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HET NIEUWE WONEN, ECO-HOUSING
1.. Wat is eco-housing?
2.. Het verschil tussen eco-housing en duurzame wijken.
3.. Diverse realisaties.
4.. Autonome watervoorziening.
5.. Autonome energievoorziening.
6.. Autonome biogasproductie.
7.. Autonome voedselproductie.
8.. Autoloos wonen.
9.. De ontwerpprincipes, de inplanting.
10.. Eco-housing in het buitengebied: kernversterkend.
11.. Eco-housing als verdichting in de stad.
12.. Bomen en moestuinen op het dak.
13.. Conclusie: eco-housing is winstgevend.
ACTUA
1.. Kitsch in Nederland, de les van Zaandam.
2.. Waarom geen warmtenetten in Vlaanderen?
3.. Toparchitect op de vingers getikt door Facebook.
4.. Ecodorpen in Argentinië.
5.. Micro-WKK met brandstofcel, een zinvol alternatief?

1.. WAT IS ECO-HOUSING ?
In vergelijking met cohousing ligt het accent bij eco-housing op het ecologische en de
collectieve autonomie van de woongemeenschap. De grootte van 25 à 35 woningen per
cluster blijft dezelfde maar het concept wordt aangepast aan de specifieke ecologische
ambities.
Het driedubbele fundament van eco-housing:
1. Democratie: tezamen kunnen we meer. Mensen samen brengen rond een ecologisch
project geeft tal van extra mogelijkheden.
2. Ecologie: minimale “footprint”, een minimale impact en zero CO2-uitstoot.
3. Economie: investeren in autonome energievoorziening is zeer winstgevend.
Samen kunnen we meer dan alleen.
Samen energie produceren is een lonende activiteit. Samen bouwen heeft ook een
mogelijkheid om zeer compact te bouwen, wat een besparing geeft op de bouwkosten.
De elektriciteitsopwekking met een WKK is rendabel als we het met woninggroepen
organiseren.
Een afvalwaterzuivering in groep kost slechts een fractie van een individuele installatie.
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We kunnen nieuwe plaatsgebonden sociale structuren creëren waarin mensen terug voor
mekaar zorgen: een permacultuur-boer of biologische landbouwer kan economisch best
leven van de voedingsproductie voor 20 gezinnen, enz..
We hoeven ons huidig comfortniveau dus niet op te geven als we op de juiste wijze
autonoom bouwen! Ecologie, democratie en economie gaan hand in hand.
Collectieve autonomie vanuit een breder sociaal en ecologisch perspectief,
dat is wat eco-housing voor staat.
Ecohousing past perfect in de nieuwste tendens van "Lateral Power"
Zie video van Jeremi Rifkin: "This is lateral power".
http://www.youtube.com/watch?v=EW3pQ0IXAPo
Met de nieuwe media kan men snel en doeltreffend de gelijkgezinde mensen vinden om
samen projecten op te zetten.
Zie ook de video van "Tegenlicht", waarin de gewone burger initiatieven neemt in een
steeds groeiend kleinschalig netwerk van coöperaties.
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/power-to-the-people.html
KENMERKEN VAN ECO-HOUSING
Eco-housing is in feite een extra kwaliteit t.o.v. cohousing.
De gemeenschappelijke voorzieningen voor autonome energie- en voedselproductie zijn
een toegevoegde waarde aan het cohousing-begrip en economisch zeer voordelig omdat
ze in coöperatief verband kunnen gebeuren waardoor de individuele investeringskost veel
lager is.
Eco-housing voldoet aan alle kenmerken van het autonome huis, zie laatste pagina van
deze nieuwsbrief.
De voornaamste kenmerken zijn:
1. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding,
energie.
2. Het
ten
ten
ten

principe van de “Trias energetica”, in volgorde van belangrijkheid:
eerste: beperk de energievraag,
tweede: duurzame (en CO2-neutrale) opwekken van de benodigde energie,
derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op.

3. Het
ten
ten
ten

principe van de “Trias transportica“, in volgorde van belangrijkheid:
eerste: beperkt de transportvraag, walk to work, voorzieningen op loopafstand,
tweede: gebruik duurzame en C02 neutrale verplaatsingsmiddelen,
derde: maak een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte.

