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- Een ecologisch en technocratisch woonconcept -
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'/k weet niets, beha/ve dan dat ik niets weet' 

- Socrates-



. 

VOORWOORD 04 

Het begon allemaal in maart 2005, nadat ik een mail had ontvangen van de afstudeerrichting bouwtech
niek met een vacature voor een afstudeerplaats bij het Centrum voor Innovatie in de Bouwkolom (CIB) 
te Zeist. Het CIB stelt samenwerking en innovatie in de bouwkolom voorop. Deze gedachte sprak me 
erg aan en leek me ook niet meer dan logisch. Gedurende een half jaar zou ik me onder andere bezig
houden met de energieprestatie van nieuwbouwwoningen. Verdergaand overheidsbeleid dwingt diverse 
bouwpartijen namelijk zich meer bezig te houden met energiezuinigheid binnen het woninggebruik. Ge
intrigeerd en gepassioneerd over het onderwerp ben ik begonnen me te verdiepen in de mogelijkheden 
van het duurzame bouwen . 

AI snel kwam ik tot de conclusie dat bijna iedere bouwpartij op een geheel eigen manier naar de milieu
problematiek kijkt en in wezen niet bereid is om een samenwerking tot stand te brengen. Bij vee I partijen 
heerst onbegrip, angst voor veranderingen, scepsis over ogenschijnlijke hoge investeringen en gebrek 
aan kennis over de noodzaak van energiezuinig bouwen. Doordat niemand in de bouwkolom het voor
touw in een transitie naar een meer duurzame en gezonde leefomgeving lijkt te willen nemen, raakte ik 
ge'(nteresseerd in deze problematiek. Ik wilde doorgronden waarom dit zo is en hoe dit eventueel veran
derd zou kunnen worden. 

Doordat het CIB mij onvoldoende kon faciliteren in mijn afstudeerproces, besloot ik terug te keren naar 
Eindhoven om af te studeren bij de faculteit Bouwkunde zelf, waardoor ik me volledig kon richten op mijn 
afstudeerwerk: het ontwikkelen van een vitaal en technocratisch woonconcept. Tijdens mijn afstudeerpro
ces belandde ik in een zoektocht die me langs vele valkuilen en obstakels voerde. Het werd een proces 
van vallen en opstaan, waarbij ik uiteindelijk mijn eigen ecosofie wist te ontwikkelen. 

Gelukkig stonden in dit proces een aantal mensen mij terzijde, waardoor ik uiteindelijk met trots dit ver
rassende resultaat kan presenteren. Ik wit dan ook mijn naaste familie en vrienden graag bedanken voor 
hun steun en interesse en uiteraard mijn afstudeercommissieleden prof. ir. Jouke Post, ir. John Swagten 
en prof. ir. Wim Zeiler voor hun begrip, geduld en begeleiding. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Ayman 
voor zijn tomeloze inspiratie en niet in de laatste plaats, maar wei als laatste genoemd: mijn toekomstige 
vrouw Corinne voor haar onvoorwaardelijke vertrouwen en onvergetelijke steun gedurende dit gehele 
proces. 
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SAMENVATTING 06 

De stijging van de zeespiegel, hoge waterstanden, dreigende dijkdoorbraken, milieuvervuiling, uitputting 
van natuurlijke bronnen en stijgende brandstofprijzen lijken een afgeleide van een mondiale klimatolo
gische verandering . Of deze verschijnselen nu wei of niet een (in)direct gevolg zijn van onze op de con
sumptiegerichte maatschappij, ze zorgen er in ieder geval wei voor dat de mens zich steeds meer richt 
op de vraag of een toenemende technocratische welvaart en milieubewust omgaan met de natuurlijke 
leefomgeving wei samengaan. Een groeiende vraag naar luxe en comfort brengt immers een grotere 
vraag naar energie met zich mee. De technocratische maatschappij lijkt in conflict met de natuurlijke 
leefomgeving. 

Voor het ontwikkelen van duurzame woonconcepten richt de huidige duurzame trend zich voornamelijk 
op de leefbaarheids-, kwaliteits- en gezondheidsaspecten van de woning in relatie tot het milieu, waarbij 
het toepassen van milieubewuste aspecten gezien kan worden als een belangrijke toegevoegde waarde 
voor de bewoner. Binnen de bouwkolom hebben verschillende disciplines hun eigen strategie ontwikkeld 
om in te spelen op de transitie naar een meer duurzame en gezonde leefomgeving. Ondanks het feit dat 
in de loop der jaren tal van nieuwe energiezuinige en hoogwaardige producten zijn ontwikkeld, ontstond 
er scepsis rond het nut van het ontwikkelen van duurzame woonconcepten . 

Onbegrip, gebrek aan kennis en angst voor veranderingen leidden ertoe dat energiezuinige toepassingen 
niet of nauwelijks in het ontwerp werden ge'fntegreerd, waardoor weinig goede 'groene' voorbeelden zijn 
ontwikkeld die kunnen fungeren als een drager naar een duurzame en gezonde leefomgeving. Daarbij 
zijn energiezuinige woonconcepten vaak niet meer dan een optelling van energiezuinige bouw- en instal
latietechnische toepassingen, waardoor duurzame architectuur vaak niet aantrekkelijk is en botst met 
de op luxe en comfort gerichte bewoner. Door ontwikkelingen in de technocratische maatschappij kan 
namelijk gesteld worden dat de bewoner luxe en comfort in de woning steeds meer identificeert met een 
ultieme technologische droom. 

Om te komen tot een ecologisch en technocratisch ontwerp is onderzoek gedaan naar de dynamiek die 
ten grondslag ligt aan de voortdurende wisselwerking tussen zowel de mens en de natuurlijke leefomge
ving als de mens en de technocratische leefomgeving. Daartoe is een mogelijke samenhang tussen de 
actoren bewoner, architectuur en techniek gevonden, waarbij psychische, esthetische en technische ont
wikkelingen de basis voor een vitaal en technocratisch woonconcept vormen. Door zowel de rationele als 
de emotionele aspecten van de verschillende actoren te beschouwen wordt een balans opgemaakt die 
meer inspeelt op het waarom van de noodzaak om te komen tot een duurzame en gezonde leefomgeving 
dan hoe hiertoe te komen. Aile bevindingen zijn samengevat in het matrixschema. 

Zo wordt de leefstijltypologie van de bewoner gekenmerkt door een gehaaste levensstijl, waarbij er in 
sterke mate behoefte is aan onthaasting om de innerlijke balans van de geest te herstellen. De bewuste 
verlangens en de onbewuste behoeften van de bewoner ontplooien zich in het overstroomgebied van De 
Groote Beerze. In dit natuurrijke gebied verheft de bewoner zijn woonomgeving tot een decor van vrije 
tijd, waarbij hij met behulp van technische middelen een leefomgeving creeert om de existentie van de 
natuurlijke leefomgeving te kunnen ervaren . Het natuurrijke gebied wordt hierbij gezien als de zuurstof, 
die de bewoner nodig heeft om weer op adem te kunnen komen. 

Het vitaal houden van organen door middel van zuurstofrijk bloed vormt het metafoor voor het vitale en 
technocratische woonconcept The Knocking Heart. Knocking zegt hier iets over botsen, het ontstane 
conflict tussen de natuurlijke leefomgeving en de technocratische maatschappij. Heart iets over gevoel, 
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ofwel de beleving/ -ervaring van iets. Het concept wil een balans scheppen tussen de natuurlijke leefom
geving en de technocratisch ingestelde bewoner. Het ontwerp van The Knocking Heart wordt gekenmerkt 
door een vrije, expressieve en organische vormgeving, waarbij wordt gestreefd naar functionaliteit, ge
zondheid en ontwikkeling van de individuele mens. Het ontwerp levert een leefconcept voor de bewoner 
en een luchtconcept voor de techniek op. 

Het leefconcept speelt naast de beleving en ervaring van de natuurrijke buitenruimte in op de beleving en 
ervaring van de binnenruimte, waarbij er vanuit wordt gegaan dat vorm, kleur en geur van grote invloed 
zijn op de geestelijke groei van de bewoner en een brug kunnen vormen tussen de belevingswereld van 
de bewoner met de directe leefomgeving. Het luchtconcept speelt door het voorkomen van energiever
lies met behulp van vacuOmisolatie, het stimuleren van duurzame energiebronnen met behulp van een 
luchtverwarmingsysteem dat is aangesloten op een betonnen labyrintsysteem en het optimaliseren van 
energie-efficiente met behulp van warmteterugwinning en het gebruik van wind- en waterdichte folies, in 
op de trias energetica die een meer duurzame en gezonde leefomgeving zou moeten opleveren. 

Het ontwerpproces heeft bij de totstandkoming van dit woonconcept een belangrijke rol gespeeld. Doordat 
geprobeerd is zowel de rol van de architect als die van de technicus aan te nemen, kan het proces gezien 
worden als een creatief, emotioneel, inventief en persoonlijk antwoord op de geschetste problematiek. 
Waarbij de belangrijkste conclusie misschien wei is dat het begrijpen van het verschil tussen creativiteit 
en inventiviteit de sleutel is om te kunnen begrijpen wat de afzonderlijke kwaliteiten zijn van de architect 
en van de technicus. Door elkaars kwaliteiten te erkennen kunnen ze samenwerken, waarbij het ontwerp 
qua duurzaamheid en architectuur meer kan opleveren dan de afzonderlijke optelling van verschillende 
bouwtechnische en installatietechnische aspecten. Echte duurzaamheid vraagt dus om een meer ge"lnte
greerd ontwerpproces, waarbij de afstemming tussen architectuur en techniek van vitaal belang is. 
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In our hearts we know there is something maniacal about the 

way we are abusing the planetary environment 

- Theodore Roszak -



INLEIDING 

1.1 Confrontatie 

Bewustwording 
Het thema klimaatverandering is in de afgelopen 
jaren een steeds belangrijker onderwerp gewor
den. De media snijdt bijna dagelijks onderwerpen 
aan met betrekking tot klimatologische verande
ringen en plaatst vraagtekens bij de stijging van 
de zeespiegel , de extreem hoge waterstanden in 
riviergebieden, dreigende dijkdoorbraken, milieu
vervuiling, stijgende energieprijzen en de uitput
ting van natuurlijke bronnen. Oat er een mondiale 
bewustwording optreedt, blijkt wei uit onder ande
re de lancering van AI Gore's film 'An inconvenient 
Truth' en Bill Clinton's Clinton Climate Initiative 
(CCI). Zij benadrukken niet aileen de natuurlijke 
chaos die de mensheid als het ware zelf in de 
hand heeft gewerkt, maar tevens de onzekerheid 
die dit met zich meebrengt voor de toekomst. 

Door deze onzekerheid worden steeds vaker vra
gen gesteld als: "In hoeverre is de mens verant
woordelijk voor de merkbare veranderingen in de 
natuurlijke leefomgeving? Wordt dit mogelijk ver
oorzaakt door de huidige consumptiemaatschap
pij? En in hoeverre hebben deze veranderingen 
een negatief gevolg op de toekomst van de na
tuurlijke leefomgeving?". De mens lijkt steeds 
meer te gaan beseffen dat er iets moet gebeuren, 
dat er iets moet veranderen. In de politiek wordt 
dit besef ook steeds sterker. Zo is er een nieuwe 
afspraak gemaakt over de C02-uitstoot op de G8: 
in 2050 moet de uitstoot met 50% gereduceerd 
zijn. Het besef lijkt tot een hoogtepunt gekomen 
nu zelfs president Bush heeft aangekondigd met 
een nieuw broeikasbeleid te willen komen. Het 
besef dat klimatologische veranderingen wei 
eens rampzalige gevolgen kunnen hebben, wordt 
hier vertaald in een bewustwording bij de mens
heid om te komen tot een meer duurzame om
gang met de natuurlijke leefomgeving. 

De technocratische maatschappij 
Zo lang de mens bestaat, is hij gericht op het cre
eren van welvaart, het streven naar een betere 
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leefomgeving. De welvaartsgroei heeft in de Wes
terse wereld met de komst van de Industriele Re
volutie een enorme sprong voorwaarts gekend: 
de snelle ontwikkeling van nieuwe technologieen 
en de toepassingen hiervan in de industrie heeft 
een technocratische maatschappij opgeleverd 
[26]. Een groei in welvaart heeft echter ook zijn 
donkere kanten. Zo gaat sinds mensenheugenis 
het streven naar welvaart vaak gepaard met de 
ontginning van natuurgebied. Door aileen maar 
oog te hebben voor het doel, materiele maat
schappelijke voorspoed, zag men niet wat er 
gebeurde met de natuurlijke leefomgeving. Door 
de eeuwen heen heeft er zich een antropocen
trisch motief ontwikkeld. De mens stelt zichzelf 
min of meer in het middelpunt van de natuur door 
zichzelf als het doel van de schepping op aarde 
te zien . Door deze houding is de daadwerkelijke 
verhouding tussen natuur en mens uit zijn ver
band gerukt [41]. 

Met name door deze scheve verhouding lijken 
een toenemende technologische welvaart en 
milieubewust omgaan met de natuurlijke leefom
geving op het eerste gezicht lijnrecht tegenover 
elkaar te staan. Vergaande technologische ont
wikkelingen vergemakkelijken het alledaagse le
ven van de mens, maar brengen tevens een gro
tere consumptievraag met zich mee, wat weer 
een groter energieverbruik tot gevolg heeft. De 
technocratische maatschappij lijkt onverstoor
baar in het streven naar welvaart, maar zal moe
ten veranderen wil het in de toekomst nog steeds 
door kunnen groeien. 

Natuurlijke leefomgeving 
De natuurlijke leefomgeving kan gezien worden 
als een natuurlijk en zelfregulerend systeem. Een 
zelfregulerend systeem wordt ook wei Gaia ge
noemd [15] . Gaia, vernoemd naar de Griekse go
din Gaea (moeder aarde) kan zichzelf herstellen 
daar waar nodig. Door deze zelfregulatie is het 
totale systeem bijna onsterfelijk, wat betekent dat 
een willekeurige individuele levenssoort, zoals de 
mens, niet de macht heeft om het te vernietigen, 
noch de garantie heeft om er te overleven. 
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Figuur 1. 1 Confrontatie 

Figuur 1.2 Overstroming 

Figuur 1.3 Global Warmfng? 

Door ervan uit te gaan dat de mens afhankelijk is van de na
tuur wordt het antropocentrische motief gedegradeerd tot een 
angstbeeld , waarbij de noodzaak om te komen tot een meer 
duurzame omgang met de natuurlijke leefomgeving puur als 
overlevingsstrategie voor de mens gezien kan worden. Deze 
overlevingsstrategie baseert zich op visies die leiden tot een 
meer duurzame en leefbare maatschappij [27]. Zo wordt de 
overvloedige consumptie van de technocratische maatschap
pij kritisch onder de loep en nomen en wordt er steeds vaker 
gezocht naar duurzame alternatieven. 

Het besef dat wij als mens afhankelijk zijn van de natuurlijke 
leefomgeving en niet andersom is dus van wezenlijk belang . 
Dat we eigenlijk samen moeten werken met de natuur, is in 
Nederland duidelijk zichtbaar in de strijd die we voeren tegen 
het water. Hierbij beschermen we het land tegen overstro
mingen door het opwerpen van dijken, maar een strijd tegen 
wateroverlast is tevens mogelijk door het aanwijzen van over
stroomgebieden waar het water rustig haar gang kan en mag 
gaan. 

Afhankelijkheid 
Antropocentrisch motief of niet, de mens blijft als bewoner van 
de aarde afhankelijk van een specifieke plaats op aarde, zijn 
leefomgeving. Deze specifieke plaats wordt gekenmerkt door 
sociaal-culturele, economische en technologische aspecten, 
de technocratische maatschappij. Ook de locale weersinvloe
den en klimatologische omstandigheden, ofwel de natuurlijke 
omgeving speelt een belangrijke rol bij de afhankelijkheid van 
de bewoner. 

Daar waar de technocratische maatschappij haar omgeving 
louter voor zichzelf exploiteerde, erkent zij nu steeds meer het 
belang van een gezonde en duurzame leefomgeving [26]. 
Of de klimatologische veranderingen nu wei of niet zijn toe te 
schrijven aan de gevolgen van de technocratische maatschap
pij, het gecreeerde angstbeeld biedt een uitstekende kans om 
te komen tot een nieuwe verhouding tussen de natuurlijke 
leefomgeving en de technocratische maatschappij, waarbij de 
confrontatie (figuur 1.1) plaats maakt voor een balans. 
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1.2 Probleem- en Doelstelling 

Duurzame ontwikkelingen in de bouw 
Binnen de woningbouw zijn door de toegenomen 
technologische welvaart tal van energiezuinige 
en technologisch hoogwaardige producten ont
wikkeld, die een bijdrage leveren in het creeren 
van een meer duurzame en gezonde leefomge
ving. Daarnaast houden steeds meer disciplines 
uit de bouwkolom zich bezig met de diverse as
pecten van het energiezuinig bouwen, hetzij min 
of meer onafhankelijk van elkaar. 

De ontwikkelingen om te komen tot een meer 
duurzame leefomgeving hebben gelukkig niet stil 
gestaan. Duurzaam Bouwen, een ecologische 
benaderingswijze van bouwen, heeft echter in de 
loop der jaren een verkeerd imago opgebouwd. 
Het niet durven nemen van risico's en het gebrek 
aan kennis zijn de belangrijkste veroorzakers van 
dit slechte imago. Zo menen opdrachtgevers en 
bouwondernemers dat het te duur is, voelen ar
chitecten zich beperkt in hun creatieve vrijheid en 
is er veel scepsis over de doeltreffendheid van 
duurzaam bouwen. 

Door een gebrek aan kennis bij zowel de op
drachtgever als bij de ontwerper, weten ontwer
pers vaak hun opdrachtgever niet te overtuigen, 
waardoor het nut van een duurzamere samenle
ving onvoldoende naar voren komt. Hierdoor ko
men ontwerpers vaak niet verder dan de optel
ling van een aantal duurzame toepassingen of tot 
het inzeUen van technisch populaire ecologische 
bouwelementen als statement, zoals thermisch 
glas, zonnepanelen, luchtfilteringssystemen en 
gerecyclede constructiematerialen. Door deze 
ontwikkelingen zijn in de loop der tijd weinig goe
de 'groene' voorbeelden ontwikkeld, die als dra
ger kunnen fungeren voor een nieuwe, baanbre
kende architectuur welke zou kunnen leiden tot 
een meer duurzame en gezonde samenleving. 

Een impasse 
Aigemeen genomen kan de woning beschouwd 
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worden als een product, waarbij de bewoner de 
vraag naar het product stimuleert. De bewoner 
creeert dus een behoefte. In de technocratische 
maatschappij heeft de individualistisch inge
stelde bewoner echter niet aileen behoefte aan 
luxe en comfort, maar stelt zich dit, al dan niet 
bewust, tevens ten doel. Hierdoor consumeert 
de bewoner ten behoeve van zichzelf en houdt 
hij zijn eigen technocratische maatschappij in 
stand [4'1]. 

Mijns inziens wordt door het antropocentrische 
motief het eigenlijke doel, komen tot een gezon
de en duurzame leefomgeving, gedegradeerd tot 
een middel. Niet aileen is hierdoor een scheve 
verhouding tussen de technocratische maat
schappij en de natuurlijke leefomgeving ontstaan, 
tevens ligt er te veel nadruk op hoe en te weinig 
op waarom we moeten komen tot een gezonde 
en duurzame leefomgeving. Hierdoor schieten 
we ons doel voorbij en komt het duurzaam bou
wen niet verder dan het afvinken van een pakket 
duurzame maatregelen en tot het opeenstapelen 
van een aantal energiezuinige bouw- en instal
latietechnische toepassingen. 

De probleemstelling 

Door de woning a/s een industrUHe en tech-
nologische droom te zien, raakt het doe/, 

een meer evenwichtige verhouding met de 
natuurlijke leefomgeving, uit het zicht. De 
architectonische kwaliteit van duurzaam 

bouwen wordt niet als meerwaarde herkend 
en vanuit innovatietechnisch oogpunt wordt 
het ontwerpen van een woning onvoldoende 

integraal benaderd. 

Figuur 1.6 laat zien dat de individualistisch inge
stelde bewoner behoefte heeft aan een techno
cratisch leven en stelt dit tevens (onbewust) tot 
doel. Om te komen tot dit doel wordt ecologische 
architectuur slechts als middel gebruikt, waar
door balans met de natuurlijke leefomgeving niet 
meer dan een sentiment is. 
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Figuur 1.4 Technocratisch wonen - Colani 

Figuur 1.5 Natuurlijke leefomgeving 

Integrale aanpak 
Om meer nadruk te krijgen op het waarom van een duurzame 
en gezonde leefomgeving, dient een ontwerp niet aileen eco
logisch verantwoord, maar tevens veerkrachtig, dynamisch en 
flexibel te zijn [1]. Door het kiezen van een integrale aanpak 
kan niet aileen de relatie tussen vorm, functie en techniek, 
maar tevens de relatie tussen de gebouwde en de natuurlijke 
omgeving een meer evenwichtige verhouding opleveren. 

Het integrale ontwerpproces is een complexe vorm van ont
werpen . Klimaatbeheersing van de woning vormt hierbij een 
wezenlijk onderdeel van de architectuur. De vorm, de ruimtes, 
de toegepaste technieken en de materialisatie helpen bij het 
beheersen van het gewenste binnenklimaat. Innovaties op het 
gebied van meer energiezuinige klimaatbeheersing zijn een 
noodzaak, daar de bouw achterloopt in vergelijking met an
dere technische sectoren . Het integrale ontwerpproces biedt 
niet aileen volop kansen voor het duurzame gedachtegoed 
maar levert tevens een architectonische kwaliteit op voor het 
ontwerp [10] . 

Het is bij integraal ontwerpen van belang dat de architect con
ceptueel te werk gaat. Aileen dan zal het implementeren van 
duurzame technieken in het ontwerpproces meer opleveren 
dan de afzonderlijke optelling van verschillende bouw- en in
stallatietechnische aspecten. Bij een ge"lntegreerd ontwerppro
ces dient er gestreefd te worden naar een betere afstemming 
tussen architectuur en techniek, waardoor er uiteindelijk een 
gezonder en meer kwalitatief resultaat voor de bewoner ont
staat. Wanneer de ontwerper het concept benadert als een 

Figuur 1.6 HEDEN - Technocratische mens = doel + behoefte, architectuur = middel 
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dynamisch geheel, kan het ontwerp leiden tot een 
luxe, comfortrijke en gezonde woning voor de be
woner en blijft de harmonie tussen architectuur, 
techniek en de natuurlijke leefomgeving niet lan
ger beperkt tot een sentiment. 

De doelstelling 

Het ontwikkeJen van een ecoJogisch en 
technocratisch woonconcept, waarbij archi
tectuur en techniek worden ingezet om een 
baJans te vinden tussen de natuurJijke en 

technocratische Jeefomgeving. VitaJe archi
tectuur wordt hierbij aJs drager van nieuwe 

waarden ingezet, waardoor in de individueJe 
behoefte en vrijheid van de bewoner wordt 

voorzien. 

Figuur 1.7 laat zien dat een individualistisch inge
stelde bewoner behoefte heeft aan een techno
cratisch leven. Balans met de natuurlijke leefom
geving wordt bereikt door ecolgische architectuur 
als doel te zien, waarbij een integrale aanpak met 
techniek leidt tot de gewenste balans met de na
tuurlijke leefomgeving. 

Het begrip wonen kan staan voor het omhullen en 
tot expressie brengen van het individu [10]. Hier
bij kan vitale architectuur van invloed zijn op de 
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mate waarin bewoners zich door middel van hun 
woning onderscheiden in een bepaalde woon
omgeving. Door te kiezen voor filosofische prin
cipes ten aanzien van de bewoner, architectuur 
en techniek kunnen de behoefte, het doel en het 
middel daartoe beter gedefinieerd worden. Op die 
manier zou de hedendaagse architectuur een 
geheel andere waarde kunnen krijgen. 

