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Stedebouw & Architectuur
Duurzaam Bouwen

u De voortschrijdende vraag naar duurzaamheid krijgt meer en meer invloed op de architectuur.

De vraag naar duurzame energie neemt toe en innovatieve ontwikkelingen hebben door de recessie 

extra kans van slagen. In Duitsland neemt duurzame wind- en zonne-energie een enorme vlucht. 

PV-panelen zijn ook in Nederland populair. Maar grondstofschaarste is een nog veel groter pro-

bleem dan duurzame energievoorziening. Er is een toenemende vraag naar grondstoffen vanuit 

opkomende markten.

Met recyclen los je het dreigend tekort aan grondstof-

fen niet op. Recyclen is een fraai streven, maar zegt 

niets over de (fossiele) energie die nodig is voor de 

winning en productie,en over de (fossiele) energie 

die nodig is voor afbraak, vervoer en herproduceren. 

Minerale en petrochemische stoffen zijn, eenmaal ge-

bruikt, moeilijk in de oorspronkelijke kwaliteit terug te 

krijgen. Het Cradle-to-Cradle principe tracht hier een 

oplossing voor te bieden, maar hoe je het wendt of 

keert: op = op.

Hernieuwbare grondstoffen 
Bouwen en ontwerpen met hernieuwbare grondstof-

fen, de biobased materialen, scoren op dit punt vele 

malen beter. Biobased betekent dat de grondstoffen 

grotendeels uit hernieuwbare (hergroeibare) bronnen 

komen. Deze materialen sparen fossiele bronnen, 

voorkomen uitstoot van broeikasgassen en leggen 

deze zelfs vast door fotosynthese (bovengrondse 

CO2-opslag). Biobased wordt nogal eens verward 

met biodegradable. Dat is in de kern iets anders. Dat 

zijn grondstoffen die onder bepaalde omstandighe-

den composteren, zoals hout of riet. Beide vinden hun 

oorsprong in de organische wereld, van hout, land-

bouwresten, maar ook algen, wieren en plantaardige 

oliën bijvoorbeeld. 

Biobased betekent letterlijk: ‘op de natuur gebaseerd’. 

Naast de materialen kun je echter ook architectuur en 

bouwtechnieken op de natuur baseren. De natuur 

zoekt immers altijd naar de meest praktische oplos-

singen; de natuur is tegelijkertijd ook een briljant ont-

werper. Zie bijvoorbeeld de Romanesco bloemkool.

Vele architecten hebben zich laten inspireren door 

de natuur: JørnUtzen (Sydney Opera House), Gaudi 

en last but not least Santiago Calatrava. De laatst-

genoemde baseert zich naast de vorm ook op de 

techniek van de natuur (biomimetica,of biomimicry). 

Alleen de meest optimale en efficiënte vorm over-

leeft immers in de natuur. Door de evolutie verdwij-

nen �foute� onderdelen en zijn technieken, structuren 

en mechanismen er op gericht om materiaal- en dus 

energie van het betreffende organisme te sparen. Zo 

keek Santiago Calatrava bij het ontwerpen van The 

Chicago Spire naar de gedraaide vorm van Nautilus-

schelpen. Deze vorm biedt niet alleen meer structu-

rele stevigheid maar zorgt er ook voor dat de wind 

langs het gebouw geleid wordt zoals het stromende 

water langs de schelp vloeit. En dat resulteert in een 

lagere winddruk en dus materiaalbesparing.

De kern van verduurzaming in de gebouwde omge-

ving is de samenhang herstellen met de natuur. Die 

symbiose is een omslag in het traditionele patroon 

waarbinnen we alles wat leeft en beweegt zo ver mo-

gelijk van ons vandaan houden. Een voorbeeld van 

deze terug naar de natuur architectuur is een bio-

based bijenpaleis dat ORGA architect eind vorig jaar 

hebben ontworpen: Beeing Green. Het project bevor-

dert urban beekeeping, en daarmee de biodiversiteit 

in de stad. De bijenpaleizen komen in openbare ruim-

ten als parken en nabij scholen. Het is een educatief 

project met een sociale implicatie voor de wijk. Op-

merkelijk is dat commerciële partijen, van creatieve 

verzamelgebouwen tot golfverenigingen, enthousiast 

zijn. Dat bevestigt nog weer eens het belang dat ge-

hecht wordt aan een natuurlijke omgeving. 

Woonhuis
Een ander ontwerp dat zo biobased mogelijk ge-

bouwd gaat worden, is een woonhuis in het buiten-

gebied van Sprundel, nabij Etten-Leur. Uitgangspunt 

is biodegradable materiaal waar het kan, biobased 

waar het moet. De vorm van het woonhuis is ontstaan 

uit de keuze voor een volledige verwarming door een 

centrale finoven, een warmteaccumulerende houtka-

chel. De dikke isolatie zorgt ervoor dat we de warmte 

alleen maar vast hoeven te houden. Geen apparaten 

(van metalen en kunststoffen) en bovendien geen on-

derhoud.

De fundering is van schuimbeton, een beton met 

veel lucht en op basis van natuurlijke eiwitten. De 

constructie is van hout, met isolatie van houtvezel. 

Op sommige punten wordt het nog spannend. Het 

is de vraag of we op alle plekken waar lucht, water 

en grond samenkomen biobased materialen kunnen 

toepassen. Biofoam is vergelijkbaar met EPS, maar 

wel gebaseerd (‘based’) op plantaardig materiaal 

in plaats van aardolie, zoals EPS. Bij voorkeur pas-

sen we dat toe op plekken waar we geen houtvezel 

kunnen toepassen. Maar we zijn nog kritisch of dat 

materiaal nu al voldoet. Er is ook een biobased mate-

riaal (Derbipure), dat in plaats van bitumen op daken 

gelegd kan worden, maar dat helaas nog niet wortel-

werend is voor een vegetatiedak.

Een goed begin
De eerste stap op weg naar biobasedverloopt gelei-

delijk: ‘foute’ materialen veranderen in biobased ma-

terialen, zonder dat je oplegt dat de aannemer anders 

moet gaan bouwen. Een wijziging in het bestek, zeg 

maar. Daar kan een conservatieve bouwer nog wel 

mee leven. In het vervolg, verdergaande symbiose 

komen met de natuur in onze stedenbouw en archi-

tectuur, zal er wel degelijk anders gebouwd moeten 

gaan worden en zal een omslag nodig zijn. Een in-

tegrale aanpak van biobased bouwen en echt duur-

zaam bouwen zal — samenvattend — in de architec-

tuur wel zijn impact hebben. Zover is de gangbare 

bouwwereld nog niet. Echter zolang de interesse voor 

duurzaamheid groeit heb ik er geen twijfel over dat 

steden vanzelf groener zullen worden! t

Catalogus

De overheid wil Nederland een van de koplopers 

maken op het gebied van de biobased economy, 

een transitie van een op aardolie gebaseerde eco-

nomie naar een economie gebaseerd op plantaar-

dig materiaal. Zo stelt het ministerie van EL&I in 

samenwerking met de WUR (Wageningen Univer-

siteit) een catalogus op met alle beschikbare bio-

based materialen. De verwachting is dat deze in 

mei 2012 te downloaden is. 
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Meer weten? www.stedebouwarchitectuur.nl
u Biobased
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