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met de toenemende interesse in duurzaamheid is het goed om te zien dat de princi-
pes, theorieën en initiatieven die voet aan de grond krijgen vrijwel zonder uitzonde-
ring gebaseerd zijn op de natuur. veel van deze ideeën en natuurlijke uitgangspunten 
zijn niet nieuw en sommige stammen zelfs uit de jaren tachtig.

BIOPHILIC 
ARCHITECTuuR

biophilic Design is een geïntegreerD 

onDerDeel in De Designs van 

interFace, hier een Fraai voorbeelD 

van een natuurlijke analoog. 

ontwerp: interFace.
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ruim dertig jaar geleden was er al ruime 

interesse in een meer duurzame manier van 

wonen en werken en meer verbondenheid 

met de natuur. echter, de tijd was er nog niet 

rijp voor. olie spoot uit de grond, groningers 

hadden nog vaste grond onder de voeten en 

de vastgoedbubbels moesten nog komen. de 

duurzaamheidstijdslijn van de geschiedenis startte 

bij de club van rome, waarna de fossiele-energie-

problematiek volgde. Nu zie je langzaam aan dat 

ook materialen en grondstoffen van belang wor-

den: c2c, circulaire economie en geen bezit maar 

gebruik, zoals madaster. alle initiatieven vallen 

terug op natuurlijke principes en processen. en 

dat is logisch, de natuur biedt oplossingen die 

dicht bij ons liggen.

het was ook in de jaren tachtig dat de 

amerikaanse bioloog edward o. wilson ont-

dekte dat de verstedelijking er met toenemende 

snelheid voor zorgde dat wij ons vervreemdden 

van de natuurlijke wereld. terwijl de mens voor 

99 procent natuurlijk gecodeerd is en geassoci-

eerd moet worden met natuurlijke kenmerken, 

processen en omgevingen. door het ontbreken 

van natuur wordt de ingebouwde respons op 

natuurlijke elementen niet gestimuleerd en niet 

geactiveerd. 90 procent van onze tijd verblijven 

we in kunstmatige omgevingen, die de mens 

minder prettig laten voelen, minder stimuleren en 

minder welbevinden laten ervaren.

Drie hoofDprincipes
biophilic architectuur is erop gericht om principes 

en patronen, die aansluiten bij deze aangeboren, 

genetische behoefte om jezelf te associëren met 

de natuur, toe te passen in de gebouwde omge-

ving. deze associatie is onder te verdelen in drie 

hoofdprincipes:

1. Direct contact met De natuur
directe, fysieke en kortstondige aanwezigheid

van de natuur in je omgeving ervaren door zicht,

tast, geur, geluid of smaak. denk aan: vegetatie,

dieren, insecten, fluitende vogels, kabbelend

water, materiaaltexturen, beweging van wolken,

ochtendbriesje, reflectie van water, zonnewarmte,

schaduw, bioluminescentie (daglichtspectrum),

circadiaanse verlichting, ervaren van weer-, dag- 

en seizoenspatronen en patina van materialen als

leer, steen, koper, brons, hout.

2. natuurlijke analogen: voorstellingen
van De natuur
Natuurlijke analogen zijn organische, niet-levende

en indirecte evocaties van de natuur of biomor-

phic vormen en patronen in voorwerpen, materi-

alen, kleuren, vormen, natuurlijke sequenties en

patronen, versieringen, meubels of slingerende

paden en wanden.

3. natuurlijke ruimtelijke conDities
ons aangeboren en aangeleerd verlangen om

uit te kunnen kijken op onze directe omgeving,

onze fascinatie voor het licht, zicht op gevaarlijke

of onbekende situaties door brandpuntsafstan-

den, scheidingshoogten, transparante materia-

len, schaduwbomen, watermassa's, menselijke

bewoning, vergezichten, schuilplaatsen, behoefte

om dieper in de omgeving te willen trekken,

onzichtbare randen, gekromde wanden, bochtige

paden, identificeerbare dreiging en betrouwbare

beveiliging, loopbruggen, architectonische uitkra-

gingen en scherpe randen.

Daan bruggink, oprichter en 

architect van orga architect in 

Nijmegen.

jooDs museum in berlijn. architect libeskinD speelt met licht, Donker, groot, klein, groen en bomen. hij maakt 

gebruik van biophilic patronen Die meehelpen om het Zware thema te DuiDen. Foto: shutterstock.
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economische voorDelen
er zijn diverse wetenschappelijk onderbouwde 

onderzoeken die aantonen dat bij het toepassen 

van biophilic patronen in ruimtes en gebouwen er 

ook nog economische voordelen te behalen zijn.

• bij kantoren neemt de concentratie en crea-

tiviteit van werknemers toe en is er minder

ziekteverzuim. hierdoor kan de productiviteit 

met 8 procent stijgen en het welbevinden met 

13 procent.

• vastgoed gebouwd naar biophilic principes

laat stijgingen in de verkoopprijs zien van 4 à

5 procent.

• in het onderwijs verbetert het leren met 20

tot 25 procent, zijn er betere testresultaten,

hogere concentratieniveaus, meer aanwezig-

heid en minder adhd-gerelateerde problemen.

• in ziekenhuizen herstellen mensen 8,5 procent

sneller en is het medicijnverbruik 22 procent

lager.

• in de detailhandel blijkt de aanwezigheid van

vegetatie de huurprijzen op winkelruimten te

verhogen en blijken klanten bereid te zijn tot 

25 procent meer te betalen voor goederen en 

diensten.

• woningen zijn meer rustgevend en er is 7 à

8 procent minder misdaad in woongebieden

met toegang tot de natuur.

uit onderzoek van human spaces bij hotels blijkt 

het volgende:

• 36 procent meer gasten brachten tijd door

in biophilic hotellobby's dan in conventionele

lobby's.

• biophilic hotelontwerp en -inrichting is een

sterke factor in het creëren van een unieke en

gedenkwaardige gastervaring.

• op hotelwebsites die beide typen bespreken

wordt in de gastrecensies van biophilic hotels

twee keer zo vaak de kwalificatie ‘prettige 

ervaring’ genoemd als in de beoordelingen 

van conventionele hotels.

• voor hotelkamers met uitzicht op water zijn

bezoekers bereid om gemiddeld een 11 tot

18 procent hogere prijs te betalen dan voor 

kamers zonder uitzicht.

• voor hotelkamers met uitzicht op de natuur

kunnen deze prijstoenames oplopen tot 12

procent. dat is vergelijkbaar met hotelkamers 

die uitkijken op beroemde bezienswaardig-

heden.

tenslotte is het interessant om te zien dat grootse 

architecten uit het verleden in meer of minder 

mate biophilic principes integreerden, om er 

enkele te noemen: F.l. wright, le corbusier, 

Niemeyer, hundertwasser, calatrava, libeskind, 

hadid.

woonhuis amsterDam, waarbij 

De natuur, buiten-verbinDing en 

natuurlijke materialen leiDenD 

waren in het ontwerp. ontwerp: 

orga architect.

in ZeewolDe worDt in 2018 hotel 

sternhoF gebouwD, waarbij 

biophilic patronen het ontwerp en 

De architectuur hebben gevormD. 

ontwerp: orga architect.
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F.l. wright integreerDe natuurlijke

elementen in al Zijn ontwerpen, 

Zoals hier in het guggenheim 
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