‘Ik 
heb een duurzaam gebouw, want ik heb zonnepanelen op mijn dak’. Daar zit ook nog een stap 
voor, van zo min mogelijk energie verbruiken”.6

De gevel werkt naar wens als klimaatgevel, 18 centimeter achter het glas kan een semi-
transparant scherm worden neergelaten, waardoor er een luchtspouw ontstaat. De 
warme lucht die hierin ontstaat tijdens warme dagen wordt afgezogen en opgeslagen in 
de WKO onder de grond. Dit kan vervolgens in koude periodes weer gebruikt worden 
om de woning op te warmen.

“We maken natuurlijk een glazen doos, die in de zomer erg heet wordt, dus je moet 
ervoor zorgen dat die koel blijft. Maar de warmte van de zon vinden we erg interessant, want 
die kan je weer gebruiken om je tapwater te verwarmen of de luchtbehandeling van de andere 
ruimtes te verwarmen. Dus die warmte willen we graag vasthouden.”7

Door de zonwering niet buiten maar binnen te plaatsen kan op een actieve manier de 
opwarming van de zon duurzaam gebruikt worden. Hierdoor zijn geen overkappingen 
nodig, wat ten goede komt aan de minimalistische uitstraling. Het scherm zorgt er op 
het moment dat het is neergelaten echter wel voor dat er niet meer van buiten naar 
binnen gekeken kan worden, waardoor de woning er een stuk massiever uitziet.8 Van 
binnen is nog wel goed naar buiten te kijken door de hoge mate van perforatie in het 
scherm. 
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De argumenten voor de hoeveelheid en de plaatsing van het glas lijken zowel op 
architectuur, behaaglijkheid en duurzaamheid te zijn gestoeld. Het glas past in de 
leegheid van de omgeving. Het zou weliswaar duurzamer zijn geweest om niet overal 
glas toe te passen, alleen al omdat glas van zichzelf een onduurzaam materiaal is om 
te produceren, maar de keuze lijkt juist te zijn afgewogen. Het comfort komt niet ten 
koste van duurzaamheid, integendeel, het voorkomen van te warme ruimtes resulteert 
in de opslag van warme lucht die in koude periodes weer gebruikt kan worden. 
Door het toepassen van de klimaatgevel vervlechten de architectuur van de glazen 
puien zich met duurzame waarden. Het gaat dus om een goede vervlechting van 
duurzaamheid en architectuur. 

Materialen 

Er zijn drie materialen zichtbaar: glas, beton en staal. [Figuur 8] Hoewel 
glas het meest zichtbare element is, zit er verhoudingsgewijs veel meer beton in het 
gebouw. Achter de materiaalkeuze zit enkel een architectonische visie en weinig 
duurzaamheidsoverwegingen, geen enkel van de gebruikte materialen is echt 
duurzaam te noemen. [Figuur 7] De duurzame technologie die in de woning verwerkt 
zit, is zoveel mogelijk uit het zicht weg gewerkt. De installatie van de WKO zit in een 
technische ruimte onderin, de klimaatgevel is alleen zichtbaar wanneer het te warm 
wordt in de woning en de 280 m2 zonnepanelen zijn weggewerkt achter de dakrand. 
De vijver op de garage is het enige zichtbare duurzame element: het werkt als koelend 
element in warme periodes en wordt gebruikt in combinatie met een luchtwater 
wisselaar om met de koude lucht binnen te kunnen koelen. [Figuur 6]

De compositie van de materialen is net zo strak en eenvoudig gehouden als het 
volume. Het in overvloed aanwezige glas wordt gekaderd door randen van beton en 
staal. Er is altijd slechts één materiaal per vlak aanwezig en tussen de verschillende 
materialen zit altijd een diepteverschil. [Figuur 9] Dit levert overal symmetrische 
vlakken op, zowel horizontaal als verticaal. [Figuur 10] De ritmiek die wordt 
aangehouden in de gevel wijkt af van het ritme van de constructie. Deze is namelijk 
gebaseerd op de programmatische functies en niet op de glazen puien. Daardoor 
passen het trappenhuis en de V-vormige kolom niet in de ritmiek van de gevel, maar 
dit valt in de praktijk niet op door het diepteverschil tussen de vlakken. [Figuur 11] 

Er lijkt weinig relatie tussen duurzaamheid en architectuur te zijn betreffende de 
keus voor materialen. De materialen zelf zijn weinig duurzaam en de benodigde 
hoeveelheden zijn ook verre van duurzaam te noemen. De duurzame technologieën 
die er wel in zitten worden zoveel mogelijk verborgen in plaats van geïntegreerd. 
Alleen de vijver is altijd zichtbaar (en het zonwerende scherm alleen op warme 
periodes). 
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Interieur 

Net zoals bij Recht op Wind is de open plattegrond niet direct een duurzame 
oplossing. Het zorgt ervoor dat altijd alle ruimtes opgewarmd moeten worden, terwijl 
misschien alleen de woonkamer in gebruik is. De enige ruimtes die afgesloten kunnen 
worden zijn de keuken en de slaapkamers. [Figuur 14] De open plattegrond en de 
plaatsing van de muren op de noord-zuid as zorgt er verder wel voor dat het invallende 
daglicht alle ruimtes makkelijk kan bereiken. Gedurende de hele dag valt er licht in 
de voornaamste leefruimtes: de woonkamer, keuken en eetkamer. Qua zonering is het 
opvallend dat de slaapkamer op het westen is georiënteerd, omdat deze in de avond 
nu het meeste opwarmt en in de ochtend juist geen licht krijgt. Deze keuze is gemaakt 
omdat het westen het mooiste uitzicht biedt over de omgeving. De badkamer ontvangt 
in de ochtend wel zon door het glas van de patio heen. [Figuur 4] 

“Als je binnen bent kan je de natuur aanschouwen. Het is heel dik glas omdat je veel 
kracht op dat glas krijgt. Daardoor hoor je helemaal niks van de buitenkant. Je ziet alleen maar 
natuur, alleen maar uitzicht en niemand kan bij je naar binnen kijken. Je krijgt er een soort zen-
achtig gevoel van rust.”9 

De woonkamer middenin de ruimte plaatsen is niet ideaal voor de sequentie van de 
ruimtes, er zal hier nu vaak voorbij worden gelopen zonder deze te gebruiken. Het is 
een ruimte die wel noodzakelijk is, maar op de avonden na niet dermate veel gebruikt 
wordt. 

De afscheidingen tussen de verschillende ruimtes zijn relatief conventioneel. De 
slaapkamers zijn af te sluiten met een deur en ook de keuken is een losse ruimte in 
verband met geuren. Deze interne scheidingen zijn een groot verschil met hoe de 
externe scheidingen worden toegepast; waar de volledig glazen gevel er voor zorgt dat 
de woning van buiten volledig open lijkt, is het van binnen qua organisatie een relatief 
traditionele woning. 