4. Het
ten
ten
ten

principe van de "Trias alimentum“, in volgorde van belangrijkheid:
eerste: voedingsproductie met behoud van de biodiversiteit,
tweede: voedsel zo veel mogelijk ter plaatse geproduceerd,
derde: biologische productie met beperkt ruimtegebruik.

5. Het principe van de "Trias materia“, in volgorde van belangrijkheid:
ten eerste: grondstoffen zo veel mogelijk ter plaatse geproduceerd,
ten tweede: zo veel mogelijk op nagroeibare plantaardige basis, onuitputtelijk,
ten derde: ecologische bouwmethoden met behoud van biomassa en biodiversiteit:
na het oprichten van het gebouw dient de oppervlakte aan humusgrond vermeerderd
te zijn en de biodiversiteit verbeterd. Geen aantasting van de natuurlijke voorraden
en ecosystemen.
6.. 2C2-principe: geen afval
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2.. HET VERSCHIL TUSSEN ECO-HOUSING EN DUURZAME
WIJKEN
Voorbeeld van duurzame woonwijk:
Venningwijk te Kortrijk.
Deze sociale woonwijk is een goed
voorbeeld van een transitie van een
bestaande sociale woonwijk naar een
duurzame wijk. Op initiatief van de
sociale bouwmaatschappij, "Goedkope
Woning" wil men een CO2-neutrale
woonwijk realiseren. Dit project is gestart
in 2010 en is thans in uitvoeringsfase,
Het zal klaar zijn in 2015. Er wordt in
fasen gewerkt omdat de huidige
bewoners eerst moeten geherhuisvest
worden. De meeste bestaande gebouwen
worden afgebroken en vervangen door
passieve nieuwbouw. (grijze daken)
Dit project wordt financieel ondersteund
door EU-subsidies. (ECO-life project)
Ontwerper: BURO II & ARCHI+I)

DE MAATREGELEN OM TOT MEER
DUURZAAMHEID TE KOMEN
1. Geïntegreerd projectproces.
De bouwmaatschappij, de bewoners, de ontwerpers, de gemeente, enz. werken
samen aan een geïntegreerd samenhangend plan.
2. Duurzame inplanting.
Integratie in de omgeving, voldoende groenvoorziening en een rustige woonomgeving
met veilige speelomgeving voor de kinderen.
3. Mobiliteit.
Fietsvoorzieningen en veilige voetpaden.
4. Natuurlijk milieu.
Aanplanten van streekeigen beplanting, aanleggen van volkstuintjes en vergroten van
de biodiversiteit.
5. Water.
Gebruik van hemelwater en het niet lozen van hemelwater in de riolen dank een
intern gescheiden rioolstelsel.
6. Grondstoffen en afval.
Het gebruik van bio-ecologische bouwmaterialen en het toepassen van het C2C
principe.
7. Energie.
Passiefbouw en het CO2-neutraal produceren van de resterende warmtebehoefte.
8. Veiligheid en gezondheid.
Het gebruik van gezonde bouwmaterialen en de juiste technieken voor een hoge
luchtkwaliteit.
9. Leefbaarheid en toegankelijkheid.
Voldoende voorzieningen voor kinderen, bejaarden en minder validen.
10. Beheer.
De bewoners zullen gestimuleerd worden in een meer duurzame levenswijze.
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Passieve nieuwbouw in de
Venningwijk.

DE INITIATIEFNEMERS:
De duurzame wijk:
Top down, piramidaal systeem van boven naar beneden.
De gemotiveerde beleidsmensen in de gemeente of de bouwmaatschappij zijn de
initiatiefnemers die de bewoners moeten wakker maken en motiveren om iets duurzamer
te gaan leven.