Een waarde, die vanuit ecologisch oogpunt ge
zien, niet langer technocentrisch of antropocen
trisch genoemd mag worden . Mijns inziens is het 
pure ego"lstische motief om te overleven ten kos
te van de natuur daarbij gedemotiveerd en kan 
vitale architectuur als drager van nieuwe ecolo
gische waarden worden ingezet om te komen tot 
een meer gezonde en leefbare woonomgeving. 
Op deze manier kan er een nieuwe balans ont
staan tussen de technocratische maatschappij 
en de natuurlijke leefomgeving. 

Figuur 1.7 TOEKOMST - Technocratische mens = behoefte, Vitale architectuur = doel, techniek = middel 

The creative artist is by nature and by office the qualified leader in any society, natural, native interpreter 

of the visible form of any social order in or under which we choose to live. 

- Frank Lloyd Wright -
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'Our houses have been sick for as long as there have been 

indoctrinated urban planners and standardized architects. 

They do not fall sick, but are conceived and brought into the 

world as sick houses. So a new profession is needed: the 

architect doctor. The simple task of the architect doctor is to 

restore human dignity and harmony and nature and human 

creation ' 

- Hundertwasser -



CONTEXT 

2.1 Een vitale leefomgeving 

Leefomgeving en Natuur 
Een leefomgeving kan worden omschreven als 
de interactie tussen een levend wezen en al het 
materiele, organische en levende om hem heen. 
Het wezen vormt zijn omgeving op een dusdani
ge manier dat hij zich daar comfortabel voelt. De 
omgeving wordt hierdoor dus be"lnvloedt [60]. lo 
onderhouden koeien de graslanden waar ze zich 
prettig voelen en bevorderen vogels de versprei
ding van de bomen en struiken waarin ze kunnen 
leven. Het cultuurlandschap van de mens is een 
variant op de leefomgeving met het verschil dat 
de mens in staat is de leefomgeving dusdanig in
grijpend te veranderen, dat hij haar niet meer als 
natuurlijk herkent. In de steden proberen mensen 
bijvoorbeeld op een kunstmatige wijze natuur te
rug te brengen door het aanleggen van parken 
en groenstroken, de beleving van natuur beperkt 
zich echter voor vee I stedelingen hiertoe waar
door ze verder van de werkelijke natuur af komen 
staan. 

Natuur is hier iets wat door de mens gemaakt is 
terwijl het woord eigenlijk duidt op datgene wat 
vanuit zichzelf bestaat of groeit. Het woord 'na
tuur' komt van het Latijnse werkwoord nascor, 
dat weer terug te voeren is op het Griekse woord 
gignomai. lowel in het Grieks als in het Latijn zijn 
de twee belangrijkste grondbetekenissen vanuit 
zichzelf ontstaan, groeien en geboren worden . 
De eerste betekenis kan worden opgevat als een 
aanduiding voor de organische levenskracht in 
zijn algemeenheid . De tweede kan een aandui
ding zijn voor de levenskracht van zoogdieren, 
zoals die van de mens [47]. 

De beleving van natuur 
Wanneer we streven naar een duurzame en ge
zonde leefomgeving is niet aileen de vormgeving 
van de omgeving van belang, maar tevens de be
leving. Het ontbreken van natuur in de stad lijkt 
symbool te staan voor een steeds kleiner wordend 
besef van werkelijkheid, dat uitgelegd kanworden 
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als de kwetsbaarheid van de bestaanservaring 
[60]. Dit beeld wordt versterkt door antwoorden 
van stedelingen wanneer hen gevraagd werd 
naar het belang van groen in de gebouwde om
geving. Bij de meeste antwoorden had dit voor
namelijk betrekking op leefbaarheid, gezond
heid, economie en natuur, ongeacht de soort van 
groene openbare ruimte [21]. Om werkelijk een 
duurzame en gezonde leefomgeving te creeren 
is het van belang dat er een verandering plaats 
vind in groenbeleving. Groenbeleving is dus een 
voorwaarde bij het streven naar een duurzame 
en gezonde leefomgeving. 

Echter door gebrek aan ruimte en economische 
motieven verslapt de aandacht voor de noodzaak 
van groenbeleving, dit terwijl verrichtte weten
schappelijke onderzoeken ons juist wijzen op de 
gunstige invloeden van natuur op onze gezond
heid [20]. lo blijkt uitzicht op groen of verblijf in 
de natuur een positieve invloed te hebben op on
der meer stemming, concentratie, zelfdiscipline 
en fysiologische stress. Tevens stimuleert groen
beleving de duur en intensiteit van bewegen en 
lijkt onderzoek erop te wijzen dat de cognitieve, 
motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen baat heeft bij een gevarieerd, re
gelmatig en direct contact met natuur [21]. De 
beleving van groen in de directe leefomgeving is 
dus van een niet te onderschatten belang, het is 
van invloed op de levenskwaliteit en kan indirect 
de gezondheid be·invloeden. 

2.2 Matrix 

lowel de vormgeving van de leefomgeving als de 
beleving hiervan zullen dus meegenomen moe
ten worden in het ontwerpproces van een gezon
de en duurzame leefomgeving. Om op effectieve 
wijze een integrale aanpak te hanteren is het van 
belang om de context en de verschillende ont
werpparameters op een gestructureerde manier 
in kaart te brengen. 
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Figuur 2. 1 Bewoner = behoefte 

Figuur 2.2 Techniek = middel 

Figuur 2.3 Architectuur = doel 

Door het opstellen van een matrix wordt geprobeerd het ont
werp als proces meer ontvankelijk te maken voor de dynami
sche, creatieve krachten in onze moderne samenleving. De 
voortdurende wisselwerking tussen mens en leefomgeving 
staat hierbij centraal [50]. De mogelijke synergie van psychi
sche, esthetische en technische krachten wordt hierbij onder
zocht en de bevindingen worden weergegeven in een schema, 
de matrix. Door deze werkwijze te hanteren ontstaat er een 
duidelijk beeld van de reden waarom we tot een balans moe
ten komen, waardoor het doeltreffender te definieren is hoe tot 
een balans te komen. 

2.3 Actoren 

Bij opstellen van de matrix zijn drie actoren van essentieel be
lang: de bewoner, de architectuur en de techniek. 

be'wo'ner m (-s) 
iem. die iets (een woning, stad e.d.) bewoont. 

De bewoner vormt de behoefte van het ontwerp. Wonen wordt 
hier gezien als een functie waarbij een plaats naar eigen be
hoefte en inzicht kan worden ingericht, zo lang de bewoner 
maar beschermd wordt tegen ongewenste externe invloeden. 
Wonen wordt beschouwd als een vorm van productgebruik die 
voor de directe leefomgeving een bepaalde waarde oplevert 
en waarbij het doel gericht is op het in balans brengen van de 
wensen en behoeften van een bepaalde doelgroep [10]. De 
behoeften en wensen zijn gebaseerd op een groeiend indivi
dualisme enerzijds en op de bewustwording om te komen tot 
een meer duurzame omgang met de natuurlijke leefomgeving 
anderzijds. Wonen wordt daardoor gezien als het tot ex pres
sie brengen van het individu, waarbij de groeiende behoefte 
naar individualisme een parallel vertoont met de mate waarin 
technologie in het leven is ge"lntegreerd. 

tech'niek «Fr<Gr) v (-en) 
1 de bewerkingen of verrichtingen die nodig zijn om in een 
bepaa/de tak van kunst, nijverheid e.d. iets tot stand te bren
gen; 2 het gehee/ van verrichtingen van de toegepaste exacte 
wetenschappen. 

Techniek is hier het middel om zowel in de behoefte van de 
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bewoner te voorzien als om het gestelde doel te 
bereiken . Techniek benadrukt de afhankelijkheid 
van plaats, waardoor de bewoner in staat is zijn 
activiteiten te ontplooien. Techniek maakt een 
specifieke en 'kwetsbare' plaats leefbaar. 

ar·chi·tec'tuur [-gie- of -sjie-] «Lat) v 
1 bouwkunst; 2 bouwstijl; wat gebouwd is, bouw
werken; bouw in figuurlijke zin. 

De architectuur vormt het doel van het ontwerp. 
Het heeft tot doel om te komen tot een meer even
wichtige verhouding met de natuur, waarbij de 
bewuste behoeften en de onbewuste verlangens 
van het individu tot expressie worden gebracht 
in de vormgeving van het ontwerp. Architectuur 
kan hier gezien worden als een metafoor voor 
de veranderingen in de directe leefomgeving als 
gevolg van ontwikkelingen in de technocratische 
maatschappij en het gegroeide besef van afhan
kelijkheid van de natuurlijke leefomgeving. Archi
tectuur is de drager van nieuwe waarden, waarbij 
wisselingen in de natuur en behoeften van een 
samenleving tot uitdrukking komen op een spe
cifieke plaats. 

Balans 
Elke actor is uit te drukken in een bepaalde in
terpretatie. De interpretatie zegt hier iets over 
de hoedanigheid, de beleving van een bepaalde 
actor. Een actor wordt hier, in het kader van de 
totstandkoming van een duurzame en gezonde 
leefomgeving, uitgesplitst in ratio, emotie en ba
lans. Ratio is een rationele interpretatie die iets 
zegt over de huidige gang van zaken, de reali
teit in de technocratische maatschappij. Emotie 
is een natuurlijke reactie op de ratio en zegt hier 
iets over een andere belevingswaarde van de 
algemeen aanvaarde realiteit. waarbij deze bele
vingswaarde er een is die meer inspeelt op het 
belang van natuurlijke leefomgeving. Balans is 
in wezen de idea Ie interpretatie waarbij ratio en 
emotie in evenwicht zijn en de basis vormt voor 
een ecologisch en technocratisch woonconcept. 
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2.4 Ratio 

Bewoner - Gehaaste leefstijl 
Het dagelijkse leven van het gemiddelde Neder
landse huishouden is de afgelopen jaren een 
heel stuk drukker en complexer geworden, het 
dagelijkse leven van de bewoner bevindt zich in 
een soort van versnelling. In het bijzonder econo
mische, sociaal-culturele en technologische ont
wikkelingen hebben gezorgd voor een verhoging 
van het levenstempo. 
Economische ontwikkelingen hebben de indivi
dualisering gestimuleerd door de vraag naar een 
groter aanbod van goederen en diensten. De 
keuze uit een groter aanbod biedt het individu 
namelijk kans een geheel eigen en unieke status 
te creeren [6] . Hierdoor lijkt de wens om de le
vensstandaard te verhogen noodzaak geworden, 
wat bereikt kan worden door meer te consume
ren [50]. 

Om de levensstandaard te kunnen verhogen is 
de betrokkenheid bij en de bereidheid tot werk 
groter geworden, waardoor flexibele werktijden 
de scheiding tussen werk en prive hebben doen 
vervagen. Tevens heeft de arbeidsparticipatie 
van vrouwen gezorgd voor de vervaging van de 
conservatieve rol binnen het huishouden. De 
dubbele arbeidstijden en een afnemende routi
nematigheid hebben tot een andere verdeling 
van werk- en zorgtaken geleid, waardoor een 
grotere tijdsdruk binnen het gezin is ontstaan . 
Naast deze sociaal-culturele ontwikkelingen 
hebben technologische ontwikkelingen de groei 
van de mobiliteit sterk gestimuleerd en zijn door 
ontwikkelingen in de informatie- en communica
tietechnologie het aantal mogelijkheden tot com
municeren enorm toegenomen [22]. 

Ais gevolg van deze ontwikkelingen richten ver
anderende behoeften en motieven zich steeds 
meer op een betere combinatie tussen werk, 
zorgtaken en vrije tijd [6]: een efficientere leefstijl 
lijkt dan ook een noodzaak. Deze leefstijl wordt 
gekenmerkt door het veel moeten doen en het 
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Figuur 2.4 Gehaaste leefstijl 

Figuur 2.5 High Tech 

Figuur 2.6 Verticale landschap 

veel willen beleven, waarin zelfs vrije tijd met tal van activitei
ten gevuld wordt. Onderzoek [20] heeft uitgewezen dat de af
gelopen jaren het aantal besteedde uren aan verplichte taken 
zijn gegroeid dus kan er geconcludeerd worden dat vrije tijd 
door de toenemende druk een schaars maar belangrijk goed is 
geworden. Daarnaast vergroten tijdsbesparing en efficientie
vergroting het verlangen om activiteiten in de vrije tijd bewust 
en effectief te beleven, waardoor vrijetijdsactiviteiten extremer 
en uitdagender lijken te worden. 

Techniek - High Tech 
De komst van allerlei technisch hoogwaardige producten heb
ben het huishouden door de jaren heen aanzienlijk vergemak
kelijkt. In vergelijking met Le Corbusier die in de jaren '20 ver
haalde over het leven in de woonmachine [9] kan nu gesteld 
worden dat de bewoner zich begeeft in een technologische 
droom. De weg naar deze droom is gepaard gegaan met de 
groei van apparaatgebruik in het huishouden. Dit bracht een 
extra energievraag met zich mee, wat heeft geleid tot een 
vraag naar energie zuinige huishoudelijke apparatuur. Zo zijn 
koel- en vrieskasten, wasmachines en droogtrommels voor 
huishoudelijk gebruik tegenwoordig voorzien van een ener
gielabel. High Tech oplossingen zijn dan ook technisch hoog
waardige toepassingen die ingezet worden om te komen tot 
een duurzamere leefomgeving [27]. 

Naast technologische ontwikkelingen in het huishouden heb
ben de ontwikkelingen in de bouw ook niet stil gestaan : nieuwe 
bouwmaterialen , een groter aanbod van energiezuinige instal
latietechnieken, en toename van het aantal mogelijke vervaar
digingstechnieken. De woning is als gevolg van de toename 
van technisch hoogwaardige woon- en zorgproducten steeds 
meer te beschouwen als een consumptieproduct die een be
paalde energievraag met zich meebrengt. De nieuwe technie
ken kunnen hierbij inspelen op het milieugericht ontwikkelen 
van een woningontwerp. 

Door aan wonen als product eisen te stellen kan de negatieve 
invloed op de natuurlijke leefomgeving beperkt worden en kan, 
vanuit technocratisch oogpunt, rekening gehouden worden 
met het huishouden, dat zich aanpast op de gebruiksvriende
lijkheid en het gebruiksgemak van de functies die wonen met 
zich meebrengt. Hierdoor kan een verspillend gedrag van een 
huishouden voorkomen worden, waardoor niet aileen energie
verlies wordt voorkomen, maar het tevens een kostenbespa
ring voor de bewoner oplevert. 
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Architectuur - Verticale landschap 
De stad, het verticale landschap, is te beschou
wen als een georganiseerd oppervlak waar elke 
vierkante meter tegen het licht van een of andere 
visie gehouden is. De samenleving in de stad 
vraagt om een continue verandering en vertoond 
daarbij een druk en rusteloos gedrag. De urbane 
ruimte raakt steeds voller en oplossingen worden 
steeds vaker in de 'verticale ruimte' gezocht. Hier
door neemt het aantal activiteiten per vierkante 
meter toe [22]. 

De toename van mobiliteit heeft in combinatie met 
de ontwikkeling van de door haast gekenmerkte 
samenleving tot aanzienlijke ruimtelijke gevolgen 
geleid: de toegenomen belasting van de infra
structuur, de bundeling van voorzieningen aan de 
stadsranden, de opkomst van de vrijetijdsindu
strie, een steeds groter ruimtegebruik voor recre
atie en een overheersende rol van decorfunctie 
bij de vormgeving van de omgeving. Ondanks het 
veranderende ruimtegebruik hebben deze ont
wikkelingen niet echt geleid tot negatieve ruimte
lijke effecten, daar de grote meerderheid van de 
bevolking relatief dicht bij allerlei voorzieningen 
woont [22]. Echter het verder verdichten van het 
stedelijke gebied brengt een stijging van het aan
tal activiteiten per stad met zich mee, waardoor 
de mogelijkheden om tot rust te komen (onthaas
ting) een schaarser goed zijn geworden. De be
woner van een stad krijgt hierdoor steeds meer 
de neiging deze te ontvluchten. 

De sociaal-culturele betekenis van de leefomge
ving is hierdoor veranderd, waarbij de verstede
lijkte samenleving zich meer los lijkt te hebben 
gemaakt van de natuur. Dit proces is in gang 
gezet met de komst van de industriele revolutie, 
waardoor in relatief korte tijd een kunstmatige 
en technische maatschappij is geschapen. Met 
de komst van comfortrijke woningen, gemecha
niseerde werkomstandigheden en vervoermid
delen die ons tegen weer en wind beschermen 
is de stedeling in het algemeen zich steeds min
der als participant van de natuur gaan zien [25]. 
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In de beleving van de stedeling is natuur buiten 
de stadsgrenzen te vinden en wordt natuur die 
zich in de gebouwde omgeving bevindt, bestem
peld als openbaar groen. Het openbaar groen 
wordt echter ten behoeve van economische mo
tieven steeds vaker uit de bebouwde omgeving 
weggelaten [20] . Hierdoor lijkt het antropocentri
sche motief bij de stedeling de kop op te steken, 
waardoor hij de natuur steeds meer ziet als een 
kwetsbaarheid. 

2.5 Emotie 

Bewoner - onthaasting 
De leefstijltypologie van de bewoner is geba
seerd op de huidige veranderingen in de sociaal
culturele, economische en technologische maat
schappij. Het door de maatschappelijke krachten 
veroorzaakte verhoogde levenstempo heeft er
toe geleid dat de doelgroep een betere combina
tie tussen werk, zorgtaken en vrije tijd nastreeft. 
Bij het streven naar een efficiente leefstijl kan 
vertraging als een natuurlijke reactie gezien wor
den op het gehaaste leven, waarbij mensen met 
een gehaaste levensstijl verlangen naar momen
ten van rust. Onderzoek heeft aangetoond dat 
brede groepen in de samenleving in nagenoeg 
aile leeftijdsgroepen met een gehaaste levens
stijl behoefte hebben aan stilte en rust in het da
gelijkse leven [21]. Immers de interne klok van 
onze geest dient vertraagd te worden, naarmate 
de snelheid, waarmee een cultuur zich ontwik
keld, hoger wordt [6] . 

Door vertraging of beter gezegd door onthaas
ting komt men tot rust, waardoor men in staat is 
beter naar de eigen behoeften te luisteren. De 
activiteiten die een onthaastend effect hebben op 
een huishouden zijn onder te verdelen in vrije
tijdsbesteding in de vorm van beweging, sociaal 
contact, entertainment, koken en eten, en in ont
spanning in de vorm van slapen, rust en medita
tie. Het herkennen van de daadwerkelijke verlan
gens zijn belangrijk wanneer men wil ontsnappen 
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Figuur 2.7 Onthaasting 

Figuur 2.8 Low Tech 

Figuur 2.9 Horizontale landschap 

aan de versnelling van de technocratische maatschappij. Hier
door is de bewoner meer in staatzijn werkelijke verlangens te 
herkennen om de innerlijke balans van de geest te herstellen. 

Techniek - Low Tech 
I\laast High Tech oplossingen kunnen ook Low tech oplossin
gen leiden tot een betere harmonie met de natuurlijke leef
omgeving. Low tech oplossingen zijn meer gebaseerd op het 
ecologische systeem van de aarde. Dit natuurlijke systeem 
biedt de bewoner veel mogelijkheden om op een eenvoudi
ge manier gebruik te maken van haar onbeperkte duurzame 
energiebronnen. Zo bieden bronnen als de zon, water, wind 
en de aarde zelf goede mogelijkheden om deze energie in te 
zetten en te gebruiken om in de energievraag te voorzien die 
een woonproduct vraagt. Het stimuleren van het gebruik van 
duurzame energiebronnen is beter voor onze leefomgeving, 
daar deze energiebronnen schoon en onuitputtelijk zijn in te
genstelling tot fossiele brandstoffen. 

Low Tech oplossingen zijn duurzame oplossingen die met een 
lage technologische graad inspelen op bouwtechnische toe
passingen [27]. De duurzaamheid komt tot uitdrukking in het 
gebruik van materialen en in ontwerpaspecten, zoals de ori
entatie van het ontwerp op de zon en gebruik maken van het 
afkoelende affect van de wind. 

Architectuur - Horizontale landschap 
De eigenschappen van een omgeving spelen een belangrijke 
rol bij het tijdgevoel en de beleving ervan. Zo versterken hori
zontale landschappen als uitgestrekte natuurgebieden, gebie
den met weidse uitzichten, relief en stilte over het algemeen 
een gevoel van vertraging. Cultuurhistorische elementen, uit
zichtpunten en onverharde paden brengen ditzelfde gevoel 
van onthaasting teweeg [20]. In ons technologische tijdperk 
verdwijnt steeds meer natuur als gevolg van urbanisering. Het 
verdwijnen van de natuur uit de stad is als een metafoor voor 
het steeds kleiner wordende besef van realiteit, waarbij de be
leving van groen van wezenlijk belang is voor de mens [60]. 

De beleving van groen blijkt van positieve invloed op onder
meer stemming, concentratie, zelfdiscipline en fysiologische 
stress. Wetenschappelijk onderzoek [20] heeft uitgewezen dat 
groen een belangrijke invloed heeft op: 

Sociaal contact - De beleving van groen blijkt het so
cia Ie contact te vergemakkelijken en daarmee de per-
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soonlijke ontwikkeling en zingeving bij 
volwassenen. 
Cognitieve, motorische en sociaal
emotionele ontwikkefing - Met name kin
deren hebben baat bij een gevarieerd, 
regelmatig en direct contact met natuur. 
Lichamelijke gezondheid - Groene ruim
ten inspireren mensen om tijd buiten 
de deur door te brengen, waardoor fys
ische activiteiten worden ondernomen. 
Lichaamsbeweging kent op zijn beurt 
een positieve invloed op verschillende 
gezondheidsdeterminanten, zoals 
overgewicht. 
Mentale gezondheid - De beleving van 
groen is van invloed op onze gemoeds
toestand en dus op onze emotionele 
gezondheid. 

AI gaat het hier eerder om subjectieve invloeden 
dan om harde medische gevolgen, toch heeft de 
beleving van groen een niet te onderschatten im
pact op de levenskwaliteit. Zeker is dat groen in 
de leefomgeving een verhoogde appreciatie ople
vert, de persoonlijke inschatting van de algemene 
gezondheidstoestand hoger ligt en dat bewoners 
zich gelukkiger voelen dan de bewoners uit een 
buurt met minder groen [20]. 

Tevens kan worden aangenomen dat naarmate 
de stedelijkheid van een woonkern afneemt men
sen positiever zijn over het hebben van sociaal 
contact en de sociale samenhang in de directe 
woonomgeving. Onderzoek [22] wees uit dat de 
tevredenheid over de woonomgeving op het plat
teland relatief het grootst is. Op het platteland is 
er meer contact tussen buurtbewoners onderling, 
voelt men zich meer verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid in de buurt, is men sneller tevreden 
over de bevolkingssamenstelling en is men min
der bang om lastig gevallen te worden. 

Het authentieke karakter, het dorpsleven, de vari
atie in bebouwingen en de grote mate van priva
cy kenmerken het landelijke leven . Deze fysieke 
leefomgeving biedt de mens mogelijkheden, maar 
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ook beperkingen. Mogelijkheden als gevolg van 
het gedrag van de moderne mens veranderen 
het landschap en de moderne mens is daardoor 
nauw verbonden met zijn fysieke leefomgeving, 
de plek waar hij leeft en de dagelijkse routes af
legt. Deze leefomgeving geeft de bewoner be
wust of onbewust een al dan niet prettige verbin
tenis met zijn identiteit. 