Er lijkt qua plaatsing van de ruimtes voor de duurzaamheid voornamelijk te zijn 
nagedacht over de lichtinval en niet zozeer de opwarming van de ruimtes. De 
lichtinval is echter volgens Paul de Ruiter het lastigste aspect om aan te pakken, wat 
de grote hoeveelheid glas verklaart.10 Er is behalve de lichtinval, waar een goede 
vervlechting wordt gevonden tussen architectuur en duurzaamheid, niet nagedacht 
over de duurzame implicaties van het interieur. 

Flexibiliteit 

De woning is niet gebouwd om te transformeren, omdat deze als villa is 
gebouwd volgens de architecten. Er worden wel zoveel mogelijk stevige, en daarmee 
duurzame, materialen gebruikt. Door de stalen constructie is alles goed te repareren, 
maar echt aan te passen is het niet. Zo zijn elementen uit de gevel makkelijk te 
vervangen, maar de betonnen vloer met epoxy afwerking is dan weer onmogelijk om 
‘even’ te repareren. [Figuur 5] 
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VILLA WELPELOO

Superuse Studios
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Enschede, Overijssel, 2009
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1. Wanden 

Hoewel Villa Welpeloo net zoals alle andere casussen 
een open plattegrond heeft, zorgt de amorfe vorm 
hier wel ervoor dat er veel materiaal nodig is. Op de 
plekken van de ramen er relatief weinig materiaal 
og door de staalconstructie. De dichte wanden zijn 
voornamelijk dik door het gebruikte isolatiemateriaal, 
maar wegen niet buitenproportioneel veel. 

2. Openingen 

De meeste openingen zitten veruit op de zuid en 
westgevel, hier kan zoveel mogelijk licht en warmte 
worden benut ten behoeve van de woonvertrekken. 
Op het noorden en oosten zitten een aantal ramen, 
maar het grootste deel daarvan wordt gebruikt om 
daglicht binnen te krijgen, niet zozeer voor zicht of 
warmte. 
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3. Volume 

Het volume is opgedeeld in orthogonale 
tweedimensionale vlakken die resulteren in een 
amorfe vorm. Hoewel de woning redelijk vierkant 
is en daardoor in de buurt komt van de optimale 
verhoudingen, zijn alle uitsteeksel juist nadelig voor 
warmtebehoud. Enerzijds is de woning dus redelijk 
compact gehouden, maar dit voordeel verliest het 
weer door de amorfe vorm. 

4. Schaduw elementen

Het volume heeft op meerdere plekken overstekende 
luifels in het ontwerp zitten, die voor schaduw 
zorgen op de plekken waar het meeste zon valt. Op 
deze manier compenseert de villa de extra warmte 
die binnenkomt door de grote raampartijen. Op de 
begane grond zit er een luifel op de woonkamer en 
op de bovenste etage zitten grotere overstekken 
omdat hier de slaapkamers gesitueerd zijn. 

1:400 1:400



142

5. Zonering 

De zuidelijk en westelijk gelegen delen vangen 
het meest zonlicht; hier zitten de meest gebruikte 
functies voor overdag: woonkamer, eetkamer, 
kantoor en keuken. Op de (koude) noordkant zit 
alleen de garage en op de eerste etage grenst hier 

de hal aan. Op het oosten zit op de begane grond het 
gastenverblijf en op de eerste etage de slaapkamer 
van de bewoners, die hierdoor in de ochtend zonlicht 
hebben. 

1:400
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6. Flexibiliteit 

De woning heeft een volledige staalbouw constructie, 
waarmee de amorfe structuur van het volume kon 
worden gerealiseerd. De vorm en constructie zijn 
praktisch wanneer er in de toekomst eventueel 
delen aangebouwd moeten worden. De dichte 

muren zijn eventueel te verwijderen of aanpasbaar. 
Op de tussenverdieping en de eerste etage zijn 
uitsparingen gemaakt om in de toekomst gebruik 
te kunnen maken van een lift mochten de bewoners 
slecht ter been zijn. 

1:400
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7. Duurzame energiebronnen

Deze zijn er niet. Hoewel de bewoners graag een 
eigen WKO hadden gehad, moest er vanuit de 
gemeente verplicht warmte afgenomen worden van 

de warmtekracht centrale. Woningen uit de omgeving 
hebben wel zonnepanelen op het dak maar zonder 
uitzondering zijn deze uit het straatbeeld gehouden. 

1:400
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8. Duurzame energiebronnen

Het hergebruiken van zoveel mogelijk lokale 
materialen is bepalend geweest voor het ontwerp 
van Villa Welpeloo. Uiteindelijk is ruim 60 procent 
van de materialen hergebruikt die niet verder dan 15 
kilometer uit de buurt komen. In grote mate gaat het om 

de staalconstructie, houten constructie elementen 
en de houten gevelelementen. Verder vooral kleine 
delen, zoals oude reclameborden die verwerkt zijn in 
de keukenkastjes. 

Hergebruikt hout

Hergebruikt staal

Hergebruikt hout

Hergebruikt hout

Hergebruikt glas

Gerecycled plastic

Hergebruikt staal

1:400
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9. Materialisatie 

Het beeld in de gevel wordt voornamelijk bepaald 
door hout en glas. Staal en beton worden gebruikt 
voor horizontale elementen. Een rand beton loopt  
onderlangs de woning bijna helemaal rondom. De 
stalen frames worden gebruikt tussen de houten 
latten. In alle gevels zijn alle materialen zichtbaar, 
alleen waar de nadruk op ligt verschilt per gevel. 

10. Vlakken 

Door de amorfe vorm liggen veel vlakken op een 
verschillende afstand. De overstekken creëren nog 
eens extra veel diepte. 

1:400
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11. Symmetrie

De amorfe vorm is zelf verre van symmetrisch, enkel 
sommige raampartijen worden gespiegeld. Een 
opvallend element wat nog wel gespiegeld wordt is 
de omliggende luifel bij de entree. Hoewel de linker 
luifel iets verder uitsteekt is dit het enige element 
van de vorm dat wordt gespiegeld. 

12. Ritmiek 

Hoewel de woning geen constante ritmiek aanhoud 
is de woning wel ontworpen met systeemlijnen. Deze 
wordt constant aangehouden in de vorm en bepalen 
ook de plaatsing van de ramen. De meest opvallende 
uitzondering is dat het volume op de zuid gevel iets 
verder uitsteekt dan de systeemlijnen. 

1:400
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13. Zicht

De woning kan op elke gevel, behalve de noordzijde, 
naar buiten kijken. De noordgevel heeft hogerop 
wel enkele kleine ramen zitten, maar die zijn 
voornamelijk voor lichtinval. Door de amorfe vorm 
kan er op veel plekken op de eigen gevel worden 
gekeken waardoor er weinig zwarte plekken zijn. 

14. Zichtlijnen

De open structuur van de plattegrond zorgt ervoor 
dat er intern op veel plekken door de woning heen 
gekeken kan worden. Naar buiten is veel zicht, maar 
hier wordt door de dichtbebouwde omgeving niet 
veel gebruik van gemaakt. De ramen zorgen ervoor 
dat de woning geen gesloten blok is. 