Eco-housing:
De bewoners zijn de initiatiefnemers (coöperatie) van onder uit en vragen medewerking
van het beleid in hun zoektocht naar een geschikte inplanting.
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DE BEWONERS VAN EEN ECO-HOUSING PROJECT ONDERSCHEIDEN ZICH OP TWEE
NIVEAU'S VAN DE BEWONERS VAN EEN DUURZAME SOCIALE WOONWIJK.
1.. De cohousing filosofie
Bewust een geschikte sociale omgeving scheppen.
Sociale netwerk: de gemeenschap is er vooraleer men bouwt.
Geen getto,
mix van:
o alle leeftijden
o alle inkomens
o alle overtuigingen.
2.. De eco-housing filosofie
Het bio-ecologische bewustzijn en -levenswijze.
Deze natuurminnende leefwijze is het cement tussen de bewoners.
Bio-ecologische ambities, o.a.:
o maximale autonomie en onafhankelijkheid voor de belangrijkste levensbehoeften.
o zero impact op de natuur
o ander vervoer, CO2- neutraal
o het behoud van het comfortniveau
o natuurvoeding als levenswijze!
o de toekomst van de kinderen staat centraal
o maximale zelfredzaamheid
o minder stress en meer natuur.
Verschil met cohousing-profiel:
Andere instelling, de bewoners zijn geen doorsnee van de samenleving.
Het zijn bewuste gemotiveerde mensen inzake autonomie en ecologie.
Prototype en voorbeeldfunctie staan centraal.
Perspectief van deeltijds werk.
Zelfvoorziening o. m. dankzij de bejaarden en gepensioneerden.
Autonoom sociaal netwerk voor de zorgbehoevende.
ECOLOGISCH

=

ECONOMISCH

=

SOCIAAL

ECO-HOUSING IS VEEL SOCIALER DAN DE GANGBARE SOCIALE WONINGEN
1. Goedkoper leven i.p.v. goedkopere woning.
2. Comfortabele huizen met hoge woonkwaliteit.
3. Zelfvoorzienend sociaal netwerk.
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DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ECO-HOUSING
Transport en voeding zijn beide goed voor 2/3
van de CO2 uitstoot.
Als het gebouw C02-neutraal is, dan hebben
we (slechts) 1/3 van het werk gedaan.
De ecologische voetafdruk
De ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in
ha per inwoner. De verhoudingen in de
voetafdruk zijn ongeveer
een derde energieverbruik en Co2-absorbtie
een derde landbouw en voeding
een derde transport.

1.. MINDER TRANSPORT, MINDER PENDEL EN MINDER FILES
Het principe van de “Trias transportica“: de volgorde van belangrijkheid
ten eerste: beperkt de transportvraag, walk to work
ten tweede: gebruik duurzame en CO2-neutrale verplaatsingsmiddelen
ten derde: maak een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte.
Het minimaliseren van het autogebruik/autoloos wonen
Het “auto” bedoelen we de auto met verbrandingsmotor en de zware personenauto’s die
elektrisch ofwel hybride zijn aangedreven. Het ruimtegebruik van deze auto’s is het
grootste nadeel voor de leefbaarheid van de stad.
Energieverbruik van het verkeer
Zowat 28 % van het energieverbruik van een gemiddeld gezin gaat naar transport. De
auto is uiteraard de grootste energieverslinder.
Het efficiënt ruimtegebruik
Met massaal gebruik van de auto geeft aanleiding tot enorme ruimtebehoeften. Van alle
vervoerssystemen is de privé-motorisatie de grootste ruimtevreter, een vergelijkende
tabel maakt dit duidelijk. De tram en de voetganger scoren het best.