2.6 Balans 

Bewoner - Efficiente vrijetijdsbesteding 
Om een balans te vinden tussen de gehaaste 
leefstijl van de bewoner en het onthaasten om tot 
rust te komen heeft de bewoner baat bij een ef
ficiente vrijetijdsbesteding. Bij een efficiente vrije
tijdsbesteding is het van belang onderscheid te 
maken tussen verplichte taken en niet verplichte 
taken in het dagelijkse leven. Verplichte taken 
als werk, onderwijs, zorg en huishouden zorgen 
voor een druk op het huishouden, waardoor het 
verlangen naar een efficiente leefstijl groeit. De 
aanwezigheid van enkele voorzieningen in de di
recte omgeving van de woning, zoals openbaar 
vervoer of autowegen, een winkel voor eerste le
vensbehoeften of een lagere school voor kinde
ren zijn hierbij een voorwaarde [21]. Individue~ 
of huishoudens zijn immers in staat meer actl
viteiten in beperkte tijd te ontplooien, wanneer 
voorzieningen beter te bereiken zijn . De invulling 
van verplichte en niet verplichte taken verschil
len per doelgroep, waardoor het noodzakelijk is 
te komen tot een specifieke doelgroep. 

Doelgroep 
Onderzoek wees uit dat vooral bij werkende al
leenstaande ouders en tweeverdieners met kin
deren de tijdsdruk groot en de tijdsordening van 
het dagelijkse leven complex is. Het gaat hierbij 
om zo'n 1,2 miljoen huishoudens wat ongeveer 
16,6% van de huishoudens in Nederland is. Dit 
aantal is in de afgelopen tien jaar verdubbeld en 
zal naar verwachting in de toekomst aileen nog 
maar toenemen [20]. Alhoewel deze doelgroep 
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Figuur 2. 10 Efficiente vrijetijdsbesteding 

Figuur 2. 11 Deep Ecology 

Figuur 2. 12 Decor van vrije tijd 

niet de grootste bevolkingsgroep in Nederland vertegenwoor
digt, is zij wei verantwoordelijk voor belangrijke actuele maat
schappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Deze doelgroep is 
mijns inziens het meest geschikt als bewoner van het te ont
wikkelen ecologisch en technocratisch woonconcept, daar zij 
het meest onderhevig is aan en het meest verantwoordelijk is 
voor sociale en ruimtelijke ontwikkelingen. 

Om te komen tot een juiste definiering van de doelgroep vol
staat de klassieke indeling naar leeftijd, opleiding, inkomen of 
geslacht niet. Het is immers de consumptiemaatschappij die 
zich steeds minder aantrekt van het verschil in sociale klassen 
[10]. De doelgroep vraagt om een definiering van de leefstijl 
waarin de keuzes, die te maken hebben met gezin, werk en 
wonen zichtbaar worden. Keuzes die worden be'invloed door 
onderliggende normen en waarden over wat belangrijk is in 
het leven . De definiering van de doelgroep heeft daardoor te 
maken met ideeen over consumptie, wonen en vrije tijd en 
wordt gekenmerkt door [22]: 

Werk - Het huishouden is geemancipeerd in plaats 
van traditioneel. Ondanks dat het huishouden uit twee 
werkende personen bestaat die midden in hun carrie
re zitten, is er een afnemende identificatie met het 
werk waar te nemen, omdat de gevolgen van de wei 
vaartgroei een te groot beslag legt op het prive-Ieven. 
De tweeverdieners beleven een verandering van nor
men en waarden in het leven. Toegang tot het snelle 
dagelijkse netwerk blijft echter een voorwaarde. 
Gezin - Het huishouden bestaat uit tweeverdieners, 
in de leeftijd van 28 tot 35 jaar, met een sterke kinder
wens. Het huishouden is een door een tekort aan tijd 
geteisterd gezin, waardoor zij streven naar een even 
wichtige balans tussen werk en prive. Een huishou
den bestaat uit minimaal twee en uit maximaal vier 
personen. 
Wonen - De gezinsleden komen dagelijks in aanra
king met veel verplichte taken. De behoefte bestaat 
dan ook om rationeel en planmatig met tijd om te 
gaan. Optimalisatie van verplichte en niet-verplichte 
taken vindt plaats door het gebruik van gebruiksvrien
delijke en tijdsbesparende middelen. 
Consumptie - Om het netwerk te bereiken, waar de 
dagelijkse verplichte taken zich bevinden, heeft het 
huishouden de beschikking over twee auto's. Het huis 
houden neigt naar luxe en comfort, maar door de be-
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hoefte aan onthaasting is er in mindere 
mate behoefte aan statusverhogende 
iconen. Consumeren is geen doel op 
zich maar louter een middel om te voor
zien in de behoefte. 
Vrije tijd - De eigen woonomgeving 
wordt als een belangrijke bron van 
onthaasting gezien. Ontspanning vindt 
voornamelijk plaats in en rond de direc
te leefomgeving, waarbij het huis als rust
punt in een hectische en complexe 
samenleving wordt gezien. Thuisblijven 
en contact met vrienden wordt daardoor 
als zeer belangrijk ervaren. Vrijetijdsacti
viteiten bestaan voornamelijk uit bewe
ging, wellness en contact met de natuur. 

Techniek - Deep Ecology 
De plaats waar vroeger techniek ontbrak, werd 
vaak ge·identificeerd met traagheid, waardoor 
snelheid en techniek vaak aan elkaar gekoppeld 
werden . De dichotomie snel- traag is echter door 
de tijd veranderd, waardoor juist nu verafgelegen 
gebieden ge"ldentificeerd worden met de plaats 
waar technisch hoogwaardig materiaal is vereist 
[6]. Techniek is daardoor te zien als een mid del 
die de afgelegen plaats bewoonbaar kan maken, 
maar tevens in staat is rekening te houden met 
maatschappelijke en klimatologische verande
ringen die van invloed zijn op de totstandkoming 
van een plaats. Techniek wordt hier gezien als 
een middel dat streeft naar een evenwichtige ver
houding tussen de natuurlijke en technische as
pecten van het ontwerp. 

Een bouwwerk dat niet in harmonie is met zijn 
omgeving, is te beschouwen als een obstakel. 
[8]. Een interactieve houding is van belang, waar
bij de toepassing gericht is op de manier waarop 
mensen denken. Individualiteit, zelfvoldoening, 
autonomie, creatieve diversiteit en ge·integreer
de aanpak zijn hier van toepassing. De techniek 
moet inspelen op de vraag naar luxe en comfort 
en naar een gezond binnenklimaat. De beheer
sing van temperatuur, luchtvochtigheid, zicht en 
geluid is daarbij een vereiste. Ongewenste na-
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tuurlijke invloeden dienen buiten de deur te wor
den gehouden en gewenste invloeden, zoals de 
frisse geur van de natuur en de toetreding van 
zonlicht, dienen optimaal benut te worden. 

Volgens Arne Naess, een Noorse filosoof, bieden 
High Tech oplossingen niet altijd een oplossing 
bij een duurzaam 'ecologisch' ontwerpproces. Hij 
brengt een verschil aan tussen een oppervlak
kig en een diepgaand ecologisch ontwerppro
ces: shallow ecology versus deep ecology [27]. 
Hij ziet shallow ecology niet als probleemoplos
send daar het slechts de vervuiling en de uitput
ting van natuurlijke bronnen tegengaat: deze be
nadering zou zelfs lei den tot een grotere groei 
van het consumptieve gedrag, waardoor er een 
nog grotere scheiding tussen ontwikkelde en ont
wikkelende naties ontstaat. Bij shallow ecology 
wordt er meer de voorkeur gegeven aan High 
Tech oplossingen. 

Deep ecology is een mix van High en Low Tech 
oplossingen en wordt ingezet om tot een concept 
te komen, dat in de behoefte van de bewoner 
voorziet. Dit concept is een mix van technologi
sche en ecologische oplossingen die inspeelt op 
het voorkomen van onnodig energieverlies, het 
stimuleren van het gebruik van duurzame ener
giebronnen en de optimalisering van energie-ef
ficiente. Daar het concept zich voornamelijk zal 
richten op de gebruiksfase van de woning, vraagt 
de beleving van wonen om een behoeftedefinie
ring van de bewoner. 

Door de behoefte als product te definieren, kan 
de manier waarop het product gebruikt wordt de 
vormgeving van het product bepalen . Producten 
van velerlei aard zijn een dagelijkse realiteit ge
worden. Ze zijn inmiddels bijna volledig met onze 
directe leefomgeving vergroeid en horen bij onze 
levensstijl. Factoren die de beleving van wonen 
en daarmee de vormgeving van het ontwerp be
invloeden zijn [8]: 

Invloed van de directe leefomgeving -
De bewoner be·invloedt de leefomgeving 
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en andersom. 
Thermisch comforl- De beleving van thermisch comfort wordt grotendeels bepaald door de 
lucht- en stralingstemperatuur, luchtvochtigheid en luchtsnelheid in combinatie met de activiteit 
van en de gedragen kleding door een bewoner. 
Gebruiksgemak - Om een bewoner een duurzaam woongedrag aan te meten, dient een inte
graal concept met een eenvoudige bediening ontwikkeld te worden. Een integraal concept wat 
comfort en kwaliteit biedt, vereist over het algemeen een meer ingewikkelde technologisch 
systeem. Wil dit concept geaccepteerd worden door de bewoner, dan dient het systeem een 
eenvoudige en inzichtelijke bediening te hebben, anders dreigen energiebesparingen te niet 
gedaan te worden. 
Licht en uitzicht - Ramen zorgen niet aileen voor daglichttoetreding, maar verschaffen tevens 
uitzicht op de leefomgeving. De mens richt, volgens gedragswetenschappers, zijn zintuigen 
vooral op verandering. De waarneming van ruimtelijke orientatie , natuurlijke elementen, weers
omstandigheden en beweging hebben daarbij een positieve invloed op de waardering van het 
uitzicht. Naast het uitzicht op de leefomgeving stimuleert licht de beleving van de grootte van 
een ruimte, waarbij lichte ruime ruimten ge·identificeerd kunnen worden luxe en comfort. 
Gezonde luchtkwaliteit - Door transmissieverlies te beperken dient de woning zorgvuldig 
ge·isol:eerd te worden, waardoor het gevaar dreigt binnenruimte meer afgedicht wordt. Om tot 
een gezond binnenklimaat te komen, verdient het ventileren van de ruimte extra aandacht, dit 
om een continue verversing van lucht te garanderen. 
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Bereikbaarheid - De woonplaats dient 
aangesloten te zijn op het dagelijkse 
eficiente netwerk. Dit kan door middel 
van het wegennet of door middel van 
informatie- en communicatietechnolo
gie. Recente ontwikkelingen in de infor
matie- en communicatietechnologie 
kunnen immers een dempend effect heb
ben op de groei van mobiliteit, doordat 
virtuele contacten aftstanden kunnen 
overbruggen. AI blijven face-to-face 
contacten van groot belang. De mens 
is immers een sociaal dier en heeft 
behoefte aan intermenselijk contact, aan 
ontmoeting met anderen. 

Architectuur - Decor van vrije tijd 
Veel mensen leven in het spanningsveld tussen 
de bewuste of onbewuste wens te vertragen en 
de al dan niet zelf gekozen noodzaak tot snel le
yen. Vaak wordt er een plek gezocht die binnen 
dat bereik ligt. De besproken doelgroep zoekt 
een plaats om te wonen op het snijvlak tussen 
het efficiente netwerk, waarmee hij toegang heeft 
tot aile nodige voorzieningen, en de plek waar de 
altijd aanwezige wens tot vertraging kan worden 
bevredigd. Hierdoor wordt er meer vereist van 
wonen als beleving, waardoor het meer deel kan 
gaan uitmaken van vrijetijdsbeleving. Het lande
lijke gebied wordt hier gezien als de plaats bij uit
stek waar de beleving van de natuur bevredigd 
wordt. Het gebied wordt hierdoor verheven tot 
een decor van vrije tijd. De plaats als leefomge
ving krijgt betekenis wanneer de bewoner het in
nerlijke verlangen naar onthaasting kan ontplooi
en in het vrijetijdslandschap. 

Deze fysieke leefomgeving biedt de bewoner mo
gelijkheden, maartevens beperkingen. Immers de 
afstand tot het drukke dagelijkse netwerk met aile 
benodigde voorzieningen lijkt groter. Ondanks de 
grotere afstand blijkt uit onderzoek dat mens en 
over het algemeen bereid zijn om in hun vrije tijd 
relatief lange afstanden te overbruggen, zo lang 
onthaasting maar in het verschiet ligt [20] . Ais 
voorbeeld kan de vrijetijdsindustrie aangehaald 
worden, waar pretparken uit de wijde omgeving 
mensen aantrekken. Ondanks de te overbruggen 
afstand heeft het landelijke gebied bovendien het 
voordeel van de lagere belastingsgraad van de 
locale infrastructuur, waardoor kans op file aan
zienlijk minder is. 
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De ruimtelijke vertaling van activiteiten die voort
vloeien uit het veel moeten doen, het veel willen 
beleven en het kunnen onthaasten, kunnen tot 
aanknopingspunten leiden voor de selectie en 
inrichting van een woongebied. De ontwikkeling 
van een specifieke plaats als leefomgeving heeft 
dan ook tot doel een decor van vrije tijd te cree
ren waar bewoners hun schaarse vrije tijd effec
tief kunnen beleven. Dit decor van vrije tijd kan 
gecreeerd worden in het overstroomgebied van 
de Groote Beerze te Westelbeers. Meer achter
grondinformatie over dit gebied staat vermeld in 
Bijlage A. 

Het overstroomgebied als leefomgeving con
fronteert de bewoner direct met de grillen van de 
natuur en vraagt om een integrale aanpak van 
het ontwerp om in het gebied een plaats als leef
omgeving voor de bewoner mogelijk te maken. 
Het dualisme tussen onze afhankelijkheid van de 
natuur en willen lei den van een comfortabel en 
ontspannen leven komt hier tot een hoogtepunt, 
waarbij architectuur inspeelt op zowel de vitaliteit 
van de bewoner als van de natuur. Architectuur 
is daardoor de plaats waar een filosofie over de 
vitaliteit van het leven leidt tot een gezonde en 
leefbare leefomgeving voor de bewoner. 

2.7 Matrixschema 

Aile in dit hoofdstuk genoemde aspecten zijn sa
mengebracht in het matrixschema (zie figuur 13). 
De verticale as bestaat uit de actoren Bewoner, 
Techniek en Architectuur die respectievelijk de 
behoefte, het middel en het doel representeren. 
De horizontale as wordt gevormd door moge
lijke belevingswaarden van de actoren , waarbij 
emotie een natuurlijke reactie is op de ratio en 
de balans een evenwichtige belevingswaarde re
presenteert voor iedere actor afzonderlijk . Het 
totaalbeeld van de matrix is de voedingsbodem 
voor het uiteindelijke ontwerp, waarbij de ver
schillende ontwerpfactoren te zien zijn als een 
gecompliceerd netwerk, waarin alles een verband 
met elkaar heeft. De matrix toont een mogelijke 
transitie naar een meer evenwichtige verhouding 
tussen de technocratische maatschappij en de 
natuurlijke leefomgeving. 
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In all buildings that man has built out of the earth and upon 

the earth, his spirit, the pattern of him, raised great and small. 

It lived in his buildings. It still shows there. However, common 

to all these works man like endeavors in buildings, great or 

small, common to all buildings, the Great Spirit, architecture. 

So modern architecture rejects the major axis and the minor 

axis of classic architecture. It rejects all grandomania, every 

building that would stand military fashion heels together, eyes 

front, something on the right hand and something on the left 

hand. Architecture already favors the reflex, the natural easy 

attitude, the occult symmetry of grace and rhythm affirming 

the ease, grace, and naturalness of natural life. Modern 

architecture, let us now say organic architecture - is natural 

architecture - the architecture of nature, for nature. 

Frank Lloyd Wright 
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3.1 Vitale architectuur 

Vitale architectuur 
1 dynamiseh - de essen tie van vooruitdenken 
waarin innerlijke beweging of bewogenheid over
heerst 
2 f1exibel - het zieh gemakkelijk aanpassen aan 
de wisselende omstandigheden, ofwel aan de di
reete leefomgeving 
3 integraal - waaraan niets ontbreekt, alles om
vattend het maken tot een harmoniseh geheel of 
opnemen in een geheellntegraal ontwerpproees 

Ondanks het verworven slechte imago, heeft 
Duurzaam Bouwen wei nieuwe invalshoeken 
opgeleverd. Invalshoeken die tot een meer duur
zame en gezonde leefomgeving voor de bewoner 
doen komen. In plaats van de term duurzaam lijkt 
de bouwtrend van vandaag meer gezocht te moe
ten worden in meer populaire termen als leefbaar
heid, kwaliteit en gezondheid. Op deze manier 
wordt er een nieuw elan aan duurzaam bouwen 
gegeven. De Nederlandse Bond voor Architec
ten (BNA) speelt hierop in met een manifest over 
Vitale Architectuur [10], waarbij aanbevelingen 
richting architecten, opdrachtgevers, adviseurs 
en overheid worden gedaan. BNA roept hiermee 
op tot het anders inrichten van het bouwproces 
en een ander manier van ontwerpen, waardoor 
een ander klimaat in de bouwwereld tot stand kan 
komen. 

Door de mogelijke verandering van houding in de 
bouwwereld kan architectuur een belangrijke dra
ger worden voor een duurzame en leefbare sa
menleving. Bij een toenemende welvaart wordt de 
architectuur de kans geboden zich op een meer 
expressieve manier te ontplooien [25]. Immers 
meer fundamenteel onderzoek naar de optimale 
gebruiks- en toekomstwaarde van bouwwerken 
kan juist dan plaatsvinden. Door het duurzame 
aspect als een toegevoegde waarde te zien, 
kan het zich ontplooien tot een architectonische 
kwaliteit. Hierdoor is architectuur niet aileen eco
logisch verantwoord, maar tevens veerkrachtig, 

. -~ - _ .. 
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dynamisch en flexibel in de relatie tussen vorm, 
functie en constructie op aile schaalniveaus in de 
tijd [1]. 

In het concept zijn de aspecten van Vitale Archi
tectuur van groot belang. Niet aileen om tot een 
balans te komen tussen de technocratisch bewo
ner en de natuurlijke leefomgeving, maar tevens 
om tot een integrale aanpak in het ontwerpproces 
te komen. Hierdoor kan een vrije, expressieve en 
natuurlijke vormgeving van het ontwerp tot stand 
komen die wordt gekenmerkt door de integratie 
van de nieuwste bouw- en installatietechnische 
mogelijkheden. 

3.2 Organische architectuur 

Sinds het begin van de vorige eeuw demon
streerde Le Corbusier met zijn omvangrijke ont
werpen hoe een nieuwe, moderne architectuur 
eruit diende te zien. Hij zag hierbij de woning als 
de ultieme woonmachine: het nemen van een 
bad, het genieten van zonlicht, het kunnen ge
bruiken van warm en koud water, de mogelijk
heid om de kamertemperatuur te regelen, het be
waren van voedsel, de toegenomen hygiene en 
de esthetische schoonheid door het gebruik van 
goede proporties. Hierbij moesten volgens Le 
Corbusier conceptie en ritme, net als in de wis
kunde, volgens vergelijkingen berekend worden. 
De enige denkbare grondslag voor een architec
tuur die overeenstemde met de exactheid van de 
wereld van machines, was volgens Le Corbusier 
de geometrie, waarbij de prisma, kubus, cilinder, 
piramide, bol als zuivere volumes fungeren. Het 
gebruik van willekeurige maatregelaars zouden 
immers aileen maar het weldadige effect van 
het systeem in gevaar kunnen brengen. Door dit 
ordeningsprincipe en door het gemak van stan
daardisatie in het bouwproces, won deze vorm 
van modernisme steeds meer aan populariteit. 
De cultuur van de rechte hoek en duidelijke vor
menstrengheid werd daarmee de heersende ar
chitectuur [9] . 
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Figuur 3. 1 Coop Himmelblau 

Figuur 3.2 Wemer Sobek 

Dit rationele ordeningsprincipe is gebaseerd op de moderne 
wetenschap die aile verschijnselen verklaart als essentieHe 
variabelen die deel uitmaken van een geordend gedrag. De 
geschiedenis van deze wetenschap heeft zich voornamelijk 
gericht op relatief kleine fracties die een simpele structuur ver
tonen, wellicht vanwege de wens de moeilijk te doorgronden 
natuur te willen controleren. Daar waar de werking van ma
chines uitgelegd kan worden met behulp van lineaire vergelij
kingen, kunnen veel verschijnselen in de natuur niet uitgelegd 
worden [12] . De natuur wordt daardoor vaak beschouwd als 
een vreemd en ongrijpbaar iets. Het is echter niet aileen de 
vraag of de menselijke omgang met de natuur enkel gebaat is 
bij een goede ecologische aanpak, maar tevens of deze ge
baat is bij de beweegredenen die erachter zitten . Dit is het vlak 
waar ratio en emotie elkaar ontmoeten [60]. 

Bij het ontwerpproces verschilt de emotionele benadering 
met de rationele benadering, waar de existentie van de we
derzijdse afhankelijkheid tussen mens en natuur ontbreekt. 
Dit ontbreken wordt verklaart doordat de rationele benadering 
voornamelijk gemotiveerd wordt vanuit regels en daardoor een 
bepaald soort inlevingsvermogen mist. Ais reactie op de vi
sie van de ratio is een hypothese ontwikkeld die aanneemt 
dat het universum niet-lineair is [12]. Naar mijn mening wordt 
deze veronderstelling gerefiecteerd in organische architectuur, 
waarbij organische en expressionistische vormen de emotie 
uitdrukt van onze verbinding met de natuur. De bewoner wordt 
hier gezien als een wezen die een dynamische relatie met zijn 
omgeving aangaat: de bewoner ontwikkelt zichzelf door con
tact met de natuurlijke leefomgeving, die zelf ook voortdurend 
in beweging is. 

The building as architecture is born out of the heart of man, permanent consort to the ground, comrade 

to the trees, true reflection of man in the realm of his own spirit. His building is therefore consecrated 

space where in he seeks refuge, recreation and repose for the body but especially for the mind. So our 

machine-age building need no more look like machinery than machinery need look like a building. 

- Frank Lloyd Wright -
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Organische architectuur kan, mijns inziens, ge
zien worden als een vorm van vitale architec
tuur, dynamisch, flexibel en integraal. Het is een 
stroming die rond 1900 is opgekomen en waar 
onder meer Antoni Gaudi, Rudolf Steiner, Frank 
Lloyd Wright en Louis Sullivan deel van uitma
ken. Ondanks de heersende cultuur van de ra
tionele ordening heeft Organische architectuur 
zich als ontwerpprincipe kunnen handhaven . Zij 
ontleent haar inspiratie aan de wetmatigheden 
van de levende natuur, hierbij wordt aangeno
men dat de gebouwde omgeving van invloed is 
op het innerlijke en uiterlijke gedrag van mensen. 
[9]. De natuur vormt de inspiratiebron en organi
sche architectuur ziet de natuur daardoor als een 
vanzelfsprekende leefwereld. Er wordt gestreefd 
naar de gezondheid, functionaliteit en ontwikke
ling van de individuele mens [27]. Organische ar
chitectuur speelt dus in op de filosofie achter het 
vitale en technocratische woonconcept, waarbij 
de wisselingen in de natuur en de behoeften van 
de technocratische samenleving tot een harmo
nieuze uitdrukking komen op een specifiek geko
zen plaats. 