1:400
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15. Routing

Net zoals in alle andere casussen een open 
plattegrond, echter wel een met hoogteverschillen 
erin. Na binnenkomst is het eerste deel gelijkvloers, 
maar de keuken en het kantoor liggen drie treden 
hoger. De kleine trap is helemaal bovenin tegen de 
wand aan geplaatst, waardoor de routing niet rond 
loopt, maar altijd met een hoek erin. 

16. Ritmiek 

Net zoals in de gevels volgt de plattegrond ook 
grotendeels de systeemlijnen die zijn aangehouden. 
Enkel op sommige plekken zoals bij de badkamer 
van het gastenverblijf zitten uitzonderingen. 

1:400
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Woningen omgeving Villa Welpeloo
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Omgeving Villa Welpeloo
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Villa Welpeloo 

Het ontwerp van Villa Welpeloo is gebaseerd op het hergebruiken van (afval)
materialen uit de directe omgeving. De materialen worden zo veel mogelijk in hun 
oorspronkelijk staat gebruikt, zodat er weinig energie in het proces gaat zitten van 
omvormen tot nieuw product. 

 “De milieu-impact door de hele levenscyclus wordt niet direct verlaagd, maar wel 
opgerekt. Wat dat betreft is er eerder sprake van duurzaam in de zin van durable dan in de zin 
van sustainable.”1

Hiervoor is de term Superuse gebruikt, waarvan ondertussen ook het 
architectenbureau de naam heeft overgenomen (voorheen 2012Architecten). In 
tegenstelling tot de Cradle to Cradle strategie (C2C) die Recht op Wind hanteert, 
waarbij praktisch alleen maar nieuw materiaal wordt gebruikt, wordt in Villa Welpeloo 
de ‘rommel’ die er nu nog is ‘slim’ hergebruikt. Beide strategieën delen het ideaal dat 
afval eigenlijk niet bestaat, alleen past C2C dat toe op nieuwe materialen die in de 
toekomst geen afval veroorzaken, en Superuse op het huidige afval.

“In een debat begin dit jaar veegde Michael Braungart, een van de stichters van de 
Cradle to Cradle beweging, 2012 de mantel uit. Want volgens Braungart heeft hergebruik alleen 
zin als het om materialen gaat waar het milieu niet onder lijdt. Jeroen Bergsma van 2012 
riposteert: “Windturbines worden steeds sneller vervangen. Ze versnijden en als speeltoestellen 
gebruiken [refererend naar Wikado, een ontwerp van 2012Architecten] lijkt me beter voor het 
milieu dan verbranden. Want dat is het alternatief.””2

Duurzaamheid komt in Villa Welpeloo pragmatisch tot stand. Er worden geen 
technische oplossingen gebruikt voor het energieverbruik zoals zonnepanelen en 
collectoren, die qua materiaal erg milieuvervuilend zijn. Het idee is daarentegen om 
zo min mogelijk energie te gebruiken, door hergebruikte materialen met zo weinig 
mogelijk bewerkingen toe te passen en deze zo weinig mogelijk te transporteren. 
Actieve oplossingen daartegenover worden door de architecten niet uitgesloten, maar 
door de opdrachtgevers soms als te duur bevonden.3 

De architecten vinden de vraag welke meerwaarde duurzaamheid heeft interessanter 
dan het puur als vormgevend element te zien. Het wordt dan ook niet gezien als een 
op zichzelf staand doel, maar als een vanzelfsprekendheid die logisch is om bij de 
vormentaal te betrekken.4 Als ontwerpstrategie vergt dit een andere benadering naar 
het ontwerpproces. Omdat het ontwerp dusdanig afhankelijk is van de beschikbare 
oude materialen, moeten de vorm en afmetingen van de ruimtes hierop afgestemd 
worden. Bij de andere case studies worden ook wel duurzame materialen gebruikt, 
maar omdat het daarbij om nieuwe materialen gaat vergt dit minder van dit soort 
aanpassingen in het ontwerp.  
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“Een architect kiest normaal gezien een vorm als strategie voor zijn ontwerp. Onze 
definitieve ontwerpen zijn het resultaat van wat we aan materiaal vinden.”5

Het hergebruik van materialen is dus leidend bij het ontwerpproces, maar het wordt 
geen dogma; ruimtelijkheid en organisatie zijn belangrijker.6 Ook als een vorm al 
gekozen is en behouden moet blijven, kunnen er later andere materialen worden 
gekozen. Hoewel minder interessant voor de vormentaal van duurzaamheid, maar 
daardoor is het omgekeerde proces ook mogelijk, eerst vorm en dan materiaal. 

“Het Superuse-concept is interessant voor opdrachtgevers die niet zozeer 
geïnteresseerd zijn in het behalen van een score of certificaat, maar het duurzame karakter van 
het project duidelijk zichtbaar willen maken en er ook een verhaal bij willen vertellen.”7

Het grootschalig hergebruiken van materialen volgens het Superuse concept is nu 
nog redelijk tijdrovend en kostbaar. Een zogeheten ontwikkelde oogstkaart, waarop 
potentiële bouwmaterialen uit de omgeving worden weergegeven, zou hier echter 
verandering in moeten brengen. Het is een soort online marktplaats voor afgeschreven 
en tweedehands materiaal. Bedrijven en particulieren kunnen hier gebruik van maken. 
Het wordt dan makkelijker om restmaterialen te vinden en deze vanaf het begin mee 
te nemen in het ontwerpproces. 

“Het belangrijkst is de (h)erkenning dat hergebruik meerwaarde levert.”8

Volume 

De villa staat in een nieuwbouwwijk in Enschede, op de plek waar in 2000 de 
vuurwerkramp plaats vond. Hierdoor kwam er een groot terrein, midden in de stad, 
opeens braak te liggen. Als duurdere woningwijk is dit door de gemeente herbestemd 
met ruimte voor architectuur. In de wijk staan ontwerpen van diverse bekende 
architecten zoals SeARCH & OMA, Claus en Kaan, Benthem Crouwel Architecten en 
Architecten Cie. Ondanks de mate aan grote namen en indrukwekkende architectuur 
is er echter weinig binding tussen de verschillende woningen. Er staat van alles: 
‘traditionele’ nieuwbouwwoningen, Modernistische witte kubussen en Prairiestijl 
woningen. Er is geen enkele overeenkomst te vinden waaraan alle woningen voldoen. 
De hoogte, vorm, typologie, afstand tot de weg, materiaalgebruik, dakvorm, oriëntatie; 
alles is anders. Elke woning staat als een autonoom object in zijn omgeving; het doet 
bijna Belgisch aan. 

Ondanks de grote verscheidenheid aan typologieën is Villa Welpeloo alsnog redelijk 
uniek. Zowel qua vormentaal als in het consequent doorzetten van hout in de gevel 
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onderscheidt het zich van de andere woningen. Door de vuurwerkramp is een groot 
deel van de woningen kapot gegaan of zo beschadigd dat ze gesloopt moesten worden. 
Er zijn daarom weinig tot geen omliggende gebouwen die ouder zijn dan 2000. Dit 
biedt de mogelijkheid om volledig contextloos te ontwerpen, zeker omdat er bijna geen 
opgestelde regels lijken te zijn vanuit de gemeente. In het geval van Villa Welpeloo zijn 
de gebruikte lokale materialen de enige directe link met de omgeving die overblijft. 