voetganger
tram
metro
bus
fietser
moto
electr. minicar
auto

M²/persoon
0,7
1,5
2,5
4,5
8
17
20
40

De a lt e rn a ti e ve n :
De (elektrische) fiets en bakfiets.
De (elektrische) Trikke, Segway, scooter.
De (elektrische) velomobiel - de fiets-auto.
De kleine lichte elektrische wagens.
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2.. LOKALE ECOLOGISCHE VOEDINGSPRODUCTIE EN -CONSUMPTIE
De ecologische voetafdruk
Als we het productieve deel van het
aardoppervlak gelijk zouden
verdelen, dan heeft iedere mens
recht op 1,8 ha. Maar in de praktijk
komt een Afrikaan toe met 1,1 ha
terwijl een Europeaan 4,8 ha
inpalmt.
We kunnen ook de voetafdruk voor
voeding berekenen.
De voetafdruk van voedsel
bedraagt 34%, een derde van de
totale ecologische voetafdruk.
Waarom lokale
voedselproductie?
1.. Minder ruimtebehoefte dank zij intensieve lokale tuinbouw
Verhinderen dat de vruchtbare landbouwgrond massaal wordt
"gebetonneerd".
Als we de voedselproductie doen via de methode van
grootschalige monoculturen, hebben we extra landbouwgrond
nodig. Nieuwe technieken zoals Aquaponics, wall farming,
rooftopfarming e.a. geven de mogelijkheid om veel voedsel
ecologisch te produceren op een kleine oppervlakte in een
stedelijk milieu.
2.. Minder transportkosten
Energieverspilling: een doorsnee maaltijd legt vandaag 30.000
kilometer af alvorens op ons bord te belanden, met alle
milieugevolgen van dien.
3.. Energiebesparing
De huidige monoculturen veroorzaken gigantische kosten voor transport en energie, met
de vernietiging van natuurlijke biotopen door de industriële landbouw.
Bard Staes: "En bovenal moeten lidstaten van de EU serieus werk maken van de energieefficiëntie. Europa importeert jaarlijks voor liefst 450 miljard euro aan fossiele
brandstoffen en daarmee vindt een enorme welvaartsoverdracht plaats richting landen
als Rusland, Qatar en Noorwegen. Als de EU alleen al de 20% energiereductie tegen het
jaar 2020 nakomt, zoals afgesproken, dan bespaart de EU volgens een nieuwe studie van
energieconsultant Ecofys jaarlijks ruim 100 miljard euro en mogelijk zelfs het dubbele als
de energieprijzen hierdoor gedrukt worden."
4.. Voedselzekerheid
Het verleden leert ons dat in tijden van crises teruggevallen werd op een omvangrijk
netwerk van kleinschalige stadslandbouw. Dat was al zo in de negentiende eeuw, toen
volkstuinen werden ontwikkeld om de hongerende arbeiders te kunnen voorzien van
voeding.
5.. VEEL goedkoper
Indien men de tussenhandel uitschakelt kost voeding slechts één derde van de
"winkelprijs."
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3.. DIVERSE REALISATIES
AANTREKKELIJKE ECODORPEN
Er bestaan reeds heel wat ecodorpen op kleine
schaal met een verregaande autonomie op vlak
van energie + voeding + transport als een
geïntegreerd geheel, de ene is al meer
geslaagd dan het andere.
De meeste eco-dorpen zijn gelegen in zonnige
regionen waardoor het veel gemakkelijker is
om plaatselijk stroom en energie te
produceren.
Tekening: architect Huub van Laarhoven
Belangrijk onderscheid valt op:
grote (dure) projecten met sterke financiële basis, gebouwd met geld van
projectontwikkelaars, zijn ecologisch niet altijd ten gronde…
Kleine projecten van gemotiveerde bewoners komen meestal moeilijk van de grond
vanwege financiële problemen en tegenwerking van de overheid.
In Vlaanderen zijn er nog geen eco-housingprojecten gerealiseerd en in Nederand komt
het ook moeizaam van de grond. De reden is duidelijk: in onze regio is al zo volgebouwd
dat het steeds moeilijker wordt om voor dergelijke projecten een geschikte grond te
vinden. Inbreiden, verdichten en herbruik van het bestaande wordt steeds meer een
noodzaak.
Hieronder een voorlopige en onvolledige lijst ecodorpen in alfabetische volgorde met een
paar youtube filmpjes en relevante websites.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Auroville, India : pionier in de new-age-eco steden - youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=TrlYo75fSXU
Babcock Range, Florida - http://www.youtube.com/watch?v=oMc4d1GMejs
BedZED-project te Londen - http://www.youtube.com/watch?v=KcY26StEWCo
Curitiba, Brazilië : ecologische hoofdstad van Brazilie, zie youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=DVURpfEf8yU
Davis Californie - www.city.davis.ca.us
Ecocity Teluda, Spanje - http://www.ecocity-project.eu/TheProjectTudela.html
EcoCity, Trondheim, Noorwegen - http://www.ecocity-project.eu/TheProjectTrondheim.html
Ecovillage Dyssekilde - Lofoten, Noorwegen
Ecovillage Munksøgård, Denemarken http://www.ecovillagenews.org/wiki/index.php/Ecovillages_in_Scandinavia,_Part_II
Findhorn Ecovillage – pionier in new-age ecovillage - http://www.findhorn.org
Freiburg, Duitsland – www.vauban.de/info/
Green Kibbutz in Israel http://www.kibbutzlotan.com/creativeEcology/articles/greenKibbutz.htm
Huehuecoyotl, Mexico - http://www.livingroutes.org/programs/p_huehuecoyotl.htm
Ithaca, New York - www.ecovillage.ithaca.ny.us
Kakwa Ecovillage, Canada - http://www.kakwaecovillage.com/
Keuruu Ecovillage, Finland - http://www.keuruunekokyla.fi/en/index.html
Maat de Sesimbra, Portugal - http://www.educatedearth.net/video.php?id=3549
Masdar City - Abu Dhabi - United Arab Emirates http://thinkprogress.org/romm/2011/01/19/207363/masdar/
http://www.youtube.com/watch?v=oGKjGf0HFVM
Otamatea Eco Village, Nieuw Zeeland - http://www.otamatea.org.nz/
Querencia, Costa Rica - www.querencia.co.cr
The Source Farm Ecovillage, Jamaica - http://thesourcefarm.com/
Växjö, Sweden - http://breaze.org.au/resources/links/242-sustainable-cities-vaxjo-sweden
Whole Village, Caledon, Ontario - http://www.wholevillage.org/
Vale das Lobas, Portugal - http://www.valedaslobas.com
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Op deze website vind je een zeer lange lijst van 455 “ecovillages”
http://directory.ic.org/records/ecovillages.php
De ene is al wat meer ecologisch dan de andere…
Op deze website vind je initiatieven en projecten 100 % zonder fossiele brandstoffen.
http://www.go100percent.org
Duurzame gemeenten en eco-steden blijken een grote aantrekkingskracht te
bezitten.
FREIBURG IN ZUID-DUITSLAND
Freiburg heeft de grootste autovrije
binnenstad van Europa: geen
verkeerslawaai, veilig en frisse lucht. Deze
stad is uiterst populair in de hele regio om
er te wandelen, te winkelen en uit te gaan.
Ook toeristen weten deze aantrekkelijke
stad te vinden en te waarderen.
Freiburg met zijn circa 230.000 inwoners
staat bekend als ecostad en als pionier op
het vlak van zonne-energie. De groene
partij is er aan de macht.
De groenen investeerden er in openbaar
vervoer en hernieuwbare energie: windmolens, zonnepanelen, geothermische energie.
Op de markten en in de warenhuizen is “biologisch” de norm.
Belangrijke delen van de stad zijn autoluw of autovrij en zeventig procent van alle
verplaatsingen gebeurt met het openbaar vervoer, te voet of per fiets. Slechts een op de
drie gezinnen heeft er nog een wagen.
De klimaatwijk “Vauban“ waar zo'n 6.000 mensen wonen, staat vol huizen met
zonnecellen, passiefhuizen en woningen die meer energie produceren dan ze verbruiken.
Slechts een op de tien gezinnen in Vauban bezit nog een auto.
www.vauban.de/info
ITHACA, NEW YORK