Frank Lloyd Wright, pioneer in de organische 
architectuur, plaatste een kritische noot bij de vi
sie van Le Corbusier die de geometrie als enige 
denkbare grondslag zag voor een architectuur die 
overeenstemde met de exactheid van de wereld 
van de machines. Hij plaatste zijn vraagtekens bij 
het gebrek aan relatie tussen natuur en mens in 
het ontwerp van de woonmachine. Wright's cyni
sche reactie op Le Corbusier's aforisme a house 
as a machine for living in met: 'yes, the human 
heart is a suction pump' weerspiegelt het gebrek 
aan bezieling in het rationele ontwerp, waardoor 
vaak onvoldoende rekening wordt gehouden met 
de gezondheid, functionaliteit en ontwikkeling van 
de bewoner. Frank Lloyd Wright benadrukt dat 
de architect open moet blijven staan voor scep
sis die rondom de gemechaniseerde eeuw was 
ontstaan. Hiermee impliceerde hij dat niet aileen 
de machines geprezen moesten worden en ver
taald moesten worden in mechanische analyses 
of beelden, maar dat de industrialisatie juist als 
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een middel moest worden ingezet om tot nieuwe 
waarden voor de beschaafde leefomgeving te 
komen. Wright ontwikkelde hiermee een nieuwe 
taal die een nieuwe beschrijving van ruimte met 
zich meebracht en waarbij Wright een visie over 
het leven ontwikkelde die liet zien hoe de mens in 
een betere relatie kon staan tot de natuur [13]. 

In de afgelopen decennia is er echter niet gek 
veel veranderd. Ondanks ontwikkelingen op 
het gebied van materialen, bouw- en installatie
technische toepassingen ontbreekt het in veel 
ontwerpen, naar mijn mening, nog vaak aan 
bezieling. Wat vaak voortkomt uit onbegrip, on
kunde of economische motieven . De beleving 
van rechthoekige gebouwen laten mensen over
wegend rationeel, ongevoelig, logisch en mate
rialistisch denken en handelen, zo stelt Rudolf 
Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Hij 
stelt dat architectuur voornamelijk door lichame
lijke bewegingen wordt ervaren, waarbij de vorm 
van het ontwerp een diepgaand effect heeft op 
gedrag en gevoel. Hierdoor kan het voortbewe
gen door een woning een aangename ervaring 
zijn, net zoals dansen een gevoel van vreugde 
losmaakt [9]. Nu steeds meer hedendaagse ar
chitecten betogen dat organische gebouwen de 
bewoners niet aileen een gevoel van welzijn ge
ven, maar de vorm tevens kan aanzetten tot een 
nieuwe impuls van creativiteit en individualiteit 
die rechtstreeks voortkomt uit de ervaring van 
het dagelijkse leven, lijkt er meer ruimte te zijn 
voor de emotionele benadering van het on twerp
proces [18] . 

3.3 Een integraal woonconcept 

Bij integraal ontwerpen gaat het als het ware om 
de integratie van gevoel en ratio, van hart en her
senen. Hierbij moet het aan te leren zijn om de 
twee hersenhelften van de mens, de gevoelsma
tige rechterhelft en de rationele linkerhelft goed 
samen te laten werken . Zonder ge'fntegreerde 
natuurkundige kennis kan geen volwaardig duur-
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Figuur 3.3 Groeistructuur van de plant 

zaam bouwwerk ontstaan [14]. Om tot een goed integraal 
ontwerp te komen gaat het om een duidelijke definiering van 
de behoefte, waarbij rekening wordt gehouden met de dyna
miek van de huidige maatschappij. Een maatschappij die zich 
zorgen maakt over klimatologische veranderingen en de toe
komst. 

De rationele situatie lijkt een emotionele angst op te roepen. 
Dus wanneer we praten over de transitie naar een betere en 
gezondere leefomgeving is het waarom belangrijker dan de 
hoe-vraag [60]. Pas waneer zowel de rationele als de emotio
nele aspecten aan de kaak gesteld worden, kan er gesproken 
worden over een integraal ontwerp. Bij integraal ontwerpen 
gaat het niet aileen om het samenvoegen van een aantal disci
plines. Wil een interdisciplinaire opgave daadwerkelijk slagen 
dan dienen aile betrokkenen hetzelfde doel te hebben. Er dient 
daarbij duidelijkheid te zijn over wat het doel is en waarom, 
hierdoor is iedere betrokkene in staat doelgericht zijn eigen 
hoe in de strijd te gooien. Door daadwerkelijk in interdiscipli
naire samenwerking te geloven en het na te streven kunnen 
technische milieumaatregelen uiteindelijk betaalbaar worden 
geprod uceerd. 

Interdisciplinair werken kan een belangrijke opkomende trend 
worden [10]. Wanneer techniek en architectonische expressie 
steeds meer deel van elkaar gaan uitmaken, zullen innovaties 
een direct gevolg zijn van interdisciplinaire samenwerking. In
terdisciplinair werken vereist van de betrokkenen de bereidheid 
om over de randen van hun vakgebied heen te willen kijken en 
soms te durven accepteren dat de uitkomst anders is dan de 

Integraal ontwerpen is een holistische natuurkundige benadering van ecologisch bouwen. 

- J6n Kristinsson -
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geeigende oplossingen. Het durven vertrouwen 
in het slag en van de samenwerking zal uiteinde
lijk door de investering meer opleveren voor het 
duurzame gedachtegoed. Dit gedachtegoed uit 
zich in structuren die de wetten van de natuur vol
gen, bevredigen en respecteren. Feitelijk geeft de 
natuur ons een lesje structureel ontwerpen [17]. 

De rol van de architect kan gezien worden als een 
creatief, emotioneel en persoonlijk antwoord op 
de vraag, die afhankelijk is van plaats en situatie, 
van de opdrachtgever. De rol van de ingenieur 
kan inventief genoemd worden. Waar de architect 
zich laat motiveren door persoonlijke opvattingen, 
probeert de technicus een vertaalslag te maken 
tussen het probleem en de vereiste essentiele 
eigenschappen van structuur, materiaal of een 
ander element dat ontwikkeld moet worden . Het 
zien van het verschil tussen creativiteit en inven
tiviteit is de sleutel om te begrijpen wat de kwali
teiten zijn van de architect en van de technicus, 
waardoor ze samen kunnen werken zonder dat er 
een concurrerende positie ontstaat [23]. 

Architectonische structuren , wanneer ontworpen 
met gevoeligheid en vakbekwaamheid, dragen bij 
aan onze waardering van schoonheid . De schei
ding van technologie en kunst is als onnodig en 
incorrect te zien. In plaats daarvan is het essenti
eel te begrijpen dat technologie vaak een nodige 
component is om kunst te kunnen realiseren en 
dat kunst technologie helpt de bewoner beter te 
dienen . Dit denkbeeld verbindt architectuur en 
techniek, waardoor wetenschap en schoonheid 
gecombineerd kunnen worden om in grootste 
psychische behoefte van de mensheid te voor
zien [17]. Zo ziet Pier Luigi Nervi (1891-1979) 
de constructie als een typische expressie van 
de creativiteit van menselijke activiteit en als het 
meest significante element in de ontwikkeling van 
de beschaving. 
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3.4 The Knocking Heart 

Vigour 
1. kracht: sterkte, 2. kracht: bloei (van leven), 
3. energie: vitaliteit, levendigheid, 4. uitdruk
kingskracht: kernachtigheid, gespierdheid (van 
taal) , 5. krachtdadigheid: beslistheid, 6.groei
kracht: groeizaamheid, levenskracht (van plan
ten, die ren) , 7. kracht: geldigheid (van wet) 

Bij de totstandkoming van het ontwerp speelt het 
woord vigour een sleutelrol. Vigour laat zich om
schrijven als een filosofisch principe. Door vigour 
komt de woning als het ware tot leven, waarbij 
het een bepaalde bezieling uitstraalt, levens
kracht tot uitdrukking komt en laat zien dat er een 
balans met natuurlijke leefomgeving kan zijn . Vi
gour is dus in zekere zin de weerspiegeling van 
de onthaasting die nodig is om de bewoner in de 
technocratische maatschappij een gezonder le
ven te geven, waardoor hij in staat is een efficien
ter leven te leiden. Het horizontale landschap is 
daarbij te zien als de zuurstof, die de bewoner 
nodig heeft om weer op adem te kunnen komen . 

Het concept is gebaseerd op de ervaring van or
ganische, dynamische vormen en bewegingen in 
de natuur (zie figuur 3.3, 3.4 en 3.6). Deze be"in
vloeden het gedrag en leefstijl van de bewoner 
al dan niet bewust, waardoor de omgang van de 
bewoner met de leefomgeving zich laat omschrij
ven als een vitaal en technocratisch wooncon
cept. De bewoner beschouwt de natuurlijke leef
omgeving als een soort van toevluchtsoord, waar 
hij zich kan onthaasten. Op deze plaats creeert 
de bewoner met behulp van technische middelen 
een leefomgeving waarbij hij de existentie van de 
natuurlijke leefomgeving wil kunnen ervaren. 
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Figuur 3.5 Het hart en aorta als inspiratie 

Figuur 3.6 Inspiratie, philo taxis 

Knock 1 (onovergankelijk werkwoord) 
1 kloppen - detoneren (van verbrandingsmotor) 
2 botsen - opknallen tegen 

Heart 1 [hl:t, hlrt] (telbaar ze/fstandig naamwoord) 
1 hart(spier) - hartvormig voorwerp 
2 kern - hart, essentie 

Heart 2 (telbaar en niet-telbaar ze/fstandig naamwoord) 
1 geest - verstand, gedachten, herinnering 
2 hart - binnenste, gevoel, gemoed, innerlijk 

Bij het concept van The Knocking Heart is de woning te zien 
als een lichaam dat een gezond hart nodig heeft om goed te 
kunnen functioneren. Hierbij pompt het hart bloed naar aile 
organen in het hele lichaam. Dit bloed bevat zuurstof, waar
door aile organen kunnen en blijven functioneren. Door de or
ganen nu als verblijfsruimten en de aorta, de levensader, als 
de verbindende route door de woning voor te stellen, wordt de 
woning van het landschap zelf. Het vitaal houden van organen 
door middel van zuurstofrijk bloed vormt het metafoor voor het 
vitale en technocratische woonconcept The Knocking Heart. 
Knocking zegt hier iets over botsen, het ontstane conflict, heart 
zegt iets over gevoel, ofwel de beleving en/of ervaring van iets. 
Het concept wil het conflict uitbannen en een balans schep
pen, waarbij de natuurlijke leefomgeving voor een aangename 
ervaring en/of beleving zorgt bij de technocratisch ingestelde 
bewoner. 

Het ontwerp kan niet zonder de natuurlijke leefomgeving, wanneer de vormgeving wordt gei"dentificeerd 

met de dynamiek van de natuur: de stroming in het water, het waaien van wind door de bomen, de 

schijnende zonnestralen, het groeiende gras, de geurende bloemen, het verschil tussen dag en nacht. 

De connectie met het landschap, de woonruimte en de mens is daarbij onvermijdelijk. De bewoner heeft 

recht op een dynamische, veerkrachtige verhouding met de natuur. De architect kijkt, als een chirurg, 

naar wat de bewoner nodig heeft en garandeert hem een gezond lichaam. 

- Emil Talen -
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The Knocking Heart stelt dus het gezonde li
chaam voor, waar zowel de vitaliteit van de na
tuur, als van de bewoner voorop staat. Architec
tuur is hier de drager van een nieuwe ecologische 
waarde, waarbij architectuur en techniek samen
komen en de vrije, expressieve en organische 
vormgeving mogelijk maken. Door deze integrale 
benaderingswijze kunnen de nieuwste bouw- en 
instaliatietechnische mogelijkheden worden toe
gepast en staat de gezondheid, functionaliteit 
en ontwikkeling van de individuele mens voorop. 
The Knocking Heart is daarmee weliicht tevens te 
beschouwen als een metafoor voor een nieuwe 
aanpak en vormt daarmee het nieuwe paradigma 
van een complexe architectuur die een inspiratie 
kan zijn voor het integrale ontwerp in het alge
meen. 

Figuur 3.7 The Knocking Heart 
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'Form follows function - that has been misun-

derstood. Form and function should be one, 

joined in a spiritual union ' 

- Frank Lloyd Wright -
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Route beneden 

Route boven 
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4.1 Het leefconcept 

Het overstroomgebied van De Groote Beerze 
(Bijlage A) wordt gezien als de idea Ie plaats, waar 
het decor van vrije tijd tot zijn recht kan komen. 
Dit is in overeenstemming met het gemeentelijke 
beleid dat naast verbetering van de ecologische 
kwaliteit en verhoging van de belevingswaarde 
van de natuur zich richt op de verhoging van leef
baarheid op het platteland, ofwel het horizontale 
landschap. Dit laatste staat hoog op de politieke 
agenda, dat landelijk wonen weer aantrekkelijk 
wi! maken. Mijns inziens kan de gehaaste leefstijl 
een belangrijk aanknopingspunt zijn om landelijk 
wonen als een aantrekkelijk alternatief te zien. 

Door het landelijke gebied te zien als een leef
omgeving waar de bewoner zijn vrije tijd besteed 
en daardoor onthaast, wordt er extra aandacht 
gevraagd bij de totstandkoming van het ontwerp 
op deze plaats. Enerzijds vraagt het om een ui
terst gevoelige omgang van het architectonische 
ontwerp met de natuur, anderzijds vraagt het ge
bied om oplossingen die het overstroomgebied 
bewoonbaar kunnen maken. Door de merkbare 
veranderingen in het overstroomgebied wordt de 
afhankelijkheid van de mens als bewoner van de 
natuurlijke leefomgeving benadrukt. Figuur 4. 1 Overstroomgebied De Groote Beerze 

Figuur 4. 2 Baden in de natuur Ffguur 4.3 Slapen in de natuur Figuur 4.4 Won en in de natuur 
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Figuur 4.5 Aankomst en parkeren Figuur 4.6 Hoofdentree TKH Figuur 4. 7 Entree secundaire route 

Figuur 4.8 Entreehal Figuur 4.10 Route aorta boven 

Figuur 4.12 Route naar ruimte Figuur4.13 Constructie route 
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4.1.1 De route 

De bewoner wordt gekenmerkt door een gehaas
te levensstijl in het dagelijkse leven en streeft 
daardoor naar een optimale combinatie tussen 
werk, zorgtaken en vrije tijd. Om een efficiente 
leefstijl te kunnen hanteren ziet de bewoner zijn 
directe leefomgeving als een plek waar hij zich 
kan onthaasten. De route naar deze plek is de 
verbinding tussen het decor van vrije tijd en het 
drukke efficiente netwerk, waar aile dagelijkse 
verplichtingen worden nagekomen. 

De route is hier zowel een fysieke als een virtuele 
weg, die de afgelegen plaats met het efficiente 
netwerk verbindt. Door deze verbinding met de 
dagelijkse realiteit kan de bewoner zijn werk uit
oefenen, boodschappen doen en zijn kinderen 
naar school brengen. De verbinding tussen The 
Knocking Heart (TKH) en het efficiente netwerk 
is van groot belang voor het kunnen functioneren 
van de woning. Naast deze fysieke verbinding 
maakt een virtuele verbinding, door gebruikma
king van multimedia, tevens contact met de bui
tenwereld . 

TKH is vanaf de A58 ( Eindhoven - Tilburg) en 
vanaf de A67 (Eindhoven - Turnhout) via regi
onale wegen te bereiken. De regionale wegen, 
vanuit het noorden N395 en vanuit het zuiden de 
N284, komen uit op de Broekeindse Weg, waar 
een zijweg TKH met het efficiente netwerk ver
bindt. Het proces van onthaasting begint op het 
moment dat de bewoner zijn dagelijkse verplich
tingen in het efficiente netwerk heeft afgerond en 
zich naar huis begeeft. Doordat het lokale wegen
net niet zwaar belast wordt, ontwijkt de bewoner 
de meeste files en kan hij/zij in ongeveer twintig 
minuten op de plaats van bestemming zijn. 

Ook de route door de woning dat de organ en (of
wei de ruimten) verbindt en daardoor het geheJe 
Jichaam (ofwel de TKH) laat functioneren maakt 
deel uit van het leefconcept. De aorta is de route 
door de woning en verbindt aile woongebonden 
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ruimten met elkaar. De slingerende opwaartse 
beweging van de aorta stelt de verbinding van 
het aardgebonden leven, een kleiner deel, met 
het universum, het grotere geheel, voor. De aorta 
is dus te zien als de levensader die ruimtelijke 
verbindingen en bewegingen tot stand brengen. 
De aorta zelf is ovaalvormig, waarbij de spiraal
vormige route boven het maaiveld begint, vervol
gens in de grond verdwijnt, weer boven de grond 
komt en uiteindelijk zwevend boven het maaiveld 
eindigt. De aorta verbindt op die manier de bene
den- en bovenruimten met elkaar. 

De woongebonden ruimten, gelegen aan de 
aorta, spelen in op de dynamiek van de directe 
leefomgeving, waardoor de interactie tussen bin
nen en buiten wordt gestimuleerd. De woonge
bonden ruimten zijn op te delen in ruimten die 
inspelen op actieve en passieve woonfunctie. 
Het woord actief of passief zegt hier iets over de 
manier waarop een woonfunctie wordt bedreven. 
Actieve woonfuncties worden bedreven in de 
eet-, werk- en woonruimte en richten zich meer 
op vrijetijdservaring, zoals koken, gezellig eten, 
barbecueen, de vrijheid om thuis te kunnen wer
ken, het lezen van een boek, zonnen, televisie
kijken. Actieve woonfuncties mogen door andere 
mensen gezien worden en zijn meer te identifice
ren met het rationele, het mannelijke zijn. Actieve 
woonfuncties vinden plaats in de boven de grond 
zwevende ruimten. Passieve woonfuncties rich
ten zich meer op vrijetijdsbeleving, wat tot uiting 
komt in de diverse slaapruimten en de relaxruim
teo Activiteiten als slapen, relaxen, ontspannen, 
mediteren zijn meer private activiteiten en zeg
gen iets over het emotionele, het vrouwelijke zijn. 
Passieve woonfuncties zijn beneden, half in de 
grond verzonken, gelegen. De woonfuncties kun
nen niet zonder elkaar bestaan en functioneren 
daarom als een geheel. 
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Figuur 4. 14 TKH benedenruimten Figuur 4. 15 Grastuin als tussenruimte Figuur 4. 16 TKH bovenruimten 

Figuur 4. 17 Aorta Figuur 4. 18 Aorta + ruimten beneden Figuur 4. 19 TKH beneden 

Figuur 4.20 Toegang ruimten beneden Figuur 4.21 Toegang relaxruimte Figuur 4.22 Interieur relaxruimte 
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4.1.2 Het woonprogramma 

Aile ruimten maken deel uit van het decor van 
vrije tijd, waardoor het woonprogramma van TKH 
in het teken staat van onthaasting en natuurer
varing en -beleving. Aile woongebonden ruimten 
zijn interactief met de directe natuurrijke omge
ving. Hierdoor kunnen de positieve omgevings
invloeden optimaal gebruikt worden. De woning 
wordt als deel van het landschap gezien en zuigt 
het natuurrijke buitengebied als het ware naar 
binnen . Hierdoor heeft elke ruimte een goede ba
sis om als een gezond orgaan te functioneren. 
Naast de ervaring van de natuurrijke buitenruimte 
zijn tevens de visuele en fysieke toegankelijkheid 
tot de ruimte en het interieur belangrijke ruimte
lijke middelen om de woongebonden ruimten een 
specifiek karakter mee te geven . De expressio
nistische en organische vormen van de ruimten 
spelen hierbij in op de vitaliteit van de bewoner. 
Hieronder worden de ruimten gespecificeerd: 

Entree 
De woning is op vier verschillende manieren toe
gankelijk, waarbij aile entrees op 20 cm boven 
maaiveldniveau (bovenkant oeverwal) liggen. De 
hoofdentree is goed zichtbaar vanaf de carport 
en is als het ware een zijgang van de aorta, waar 
de primaire route van TKH doorheen loopt. De 
vormgegeven entreehal heeft een hogere en bre
dere ruimte dan de doorsnede van de aorta zelf, 
waardoor de hal een uitnodigende overgangs
ruimte tussen de buitenwereld en de innerlijke 
wereld van de woning is. De overige entrees zijn 
de achteringang, de toegang tot de berging en 
toegang tot de secundaire route in TKH. 

Slaapruimte ouders 
De slaapruimte is de ruimte die het diepst ligt van 
aile benedenruimten (op 2,0 m onder het maai
veld niveau). De slaapruimte is het vertrek waar 
de ouders van het gezin tot rust kunnen komen , 
ver weg van aile dagelijkse verplichtingen. Aan 
het einde van de dag kan de bewoner zich op 
deze plaats terugtrekken om tot de nodige nacht-
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rust te komen . De slaapruimte wordt begrensd 
door twee betonwanden , een ruimtescheidende 
translucente glazen kledingkast, een glazen pui 
over de gehele lengte van de ruimte op 1,30 m 
hoogte (ten opzichte van de vloer) en een orga
nisch vormgegeven plafond. Het rustgevende 
zicht van bos en struikgewas, gelegen aan de 
overkant van de meanderzone wordt via deze pui 
naar binnengehaald. 

Relaxruimte 
In de relaxruimte kan de bewoner zich ontspan
nen en/of opfrissen. Relax is een sleutelbegrip, 
daar de technocratische bewoner om comfort en 
luxe vraagt. Deze behoefte laat zich vertalen in 
een ruime badkamer met onder andere een sau
na, een jacuzzi, een ruime douche, een dubbele 
wastafel en ruimte voor ontspanning, zoals het 
lezen van een boek of meditatie. De relaxruimte 
wordt begrensd doortwee betonnen wanden, een 
ruimtescheidende glazen vitrinekast, een glazen 
pui (op 0,90 m t.o.v. de vloer) die een breed zicht 
geeft op de natuur van de meanderzone en een 
organisch vormgegeven plafond. 

Kinderruimte en/of gastenruimte 
Afhankelijk van de gezinsgrootte bieden deze 
twee ruimten de ruimte aan twee kinderen of 
aan een kind, waardoor de 2e ruimte een andere 
bestemming kan krijgen zoals een gastenver
blijf. De kinderruimte staat in het teken van de 
ontwikkeling van het kind, omdat kinderen snel 
groeien en dus snel veranderen. Hierdoor is de 
kinderruimte een van de belangrijkste ruimten in 
TKH. Kinderen weten intu"itief wat goed voor ze 
is. De kinderruimte straalt gezelligheid en fanta
sie uit om de ontwikkeling van het kind in de om
geving te refiecteren . De kinderruimte is een plek 
waar het kind bewust van zichzelf wordt en volop 
de ruimte heeft om te spelen. De ruimtelijkheid 
wordt vergroot door ook hier een groot raam toe 
te passen. Door de ervaring van de beweging en 
dynamiek in het buitengebied, raakt het kind ver
trouwd met de natuur. 
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Figuur 4.26 Eetruimte - keuken Figuur 4.27 Werkruimte Figuur 4.28 Woonruimte 

Figuur 4.29 Eetruimte - eetgedeelte Figuur 4.30 Werkruimte Figuur 4.31 Woonruimte 
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Berging 
De berging ligt op maaiveldniveau en bevat een 
toiletruimte, een berging en een toegang tot de 
installatieruimte. De berging is de laatste in de 
reeks van de beneden ruimten. 

Aile beneden ruimten liggen in de oeverwal en 
hebben een gegolfd grasdak, wat refereert naar 
de golfbeweging van water dat tegen een oever
wal slaat. 

Eetruimte 
Zowel de keuken als het eetgedeelte spelen een 
belangrijke rol bij de gezondheid van de bewo
nero De eetruimte is immers de belangrijkste 
ruimte voor lichamelijke voeding. De ruimte is 
oostelijk georienteerd en beidt zicht op de slin
gerende weg die de verbinding vormt tussen het 
efficiente netwerk in TKH. De eetruimte is dus 
een blikvanger, wanneer de bewoner thuiskomt. 
Vanuit de entreehal in de aorta is de eetruimte fy
siek bereikbaar via een translucente glazen trap 
die tevens toegang biedt aan aile bovenruimten. 
Aan de rechterkant van de trap bevindt zich een 
glazen pui in de aorta, waardoor een visuele ver
binding bestaat met de keuken. Het eetgedeelte 
is gescheiden van de keuken door een brede 
translucente trap, waardoor een prettige en rusti
ge sfeer ontstaat in de langgerekte eetruimte. Ko
ken wordt gezien als een vorm van ontspanning 
en eten is tevens een vorm van sociaal contact. 
Tijdens het eten kan men genieten van het ruime 
uitzicht over het natuurrijke buitengebied. 