De vorm van het volume kwam van de oorspronkelijk gebruikte constructie van 
spoorbielzen die in Enschede naast het spoor lagen.  

“Opgevat als een massief houten wandconstructie vormden deze bielzen orthogonale 
tweedimensionale vlakken waarmee een driedimensionaal volume werd gevormd.”9

Ondanks dat de architecten van dit materiaal zijn afgestapt (wens van de 
opdrachtgever), is ervoor gekozen om de vorm en opbouw te behouden en met de 
staalconstructie van de weefmachine uit te werken. De amorfe vorm van de woning 
toont duidelijk alle verschillende ruimtes, wat erg doet denken aan de form follows 
function strategie. Het volume komt behoorlijk in de buurt van het duurzame ideaal 
van 1:1:1, waardoor er minder warmte verloren gaat. Maar door alle verschillende 
uitstekende delen ontstaan er meer losse ruimtes en geveloppervlak, wat niet alleen 
meer materiaal vraagt, maar ook meer warmteverlies betekent. [Figuur 3] De insteek is 
enerzijds dus duurzaam te noemen omdat de materialen anders weggegooid zouden 
worden, maar de vorm zelf is weinig duurzaam. 

De woning is in vergelijking met de omliggende bebouwing wat verder naar achteren 
op het plot geplaatst, om een grotere tuin op het zuiden te creëren. Ook de meeste 
open delen in de gevel zijn richting het zuiden geplaatst om goed gebruik te kunnen 
maken van de zon en het uitzicht. De woning is georiënteerd in dezelfde richting als 
de achterliggende woningen, maar door de rondgaande weg en het gebrek aan een 
structuur lijken alle woningen, ook villa Welpeloo, vrij in de omgeving geplaatst te 
zijn. 

Het volume heeft meerdere overstekende luifels die schaduwen werpen op de 
achterliggende raampartijen. Hierdoor hoeft er in warme periodes minder actief 
gekoeld te worden. De overstekende delen benadrukken de amorfe vorm door nog 
meer diepte in de vlakken te creëren. [Figuur 4] 

De woning is lastig in relatie met de context te zien, simpelweg omdat er weinig 
context is. Alle omliggende woningen zijn rond dezelfde periode gebouwd zonder 
duidelijke regels omtrent vorm, materiaal of plaatsing. De oriëntatie van de woning 
toont met betrekking tot de context een goede vervlechting van duurzaamheid en 
architectuur. De woning houdt dezelfde oriëntatie aan als de omliggende woningen, 
maar door de woning wat hoger op het plot te plaatsen en de breedste gevel op het 
zuiden te richten maakt het optimaal gebruik van de zon. De vorm van het volume 
zelf is voornamelijk op basis van architectonische argumenten ontworpen. Hoewel 
van origine de materialen leidend waren voor het ontwerp, is in het proces voor 
een ander materiaal gekozen terwijl de vorm behouden bleef. De insteek begon 
redelijk duurzaam door de hergebruikte materialen als basis te nemen, maar in 
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de gerealiseerde vorm zit uiteindelijk geen verbinding tussen architectuur en 
duurzaamheid. Door alle uitstekende delen is veel materiaal nodig en ontstaat er 
veel warmteverlies, waardoor de vorm zelf weinig duurzaam is. De luifels tonen dan 
weer een goede vervlechting tussen duurzaamheid en architectuur. Ze zorgen voor 
schaduwen waar nodig, maar passen ook bij de amorfe vorm van het ontwerp. 

Open vlakken 

Net zoals alle andere casussen worden ook hier redelijk veel ramen gebruikt. 
Het grootste deel hiervan zit op het zuiden, westen en oosten. Slechts een paar kleine 
ramen zijn op het noorden geplaatst. Er worden veel hoge ramen toegepast die 
zicht geven op de omgeving, maar ook meerdere kleine, hooggeplaatste ramen, die 
ervoor zorgen dat overdag bijna overal daglicht naar binnen valt. [Figuur 2] Hoewel 
hierdoor minder verlichting van armaturen nodig is, zijn ramen zijn ook een bron van 
warmteverlies. In tegenstelling tot de andere casussen wordt dit niet gecompenseerd 
door technische oplossingen. De opdrachtgever wilde weliswaar graag een eigen 
WKO, maar dit mocht vanuit de gemeente niet. In plaats daarvan moest de warmte 
afgenomen worden van een collectieve warmtekrachtinstallatie. [Figuur 7] In de zomer 
wordt een groot deel van de ramen bedekt door overstekende luifels. De schaduwen 
die deze op de ramen werpen gaat grotendeels de oververhitting tegen, maar helaas 
bleek dit te weinig te zijn om de ruimte echt koel te houden. Dit is opgelost door 
aluminium lamellen toe te passen, zoals die ook in kassen worden gebruikt.10 
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Hoewel de grote hoeveelheid ramen de mogelijkheid geeft om veel naar buiten te 
kijken, is hun voornaamste functie lichtinval. De hoge bebouwingsdichtheid van de 
wijk maakt het oncomfortabel om een volledig glazen doos te creëren. De vorm draagt 
aan een oplossing hiervoor bij: door de verschillende uitstekende elementen kan er 
genoeg licht naar binnen vallen, maar kijken omstanders niet zomaar naar binnen. 
[Figuur 14] De enige kant die vanbinnen op geen enkele manier zichtbaar is, is de 
noordzijde. Dit is de koudste kant van de woning, waar normaal gesproken de meeste 
warmte verloren gaat. Hier zijn dan ook de ruimtes geplaatst die de minste warmte en 
het minste daglicht nodig hebben, zoals de garage en bibliotheek. In de situering staat 
deze noordzijde door de hogere plaatsing van de woning op het plot dichter tegen de 
weg en andere bebouwing aan, wat het de minst interessante kant maakt om tegenaan 
te kijken. [Figuur 13] 

De compositie van de openingen volgt net zoals de vorm van het volume de 
programmatische functies. Er is geen constante zichtbaar die de plaatsing logisch 
maakt. In tegenstelling tot HoTT worden hier echter wel alle ramen in het ritme van 
de systeemlijnen gehouden en worden een aantal raampartijen gespiegeld. Ondanks de 
‘toevallige’ plaatsing voor de buitenstaander, levert het dan ook geen chaotisch beeld 
op. [Figuur 12]

De hoeveelheid ramen wordt voornamelijk gebruikt om veel lichtinval in de woning te 
hebben. Er is rekening gehouden met de klimatologische effecten die de oriëntatie met 
zich mee brengt: de meeste ramen zitten op het zuiden om meer zonlicht en warmte 
binnen te halen en het ontwerp voorkomt oververhitting door de verschillende luifels. 
Ook architectonisch wordt er rekening gehouden met de compositie van de ramen, 
die het ontwerp van het volume volgen. Hoewel de grote hoeveelheid ramen in de 
koude periodes voor meer warmteverlies zorgen en dit niet gecompenseerd kan 
worden met technologie, is het totaalbeeld van de openingen een goede vervlechting 
van duurzaamheid en architectuur. Op beide fronten wordt er goed nagedacht over de 
consequenties en ze zitten elkaar niet in de weg. 

