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06  KAAspAKhuis remeKer, lunteren 
remeker heeft biobased producten optimaal 

ingezet. de hoge en constante vereiste lucht-

vochtigheid was een grote uitdaging. biofoam-  

en houtvezelisolatie en lokaal geoogst hout zijn 

toegepast.

Bouwbedrijf NAP BV

07  lAndgoed, zoutelAnde
in het gebouw zijn 800 strobalen van eigen grond 

gebruikt, binnen afgewerkt met leem en buiten met 

kalkpleister. er is een speciaal kalkmengsel voor kust-

gebieden gebruikt. gebouwd door Svarok. 

Orio architecten

08  Flexhouse, WiJK vAn morgen, heerlen
in de wijk van morgen hebben de gebouwen een 

opgaande ambitie voor wat betreft gebruik van 

hernieuwbare en/of gerecyclede materialen. voor 

flexhouse was dat 75%, naast ‘actief’ 0-energie  

op de meter.

09 Bois, pAille, sAint-dié, FrAnKriJK
dit gebouw voor sociale huisvesting laat zien 

dat in deze sector veel mogelijk is met biobased 

materialen, het gebouw is passief dankzij isolatie 

met stro.

ASP Architecture, foto: antoine pagnoux/ aSp architecture

10  limnologen, växJö, zWeden
dit project bestaat uit vier appartements- 

gebouwen, gemaakt in een houtconstructie.  

het project laat zien dat een vooruitstrevend 

gemeentebestuur bouwers kan inspireren om 

stappen te zetten.

Ola Malm, ArkitektBolaget

gebouwen

06

07

08

09

10

deZe toP 10 biobaSed  

gebouwen iS een moment- 

oPname, er iS namelijK veel 

aan de gang oP dit gebied. 

biobaSed bouwen PaSt 

Prima bij de nieuwe woon- 

en werKeiSen oP gebied 

van energie, Comfort en 

geZondheid. de hier gePre-

Senteerde ProjeCten, in  

willeKeurige volgorde, 

Zijn geKoZen omdat Zij 

ieder voor ZiCh een oPloS-

Sing laten Zien in het 

brede veld van biobaSed 

bouwen. groot, hoog, 

Klein, utiliteitSbouw, wo-

ningen; alleS iS mogelijK.

01  BieropslAg, southWold, engelAnd
brouwerij adnams bouwde zijn biermagazijn met 

kalkhennep. dankzij kalkhennep heeft het gebouw 

geen verwarming of airconditioning nodig. het bier 

wordt koel naar het magazijn gebracht en blijft hierin 

op een ideale constante temperatuur (10-13 graden).

Aukett fitzroy Robinson

02  AsAKusA culture And tourism centre, 
toKyo, JApAn
elk jaar groeit er 17 miljard kubieke meter hout. 

hiervan wordt 3,4 miljard kubieke meter geoogst, 

meestal voor brandstoffen. vervanging van staal, 

beton of baksteen, gezamenlijk goed voor ongeveer 

16% van de uitstoot van Co2, door hout zou de 

wereldwijde kooldioxide-uitstoot drastisch verlagen.

kengo kuma

03  BeuKenrode, doorn
mooi voorbeeld waarbij getoond wordt dat gebruik 

van biobased materialen, energiebeperking en  

cultuurhistorische waarden goed samen kunnen en 

een prachtig resultaat opleveren.

ORGA Architect

04  hennephuis, ede
de opdrachtgever wilde een gezond en comfortabel 

binnenklimaat. dit is bereikt door te bouwen met 

kalkhennep in de gevels (gestort) en in de binnen-

wanden (blokken).

Platform M3 architecten

05  mAsKerAde houtsKeletBouW, heiJplAAt
maskerade is een pilotproject waarbij het zorgvuldig 

omgaan met energie en materiaal voorop staat. voor 

het casco wordt een speciaal ontwikkeld demontabel 

houtbouw systeem toegepast. 

Van der Breggen Architecten
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Fred vAn der Burgh,  
penvoerder green deal 
biobased bouwen, namens 
Stichting agrodome. fred is 
nauw betrokken bij biobased 
bouwen in alle facetten.

i
op de site biobasedbouwen.nl staan 

nog meer voorbeelden. elk biobased 

project kan daar een plaats krijgen. 

auteur: fred van der burgh