Werkruimte 
De route door de aorta leidt de bewoner verder 
omhoog , waar men de toegang tot de werkruimte 
tegenkomt. De werkruimte is een zwevende ruim
te boven de hoofdentree, waardoor de ruimte te
yens een visuele verbinding heeft met de weg die 
de verbinding vormt met het efficiente netwerk. 
De werkruimte heeft ruim uitzicht over het na
tuurgebied, waarbij de werkende bewoner zicht 
heeft op de golvende grasdaken van de bene
denruimten. De werkruimte bestaat uit twee la
gen: de eerste laag is de eigenlijke werkruimte en 
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de tweede laag is de kennisruimte, een soort van 
bibliotheek. Een glazen vloer zorgt ervoor dat de 
werkruimte als €len hoge ruimte wordt ervaren. 
Er is een werkruimte in TKH aanwezig, omdat 
thuiswerken het gevoel van vrijheid kan bevor
deren door een eigen stressvrije werkomgeving 
te creeren . Het streven naar betaald werk vormt 
voor velen een bron van identiteit, status, zelf
waardering, persoonlijke ontwikkeling en zelfs 
vriendschappen. Betaald werk vergroot hierbij de 
mogelijkheden tot consumptie en het verhogen 
van de levensstandaard. Voor de bewoner van 
TKH is thuiswerken dus belangrijk, omdat hij be
trokken wit blijven bij werk en kansen ten aanzien 
van zijn loopbaanontwikkeling. Door computer
technologie is de aard van de werkplek razend
snel veranderd. Virtuele contacten zijn gegroeid, 
waardoor het gemakkelijker is om afstanden te 
overbruggen. De werkruimte in TKH is daarom 
uitgerust met de meest geavanceerde computer
technologie, zoals videoconferencing, voor een 
optimaal contact met de buitenwereld. Thuiswer
ken is daardoor een aantrekkelijk alternatief voor 
de bewoner. 

Woonruimte 
Aan het einde van de aorta komt men bij de 
woonruimte uit. De woonruimte is het meest 
openbare deel van TKH, waar de bewoner woont, 
zich vermaakt en zijn gasten ontvangt. Door ni
veaus in het vloervetd van de woonruimte aan 
te brengen worden de verschillende functies van 
de woonruimte gescheiden. Mede hierdoor krij
gen de serre en de ontmoetingsruimte een an
der karakter. De woonruimte in zijn geheel is een 
prettige ruimte en biedt het meest weidse uitzicht 
over de omgeving. Visuele verbindingen met 
andere ruimten en de leefomgeving zelf maken 
deze ruimte tot het meest interactieve gedeelte 
van de woning. Dit wordt verduidelijkt doordat de 
woonruimte toegang biedt tot de serre en tot het 
buitenterras. Deze ruimten zijn als het ware een 
verlengstuk van de woonruimte zelf. 
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Figuur 4.32 Westgevel The Knocking Heart 

Buitenruimte 
De ervaring en beleving van buitenruimte is in het ontwerp van The Knocking Heart een leidend motief. 
Om dit motief extra kracht bij te zetten loopt er naast de prima ire route door de aorta tevens een secun
daire route door de woning. Deze secundaire route verbindt aile boven het maaiveld zwevende actieve 
ruimten op een fysieke manier met de directe leefomgeving. Vanuit de woon-, werk- en eetruimte lopen 
paden van translucent glas die samenkomen bij het hart van TKH. Het hart is een overdekte buitenruimte 
die gevormd wordt door de spiraalkromming van de aorta en door de constructie van de spier. De paden 
van de bovenruimten versmelten tot een pad die in een neerwaartse spiraalbeweging op maaiveldniveau 
uitkomt en de uiteindelijk met een slingerende beweging in de meanderzone van de Groote Beerze tot 
stilstand komt. 

Kunst brengt beeldend de evolutie van het leven tot uitdrukking: evolutie van geest en 

(maar in tegenovergestelde riehting) evolutie van de materie 

- Rudolf Steiner -
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Beleving en ervaring van ruimte 
Naast de beleving en ervaring van de natuurrijke 
buitenruimte is mijns inziens tevens de beleving 
en ervaring van binnenruimte van invloed op de 
onthaasting van de bewoner. De ervaring van 
omgeving met zijn karakteristieke vormen, kleu
ren en geuren kunnen van grote invloed zijn op 
de geestelijke groei van de bewoner [57] . Ruimte, 
licht, materiaal, vorm, kleur, natuur en water zijn 
aspecten die een brug kunnen vormen tussen de 
belevingswereld van de bewoner en de directe 
leefomgeving. Vanuit deze visie kan veronder
steld worden dat bouwwerken van invloed zijn op 
het milieu en op de menselijke gezondheid . 

Door de werking van een kleur of een vorm wordt 
de menselijke ziel als het ware in beweging ge
zet. Kleur en/of vorm hebben vanuit dit gezichts
punt dezelfde betekenis als emotie. Zo is ook het 
beeld van de ruimte zonder licht en vorm niet 
denkbaar. Licht en ruimte vullen elkaar hier aan. 
In de architectuur is licht een beeldvormend ele
ment, dat een belangrijk organisch verband tus
sen ruimte en materiaal aanbrengt. Door middel 
van licht wordt de ervaring van ruimte tot stand 
gebracht. Echter hiermee is de architectuur nog 
niet voltooid. Perfectionering van de architectuur 
is aileen dan mogelijk als ook het licht in het ont
werp meegenomen wordt. Het architectonische 
resultaat is z~nder kleur niet denkbaar. Kleur en 
licht vullen elkaar aan. Zonder kleur is de archi
tectuur uitdrukkingsloos, blind [40]. 

Figuur 4.33 Oostgevel The Knocking Heart 
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Wie zich verdiept in de antroposofie van Steiner 
zal merken dat de invloed van kleur en vorm op 
het menselijk bewustzijn zeker geen grillige fan
tasie is, waarvoor het door velen wordt aange
zien. De geesteswetenschap toont aan dat de 
mens zich wei degelijk ontwikkeld en in staat zijn 
nieuwe werelden te veroveren door het stimule
ren van bepaalde organen [48]. 

Mijns inziens kan de bereidheid tot de innerlijke 
ervaring van kleur en van vorm voor de bewo
ner van groot belang zijn. Daarom hebben de 
ruimten in het ontwerp een expressionistische 
en organische vormgeving, wordt er veel met 
daglichttoetreding gewerkt en zijn de buitenschil, 
de binnenwanden en plafonds, qua kleur en/of 
structuur, relatief eenvoudig aan te passen aan 
de wensen van de bewoner. 
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Figuur 4.34 Primaire constructie 

Figuur 4.35 Secundaire constructie 

Figuur 4.36 Tertiaire constructie 

4.1.3 Gebruik van materialen 

De innerlijke ervaring van kleur en vorm komt tevens tot ui
ting in het gebruik van materialen. De toegepaste materialen 
in The Knocking Heart zijn daarom van groot belang bij de 
ervaring en beleving van een ruimte. De volgende materialen 
zijn toegepast; 

Beton 
Beton wordt toegepast in het labyrintsysteem en in de tussen
wanden van de benedenruimten. Beton wordt toegepast om
dat het een warmteaccumulerend vermogen heeft. De bouw
massa zorgt er mede voor dat er zowel '5 avonds als overdag 
een aangenaam stabiel binnenklimaat heerst in de beneden
ruimten. In het labyrint wordt een grondtemperatuur van 11°C 
opgeslagen, waardoor de bouwmassa als warmteopslag fun
geert. De lucht die door het betonnen labyrint stroomt neemt 
door het uitwisselend vermogen van het beton de temperatuur 
van 11°C over. Deze temperatuur is een startwaarde voor de 
luchtverwarming van de woongebonden ruimten. Naast deze 
accumulerende functie, heeft het beton tevens een construc
tieve functie. 

Staal 
Staal wordt veelvuldig toegepast ten behoeve van de construc
tie . Om de expressieve vormgeving van het ontwerp mogelijk 
te maken , worden vee I dubbel gekromde stalen buizen toege
past die gezamenlijk de spier vormen. Een aantal grote stalen 
bogen (356 mm diameter) vormen de primaire constructie die 
de woon- en werkruimte ondersteunen (zie figuur 4.34). De 
secundaire constructie bestaat uit vier spiraal gevormde sta
len buizen (236 mm diameter) die als het ware een gevloch
ten geheel vormen en gezamenlijk fungeren als een kolom. 
Deze kolom bevindt zich in het hart van het ontwerp en maakt 
het mogelijk dat de aorta boven het maaiveld zweeft. Aan de 
bovenkant van deze kolom vloeien de stalen buizen verschil
lende kanten op met name richting woon- en eetruimte (zie 
figuur 4.35). Gezamenlijk met de tertiaire constructie die be
staat uit een netwerk van stalen buizen (160mm diameter), 
worden door de vormgeving een aantal ruimten gecreeerd, 
waar de eet-, werk- en woonruimte zich bevinden (zie figuur 
4.36). De bovenruimten zijn als het ware opgenomen in het 
stalen netwerk van de spier, waardoor ze boven het maaiveld 
kunnen zweven . Naast de constructieve functie van staal ten 
behoeve van de bovenruimten (zie figuur 4.37), worden tevens 
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stalen buizen gebruikt voor de constructie in het 
dak van de benedenruimten en in de aorta. Staal 
heeft goede constructieve eigenschappen en kan 
behandeld worden, zodat de brandwerendheid 
en de corrosiebestendigheid verbeteren. 

Krimpfolie 
Krimpfolie wordt gebruikt om de spier te bekle
den, waardoor niet aileen een esthetische, maar 
tevens een wind- en waterdichte huid over de 
spier wordt getrokken (zie figuur 4.38). Dit voor
komt corrosievorming bij de staalconstructie en 
er ontstaat tevens een windstil binnengebied, 
waar de diverse buitenruimten van profiteren. De 
toegepaste LPDE-folie is wit, maar kan ook in 
andere kleuren worden uitgevoerd en/ of bedrukt 
worden met allerlei bedenkbare patronen. Door
dat krimpfolie relatief eenvoudig aan te brengen 
is, kan de bewoner desgewenst de huid van zijn 
woning veranderen. 

Kunststoffen 
In het ontwerp worden kunststof platen gebruikt 
als ondergrond voor de vacuumisolatie. Kunst
stoffen worden in het ontwerp toegepast omdat 
in de loop der jaren er veel ervaring is opgedaan 
met het toekennen van betere eigenschappen 
aan het materiaal. Kunststoffen hebben als voor
deel dat ze licht zijn, niet roesten, minder snel 
breken dan andere materialen en ze gemakkelijk 
in elke gewenste vorm te brengen zijn. Kunststof
fen hebben een onvervangbare plaats in onze 
maatschappij ingenomen, waardoor het vervan
gen ervan door 'duurzame basismaterialen' zou 
betekenen dat het milieu op korte tijd volledig ont
spoort of dat de mensheid terugkeert naar de le
vensstandaard van het begin van de 19de eeuw 
[35]. Bovendien worden de recyclebaarheid van 
kunststoffen steeds meer en beter onder de loep 
genomen. 

Membramen 
De toegepaste membra men hebben een esthe
tische functie voor de binnenruimten van The 
Knocking Heart. De membramen worden met 
klemlijsten gespannen op de plafonds en op de 
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binnenwand van de aorta. De membramen heb
ben een diffuse werking op licht en lucht. Door 
lichtbronnen achter het gespannen plafond te 
plaatsen wordt het licht verstrooid. Door de porien 
in het membraam wordt tevens verse verwarmde 
lucht over de woninggebonden ruimten verdeeld, 
waarbij de gelijkmatige verdeling als aangenaam 
wordt ervaren door de bewoner. 

Glas 
In het ontwerp wordt zowel glas toegepast in de 
gevels als in de vloeren. De transparantie van 
glas zorgt voor veel licht en zicht in het ontwerp, 
wat een ruimtelijk effect heeft. Glas wordt op drie 
verschillende manieren toegepast in het ontwerp. 
Ten eerste als klimaatgevel: in de buitenwanden 
van de beneden- en bovenruimten wordt glas 
uitgevoerd als enkel gekromd isolatieglas met 
uitzondering van de werkruimte, waar de glasge
vel dubbel gekromd is. Dit gekromde isolatieglas 
vormt tezamen met enkel glas een klimaatgevel, 
waar warme lucht doorheen stroomt. De klimaat
gevel levert naast het energetische voordeel een 
weids uitzicht over de omgeving op. Ten tweede 
wordt transparant of translucent gelamineerd 
glas toegepast als ruimtescheidende wand in de 
benedenruimten. De glaswand scheidt de ruimte 
van de aorta en biedt ruimte voor bijvoorbeeld 
een kledingkast, een vitrinekast of zelfs een 
aquarium. Afhankelijk van de gebruikerswens kan 
er functie aan de glaswand worden toegekend. 
Tenslotte wordt er translucent glas toegepast in 
bepaalde vloerdelen van de bovenruimten, in de 
looproute door de aorta, in de secundaire loop
route en in de vloeren van de serre en het terras. 
Dit translucente glas wordt toegepast daar het 
net als het membraam een mooie diffuse werking 
van licht heeft wanneer er lichtbronnen onder het 
glas wordt geplaatst. 



47 

Figuur 4.37 Ophanging bovenruimten 

Figuur 4.38 Krimpfolie a/s huid 

4.2 Het luchtconcept 

Het luchtconcept is het tweede concept dat deel uitmaakt van 
het ontwerp van The Knocking Heart (zie figuur 4.39). Daar 
waar het leefconcept meer inspeelde op de mentale gewaar
wording van de bewoner, zo speelt het luchtconcept in op de 
fysieke gewaarwording van de bewoner. De bewoners willen 
een comfortrijk en behaaglijk leefklimaat in de woning. Het cre
eren van een dergelijk binnenklimaat gaat vaak gepaard met 
het verbruiken van energie. Om tot het luchtconcept te komen, 
wat zowel aan de eisen van de bewoner voldoet als inspeelt 
op energetische zuinigheid, is een concept geformuleerd dat 
gebaseerd is op de drie stappen van de trias energetica: 

1. 

2. 

3. 

Het verminderen van energieverlies 
Door de huid van de woning als een scheidende schil 
tussen binnen en buiten te zien, dient de isolerende 
eigenschap van de schil optimaal zijn . Hierdoor wordt 
zoveel mogelijk energieverlies vermeden, waardoor 
het energieverbruik wordt verminderd. 
Het stimuleren van het gebruik van DE-bronnen 
Duurzame energiebronnen zijn in tegenstelling tot fos
siele brandstoffen schone energiebronnen en zijn 
bovendien onuitputtelijk te noemen. 
Het optimaliseren van de energie-efficiency 
Het controleren van de diverse processen die zich in 
de woning afspelen leidt tot een betere energie-effi
ciency. Niet aileen kan er meer met minder energie ge 
daan worden, tevens is er meer controle over het 
gebruik van energie. 

In het luchtconcept speelt de stroming van lucht de hoofdrol, 
zoals zuurstof van belang is bij bloed. Buitenlucht wordt aange
zogen en door een labyrint geleidt. In dit betonnen systeem is 
bodemenergie opgeslagen, zodat de aangezogen buitenlucht 
de grondtemperatuur van 11 ' C overneemt. Deze luchtstroom 
van 11 ' C wordt in de winter gebruikt om mee te verwarmen 
en in de zomer gebruikt om mee te koelen. Via een E-heater 
wordt de lucht op de gewenste temperatuur gebracht en over 
de verschillende woninggebonden ruimten verdeeld via een 
textiele luchtkanalensysteem. De toegepaste technieken wor
den hieronder in het kort beschreven. In bijlage D wordt op de 
afzonderlijke technieken dieper ingegaan . 
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4.2.1 Voorkomen van energie
verlies 

TKH is dusdanig ontworpen, dat aile ruimtes in
spelen op de luxe- en comforteisen van de be
woner. Het voorkomen van energieverlies is niet 
aileen beter voor de natuurlijke leefomgeving, 
het is tevens beter voor de portemonnee. Onno
dig energieverlies kan veroorzaakt worden door 
transmissieverlies. Transmissieverlies door de 
buitenschil (vloer, muur, plafond, ramen, enz.) 
kan tegen gegaan worden door de schil een zo 
goed mogelijke isolerende eigenschap te geven. 
Uitgangswaarden van het passiefhuis hanteren 
isolatiediktes van 20 - 35 cm in de vloer, 30 - 40 
cm in de muur en 40 - 50 cm in het dak. TKH gaat 
uit van dezelfde isolerende werking als die van 
het passiefhuis, met het verschil dat er gestreefd 
wordt naar een minimale schildikte. 

Om het energieverlies te beperken dienen zoveel 
mogelijk koudebruggen vermeden te worden. Te
yens dienen kieren en doorboringen vermeden 
te worden, waardoor warme binnenlucht kan ont
snappen. Het streven is dan ook om luchtdicht 
te bouwen [23]. Om luchtdicht te bouwen en een 
goede isolerende eigenschap van de schil te be
werkstelligen worden er vacuumisolatie technie
ken toegepast (zie figuur 4.40), waardoor de ba
sis voor comfortabel binnenklimaat is gelegd. De 
vacuumisolatie technieken wordt opgesplitst in: 

Vacuumglas 
De toepassing van glas als woningscheidende 
schil heeft over het algemeen een minder gun
stige isolerende eigenschap in vergelijking met 
de standaard isolatiematerialen. De toepassing 
van extra vierkante meters glas leiden dus tot ex
tra energieverlies. Om dit verlies te beperken kan 
ook bij glazen ramen gebruik worden gemaakt 
van vacuumtechnieken. Door de toepassing van 
deze technieken kan een U-waarde van 0,40 WI 
m2K bereikt worden [3]. Met de huidige ontwik
kelingen op het gebied van vacuumisolatie zijn 
betere U-waarden te halen, in de berekening van 
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het warmteverlies wordt hier 0,40 W/m2K aange
houden. 

Vacuumisolatie 
Door vacuumisolatie panelen (VIP) toe te passen 
in het ontwerp is het mogelijk een hoge isolatie
prestatie te koppelen aan een beperkte wand
dikte [3]. Voor TKH wordt een paneel ontwikkeld 
dat vergelijkbaar is met dubbel glas, maar waar
bij in de luchtspouw een VIP is verwerkt. Door 
deze constructieopbouw wordt het VIP-paneel 
beschermd tegen mechanische beschadiging en 
is tevens de mogelijkheid van diffusie van water
damp en gas sterk teruggebracht. De effectieve 
warmtegeleidingcoefficient van het VIP-paneel 
bedraagt daardoor A = 0,007 W/mK: bij een dik
te van ca. 40 mm kan een waarde van U = 0,2 
W/m2K gerealiseerd worden, deze waarde wordt 
dan ook in de warmteverliesberekening aange
houden. Veelbelovende ontwikkelingen wijzen 
erop waarden van U= 0,02 W/m2K te kunnen ha
len. Deze theoretische waarde wordt in praktijk 
echter (nog) niet gehaald. 

4.2.2 Stimuleren van het gebruik 
van duurzame energiebronnen 

Duurzame energiebronnen zijn energiebron
nen die vrij verkrijgbaar zijn en onuitputtelijk te 
noemen zijn, dit in tegenstelling tot de beschik
baarheid van fossiele brandstoffen. De beschik
baarheid van deze duurzame energiebronnen 
wordt veroorzaakt door de processen zwaarte
kracht, kernfusie in de zon en radioactief verval 
in de aardkern. Deze processen zorgen ervoor 
dat duurzame energie, vanuit menselijk oogpunt 
gezien, onuitputtelijk te noemen is en dus duur
zaam is. Duurzame energiebronnen worden over 
het algemeen verdeeld in de categorieen water, 
aarde, licht en lucht. Het luchtconcept van TKH 
zuigt buitenlucht aan en wordt via een betonnen 
labyrintsysteem op grondtemperatuur (11°C) ge
bracht. Deze temperatuur van de aangevoerde 
buitenlucht vormt een startwaarde voor de met 
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Figuur 4.40 Voorkomen energieverlies 

Figuur 4.41 Stimuleren DE-bronnen 
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Figuur 4.42 Optimalisatie energie-efficientie 

lucht te verwarmen ruimten. de gebruikte technieken: 

Labyrint 
Het labyrint is een betonnen labyrintsysteem onder de vloer 
van de benedenruimten. Door gebruik te maken van bode
menergie kunnen de woninggebonden ruimten in de zomer 
gekoeld worden en in de winter verwarmd worden (zie figuur 
4.41 ). Zowel in de zomer als in de winter levert de bodem door 
interactie een stationaire warmtestroom van 11 °C. Deze start
waarde wordt gebruikt als basis voor de koeling/ verwarming 
van woninggebonden ruimten door middel van lucht. 

Luchtverwarming 
Door middel van lucht wordt een ruimte op de gewenste 
temperatuur gebracht, waarbij de toe te voeren warmte ge
lijk is aan de warmtebehoefte van de ruimte. Het principe van 
luchtverwarming berust op de verwarming van lucht ter plaatse 
van de installatieruimte met behulp van een elektrische heater 
(E-heater), waarna deze lucht via een textiele luchtkanalensy
steem naar de te verwarmen ruimten wordt gevoerd [55]. De 
hoofdader van het systeem loopt door de aorta, van waaruit 
de warme lucht over de verschillende ruimten wordt verdeeld. 
Door het plaatsen van sensoren kan de temperatuur van de 
benodigde warmtestroom bepaald worden . 

4.2.3 Optimaliseren van energie efficientie 

Luchtdicht bouwen vraagt om extra aandacht voor ventilatie. 
Doordat de binnenruimte nog meer wordt afgedicht dient ex
tra goed te worden gekeken naar het ventilatiesysteem, die 
de woning van vocht en allergenen zuivert. Voor een gezond 
binnenmilieu is dus een continue verversing van lucht nodig, 
waarbij het gedrag van de bewoner in grote mate het succes 
van een energiezuinige woning bepaalt [62]. 

Nadeel van ventilatie is dat het een warmteverlies oplevert. 
Immers wanneer een bewoner een raam openzet, dan gaat er 
ongewenst veel warmte verloren. Om dit energieverlies tegen 
te gaan kan warmte uit de ventilatielucht teruggewonnen wor
den. Koude lucht die van buiten naar binnen komt wordt hierbij 
opgewarmd door de warme lucht die van binnen naar buiten 
wordt gezogen. Hierdoor gaat slechts een klein percentage 
warmte veri oren [50]. Bij dit derde punt draait het dus vooral 
om de optimalisatie van de energie-efficiente. De toegepaste 
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technieken die inspelen op het luchtconcept van 
TKH zijn: 

Het creeren van een water- en winddichte huid 
De buitengevel van TKH wordt buiten bekleed 
met een folie die functioneert als een esthetische 
wind- en waterdichte laag. Deze folie in kan, in
dien gewenst, in allerlei kleuren en met patronen 
bedrukt uitgevoerd worden. Doordat het ontwerp 
wordt 'ingepakt' met deze folie bestaat het gevaar 
op overtollige zonnewarmte, wat met name in de 
zomer kan lei den tot oververhitting. Dit kan lei
den tot een oncomfortabel binnenmilieu voor de 
bewoner, waardoor de bewoner de neiging heeft 
middelen in te zetten die extra energie kosten . 
Door de folie te behandelen met een IR-coating 
wordt infra rood licht, dat verantwoordelijk is voor 
de opwarming van een ruimte, niet door de fo
lie teruggekaatst. Hierdoor blijft overtollig zonne
warmte niet in de ruimte hangen [56] . 

Klimaatgevel 
Om de warmte van de luchtverwarming optimaal 
te benutten, wordt de warmte van de luchtverwar
ming door vloeren en gevels geleidt. Op die ma
nier wordt het warmteproces in een gevel en/of 
vloer meer beheerst. Niet aileen stralen de vloe
ren en wanden een aangename egale warmte uit, 
tevens worden koudebruggen opgewarmd en op 
die manier vermeden. 