Materialen 

Lokaal hergebruikte materialen zijn de belangrijkste leidraad geweest voor het 
ontwerp van Villa Welpeloo. In totaal is 60 procent van het gebouw van afvalmateriaal 
gemaakt. In grote mate gaat het hierbij om de staalconstructie, houten constructie, 
houten gevelbekleding, vloeren en het isolatie materiaal. [Figuur 8] Het totaalbeeld van 
de woning wordt bepaald door vlakken van hout en glas, met enkele randen en lijnen 
van beton en staal. Dat het om hergebruikte materialen gaat valt eigenlijk niet op: pas 
wanneer je er aandacht aan gaat besteden is het bijvoorbeeld zichtbaar dat de houten 
planken rond aflopen.

 “We hebben graag dat je niet direct ziet dat het hergebruikt materiaal is, maar het 
moet wel herkenbaar blijven.”11

De buitenafwerking van de gevel is van gebruikt kabelhaspelkernhout dat tien jaar 
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lang in de assen van kabelhaspels zat. De grote ronde wielen aan de buitenkant van 
de haspels zijn na een jaar of tien vaak rot of helemaal kapot. De houten assen zien er 
dan daarentegen nog erg goed uit en het hout is al helemaal gedroogd en uitgewerkt. 
Deze zijn voor de woning geplatoniseerd12 en vervolgens gebruikt als gevelelementen. 
Na verloop van tijd zullen de panelen meer gaan vergrijzen. De lengte van de assen is 
verder bepalend geweest voor het ritme in de gevelplaten. 

Ongeveer 90 procent van draagconstructie is gemaakt van een uit gebruik geraakte 
weefmachine uit 1989.13 Dit is een restant van het imago van Enschede, dat vroeger 
een textielstad was14. De rest van de constructie zijn houten liggers uit een gesloopt 
gebouw. De villa is uiteindelijk tien centimeter smaller geworden dan ontworpen, 
omdat de bruikbare lengte van de stalen balken korter was dan gedacht.15 

Het hergebruik van materialen is ook in het interieur doorgezet. Zo komt het 
plaatmateriaal van de keuken en kasten van oude reclameborden en zijn in de 
badkamer de wandplaten van gerecycled plastic van donkere koffiefilters gemaakt. 
Dit levert een natuursteenachtig materiaal op, alleen dan zachter en minder koud. De 
enige nieuwe elementen zijn de fundering, vloer van de begane grond, installaties, 
dakisolatie en de gestucte gipsplaten.16

Om een overzicht te maken waar alles vandaan komt, is er op voorhand een 
‘oogstkaart’ gemaakt, waarop potentiële bouwmaterialen uit de omgeving worden 
weergegeven. Hiervoor is gezocht in een radius van 15 km rondom het bouwkavel, 
deels om de kosten te drukken en deels om de CO2 uitstoot zo laag mogelijk te 
houden. Hoewel alle materialen uit de omgeving komen, zijn het geen materialen die 
terug te zien zijn in de andere gebouwen van de omgeving. In zowel de omringende 
nieuwe als enkele oude gebouwen wordt voornamelijk baksteen gebruikt.

In vergelijking met de andere casussen gebruikt Villa Welpeloo relatief veel materiaal. 
Dit komt onder andere door de dikkere muren, de amorfe vorm die meer materiaal 
vraagt en de constructie die over gedimensioneerd is, omdat er geen garantie op het 
dragend vermogen gegeven kon worden. [Figuur 1] De compositie van materialen 
levert veelal een eenduidig beeld op. De grote vlakken zijn van hout en het glas is 
altijd iets naar achteren geplaatst, waardoor het omkaderd is door het hout. Alleen 
bij de ingang en het kantoor is het glas niet omkaderd door hout en is er meer staal 
zichtbaar. Alle houten latjes zijn verticaal geplaatst  de horizontale belijning wordt 
door het beton en staal verzorgd, waardoor de vorm beter benadrukt wordt. [Figuur 9] 
Bij de ingang wordt een houten element gespiegeld, maar verder zijn het voornamelijk 
de ramen die zorgen voor herhaling en ritmiek in de gevel. [Figuur 11]

De duurzame insteek om zoveel mogelijk hergebruikt materiaal toe te passen heeft niet 
geresulteerd in een cliché duurzaam ogende woning. De compositie van materialen 
en het subtiel toegepaste staal zorgen ervoor dat de houten gevel onderdeel is van 
het ontwerp. Het valt niet direct op dat het om hergebruikte materialen gaat, maar 
het wordt ook niet verborgen. De relatie tussen duurzaamheid en architectuur is hier 
verder extra expliciet, omdat het materiaal in eerste instantie de vorm heeft gedicteerd. 
Het gaat dus om een goede vervlechting van beide disciplines. 
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Interieur

Vergelijkbaar met de andere cases heeft de woning een open plattegrond, 
waarbij woonkamer, eetkamer, keuken en werkruimte in elkaar overvloeien. Er 
zijn twee woonlagen en één tussenlaag, die dient als kunstopslag voor de bewoners. 
Een lange trap, redelijk centraal in de woning maar uit het zicht, verbindt alle lagen 
met elkaar. De hoogte van het plafond is op de begane grond verschillend: het 
schilderijendepot op de tussenverdieping zorgt voor een verlaging boven de eetkamer, 
waar het kantoor en de entree juist hoger zijn. Er zitten verder ook niveauverschillen 
in de vloer op de begane grond. Er is een lager gelegen deel voor het gastenvertrek en 
de entree en er is een klein opstapje van drie treden om bij de keuken en werkruimte 
te komen. Door al deze subtiele hoogteverschillen wordt er ondanks de open 
plattegrond, toch een duidelijke scheiding gemaakt tussen de verschillende ruimtes. 

Dit is de enige woning van de behandelde casussen waarbij de slaapkamer en 
badkamer op een andere verdieping zitten dan de woonvertrekken. Het gastenverblijf 
daarentegen is wel op de begane grond gesitueerd. Qua zonering worden alle 
woonvertrekken – woonkamer, eetruimte, keuken en kantoor – op het zuiden en 
westen geplaatst. [Figuur 5] Deze kant van de woning warmt het meest op door zonlicht 
waar de ruimtes gebruik van kunnen maken. De slaapkamer boven is dan weer op het 
oosten georiënteerd om gebruik te maken van het ochtendlicht en ruimtes die minder 
licht nodig hebben zoals de garage, zijn allemaal op het noorden geplaatst. 
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De interne routing is redelijk complex: er zijn overal hoekjes en vaak meerdere 
manieren om op één plek te komen. [Figuur 15] Zoals eerder gezegd wordt door het 
hoogteverschil tussen de ruimtes meer onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
ruimtes. Alleen de entree, woonkamer en eetkamer zijn één open deel. Binnen is 
praktisch alles op het stramien van systeemlijnen gemaakt, alleen kleine ruimtes zoals 
de toiletten en vaste kasten vallen erbuiten. [Figuur 16] 

De ruimtes zijn zo geplaatst dat er in koude periodes optimaal gebruik kan worden 
gemaakt van de warmte van de zon, waar dat het meest nodig is. Door de open 
plattegrond betekent het echter wel dat veel van die warmte verloren gaat aan andere 
ruimtes. In tegenstelling tot de andere casussen wordt verlies niet gecompenseerd 
door technische oplossingen zoals zelf verkregen warm water uit zonnecollectoren 
of warmte uit de grond van een WKO. Om dan alsnog te kiezen voor een open 
plattegrond toont een keuze aan op basis van de architectuur en niet in combinatie 
met duurzaamheid.

Flexibiliteit 

De constructie van de woning is bijna volledig van staal, waardoor er weinig 
vaste elementen in zitten. Er zijn weliswaar veel dichte wanden, maar die zijn niet 
dragend, dus theoretisch kunnen deze verwijderd en aangepast worden. [Figuur 6] 
Door de amorfe vorm zou een eventuele uitbouw, mits in dezelfde stijl, mogelijk 
zijn zonder teveel invloed te hebben op het ontwerp. Naast de hoofdslaapkamer 
van de bewoners heeft de woning een gastenverblijf op de begane grond en nog een 
slaapkamer met badkamer erbij op de bovenste etage. Mocht er dus gewisseld worden 
van eigenaren, zou het eventueel ruimte kunnen bieden aan een gezin.  

De lift die is gebruikt tijdens de bouw is in het ontwerp opgenomen: er zijn 
uitsparingen gehouden op de tussenverdieping en eerste etage om deze door te laten. 
Als de bewoners slecht ter been zouden zijn kan dit dus aangepast worden. 

“Die lift hebben we gehandhaafd. Mocht je ooit met een rolstoel naar de slaapkamer 
willen, dan kan dat. Je kunt het plafond uitnemen en dan heb je een lift naar de eerste 
verdieping. Er gaat zelfs een stuk van het keukenblok mee omhoog, als je dat wilt. Kun je 
beneden een ontbijtje klaar maken, en met keuken en al ontbijt op bed serveren.”17

Het ontwerp van de woning is afgestemd op de wensen van de gebruikers, maar laat 
ook nog ruimte voor eventuele aanpassingen. Mocht er iets aangebouwd, gesloopt 
of gerenoveerd moeten worden kan dat redelijk makkelijk omdat de woning een 
staalconstructie heeft. Ondanks dat dit niet zichtbaar verwerkt is in de woning, is hier 
dus wel een goede vervlechting tussen duurzaamheid en architectuur gevonden. De 
staalconstructie zorgt voor een ruimtelijkheid bij de ramen, maakt de amorfe vorm 
mogelijk en is tegelijkertijd erg flexibel. 
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Compromisloos

De architecten hebben een verschillende visie op de invulling van 
duurzaamheid, wat resulteert in een diverse aanpak en beeldvorming van het ontwerp. 
De een is meer technologie gedreven en probeert op een actieve wijze de woning 
duurzaam te maken, terwijl de ander meer passieve oplossingen gebruikt om zo weinig 
mogelijk energie te verbruiken. 

Duurzaamheid mag volgens de meest wel zichtbaar zijn, maar in de ontwerpen 
worden zoveel mogelijk duurzame onderdelen onopvallend geintegreerd. Daardoor 
wijkt de beeldvorming af van het cliché beeld van duurzame architectuur. De 
meeste casussen gebruiken duurzaamheid constant in het proces, maar wel altijd 
als separate lijn. Hierdoor ontstaan de vorm en architectuur in eerste instantie 
uit de architectonische visie van de architect, niet zozeer uit de duurzame visie. 
Duurzaamheid is niet de initiator van architectuur, maar wordt er als balans bij 
gebruikt. Ondanks de ‘architectonische insteek’ van de ontwerpen wordt er wel op een 
heel aantal vlakken een vervlechting gevonden tussen architectuur en duurzaamheid. 

Het volume is nog vaak een architectonische uiting waarbij weinig over duurzaamheid 
wordt gedacht. Alleen bij Recht op Wind is het volume duurzaam te noemen, bij de 
rest veroorzaakt deze juist warmteverlies. Alle woningen zijn goed georiënteerd en 
houden rekening met opwarming door zoninval, maar dit zijn slechts oplossingen 
voor de in eerste instantie niet duurzame vorm. 

Alle casussen gebruiken veel open vlakken in de ontwerpen. Meer lichtinval levert 
een prettige woonruimte op en in het geval van Recht op Wind en Villa Kogelhof zijn 
de ramen ook het ideale middel om van binnenuit het landschap zo goed mogelijk te 
ervaren. HoTT en Villa Welpeloo staan in een dichter bebouwde omgeving waardoor 
dit laatste minder belangrijk is. Alle woningen houden rekening met de opwarming 
die de ramen veroorzaken in warme periodes en het warmteverlies in de koude 
periodes. De een met duurzame technologie en de ander op een passieve manier zoals 
overstekken in het ontwerp voor schaduw. Hoewel beide oplossingen een vervlechting 
kunnen tonen tussen duurzaamheid en architectuur komt de passieve oplossing meer 
tot uiting in het ontwerp. 

De keuze voor duurzame materialen speelt voornamelijk een rol bij Recht op Wind en 
Villa Welpeloo. Hoewel met een verschillende insteek, vormt dit voor beide woningen 
een onderdeel wat direct vanaf het begin in het proces meegenomen wordt. In de 
meeste casussen valt niet op dat de materialen duurzaam zijn, ze zien er alledaags 
uit; het duurzame karakter wordt verborgen. Het is hierdoor geen storend element, 
maar duurzaamheid levert zo ook geen voordeel op voor architectuur. De enige 
uitzondering is Villa Welpeloo waar het duurzame karakter van de materialen er wel in 
terug te zien is en geen cliché beeld oplevert. 
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Alle casussen maken in meer of minder doorgevoerde mate gebruik van een open 
plattegrond. Dit is voornamelijk een architectonische wens ten behoeve van het 
comfort, maar zorgt er ook voor dat er minder materiaal nodig is. In Recht op Wind 
wordt de interne organisatie duidelijk met een duurzame gedachtegang doorgevoerd: 
het levert een praktische indeling op voor de zonering en de ramen zijn tegen elkaar 
open te zetten ten behoeve van de ventilatie. In Villa Welpeloo wordt rekening 
gehouden met de zonering, maar in HoTT en Villa Kogelhof speelt het interieur geen 
rol in het bereiken en tot uiting laten komen van duurzaamheid. Hoewel bij Recht op 
Wind duidelijk sprake is van een vervlechting - beide aspecten leveren een bijdrage 
aan elkaar - is er in de andere casussen hier nog geen, of in mindere mate sprake 
van een relatie tussen duurzaamheid en architectuur. Het is echter ook niet zo dat 
duurzaamheid verborgen of het een storend element wordt, er wordt gewoonweg niet 
zoveel over nagedacht. 