Ventileren met warmteterugwinning 
Elke woning geeft onbedoeld warmte af aan de 
omgeving. Deze warmte kan voor een groot deel 
teruggewonnen worden uit de afvoerlucht, bijvoor
beeld met behulp van een warmtewisselaar. De 
techniek bij TKH berust op het afkoelen van ver
vuilde afvoerlucht, waarbij de vrijgekomen warm
te wordt gebruikt voor het verwarmen van frisse 
toevoerlucht. Warmte kan hierbij aileen terugge
wonnen worden wanneer de temperatuur van de 
restwarmtestroom hoger is dan de referentietem
peratuur van de omgeving, wat dus geldt voor 
een wintersituatie. De maximaal terug te winnen 
warmte uit de restwarmtestroom is bij deze be
nadering de hoeveelheid warmte die vrijkomt tot 
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het moment dat deze luchtstroom is afgekoeld tot 
de omgevingstemperatuur. Daarnaast is de mate 
waarin de luchtvochtigheid van de toegevoerde 
lucht naar een lager niveau wordt gebracht door 
middel van condensatie van invloed op het ren
dement. Het opwarmen van toevoerlucht heeft 
als voordeel dat het thermisch comfort wordt ver
hoogd [42]. Uitgaande van moderne technieken 
is bij de toepassing van een warmtewisselaar 
een rendement van 90 to 95% haalbaar. Bij het 
luchtconcept van TKH is gekozen voor het con
cept van het ademende raam van J6n Kristins
son [38]. De aanvoer van verse lucht en van de 
warme lucht gebeuren mechanisch (zie figuur 
4.42). De esthetische krimpfolie om de spier fun
geert als wind- en waterdichte laag wat een posi
tief effect heeft op de warmteterugwinning, door
dat toevoerlucht uit een windstil en voorverwarmt 
(door de zon) gebied kan worden gehaald. 

4.2.4 Warmteverliesberekening 

Tussen de bewoner en zijn directe leefomgeving 
treedt voortdurend uitwisseling van warmte op. 
Het transport van warmte vindt plaats door con
vectie, geleiding en straling . Warmte wordt hier
bij beschouwd als een inwendige energie, die in 
aile materie is opgeslagen en de som is van de 
kinetische en de potentiEHe energie van de mole
culen [28]. De woning wisselt door transmissie, 
door ventilatie en door zoninstraling warmte uit 
met zijn omgeving . Transmissie is warmtetrans
port dat ontstaat doordat warmte als gevolg van 
temperatuurverschillen door scheidingsconstruc
ties stroomt. Ventilatie is warmtetransport dat op
treedt bij een temperatuurverschil tussen instro
mende en uitstromend lucht en zoninstraling is 
warmtetransport als gevolg van door transparant 
materiaal vallend zonlicht. 

Om te komen tot een basisindicatie van de hoe
veelheid benodigde warmte om TKH te verwar
men dan wei te koelen wordt een warmteverlies-



51 

Figuur 4.43 Buitenlucht door het labyrint 

Figuur 4.44 Luchtverdeling beneden 

Figuur 4.45 Luchtverdeling boven 

berekening ten aanzien van transmissie en ventilatie gemaakt. 
Deze indicatie is van belang om het integrale ontwerpproces 
tussen instaliatietechniek en architectuur mogelijk te maken, 
waardoor een esthetische en een behaaglijke ruimte voor de 
bewoner gerealiseerd kan worden. Om te komen tot een indi
catie van de benodigde hoeveelheid warmte die nodig is om 
een comfortabel binnenklimaat binnen de ruimten van de wo
ning te creeren, zal het volgende berekend worden [28]: 

1. Het warmteverlies ten gevolge van transmissie 
2. Het warmteverlies ten gevolge van ventilatie 

Warmteverlies treedt op door transmissie en ventilatie, waar
door voor de warmteverliesstroom van ruimte i naar ruimte j 
geldt:: 

Warmtestroom = Transmissie + Ventilatie 
<t>;j = L A. Uk (8; - 8j)+ P cp ~j (8; - 8) 

waarin: 

<t> = Warmtestroom van ruimte i naar ruimte J' 
I) 

Ak = Oppervlakte met warmtedoorgangscoefficient 
U

k
= Warmtedoorgangscoefficient van wand(deel) 

tussen ruimte i en j 
8; = Temperatuur van ruimte i 
8j = Temperatuur van ruimte j 
P = Soortelijke massa lucht = 1,2 
c

p 
= Soortelijke warmte lucht = 1000 

V= Volumedebiet van lucht uit ruimte J' naar i --» 

(1 ) 

[W/m2K] 
[0C] 
[0C] 
[kg/m3K] 
[J/kgK] 
[m3/s] 

In de eerste term van de vergelijking staat het verlies als ge
volg van transmissie, de tweede term geeft het verlies als ge
volg van ventilatie aan. Gemakshalve beperkt het luchtcon
cept zich tot stationair warmtetransport. Een warmtetransport 
is stationair wanneer er tijdens het warmtetransport in de tijd 
geen veranderingen optreden . In werkelijkheid zal deze situ a
tie zich vrijwel niet voordoen daar de buiten- en binnentempe
ratuur steeds aan verandering onderhevig zijn als gevolg van 
thermostaatwerking, verandering zoninstraling, door windval, 
door nachtverlaging, etc. Daarnaast zweven de buitenzijden 
van de bovenruimten (eet-, werk- en woonruimte) boven het 
maaiveld en ondervinden ze afkoeling van de wind. Wind ver
groot immers de luchtsnelheid aan het oppervlak en dus ook 
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de mogelijke afkoeling. Daar het om een basisin
dicatie gaat van de benodigde hoeveelheid ener
gie die nodig is om te koelen in de zomer dan wei 
te verwarmen in de winter worden windinvloeden 
en invloeden ten gevolge van gedwongen en vrije 
convectie buiten beschouwing gelaten. 

In Bijlage B zijn de waarden te vinden, waarmee 
is gerekend. Hierbij zijn de aannamen voor de 
ontwerpbinnentemperaturen en ontwerpbuiten
temperatuur gebaseerd op de waarden zoals ge
geven in het dictaat Bouwfysica - Warmte [28]. 
Tevens is er aangenomen dat de grondtempe
ratuur gedurende het hele jaar gelijk is aan 11 
°C en dat iedere ruimte optimaal ge'lsoleerd is. 
De isolatiewaarden van vacuumglas en vacuu
misolatie zijn gebaseerd op artikelen van prof. 
ir. J.J.M. Cauberg [3] en zijn tevens de waarden 
die gehanteerd worden in de berekeningen. De 
warmteverliesberekening is per ruimte berekend 
in Bijlage B voor zowel de zomer- als de winter
situatie. 

Het warmteverlies is slechts een indicatie en 
geeft daarom een vertekend beeld van de mo
gelijke werkelijkheid. Wanneer opwarming van 
de woning ten gevolgen van de zoninval wordt 
meegenomen zal dit gunstiger uitvallen voor het 
warmteverlies in de winter en nadeliger in de zo
mer. 

De hierboven beschreven warmtebalansen zijn 
balansen van stromen. De berekening van de 
warmtebehoefte wordt berekend door de balans 
van warmtehoeveelheden., ofwel : over de bere
keningperiode ge'lntegreerde warmtestromen, 
deze wordt uitgedrukt in het aantal Joule (J) [28]. 
Aan de ene kant van de balans staan de warm
teverliezen, door transmissie en door ventilatie, 
aan de andere kant van de balans de warmtewin 
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Tabel 4.1 geeft een overzicht van de schatting 
van de warmteverliezen door transmissie van de 
verschillende ruimten in TKH. 

Ruimte Warmteverlies [W] 

Zomer Winter 

Slaapruimte -48 279 
ouders 

Relaxruimte 52 457 

Gastruimte -83 230 

Kinderruimte -99 296 

Toiletruimte -17 103 

Berging -103 169 

Totaal -299 1534 
bene den 

Eetruimte + -504 1078 
Keuken 

Werkruimte -335 903 

Woonruimte -465 1332 

Totaal boven -1303 3314 

Aorta -952 1442 

Totaal TKH -2554 6289 
Tabe/4.1 
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sten, zoals zoninstraling en interne behoefte, en 
de warmtebehoefte. 

In dit geval wordt uitgegaan van NEN 5128, waar
in wordt uitgegaan van een stookseizoen dat 212 
etmalen bedraagt met een gemiddelde tempera
tuur van 5' C. Het warmteverlies door transmissie 
en ventilatie is dan globaal uit te rekenen met: 

0verl = Hverl (9j - 9j) t (2) 

Waarbij: 
Oven = Warmteverlies door transmissie en 

ventilatie [MJ] 
Hven = Specifiek warmteverlies door 

transmissie en ventielatie [W/K] 
9j = Gemiddelde binnentemperatuur ['C] 
ge = Gemiddelde buitentemperatuur 

referentie rC] 
t = Tijdsduur berekeningsperiode [s] 

Oit levert voor The Knocking Heart een warmte
verlies van ongeveer 81 GJ op in het stooksei
zoen, uitgaande van NEN 5128. Het gemiddelde 
energieverbruik van een vrijstaande woning is in 
Nederland 85 GJ [49]. wat vergelijkbaar lijkt met 
het warmteverlies van TKH. Bij TKH zijn echter 
de warmtewinsten niet meegenomen en is het 
oppervlak van de TKH bij benadering 2x zo groot, 
wat een het energieverbruik aanzienlijk zal ver
minderen. Oaarnaast moet worden opgemerkt dat 
het zomerseizoen ook energie vraagt in verband 
met de koeling van de woninggebonden ruimten. 
Oit zal een negatief effect hebben op het totale 
energieverbruik. Ooordat veel factoren (nog) niet 
bekend zijn is het moeilijk in te schatten hoeveel 
energiezuiniger dit concept is dan een gemiddeld 
vrijstaande woning. De globale verwachting is dat 
het luchtconcept energiezuiniger is. Door de in
ventiviteit van de (installatie)technicus en de cre
ativiteit van de architect, zal dit concept verbeterd 
kunnen worden en kan er wellicht gestreefd kun
nen worden naar een autonoom concept. 

Tabel 4.2 geeft een overzicht van de schatting 
van de warmteverliezen door ventilatie van de 
verschillende ruimten in TKH. 

Ruimte Warmteverlies [W] 

Zomer Winter 

Slaapruimte -28 59 
ouders 

Relaxruimte -31 112 

Gastruimte -20 41 

Kinderruimte -19 39 

Toiletruimte -9 20 

Berging -8 12 

Totaal -115 283 
Beneden 

Keuken -77 161 

Eetruimte -27 57 

Werkruimte -73 197 

Woonruimte -72 194 

Totaal boven -249 609 

Totaal TKH -365 892 
Tabe/4.2 

Tabel 4.3 geeft een overzicht van de schatting 
van het totaal aan warmteverliezen in TKH 

Warmteverlies [W] 

Zomer Winter 

Totaal -2554 6289 
Transmissie 

Totaal -365 892 
Ventilatie 

Totaal TKH -2919 7181 
Tabe/4.3 
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Het ontwerpproces 
Mijns inziens roept de mondiale klimatologische 
verandering een emotionele angst op. Door dit te 
beseffen wordt het waarom te komen tot een meer 
duurzame en gezonde leefomgeving belangrijker 
dan hoe te komen tot een meer duurzame en ge
zonde leefomgeving. Door zowel de rationele als 
de emotionele aspecten van de actoren bewoner, 
techniek en architectuur te beschouwen is er een 
poging gedaan een mogelijke evenwichtige ver
houding met de natuurlijke leefomgeving in kaart 
te brengen. 

Deze mogelijke balans vormde de inspiratie voor 
de totstandkoming van The Knocking Heart. In 
het ontwerp van TKH is deze balans vertaald in 
een leef- en luchtconcept. Doordat in het ont
werpproces over het algemeen niet gangbare 
aspecten als vormbeleving en installatieverwe
ving zijn meegenomen, is mijns inziens het doel 
geslaagd: de ontwikkeling van een ecologisch en 
technocratisch woonconcept. Hierbij draagt vitale 
architectuur bij aan het stimuleren van de indivi
duele behoefte en aan de vrijheidsdrang van de 
bewoner. De woning houdt hierdoor rekening met 
de bewoner en straalt meer uit dan de de optel
ling van verschillende bouwdelen. 

Doordat in het proces is uitgegaan van een inte
grale ontwerpopgave is er gestreefd naar zowel 
een innovatief als een architectonisch ontwerp. 
Bij integraal ontwerpen gaat het immers niet aI
leen om het samenvoegen van een aantal disci
plines, maar dient er tevens duidelijkheid te be
staan over wat het doel is en waarom. Hierdoor 
is iedere betrokkene in staat doelgericht zijn ei
gen hoe in de strijd te gooien. Het ontwerppro
ces wordt daardoor niet aileen bepaald door de 
creativiteit van de architect, maar tevens door de 
inventiviteit van de technicus. 

Doordat in het ontwerpproces een poging is ge
daan, zowel de rol van de architect als die van 
de technicus aan te nemen, kan de totstandko
ming van The Knocking Heart gezien worden als 
een creatief, emotioneel, inventief en persoonlijk 

proces. Bij zo'n proces is het van belang om te 
begrijpen wat het verschil is tussen creativiteit en 
inventiviteit. Dit is mijns inziens de sleutel is om 
te kunnen begrijpen wat binnen het ontwerppro
ces de rolverdeling is tussen de architect en de 
technicus. Door elkaars kwaliteiten te erkennen 
kunnen ze samenwerken, waarbij het ontwerp 
qua duurzaamheid en architectuur meer kan op
leveren dan de afzonderlijke optelling van ver
schillende bouwtechnische en installatietechni
sche aspecten. Echte duurzaamheid vraagt dus 
om een ge·fntegreerd ontwerpproces, waarbij de 
afstemming tussen architectuur en techniek van 
vitaal belang is. Hierdoor wordt de totstandko
ming van een vitaal ontwerp gekenmerkt als een 
uniek, creatief en innovatief proces, zorgvuldig 
samengesteld ten behoeve van de bewoner. 

Leefconcept 
Het ontwerp van The Knocking Heart is niet ai
leen tot stand gekomen door een integrale be
nadering van het ontwerpproces, maar tevens 
door het streven naar een totaalconcept voor 
de bewoner, de gebruiker van het product. Het 
leefconcept is meer dan een som der delen. De 
vormgeving van het ontwerp speelt niet aileen in 
op de bewuste wens van de bewoner om zich 
te onthaasten, de individuel behoefte. Tevens 
wordt er ingespeeld op de onbewuste groei van 
het mentale denkvermogen, de vrijheidsdrang 
dan wei het bewustwordingsproces van de mens. 
Hierdoor is het de bedoeling dat de bewoner zich 
meer bewust wordt van zijn technocratische leef
stijl en van zijn afhankelijkheid van de natuurlijke 
leefomgeving. 

Luchtconcept 
Vanuit energetisch oogpunt vormt het luchtcon
cept van The Knocking Heart slechts een mogelij
ke basis voor autonoom wonen. Het luchtconcept 
speelt door het voorkomen van energieverlies 
met behulp van vacuOmisolatie, het stimuleren 
van duurzame energiebronnen met behulp van 
een luchtverwarmingsysteem dat is aangesloten 
op een betonnen labyrintsysteem, het optimalise
ren van energie-efficiente met behulp van warm-
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teterugwinning en het gebruik van wind- en waterdichte folies 
in op de trias energetica . Hierdoor wordt energetisch voordeel 
behaald ten opzichte van traditionele woningen. 
Het luchtconcept van TKH kan dusdanig uitgebreid worden, 
dat de woning nog energiezuiniger wordt en wellicht energe
tisch autonoom kan worden. 

Daar het bij de ontwikkeling van The Knocking Heart aileen 
draaide om het op een comfortabele temperatuur brengen van 
woninggebonden ruimten zijn er geen uitspraken gedaan met 
betrekking tot het verbruik van water en elektriciteit. Deze as
pecten zijn echter wei van invloed op de totale energievraag 
die een woning met zich meebrengt. Wanneer er gestreefd 
wordt naar de realisering van een autonome woning in de na
tuurlijke leefomgeving kunnen innovatieve toepassingen het 
onafhankelijke leven ondersteunen, zodat er efficienter om
gegaan kan worden met de energievraag, de vormgeving, de 
materialisering en de thermische verliezen van de woning. 

Bij innovatieve toepassingen valt te denken aan technieken, 
processen en materialen, zoals het verwerken van PV-cellen 
in glas of van dunne film (PV) in de folie van TKH ten behoeve 
van elektriciteitswinning, het combineren van constructieve en 
installatietechnische eigenschappen in de stalen buizen, het 
gebruik van domotica om de energie-efficiente te vergroten, 
het gebruik van energiezuinige woninggebonden apparatuur, 
het toepassen van recyclebare kunststoffen, de toepassing 
van groen in de woning t.b.v. binnencomfort, enz. In principe 
zijn er heel veel mogelijkheden die niet aileen kunnen inspelen 
op het autonoom maken van de woning, maar tevens op het 
verduurzamen ervan. De ontwikkeling van bepaalde eigen
schappen in een materiaal, de keuze van het soort materiaal 
en het uitvoeringsproces kunnen het product verduurzamen. 
Het ontwikkelen van ideeen wordt gestimuleerd door meer
dere disciplines bij elkaar te zetten . De samenwerking van de 
verschillende disciplines levert hierbij meer invalshoeken en 
meer kennis op. Hierdoor kunnen interdisciplinaire samenwer
kingverbanden aile technieken, processen en materialen die 
bij de totstandkoming van een bouwproduct samenkomen, 
weloverwogen toepassen. 

Het streven naar behoud van de natuurlijke leefomgeving, 
inspiratie halen uit de ecologische processen van de natuur 
en het nastreven van energie-efficiente kunnen mijn inziens 
de totale energievraag niet aileen beter controleerbaar ma
ken, maar tevens leiden tot een betere balans met de directe 
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natuurlijke leefomgeving. Uiteraard heeft de be
woner uiteindelijk zelf de grootste invloed op de 
directe leefomgeving. Daardoor is het van vitaal 
be lang de bewoner op een zorgvuldige manier uit 
te leggen waarom de woning op een bepaalde 
manier functioneert. 

Vitale Visie 
Geconcludeerd kan worden dat bij het ontwik
kelen van woonconcepten die inspelen op de 
vitale leefomgeving, met visie ontworpen dienen 
te worden. Daar de gehele levensloop van een 
woning in wezen de werkelijke duurzaamheid be
paalt, moge het duidelijk zijn dat deze visie zich 
niet enkel beperkt tot het afvinken van een pakket 
duurzame maatregelen. Door ideeen met betrek
king tot vervangende ontwikkelingen in een vroeg 
stadium mee te nemen in het ontwerp- en bouw
proces wordt de kans van slagen om balans te 
vinden tussen de natuurlijke en technocratische 
leefomgeving aanzienlijk groter. Vitale architec
tuur kan hierbij als drager van de visie worden 
gezien, waarbij de vitale leefstijl van de bewoner 
enerzijds, door een technocratisch gedrag dat 
aanwezig is, gestimuleerd wordt om steeds meer 
energiefuncties te vervullen, maar anderzijds 
door een ecologisch bewustzijn streeft naar ba
lans. Hierdoor wordt in de individuele behoefte en 
vrijheid van de bewoner voorzien. 
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Not being known doesn't stop the truth from being true. You 

are led through your lifetime by the inner learning creature, the 

playful spiritual being that is your real self. What the caterpillar 

calls the end of the world, the master calls a butterfly Learning 

is finding out what we already know. Doing is demonstrating that 

you know it. Teaching is reminding others that they know just as 

well as you. You are all learners, doers and teachers. The best 

way to pay for a lovely moment is to enjoy it. 

- Richard Bach -



NAWOORD 58 

Het definitieve eindpunt van mijn studie is dan eindelijk daar. Het bereiken van dit eindpunt was een lange 
tocht, waarin mijn studie werd ingevuld met een heel scala aan nevenactiviteiten, werd gekenmerkt door 
een overstap van de studie bedrijfskunde naar bouwkunde, door een switch van de afstudeerrichting ar
chitectuur naar bouwtechniek en uiteindelijk door een lang proces van afstuderen. Mijn afstudeerproces 
begon bij het CIB en eindigde op de universiteit zelf. Het proces werd gekenmerkt door vallen en opstaan, 
weer vallen en opnieuw opstaan. Zo kwam ik erachter dat er vee I manieren zijn om in een kuil te vallen, 
wat iets zegt over hoe je valt. Echter wanneer niet duidelijk is waarom je in een kuil valt, is de kans om 
te vallen nog steeds groot. De essentie van mijn afstudeerproces draaide dan ook voornamelijk over de 
waarom vraag. 

Het waarom van de noodzaak om te streven naar de transitie naar een meer duurzame en gezonde leef
omgeving leverde het ontwerp van The Knocking Heart op. Dit technocratische en ecologische wooncon
cept geeft een mogelijk antwoord op deze vraag . Een antwoord dat voornamelijk uit theorie en filosofie 
bestaat en hopelijk een inspiratiebron is voor een vertaalslag naar de praktijk. Het is te hopen dat de 
praktijk op den duur in gaat zien dat dynamisch, flexibel en integraal werken een absolute meerwaarde 
kan zijn, waardoor de transitie naar een vitale leefomgeving een stukje dichterbij kan komen . 

Mijn tijd van filosoferen en theoretiseren over dit onderwerp heeft inmiddels plaats gemaakt voor de prak
tijk. De praktijk die mij zal leren wat project-, bouwkosten-, bouwjuridisch en bouwplaatsmanagement 
inhouden. En wat me tevens meer inzicht zal geven in hoe ik het integrale ontwerpproces kan beheer
sen. Door de beheersing van het proces en door communicatie met aile betrokken partijen zal ik in de 
toekomst hopelijk deze ervaring gebruiken om mijn steentje bij te dragen aan de totstandkoming van een 
vitale leefomgeving. Er valt in ieder geval genoeg te veranderen. 
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Leven met water 
Nederland kent een lange geschiedenis, waarin een gevecht wordt gevoerd tegen het water. Dijken zijn 
inmiddels opgeworpen en land is droog gemaald, waardoor we in Nederland onder de zeespiegel kunnen 
leven. Echter heden ten dage wordt Nederland enerzijds geconfronteerd met een stijgende zeespiegel en 
anderzijds met overstromingen van rivieren in het binnenland. Om ook in de toekomst het hoofd boven 
water te houden lijkt een besef nodig te zijn, waarin 'vechten tegen water' plaats maakt voor 'Ieven met 
water'. Dit betekent dat water op een natuurlijke manier de ruimte wordt gegeven door bijvoorbeeld het 
creeren van overstroomgebieden. Door het meer landinwaarts plaatsen van dijken, het graven van extra 
geulen, het verbreden van singels en sloten krijgt water steeds meer de ruimte. 

Ook Brabant leeft met water. Zo werken in Brabant gemeenten samen met het waterschap, de provincie 
en andere partijen om te komen tot een waterplan, waarbij het waterplan bijvoorbeeld gericht is op de 
vergroting van de recreatieve waarde van water of op het voorkomen van wateroverlast. Zo heeft Water
schap De Dommel in samenwerking met het Brabants Landschap, de gemeente Oirschot, de Zuidelijke 
Land- en Tuinbouw Organisatie en de provincie Noord-Brabant een inrichtingsplan opgesteld voor de 
Groote Beerze tussen het natuurgebied de Grijze Steen en het noordelijker gelegen landgoed Baest. Het 
projectgebied ligt binnen de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur en maakt daarmee deel uit 
van het nationaal ruimtelijk beleid. In 2018 moet dat uiteindelijk lei den tot een netwerk van natuurgebie
den in Nederland. De overheid streeft zo naar verbetering van de ecologische kwaliteit en verhoging van 
de belevingswaarde van de natuur. 