In de flexibiliteit wordt er nog geen relatie gevonden. De meeste woningen zijn wel 
aanpasbaar, maar de flexibiliteit levert nog geen bijdrage aan de architectuur. Alleen 
in het geval van Villa Kogelhof komt de stalen constructie (die veel ruimte laat voor 
flexibiliteit) tot uiting in het ontwerp, maar alle andere toegepaste materialen zorgen 
ervoor dat het gebouw lastig aanpasbaar is. Bij Recht op Wind zorgt de C2C aanpak 
ervoor dat praktisch alles zo gebouwd is dat het zonder kwaliteitsverlies uit elkaar 
gehaald kan worden en opnieuw gebruikt kan worden, maar hier levert het dan weer 
geen bijdrage aan de architectuur. 

De toegepaste Trias Energetica strategie toont ook duidelijke uitkomsten. Tot nu 
zijn alle woningen voornamelijk gefocust op één of twee van de stappen van de 
Trias, waardoor het andere element te weinig aan bod komt en daarmee het ontwerp 
verzwakt. Het gaat uiteindelijk een goede combinatie te vinden van al deze drie 
stappen. Voor elk duurzaam gebouw zijn namelijk al deze stappen belangrijk. 

Bij de eerste stap gaat het voornamelijk om een beter bewustzijn van de architecten dat 
dit de belangrijkste stap is om een duurzaam ontwerp te maken. Geen gebruik is nog 
altijd beter dan een duurzaam gebruik. De relaties die worden gevonden op het gebied 
van oriëntatie, openingen, schaduwen en zonering zijn al erg sterk in sommige cases, 
maar bij alle cases missen er wel een aantal onderdelen waar dan weer niet over na is 
gedacht. 

Bij de tweede stap is qua relatie leggen nog het meest op te winnen. Duurzame 
technieken zijn allang geen ‘rocket science’ meer en de kosten zijn tegenwoordig ook 
laag te houden. Dat er dan nog steeds in veel ontwerpen die techniek of weggewerkt 
wordt of gewoon maar erop wordt geplakt is eigenlijk onvoorstelbaar. Dit soort 
technieken eerder in het ontwerpproces mee nemen zou al veel helpen, nu klopt in 
veel casussen de belijning of ritmiek gewoon niet waardoor deze oplossingen storend 
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gaan werken. In andere gevallen wordt het dus maar preventief weggewerkt. Wanneer 
van tevoren wordt bedacht welke oplossingen er gebruikt moeten worden kan dit ook 
zonder probleem verwerkt worden in het ontwerp. 

In de derde stap mist er ook een stukje bewustzijn. Dat het grondstoffentekort een 
groter probleem is geworden dan het energievraagstuk dringt nog niet echt door bij de 
meeste architecten. Dit levert bij de meest cases wel een duurzame materialen op, maar 
het meest essentiële: het verminderen van het materiaalgebruik wordt nog te weinig 
over nagedacht. 
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CONCLUSIE
 

 
 Om een inzicht te krijgen in de huidige relatie tussen architectuur en duurzaamheid 
heb ik de vraag gesteld: Kan duurzaamheid als integraal onderdeel van het ontwerp bijdragen 
aan architectuur? In vier casussen is vervolgens geprobeerd om deze relatie aan te tonen. 
De hypothese is dat er een groeiende noodzaak is om duurzamer te bouwen, maar er 
tegelijkertijd een gebrek aan kennis van duurzaamheid is bij architecten. Hierdoor ontstaat 
er een discrepantie tussen duurzaamheid en architectuur waardoor gebouwen misschien wel 
duurzamer worden, maar er niet op vooruit gaan qua architectuur. 
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Duurzaamheid is een doelstelling geworden die zich richt op het verbeteren van onze 
leefomgeving, waarvoor alle beschikbare mogelijkheden ingezet mogen worden. De 
brede interpretatie mogelijkheden van het begrip duurzaamheid zijn paralyserend: er 
zijn ontelbaar veel strategieën om iets duurzaam te maken. Daarnaast kan het lastig 
zijn om duurzaamheid in architectuur te verwerken, omdat elk gebouw specifiek op 
de locatie wordt ontworpen. Hoewel architecten geen expert zijn van elke discipline in 
de bouw, moeten ze wel overal rekening mee houden en ervoor zorgen dat alles goed 
samenkomt in één ontwerp. En duurzaamheid is een nieuwe factor die in een korte 
periode verplicht onderdeel is gemaakt van de architectuurdiscipline. 

In tegenstelling tot de besproken voorlopers, waar de ideologie vorm krijgt in een 
ontwerp, levert duurzaamheid tegenwoordig voornamelijk nog een gefragmenteerd 
beeld op. De ideologie wordt nog niet omgezet naar een vormentaal, maar al 
aanwezige oplossingen zoals zonnepanelen worden direct toegepast. Hierdoor ontstaat 
het beeld dat duurzame architectuur alleen maar bestaat uit losse additieven en clichés. 
Deze interpretatie van duurzaamheid lijkt de beeldvorming over te hebben genomen 
zonder dat er een grondige uitwerking voor is bedacht. Veel duurzame architectuur 
– waaronder de behandelde casussen – bouwen wel voort op de architectuurtraditie, 
maar zoeken geen referenties binnen (oude) duurzame architectuur. Terwijl kennis van 
traditie, zoals besproken in de inleiding, een voorwaarde is voor vernieuwing, baseert 
duurzame architectuur zich nu voornamelijk op het hedendaagse perspectief. Hoewel 
de tijdlijn genoeg voorbeelden laat zien hoe duurzaamheid tot uiting kan komen in 
architectuur, is er momenteel nog geen sprake van een overerving van die kennis. 
Iedereen probeert zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Er is dus weliswaar al sprake van 
een duurzame traditie, maar nog niet zozeer van een duurzame architectuur traditie. 

De casussen tonen, hoewel vanuit hun hedendaagse perspectief, aan dat duurzaamheid 
geen compromis hoeft te zijn ten opzichte van architectuur. Dat de woningen 
duurzaam zijn is er niet direct van af te lezen. Er wordt echter nog maar mondjesmaat 
een ideale vervlechting tussen architectuur en duurzaamheid gevonden. De meeste 
duurzame aspecten worden wel goed geïntegreerd in het ontwerp, maar leveren 
geen bijdrage aan de architectuur. Dit komt onder andere omdat duurzaamheid nog 
wordt beschouwd als separate invalshoek in de ontwerpvisie. Het wordt veelal later 
toegepast en maakt daarmee geen onderdeel uit van het proces en ontwerp. Het is 
nog geen element dat iets toevoegt aan de architectuur, maar eerder iets wat opgelost 
moet worden. De twee disciplines zijn dus nog lang niet gelijkwaardig aan elkaar. 
Duurzaamheid is soms wel een integraal onderdeel van de architectuur, waardoor 
het de architectonische keuzes niet in de weg zit, maar van een bijdrage aan de 
architectuur is niet echt te spreken. 