Beekherstel De Groote Beerze 
Het project 'Beekherstel De Groote Beerze' is zo'n inrichtingsplan. Op sommige plaatsen langs de beek 
komen namelijk bijzondere en kwetsbare plant- en diersoorten v~~r. Doordat een groot deel van de beek 
in de jaren zeventig is gekanaliseerd, is slechts op enkele plaatsen de kenmerkende slingerende loop 
van de beek behouden gebleven. Door de kanalisatie van de beek werd het water in natte perioden snel
ler afgevoerd Hierdoor kwamen de landbouwgronden ter plaatse niet onder water te staan. Echter door 
een te snelle afvoer ontstaat stroomafwaarts meer wateroverlast, en in drogere perioden ontstaat er een 
tekort aan water voor landbouw en natuur. 

De uitvoering van het project had tot doel het waterpeil beter te controleren, waardoor aile functies die 
binnen het projectgebied voorkomen, geoptimaliseerd konden worden. Hierdoor zijn in het inrichtingsplan 
de uitgangspunten voor natuur, waterbeheer en landbouw gecombineerd en kan het stroomgebied van 
De Groote Beerze zich ontwikkelen tot een gebied, waar enerzijds ruimte is voor duurzame grondgebon
den landbouw. Anderzijds worden er goede voorwaarden voor natuurontwikkeling geboden, zoals een 
ecologische verbinding met aangrenzende natuurgebieden. 

Natuurgebied 
Het traject van de Groote Beerze loopt van de stuw De Grijze Steen tot even voorbij de Scheperweg en 
valt binnen de gemeenten Oirschot en Bladel. Het traject van de Groote Beerze is hierbij opgedeeld in 
drie deelgebieden: 

Deelgebied Zuid (Grijze Steen - Broekeindsedijk) 
Deelgebied Midden (Broekeindsedijk- Schepersweg) 
Deelgebied Noord (Schepersweg - omleidingskanaal/Aardbossen) 
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Regio The Knocking Heart 

De Groote Beerze De Groote Beerze overstroomd 
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De functies van de deelgebieden hebben indirect invloed op het beheer, die in handen zijn van het Bra
bants Landschap en Waterschap De Dommel. Aangezien deelgebied Zuid de leefomgeving is van The 
Knocking Heart, zal aileen dit gebied nader omschreven worden. 

De Groote Beerze heeft de functie waternatuur, de nevenfunctie viswater en is te karakteriseren als een 
belangrijk landschapselement. Het gebied heeft daarbij nog veel kenmerken van het oude beekdalland
schap, met een kleinschalige afwisseling van hooilandjes, houtwallen en bosjes. De diverse soorten flora 
en fauna krijgen hier de ruimte om zich te ontplooien. Op de oevers van de beek ontwikkelt zich dan ook 
een ruig moerasbos van Elzen en wilgen. 

Vanaf de stuw Grijze Steen meandert de beek tot vlak voor de Broekeindse Dijk. Aan de oostkant bevindt 
bovenstrooms de stuw Grijze Steen een overlaat van zo'n 30m breed waarover de overstromingsvlakte 
wordt gevuld, wanneer men met piekafvoeren heeft te maken. Bij een waterstand vanaf 21.00m +NAP 
kan het water via de overlaat in de overstromingsvlakte inlopen. Via een drijverstuw kan de overstroming
vlakte weer leeg lopen. 

In het gebied staan spontane processen voorop, wat tot uiting komt in: 
Een vrij meanderende beek met erosie- en sedimentatieprocessen. 
Frequente inundatie langs de beek: periodieke overstromingen van de overstromingsvlakte en 
stagnatie van water in afvoerloze laagten. Aan weerszijden van de beek zorgen kwelstromen 
voor hoge grondwaterstanden. 
Het gebied kent een afwisseling van bos, struweel, riet, gras en ruigte dat geleidelijk verandert 
onder invloed van water en grazers. 
De bossen kennen een goede gelaagdheid, een afwisseling van droog en nat met goed ontwik
kelde zoomvegetaties. 

Beheervisie 
De ingerichte terreinen zijn in eigendom en beheer van het Brabants Landschap en Waterschap De Dom
mel. Bij het beheer wordt gebruik gemaakt van een samenspel van natuurlijke processen, grote grazers 
en machinaal beheer. Schraalgraslanden behoeven machinaal onderhoud, terwijl andere elementen wei
nig tot geen beheer behoeven, zoals beek, bos, begraasd grasland. 

De beek en meanderzone 
De meanderzone zelf bestaat uit een variatie van broekbos, struweel, riet, ruigte en gras. Het waarborgen 
van voldoende afvoercapaciteit is belangrijk in de meanderzone. Door de ontwikkeling van (moeras)bos 
te bevorderen, wordt dichtgroeien van de beek zoveel mogelijk voorkomen. Bij het ontwerp van de mean
derzone is rekening gehouden met een hoge weerstand door begroeiing. De poelen binnen de meander
zone creeren naar verloop van tijd een goede biotoop voor de verschillende amfibieen. Omdat de poelen 
regelmatig overstromen zal het dichtgroeien naar verwachting niet snel gebeuren en zal er in deze poelen 
ook vis voorkomen . 

Overstromingsvlakte 
De overstromingvlakte is overwegend open met hier en daar ruimte voor struweel en ruigte . Naast het 
instroompunt van de overstromingvlakte ligt in de beek een vistrap. De beek meandert vanaf hier door 
de meanderzone die aan de oostkant begrensd wordt door een beboste oeverwal. De hoogte van deze 
oeverwal is gedimensioneerd op een waterstand die gemiddeld 1 x/jaar voorkomt. Vanaf dit peil stroomt 
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het water over de gehele lengte van de oeverwal in de overstromingsvlakte. Aan de westzijde van de 
beek bevinden zich vochtige graslanden, omzoomd door struweel, ruigte en bos. Een oeverwal voorkomt 
inundatie van dit gebied. In het zuidelijke deel van het plangebied zal de overstromingvlakte er afwis
selend uitzien onder invloed van begrazing en periodieke overstromingen. Door de licht onregelmatige 
bodemhoogte in dwars- en lengterichting treden er verschillen op in duur en diepte van de inundatie. Op 
sommige plaatsen wordt dit versterkt door de stagnatie van water of kwel. Een brede ondiepe afvoergeul 
zorgt voor een efficiente afvoer van water uit de overstromingsvlakte. Een drijverstuw reageert hierbij op 
de waterstand in de meanderzone en regelt de mate van opstuwing in de overstromingsvlakte. 

Bos en boomweiden 
Bij de verschillende boomweiden staat de ontwikkeling van een gevarieerd parklandschap voorop. Dit 
kan gerealiseerd worden door extensieve begrazing. Bij de boomweiden wordt openheid nagestreefd en 
bij de verschillende bossen wordt het ontwikkelen van een structuurrijk en gelaagd bos nagestreefd. 

Schraalgraslanden 
De aan de westzijde gelegen schraalgraslanden zijn omzoomd met struweel. Door een regelmatig maai
beheer en het voorkomen van begrazing dan wei vertrapping kan speciale flora hier een nieuwe kans 
krijgen. 

Technische aspecten 

Kenmerken watergang 
De vrij meanderende beek binnen de meanderzone (ofwel moerasbos) heeft een sinuso"lsiteit 
van 1,5 (t.o. v. de huidige meanderzone). 
Een frequente overstroming vanaf 30% debiet (= ongeveer 100-150 dagen per jaar). 
De diepte t.o.v. boveninsteek is ongeveer 1 m (aanlegdiepte). 
De breedte waterbodem en lengte Grijze Steen bij de Broekeindsedijk: varieert tussen 
2,5 en 3 m. 
Het debiet van de Grijze Steen (volgens model): 
80% (3-6 dagen per jaar) = 21.00m +NAP (= hoogte drempel overstromingsvlakte) 
100% (1 x per jaar) = 21.1 Om +NAP (oostelijk oeverwal overstroomt) 
140% (1x per 10 jaar) = 21.23m +NAP (westelijke oeverwal overstroomt) 
Afmetingen: 
Meanderzone bij de Grijze Steen is ca. 10 ha en gemiddeld 60m breed (var. 40-100m) 
Overstromingsvlakte is ca. 10 ha en gemiddeld 100m breed. 
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Verklarende woordenlijst Bijlage A 

Vis trap 
Er is een vistrap aangelegd bij de Grijze Steen, waarbij elke trede asymmetrisch is uitgevoerd met een 
lage zijde in de buitenbocht. Een afsluitbare sleuf in het midden van de trede kan gebruikt worden om bij 
een zeer lage beekafvoer overmatig waterverlies door de sleuf te beperken. 

Oeverwallen 
De oeverwal aan de oostzijde van de Groote Beerze is ontworpen op een peil behorende bij de 100%""af
voer en de westzijde is voor een deel ontworpen op een 140%-peil en voor een deel op een 120%-peil. 
In de oeverwallen mogen geen laagtes ontstaan want dan stroomt er eerder water over de oeverwal de 
overstromingsvlakte in. Hierbij moet een gesloten begroeiing aanwezig zijn op de taluds om erosie tijdens 
hoogwater te voorkomen. Hetzelfde geldt voor de oeverwallen aan de westzijde van de beek. 

Overlaat begin overstromingsvlakte 
De overlaat is aangelegd als verlaging van de oever op 21.00m+NAP. De overlaat is een stevige con
structie die niet kan eroderen als er water overheen stroomt. 

Geul in de overstromingsvlakte 
De geul in de overstromingsvlakte is bedoeld om tijdens droge periodes en na afloop van een hoogwa
terperiode ervoor te zorgen dat het water uit de overstromingsvlakte wordt afgevoerd . De geul moet dan 
ook als laagte blijven bestaan. 

Stuw uitlaat overstromingsvlakte 
Dit is een drijverstuw die op de hoogte van het beekpeil benedenstrooms in de meanderzone antici
peert. 
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Bij de oppervlakte en volume berekeningen van de verschillende ruimten zijn de afmetingen en opper
vlakten van The Knocking Heart bepaald door middel van het tekenprogramma Autocad 2007. Bij aile 
ruimten wordt uitgegaan van een gemiddelde plafondhoogte van 2,7 m, waardoor de plafonds een even
wijdig oppervlak vormen met die van de vloeren. Hierdoor ontstaat een vereenvoudigd beeld van TKH. 

Door middel van de volgende berekening wordt de warmteverliesberekening gemaakt: 

Warmtestroom = Transmissie + Ventilatie 
<l>jj = L Ak Uk (9 j - 9)+ P cp 'Y..;j (9 j - 9) 

waarin: 

<l>jj = Warmtestroom van ruimte i naar ruimte j 
Ak = Oppervlakte met warmtedoorgangscoefficient 
Uk= Warmtedoorgangscoefficient van wand(deel) tussen ruimte i en j 
9j = Temperatuur van ruimte i 
9

j 
= Temperatuur van ruimte j 

p = Soortelijke massa lucht = 1,2 
c

p 
= Soortelijke warmte lucht = 1000 

'Y..;t Volumedebiet van lucht uit ruimte j naar i 

Tabel B.1 

Ruimte V (m3) n 

Slaapruimte ouders 70,7 2 

Relaxruimte 77,2 3 

Slaapruimte gasten 49,1 2 

Slaapruimte kind 47,3 2 

Toiletruimte 15,7 3 

Berging 32,9 1 

Keuken 38,6 10 

Eetruimte 68,1 2 

Werkruimte 87,5 5 

Woonruimte 143,9 3 

,{, (m3/s) 

0,04 

0,06 

0,03 

0,03 

0,01 

0,01 

0,11 

0,04 

0,12 

0,12 

(3) 

[W] 
[m2] 
[W/m2K] 
[0C] 
[0C] 
[kg/m3K] 
[J/kgK] 
[m3/s] 

Waarbij n het ventilatievoud is [49] en het volumedebiet gelijk is aan ':!... = V*n/3600 
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Tabel B.2 

Temperatuur buiten Graden Celsius 

max. Zomer 30 

min. Winter -7 

Warmteverliesberekening door ventilatie 

Tabel B.3 

Ventilatie Zomer [W] Winter [W] 

Slaapruimte ouders -565,9 1179,0 

Relaxruimte -617,8 2239,4 

Slaapruimte gasten -393,1 819,0 

Slaapruimte kind -378,0 787,5 

Toiletruimte -187,9 391,5 

Berging -164,7 241,6 

Keuken -1544,4 3217,5 

Eetruimte -544,3 1134,0 

Werkruimte -1458,0 3936,6 

Woonruimte -1439,1 3885,6 

Tabel B.4 

Ventilatieverlies Zomer [W] Winter [W] 

Ventilatie beneden ruimten -2307,4 5657,9 

Ventilatie boven ruimten -4985,8 12173,7 

Ventilatie Totaal -7293 17832 

Om het ventilatie verlies te beperken wordt er een warmtewisselaar gebruikt om de nieuwe lucht van bui
ten met de oude lucht van binnen te verwarmen, dan wei te koelen . Met de warmtewisselaars zoals die 
nu ontwikkeld worden kunnen rendementen bereikt worden tot 95% [38] . Het totale warmteverlies door 
ventilatie komt dan op: 

Tabel B.5 

Ventilatieverlies Zomer [W] Winter [W] 

Ventilatie Totaal -364,7 891 ,6 
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Warmteverliesberekening door transmissie 

De warmteverliezen door transmissie zijn per ruimte afzonderlijk berekend. Hiervoor zijn eerst de ver
schillende Warmteoverdrachtscoefficienten bepaald [28] 

Tabel B.6 

Warmteoverdrachtscoefficient U [W/m2K] 

VIP/Lucht 0,15 

VIP/Aarde 0,15 

Glas/Lucht 0,4 

Ruimte/Glas/Ruimte 0,4 

Ru imte/Beton/Ru i mte 0,4 

Vervolgens zijn hiermee de warmteverliezen berekend: 

Tabel B.7 

Slaapruimte Overgang Oppervlakte [m2] Zomer [W] Winter [W] 
ouders 

Buitenwand pa- VIP/Aarde 9,5 10,0 10,0 
norama Glas/Lucht 10,22 -49,1 102,2 

Binnenwand pa- Ruimte/Glas/Ruim- 14,7 17,6 17,6 
norama te 

Buitenwand VIP/Aarde 4,8 13,5 5,1 

VIP/Lucht 5,2 -9,3 19,4 

Binnenwand met Ruimte/Beton/ 7,4 -11,8 -11,8 
relaxruimte Ruimte 

VIP/Aarde 2,2 2,3 2,3 

Buitenwand VIP/Aarde 1,7 1,8 1,8 

VIP/Lucht 1,8 -3,3 6,8 

Plafond VIP/Lucht 26,2 -47,2 98,3 

Vloer VIP/Aarde 26,2 27,5 27,5 

Totaal -48,0 279,1 
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Tabel B.8 

Relaxruimte Overgang Oppervlakte [m2] Zomer [W] Winter [W] 

Buitenwand pa- VI P/Aarde 7,9 13,1 13,1 
norama Glas/Lucht 15,8 50,7 183,7 

Binnenwand Ruimte/Glas/Ruim- 18,1 50,7 50,7 
aorta te 

Binnenwand Ruimte/Betonl 7,8 12,4 12,4 
met slaapruimte Ruimte 
ouders VIP/Lucht 2,2 -2,7 9,7 

Binnenwand Ruimte/Betonl 7,0 11,2 11,2 
met slaapruimte Ruimte 
gasten VIP/Aarde 3,0 4,9 4,9 

Plafond VIP/Lucht 28,6 -34,3 124,4 

Vloer VIP/Aarde 28,6 47,2 47,2 

Totaal -51,8 457,3 

Tabel B.9 

Slaapruimte Overgang Oppervlakte [m2] Zomer [W] Winter [W] 
gasten 

Buitenwand pa- Glas/Lucht 11,88 -57,0 118,8 
norama 

Binnenwand Ru i mte/G las/Ru i m- 8,6 10,4 10,4 
aorta te 

Binnenwand met Ruimte/Betonl 7,0 11,2 11,2 
relaxruimte Ruimte 

VIP/Lucht 3,0 -5,3 11,1 

Buitenwand VIP/Aarde 3,5 -6,3 13,2 

Binnenwand met Ruimte/Betonl 12,2 0,0 0,0 
slaapruimte kind Ruimte 

Plafond VIP/Lucht 18,2 -32,8 68,3 

Vloer VIP/Aarde 18,2 19,1 19,1 

Totaal -83,2 229,5 
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Tabel B.10 

Slaapruimte kind Overgang Oppervlakte [m2] Zomer [W] Winter [W] 

Buitenwand pa- Glas/Lucht 18,9 -90,7 189,0 
norama 

Binnenwand Ruimte/Glas/Ruim- 8,9 10,7 10,7 
aorta te 

Binnenwand Ruimte/Beton/ 12,2 0,0 0,0 
met slaapruimte Ruimte 
gasten 

Buitenwand VIP/Lucht 3,2 -5,8 12,2 

Binnenwand met Ruimte/Beton/ 10,3 0,0 0,0 
toilet Ruimte 

Plafond VIP/Lucht 17,5 -31,5 65,6 

Vloer VIP/Aarde 17,5 18,4 18,4 

Totaal -99,0 295,8 

Tabel B.11 

Toiletruimte Overgang Oppervlakte [m2] Zomer [W] Winter [W] 

Buitenwand pa- Glas/Lucht 5,94 -28,5 59,4 
norama 

Binnenwand Ruimte/Glas/Ruim- 4,3 5,2 5,2 
aorta te 

Binnenwand met Ruimte/Beton/ 8,6 0,0 0,0 
slaapruimte kind Ruimte 

Binnenwand Ruimte/Glas/Ruim- 8,6 10,4 10,4 
aorta te 

Plafond VIP/Lucht 5,8 -10,4 21,8 

Vloer VIP/Aarde 5,8 6,1 6,1 

Totaal -17,3 102,8 
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Tabel B.12 

Berging Overgang Oppervlakte [m2] Zomer [W] Winter [W] 

Buitenwand pa- Glas/Lucht 9,45 -56,7 83,2 
norama VIP/Lucht 3,24 -7,3 10,7 

Binnenwand Ruimte/Glas/Ruim- 9,5 0,0 0,0 
aorta te 

Binnenwand Ruimte/Glas/Ruim- 8,4 0,0 0,0 
aorta te 

Buitenwand VIP/Lucht 8,4 -18,8 27,6 

Plafond VIP/Lucht 12,2 -27,5 40,3 

Vloer VIP/Aarde 12,2 7,3 7,3 

Totaal -103,0 169,1 

Tabel B.13 

Eetruimte Overgang Oppervlakte [m2] Zomer [W] Winter [W] 

Glaswand Glas/Lucht 61,0 -292,9 610,2 

Binnenwand Ruimte/Glas/Ruim- 19,0 22,8 22,8 
aorta te 

Glas/Lucht 19,0 -91,4 190,4 

Plafond VIP/Lucht 39,5 -71,1 148,1 

Vloer VIP/Lucht 39,5 -71,1 106,7 

Totaal -503,6 1078,2 

Tabel B.14 

Werkruimte Overgang Oppervlakte [m2] Zomer [W] Winter [W] 

Glaswand Glas/Lucht 56,7 -226,8 612,4 

Dichte wand VIP/Lucht 39,4 -59,1 159,7 

Plafond VIP/Lucht 16,2 -24,3 65,6 

Vloer VIP/Lucht 16,2 -24,3 65,6 

Totaal -334,5 903,2 
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label B.15 

Woonruimte Overgang Oppervlakte [m2] Zomer [W] Winter [W] 

Glaswand Glas/Lucht 38,9 -155,5 419,9 

32,4 -129,6 349,9 

Dichte wand VIP/Lucht 13,2 -19,8 53,6 

13,0 -19,4 52,5 

Binnenwand Ruimte/Glas/Ruim- 10,3 20,5 20,5 
aorta te 

Plafond VIP/Lucht 53 ,8 -80,7 217,9 

Vloer VIP/Lucht 53,8 -80,7 217,9 

Totaal -465,3 1332,2 

label B.16 

Aorta Overgang Oppervlakte [m2] Zomer [W] Winter [W] 

Buitenwand aorta VIP/Lucht 378,0 -850,5 1247,4 

VIP/Aarde 252,0 151,2 151,2 

Binnenwand Ru i mte/Glas/Ru i m- 110,4 -132,5 -132,5 
aorta te 

Glaswand VIP/Lucht 20,0 -120,0 176,0 

Totaal -951,8 1442,1 

label B.17 

Transmissieverlies Zomer [W] Winter [W] 

Transmissie beneden ruimten -298,6 1533,6 

Transmissie boven ruimten -1303,4 3313,6 

Transmissie aorta -951,8 1442,1 

Totaal -2554 6289 

lotaal warmteverliezen in lKH 

label B.18 

Verlies Zomer [W] Winter [W] 

Transmissie -2553,8 6289,3 

Ventilatie -364,7 891,6 

Totaal -2918,5 7180,9 
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Centrum voor innovatie in de Souwkolom (CIS) 

Het Centrum voor Innovatie in de Bouwkolom (CIB) is een stichting te Zeist die samenwerking en in
novatie in de bouwkolom voorop stelt. Door te reageren op een door BTO geplaatste vacature voor een 
afstudeerder, zou ik me gedurende een half jaar onder andere bezig houden met de energieprestatie van 
nieuwbouwwoningen. Verdergaand overheidsbeleid dwingt diverse bouwpartijen namelijk zich meer be
zig te houden met energiezuinigheid binnen het woninggebruik . Tijdens mijn werkzaamheden bij het CIB 
kwam ik in aanraking met diverse opdrachtgevers, architecten, aannemers en leveranciers. AI snel kwam 
ik tot de conclusie dat bijna iedere bouwpartij op een geheel eigen manier naar de milieuproblematiek 
kijkt. Bij deze partijen heersen onbegrip, angst voor veranderingen in de bedrijfsstructuur, scepsis over 
ogenschijnlijke hoge investeringen en gebrek aan kennis over de noodzaak van energiezuinig bouwen . 
Door met name het geldmotief lijkt niemand de belangrijke en verantwoordelijke rol van begeleider naar 
een meer gezonde en duurzame leefomgeving op zich te willen nemen. Deze onbegrijpelijke werkelijk
heid heeft mij doen besluiten de rol van architect en technicus meer onder de loep te nemen en me meer 
te richten op de achterliggende beweegredenen van het integrale ontwerpen in combinatie met duurzaam 
bouwen. 

Het overheidsbeleid richt zich op de verdergaande energiezuinigheid van nieuwbouwwoningen. Ener
giezuinigheid die zich tevens richt op de gebruiksfase van een woning. Om dit beleid te versterken heeft 
de overheid de energieprestatiecoefficient (EPC) ge"introduceerd. Door de invoering van de EPC is in 
energetisch opzicht veel veranderd voor de bouw van een woning , waardoor bouwtechnische en instal
latietechnische aspecten in de woning meer aandacht zijn gaan opeisen: verbetering van de isolatie en 
kierdichtheid, de toepassing van energiezuinigere installaties, de orientatie van een bouwwerk, het type 
beg lazing, de keuze van het ventilatiesysteem, enzovoort. Keuzes ten aanzien van deze aspecten kun
nen een energiezuinige woning opleveren die voldoet aan de gestelde EPC van 0,8. De stapsgewijze ver
laging van de EPC heeft veel bouwbedrijven min of meer gedwongen hun bouwstrategie te wijzigen. In 
de praktijk heeft dit helaas vaak geleidt tot een strategie, waarbij bouwpartijen het halen van de gestelde 
EPC als een doel op zich zien en het afwerken van een enkele duurzame checklist de leidraad vormt. 