Om de architectuurdiscipline duurzamer te maken, zal er meer gefocust moeten 
worden op een totaalbeeld van duurzaamheid, waarbij de ontwerpstrategie van de 
Trias Energetica een goed hulpmiddel kan zijn. Uit de casussen blijkt al dat de beste 
vervlechtingen in de eerste stap van de Trias worden gevonden: het voorkomen van 
gebruik. Hier worden tal van (basis)architectuur oplossingen toegepast die bijdragen 
aan het ontwerp en het tegelijk duurzamer maken. Hoewel duurzaamheid de meeste 
baat heeft bij deze eerste stap, bepaalt deze nog maar voor een klein deel het beeld 
wat we bij duurzaamheid hebben. Dit aspect is moeilijker meetbaar dan de tweede en 
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derde stap van de Trias (het toepassen van duurzame energiebronnen en het efficiënt 
gebruik maken van datgene wat nodig is voor een gebouw), waardoor het vaak niet 
duidelijk is dat het om de essentiële stap gaat. In de tweede stap van Trias wordt in veel 
mindere mate een relatie tussen architectuur en duurzaamheid gevonden. Veel van 
de energie-reducerende technologieën worden op het gebouw geplakt of verborgen, 
slechts in uitzonderlijke gevallen is er sprake van een vervlechting. Deze oplossingen 
bepalen veelal het beeld en zijn belangrijk voor duurzaamheid, maar voor ze een 
bijdrage aan architectuur leveren, moet er nog veel gebeuren. In de oplossingen van de 
derde stap van de Trias is wel vaak een relatie tussen architectuur en duurzaamheid, 
maar deze valt meestal niet op. Er zijn maar enkele vervlechtingen waarbij de 
duurzame materialen bijdragen aan de architectuur. 

Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van architectuur, zowel in het verleden, 
als in het nu en de toekomst. Het is belangrijk dat architecten zich ervan bewust 
worden dat duurzaamheid een variabel proces is, en geen vastgezet traject. Op die 
manier kan duurzaamheid stimuleren om met verschillende mogelijkheden hetzelfde 
einddoel te bereiken. Welke methode het beste is, is dan discutabel, maar die discussie 
kan juist een goede rol in architectuur spelen. Onze bebouwde omgeving heeft 
baat bij diversiteit, dat maakt het zoveel interessanter. In plaats van dat architectuur 
ingekaderd wordt door opgelegde regelgeving omtrent duurzaamheid, laten de 
brede interpretatiemogelijkheden van duurzaamheid dan juist de vrijheid aan het 
architectonisch proces.
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9 Netwerk Duurzaam Hoger Onderwijs & Van Zon, 2002, p.117-118  

10 Hierover wordt in het hoofdstuk Prototypes verder uitgeweid. 

11 Steele, 2005, p.40 

12 Viollet-le-Duc zoals geciteerd in Frampton, 2010, p.81

13 Sullivan zoals geciteerd in Frampton, 2010, p.71 

14 Van Doesburg zoals geciteerd in Derwig & Mattie, 1995, p.24

15 Een linksgeoriënteerde Zwitserse groep architecten en kunstenaars, waarvan onder   
 andere Mart Stam lid was. 

16 Frampton, 2010, p.165 

17 Frampton, 2010, p.162 

18 De 8 zoals geciteerd in Derwig & Mattie, 1995, p.5 

19 Derwig & Mattie, 1995, p.24 – 25 

20 Van der Rohe zoals geciteerd in Frampton, 2010, p.203 

21 Frampton, 2010, p.81 

22 Frampton, 2010, p.84 

23 Frampton, 2010, p.244

24 Aalto zoals geciteerd in Frampton, 2010, p.244

25 Frampton, 2010, p.275

26 Frampton, 2010, p.280

27 Ando zoals geciteerd in Steele, 2005, p.245
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28 Romeins verwarmingssysteem waar een oven warme lucht in blaast onder een verhoogde  
 vloer. 

29 Frampton, 2010, p.95 

30 Steele, 2005, p.72-75 

31 De naam Dymaxion is een neologisme van dynamic, maximum en tension. Frampton,  
 2010, p.294 

32 Steele, 2005, p.145

33 Steele, 2005, p.195 

34  “Schatten van het NAi: Kernwoningen”, z.j.

35  Frampton, 2010, p.70

72 - 80  Prototypes - Recht op Wind 

1 F. van Nieuwamerongen, persoonlijke communicatie, 11 november 2015  

2 J. Post, persoonlijke communicatie, 11 november 2015

3 J. Post, persoonlijke communicatie, 11 november 2015

4 De materialisatie van hout, steen, glas en zink refereert aan het cultuur-historische   
 verleden van de omgeving. Post, 2011, p.18 - 19

5 J. Post, persoonlijke communicatie, 11 november 2015

6 J. Post, persoonlijke communicatie, 11 november 2015

7 J. Post, persoonlijke communicatie, 11 november 2015

100 - 107 Prototypes - House of Tomorrow Today

1 J. Lichtenberg, persoonlijke communicatie, 10-12-2015

2 Lichtenberg geciteerd uit video (Energiebron, 2012) 

3 J. Lichtenberg, persoonlijke communicatie, 10-12-2015
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126 - 133 Prototypes - Villa Kogelhof 

1 Landman, persoonlijke communicatie, 13-01-2016 

2 De Ruiter zoals geciteerd in Schulpenoort, 2009, p.4

3 De Ruiter zoals geciteerd in video Paul de Ruiter architects, 2014

4 De Ruiter zoals geciteerd in Simons & Platform Duurzame Huisvesting, 2013, 19 juni

5 De Ruiter zoals geciteerd in Hannema & Architectenweb, 2013

6 De Ruiter zoals geciteerd in Simons & Platform Duurzame Huisvesting, 2013, 18 juni

7 Landman, persoonlijke communicatie, 13-01-2016 

8 Hier worden geen foto’s van naar buiten gebracht. 

9 De Ruiter zoals geciteerd in video Paul de Ruiter architects, 2014

10 Ik vind warmte en koude gemakkelijker te genereren dan elektra. Mijn voorkeur gaat nog  
 steeds uit naar besparing door zo veel mogelijk natuurlijk daglicht te gebruiken. Paul de  
 Ruiter zoals geciteerd in Simons & Platform Duurzame Huisvesting, 2013, 18 juni

152 - 159 Prototypes - Villa Welpeloo

1 Jongert zoals geciteerd in Doorn, 2012, p.141 

2 Metz, 2011, p.19

3 J. Bergsma, persoonlijke communicatie, 25-01-2016

4 J. Bergsma, persoonlijke communicatie, 25-01-2016

5 Peeren zoals geciteerd in Duurzaam Wonen & Lieshout, z.j., p.100

6 J. Bergsma, persoonlijke communicatie, 25-01-2016

7 J. Jongert zoals geciteerd in Doorn, 2012, p.141 

8 J. Bergsma, persoonlijke communicatie, 25-01-2016

9 J. Bergsma, persoonlijke communicatie, 25-01-2016

10 Bom, 2010, p.10

11 J. Jongert zoals geciteerd in Duurzaam Wonen & Lieshout, z.j., p.100
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12 Een thermisch verduurzamingsproces dat het houtmateriaal veertig jaar onderhoudsvrij  
 maakt. Bom, 2010, p.9 

13 Knudsen, 2009; p.39 

14 Bom, 2010, p.8 

15 Vink et al., 2012, p.149

16 Vink et al., 2012, p.149 

17 J. Jongert zoals geciteerd in Bom, 2010, p.10 
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