Een persoonlijk verricht onderzoek in juniljuli 2005 onder een vijfiiental architect- en ingenieursbureaus, 
die te zien zijn als de 'beslissers in het bouwproces', heeft een aantal bevindingen opgeleverd ten aan
zien van het energiezuinig bouwen: 

De theoretische kennis van duurzame bouwen is bij de organisaties over het algemeen vrij be
perkt en er is tevens weinig zicht op de mogelijke toepassingen en technieken met betrekking 
tot duurzame energie. Dit geldt niet voor de organisaties die innovatie hoog in het vaandel heb
ben staan. 
De ervaring met duurzame technieken reikt meestal niet verder dan de toepassing van hogere 
isolatiewaarden en de toepassing van passieve energie. Een enkele keer zijn pv-cellen, een 
warmte terugwinunit of een zonneboiler toegepast. 
Door verdergaand overheidsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen is de bereidheid van or
ganisaties om zich te interesseren in dergelijke technieken, wei degelijk aanwezig. 
De ondervraagde organisaties weten niet met welke motieven de opdrachtgever te overtuigen is 
om energiezuinige technieken, processen of materialen in het ontwerp toe te passen. 
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Mijns inziens kan duurzame innovatie een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een mogelijke cul
tuurverandering. De gebouwde omgeving is daarbij te zien als een cultuurgoed, dat door de tijd heen door 
vele investeringen van verschillende opdrachtgevers gecreeerd is. Doordat elke opdrachtgever zijn eigen 
doel heeft, zijn veel partijen betrokken bij het aanpassen, verbeteren en verfraaien van de gebouwde 
omgeving. Wanneer de betrokken partijen een gezonde basis zouden hebben voor een samenwerking, 
zouden ze een gezamenlijke doelstelling kunnen hanteren: het realiseren van een vitale leefomgeving. 
Door te communiceren en door het durven delen van kennis, kan kennis vermenigvuldigd worden. Een 
cultuurverandering is mogelijk, wanneer verschillende disciplines hun eigen belang afstemmen op een 
gezamenlijk doe!. Kennis delen is niet langer eng, maar juist een voorwaarde om als organisatie te kun
nen overleven. 

Innovatie, de vernieuwing van producten, diensten, processen of organisatievormen, valt en staat met het 
samenspel van technologische ontwikkelingen en factoren als management, logistiek en samenwerking . 
Succesvolle innovatie vindt plaats wanneer aile partners die bij het innovatietraject betrokken zijn met el
kaar communiceren. Kennis is niet vruchtbaar wanneer het 'slechts' voor eigen gebruik wordt behouden, 
het wordt pas vruchtbaar als er overdracht van kennis plaatsvindt. De creatie van kennis levert verschil
lende invalshoeken op, wat het individuele denkvermogen stimuleert, waardoor weer nieuwe oplossingen 
en mogelijkheden worden bedacht en/of uitgevoerd. Voorwaarde hierbij is dat de over te dragen kennis 
voldoende duidelijk is, waardoor kennis begrijpbaar is voor de betrokken partijen. De overgedragen ken
nis zal door de betrokkenen op zijn waarde geschat worden, waardoor er onderling vertrouwen ontstaat 
en er een gezonde basis voor samenwerking is gecreeerd. 

In bijna elke industriebranche vindt voortdurend terugkoppeling plaats. Hierbij wordt er niet aileen van 
successen, maar vooral van fouten geleerd. Voor de bouwbranche ligt dat anders: fouten worden keer op 
keer gemaakt. De bereidbaarheid om het in een keer goed te doen lijkt ver weg. Het herstellen van fouten 
kost veel tijd, energie en materialen. Mede hierdoor blijft het aantal vernieuwingen in de bouw achter bij 
andere technische sectoren. Bij de totstandkoming van een duurzame innovatie zouden de rollen van 
onderstaande partijen kunnen zijn: 

Opdrachtgever 
Gestimuleerd door het gemeentelijke beleid of op eigen initiatief, kunnen opdrachtgevers beslissen duur
zaam te bouwen . Om energiezuinige woningen te realiseren dient de opdrachtgever een doelstelling of 
ambitie te formuleren, waarin duurzame energie toegepast wordt. 

Adviseurs 
Adviseurs hebben specifiek kennis in huis en kunnen als bouwfysisch en/ of als installatietechnisch ad
viseur optreden. Adviseurs hebben de taak de relatie tussen woning, bewoner en techniek inzichtelijk te 
maken richting een partij die onvoldoende duurzame kennis in huis heeft. Adviseurs dienen samen met 
architecten in staat te zijn over het totaalconcept, het ontwerp en de architectuur na te kunnen denken. 

Architecten 
Architect hebben in algemeen een lage betrokkenheid bij het realiseren van energiebesparingen. Archi
tecten moeten meer gevoel krijgen voor duurzaamheid. Over het algemeen kunnen architecten voldoen
de goed inschatten wat bouwtechnisch en bouwfysisch mogelijk is en ze hebben daardoor voldoende 
inzicht om grenzen te overschrijden. Een duurzaam ontwerp is meer dan de som der delen: het is een 
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architectonische uitdaging gericht op het selectief integreren en componeren van aile elementen binnen 
de randvoorwaarden van een duurzame context. Architecten kunnen zelfstandig de stimulans ontdekken 
die uitgaat van de integratie van de duurzaamheidaspecten in de architectuur en techniek. Daardoor kun
nen architecten een belangrijke rol spelen bij het stimuleren en daadwerkelijk toepassen van duurzame 
aspecten in het ontwerp. 

Aannemers 
Aannemers kunnen opdrachtgevers stimuleren om duurzame toepassingen toe te passen. Aannemers 
kunnen bijvoorbeeld met onderaannemers afspraken maken en hun service standaard of als meerwerk 
in hun pakket aanbieden. 

Energiebedrijven 
Energiebedrijven vervullen een belangrijke rol met betrekking tot duurzame energie. Energiebedrijven 
hebben doorgaans veel kennis in huis doordat ze leverancier zijn van energie aan gebruikers. In het 
kader van de liberalisering van de energiemarkt kunnen zij hun dienstenpakket uitbreiden met allerlei 
diensten die van toepassing zijn op een meer duurzame en gezonde leefomgeving. 

Toekomstige bewoners 
Natuurlijk kunnen ook toekomstige bewoners de wens uiten om energiezuinig te wonen. De invloed van 
de consument op het ontwerp van de woning is momenteel nog zeer beperkt, maar langzamerhand ver
andert dat. Door overleg met de toekomstige bewoner kunnen ontwerpers rekening houden met gebrui
kerswensen in het ontwerp en bewoners uitleggen wat het nut of de functie van een bepaalde toepassing 
kan zijn. 
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Vacuumisolatie 
Een vacuumisolatie paneel bestaat uit een kernmateriaal (core material), dat de basis vormt van het 
paneel, uit een dunne folie (film barrier), die vacuum gezogen ruimte afsluit en uit een getter en/ of een 
desiccant, die respectievelijk gasmoleculen en vocht opnemen. [3] 

Kernmateriaal 
Het paneel moet bestand zijn tegen een grote druk, omdat het vacuum (onderdruk) continu belast wordt 
door een hoge atmosferische druk buitenaf. Omdat het om thermische redenen niet praktisch is om de 
wanden zo dik te maken dat ze de druk aankunnen is er een ondersteunend materiaal nodig, zodat het 
pan eel niet inklapt. Het kernmateriaal is een 'open-cel' materiaal dat zowel fysieke ondersteuning aan de 
folie geeft als de stroming van nog aanwezige gasmoleculen verhindert. 

Folie 
De folie vormt de wanden van het paneel en vormt een effectieve barriere tegen aile atmosferische gas
sen en vocht, zodat het vacuum gehandhaafd blijft. De enige materialen die 100% impermeabel zijn voor 
gassen, zijn glas en metaaL Glas is echter breekbaar en metaal geleidt warmte zeer goed, waardoor de 
gemiddelde isolatiewaarde van het pan eel significant naar beneden wordt gehaald. Metaalfolie is daarom 
het materiaal dat wordt gebruikt bij VIP. 

Getters en desiccants 
Getters zijn chemische stoffen die gassen absorberen. Desiccants zijn stoffen die vocht opnemen. Seide 
worden toegevoegd aan het kernmateriaal om ongewenste gassen en vocht die van buitenaf door de folie 
dringen of nog aanwezig zijn te absorberen en een stijging van de druk binnenin het paneel te vertragen, 
waardoor de levensduur en prestatie wordt verbeterd. 

De ontwikkeling van de VIP biedt goede kansen ten aanzien van een hoge isolatiewaarde in combinatie 
met een geringe dikte van de schilconstructie. De toepassing van vacuumpanelen heeft een aantal voor
delen [61]: 

isolatieprestatie leidt tot een verlaging van het energieverbruik 
verkleining van het isolatievolume 
verlaging van de massa 

Probleemgebieden met betrekking tot de haalbare levensduur: 
initiele vacuumniveau van het paneel 
de gasdoorlaatbaarheid van de folie 
de uitwaseming van gassen door het kernmateriaal en folie 
de gasdoorlatenheid van de sealrand 
de hoeveelheid en effectiviteit van de getter en het desiccant 
het effect van druktoename op het specifieke kernmateriaal 

Vacuumglas 
Vacuumglas is nog in een ontwikkelstadium [3]. Het principe bestaat uit het scheiden van de glasbladen 
door een vacuumruimte waarin geleiding en convectie niet mogelijk zijn. Warmteverlies door geleiding 
kan beperkt worden door het wegnemen van het warmtegeleidende medium in de spouw (Iucht of gas). 
Het vacuumzuigen geeft nog wei wat praktische problemen. Zo moet de glas-eenheid (zowel de ruiten 
als de afdichting) bestand zijn tegen de hoge luchtdruk. Door de atmosferische druk hebben de glas-

) • _.. 1. 

-- '" - . -~ 

. ~ .----..-.. 



81 

bladen de neiging te bezwijken en naar binnen te klappen. De bladen moeten dus gescheiden worden 
door plaatselijke afstandhoudertjes. Dit gebeurt tegenwoordig al met kleine staalbolletjes, glasplaatjes 
of polysetser nopjes op een raster van circa 50 x 50 mm. De afstandhoudertjes bepalen de uiteindelijke 
geleiding van de plaat. Bij een groter aantal kan de ruitdikte beperkt blijven en de totale dikte is dan bij
voorbeeld kleiner dan 10 mm. 

De rand van het experimentele vacuumglas bestaat uit een metalen afdichting. In de rand van het glas 
wordt een buisje gesoldeerd waardoor de lucht wordt afgezogen. Het is op het moment nog moeilijk om 
het vacuum in stand te houden. Dit vereist grote zorgvuldigheid en speciale technieken met betrekking 
tot de randafdichting die voortdurend aan wisselende temperaturen wordt blootgesteld. Daarbij vormt de 
randafdichting, net als bij dubbelglas het geval is, de afstandhouder een lineaire koudebrug vormt. Om 
de invloed van deze koudebrug te reduceren wordt er gebruik gemaakt van 'warm edge' afstandhouders 
(ge"isoleerde afstandhouders), wat leidt tot een Ugem = 0,40 W/m 2K [46] . 

Krimpfolie 
De buitengevel van TKH wordt buiten bekleed met een folie die functioneert als een esthetische wind- en 
waterdichte laag. Deze folie in kan, indien gewenst, in allerlei kleuren en met patronen bedrukt uitgevoerd 
worden. Deze folie is een LPDE-krimpfolie die door verhitting krimpt [56]. Aile gekleurde krimpfolies zijn 
UV-bestendig, aileen de transparante uitvoering is dit niet. Krimpfolie met een dikte van 150 mlJ is uiter
mate geschikt voor het inpakken van steigers, bruggen en dus ook voor de toepassing als buitengevel 
van TKH. Bij deze dikte wordt de kans op doorbranden immers geminimaliseerd. LPDE vlakfolie is een 
veelzijdige soepele PVC-folie die lasbaar, vervormbaar, stikbaar, vouwbaar, verlijmbaar, spaanbaar en 
bedrukbaar is. Voordelen ten aanzien van de duurzaamheid : 

het is een zuinige grondstof 
fabricage is schoon en doelmatig 
geschikt voor hergebruik 
hoogwaardige brandstof voor energievoorziening 
flexibel en eenvoudig te monteren 

Doordat het ontwerp wordt 'ingepakt' met deze folie bestaat het gevaar op overtollige zonnewarmte, wat 
met name in de zomer kan leiden tot oververhitting . Dit kan leiden tot een oncomfortabel binnenmilieu 
voor de bewoner, waardoor de bewoner de neiging heeft middelen in te zetten die extra energie kosten. 
Door de folie te behandelen met een IR-coating wordt infrarood licht, dat verantwoordelijk is voor de op
warming van een ruimte, niet door de folie teruggekaatst. Hierdoor blijft overtollig zonnewarmte niet in de 
ruimte hangen [50]. 

IR-coating 
De Infrarood(IR)-coating wordt aangebracht op de folie van de buitengevel en zorgt voor opwarming van 
TKH in de winter en voorkomt oververhitting in de zomer [ref]. Beneden een bepaalde temperatuur laat 
de folie zowel zichtbaar licht als infrarode warmtestraling door, maar wanneer de temperatuur stijgt tot 
boven de vastgestelde temperatuur vindt er een materiaalverandering plaats in de coating waarna de in
frarood straling grotendeels geweerd wordt. De coating is gebaseerd op vanadiumdioxide, een materiaal 
dat bij kamertemperatuur halfgeleidende eigenschappen heeft en bij hogere temperaturen metallisch is . 
De overgang wordt veroorzaakt door een kleine verandering in de elektronenconfiguratie. Bij lage tempe
raturen is sprake van stabiele vanadium- bindingen met 'opgesloten' elektronen; bij hogere temperaturen 
zijn deze elektronen vrij zodat elektrische geleiding kan plaatsvinden. Daarbij is het materiaal bovendien 
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in staat infraroodstraling te reflecteren. 

Isokorf 
Om te voorkomen dat er in de stalen constructie een koudebrug ontstaat, is er naast het ornhullen met 
een folie huid oak een thermische onderbreking toegepast genaamd Isokorf. Deze Isokorf gaat niet aileen 
verlies van energie tegen, maar voorkomt oak het ontstaan van condens- en schimmelvorming door een 
hogere temperatuur van het staal binnen het gebouw. De thermische ontkoppeling komt tot stand door 
een doorgaande stalen ligger te onderbreken en tussen de delen een Isokorf te monteren. De onderbre
king bestaat uit een 80 mm dikke isolatielaag van polystyreenhardschuim in combinatie met roestvast
staal (rvs) . RVS geleidt warmte aanzienlijk minder dan staal. Hierbij is gekozen voor RVS als kwalitatief 
hoogwaardig materiaal, omdat het systeem als constructieve verankering wordt verwerkt, waarbij visuele 
controle en reparatie achteraf niet meer mogelijk is. 

Labyrint 
Het labyrint zorg voor verwarming en koeling met behulp van bodemwarmte [51] . Het maakt gebuikt van 
het feit dat de bodem het hele jaar door een constante temperatuur van 11 graden Celsius heeft. Het la
byrint is als het ware een grote warmtewisselaar waar, in de winter koude lucht tot een basistemperatuur 
wordt verwarmd en in de zomer de warme lucht tot een basistemperatuur wordt gekoeld . Het labyrint ligt 
bij TKH onder het waterpeil, waardoor de gehele fundering waterdicht gemaakt moet worden . Dit gebeurt 
door het slaan van damwanden en hier een waterdichte betonvloer te storten, deze vormt de bodem van 
het labyrint. Het betonnen labyrint zorgt voor een zeer compacte bouwwijze en een groat uitwisselend 
vermogen am bodemenergie uit te wisselen met de lucht die door het labyrint stroomt [5] . Via roosters in 
het grasdak wordt bu itenlucht aangevoerd en vanuit het labyrint in het textiele kanalensysteem geleidt. 

Luchtverwarming 
De buitenlucht die op basistemperatuur is gebracht in het labyrint wordt verwarmd door een luchtverhit
ter en op de gewenste temperatuur gebracht met behulp van sensoren . Luchtverhitters bestaan hierbij 
over het algemeen uit een ventilatormodule en een heatermodule. Met behulp van elektriciteit kan er 
dan verwarmd worden . De lucht in het labyrint wordt opgewarmd met een E-heater ofwel een elektrische 
kanaalverwarmer [62] . 

Evenals vloerverwarming is de toepassing van luchtverwarming vrijwel onzichtbaar. De luchtdoorlatende 
eigenschap van het gespannen plafondsysteem, zorgt ervoor dat in de woninggebonden ruimte niets van 
deze verwarmingsinstallatie is te zien. Luchtverwarming geeft daardoor uitsluitend convectiewarmte af 
(stroming van warme lucht) en dus geen stralingswarmte. De luchtverwarming zorgt, behalve voor ver
warming, oak voor het ventileren van de ruimten. Hierdoor is het leefklimaat in TKH met luchtverwarming 
vrijwel optimaal; zeker door de kierdichtheid en het goed ge'isoleerd zijn van het antwerp. 

De opwarmsnelheid van een vertrek bij de toepassing van luchtverwarming is goed te noemen. Voor de 
aanleg moet een kanalensysteem worden aangebracht waardoor de warme lucht in de verschillende 
ruimtes kan kamen, dit gebeurt door een textielluchtkanaal verdeelsysteem. In combinatie met warmte
terugwinning is, conceptueel gezien, de keuze voor luchtverwarming het meest gunstig. 

Textiele luchtverdeelsysteem 
Het textiele luchtverdeelsysteem zorgt voor luchtdistributie en/of verdeling, waarbij de lucht verdeeld 
wordt door middel van verschillende perforatiemethoden [55]. De luchtverdeling gebeurt door microper-
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foraties (R±OAmm) met lage snelheid of door gewone perforaties (4-12mm) met hoge snelheid, geplaatst 
in de gewenste richting. Het principe van deze verdelingsmethode wordt toegepast in het spanplafond 
[39] van de woninggebonden ruimten. De textiele luchtkanalen (toevoer warme lucht) vormen samen met 
de spanplafonds (afgifte verse warme lucht) het textiele luchtverdeelsysteem. 

Voordelen van het luchtverdeelsysteem: 
• Tochtvrije ventilatie zelfs met een zeer hoge luchtwisseling in de ruimte 
(met doorlaatbaar of micro-geperforeerd textiel) 
• Uitstekende menging van de inblaaslucht met de omgevingslucht 
• Geen corrosie van metalen luchtkanalen 
• Lichtgewicht materiaal 
• Snelle montage en demontage 
• Geluiddemping van de ventilator, het kanaal produceert zelf geen geluid 

Ademend raam 
Elke woning geeft onbedoeld warmte af aan de omgeving. Deze warmte kan voor een groot deel terug
gewonnen worden uit de afvoerlucht, bijvoorbeeld met behulp van een warmtewisselaar. De techniek 
van warmte terugwinnen is bij TKH gebaseerd op het concept van het ademende raam van Jon Kristins
son [38]. In dit concept wordt vuile warme afvoerlucht afgekoeld, waarbij de vrijgekomen warmte wordt 
gebruikt voor het verwarmen van frisse toevoerlucht. Warmte kan hierbij aileen teruggewonnen worden 
wanneer de temperatuur van de restwarmtestroom hoger is dan de referentietemperatuur van de om
geving, wat dus geldt voor een wintersituatie. De maximaal terug te winnen warmte uit de restwarmte
stroom is bij deze benadering de hoeveelheid warmte die vrijkomt tot het moment dat deze luchtstroom 
is afgekoeld tot de omgevingstemperatuur. In de zomersituatie werkt het principe andersom, waardoor er 
gekoeld kan worden. 

De mate waarin de luchtvochtigheid van de toegevoerde lucht naar een lager niveau wordt gebracht 
door mid del van condensatie is van invloed op het rendement. Het opwarmen van toevoerlucht heeft 
als voordeel dat het thermisch comfort wordt verhoogd. Het concept zorgt ervoor dat door de gewenste 
ventilatie een gezond binnenklimaat ontstaat met een minimum aan energieverlies. Het 'ademende raam' 
bestaat uit twee ventilatoren die tegengestelde luchtstromen opwekken, met daartussen een zogehe
ten 'dunne-draadwarmtewisselaar'. Deze onttrekt warmte aan de afgevoerde lucht en staat de warmte 
weer af aan de binnenkomende, koude lucht. Bijzonder is het extreem hoge rendement waarmee dit 
gebeurd in verhouding tot het lage temperatuurniveau: een dunne-draadwarmtewisselaar kan binnen
komende lucht van 0 °C verwarmen tot 19°C met uitgaande lucht van 20°C. Het hoge rendement haalt 
de dunne-draadwarmtewisselaar dankzij de 15 kilometer koperdraad van 0,1 mm dikte die in 28 lagen is 
aangebracht. Ook de vier temperatuursensoren en een 'slimme' microprocessor dragen hieraan bij. Deze 
kunnen permanent de ventilatierichting en snelheid aanpassen om een optimale binnenluchtkwaliteit en 
warmteoverdracht te krijgen. De maximale verversingscapaciteit van een ademend raam is daardoor 
50m3 per uur. Het systeem is tevens makkelijk te combineren met bestaande ventilatiesystemen voor 
keukens en badkamers [42]. 

Grasdak 
In Nederland is het groen in en om de steden een schaars goed. Grond is kostbaar en in de strijd om 
open bare ruimte moet groen vaak wijken voor bebouwing. Door daken om te toveren tot kleine, groene 
prive-tuinen of open bare ruimtes ontstaat nieuwe natuur in de stad, waarin stadsbewoners kunnen recre-
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eren. Dit is niet aileen van positieve invloed op de belevings- en gebruikerswaarde, maar tevens op te
vens op het microklimaat in de stad, op het binnenklimaat in de woningen, op de afvoer van hemelwater, 
op de geluidsoverlast en op de levensduur van de dakbedekking [47]. 

Het dak is opgebouwd uit: 
een water- en wortelkerende laag - wordt direct op de dakconstructie bevestigd en beschermt 
het bouwwerk tegen hemelwater en wortels van de vegetatie 
schuif- en beschermlaag - deze laag beschermt de onderliggende water- en wortelkerende laag 
tegen de mechanische beschadiging van bovenaf en tegen opvriezen. 
Drainagelaag - deze laag voert overtollig hemelwater af naar de hemelwaterafvoeren in de dak 
constructie en beiden tevens een bescherming tegen mechanische beschadiging. 
Filtervlies - Filtervlies ligt op de drainagelaag en voorkomt verstopping van de drainage door 
deeltjes uit de substraatlaag 
Substraatlaag - de substraatlaag is de voedingsbodem voor de beplanting. De dikte van de sub 
straatlaag, de lucht- en vochtverhouding, de zuurgraad en de hiermee samenhangende hoeveel 
heid voedingsstoffen zijn van invloed op het aanslaan en de groei van planten. 
Windvlies - Ook wei erosievlies genoemd, zorgt voar een goede hechting van de wortels en dat 
de zaden niet kunnen wegwaaien. 
Vegetatielaag - Deze laag kan uit zeer uiteenlopende plantsoorten bestaan. 

Zwaluwstaartvloer 
Zwaluwstaartplaten® zijn zwaluwstaartvormig gewalste, zelfdragende stalen wapeningsplaten, die wor
den gebruikt voor de bekisting en wapening van dunne lichtgewicht betonvloeren op houten, stalen of 
andersoortige draagconstructies. De zwaluwstaartplaat vloer bestaat uit een, in een speciaal zwaluw
staartprofiel gewalste plaat welke tezamen met een dunne laag fijn grind beton zorgt voor een stabiele 
lichte, maar hoogdraagkrachtige betonvloer. Tijdens het verwerken van het fijn grind beton fungeren de 
zwaluwstaartplaten als verloren bekisting, die het gewicht van de betonspecie en de montagebelasting 
overbrengen naar de draagconstructie. Na het verharden van het beton vormen de zwaluwstaartplaat 
samen met het beton een constructief geheel. Het fijn grind beton kan monoliet vlak worden afgewerkt 
zodat geen extra afwerkvloer nodig is. 
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Change cannot be avoided ... Change provides the opportunity for innovation. 

It gives you the chance to demonstrate your creativity. 

- Kesgavan Nair -
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