In de Fingers Lakes regio, New York, is de Ithaca EcoVillage gelokaliseerd op circa 71
hectare. Het project bestaat uit een cohousingproject met naast individuele woningen
een bewuste keuze voor gemeenschappelijke voorzieningen en een educatieve nonprofitorganisatie. Het is de bedoeling een alternatief model te ontwikkelen voor het leven
in voorsteden, een model met een minimale ecologische impact.
Ithaca EcoVillage heeft momenteel twee cohousingwijken met elk dertig woningen, en
een derde wijk wordt gepland. Er is een organische boerderij waar groenten worden
gekweekt, een organische bessentuin, kantoorruimte voor thuiswerk en een
gemeenschappelijke kelderruimte. Er zijn ook verschillende gemeenschappelijke tuinen
en natuurgebieden voorzien. Meer dan 80 procent van het terrein is voorzien om groene
ruimte te blijven.
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Het behoort ook tot de dorpscultuur om families in nood te steunen, de seizoenen
worden gevierd.
De toekomstplannen zijn o.a.: betaalbare huisvesting, een educatiecentrum,
windenergie, organische fruitbomen, biologische behandeling van afvalwater, productie
van biobrandstof, het delen van auto's, een pendelbus, enz...

www.ecovillage.ithaca.ny.us

DENEMARKEN: MUNKSOGARD

http://www.habiter-autrement.org/05.eco-village/01_eco.htm
Munksogard is een agrarische eco-housing op basis van 5 cohousing gemeenschappen
van 20 units rond een oude boerderij. De meeste bewoners werken in Kopenhagen, men
doet dit met carpooling en openbaar vervoer. Men combineert de suburbane leefwijze
met bewust leven op het platteland.
Het is een ecologisch project: verwarming met pelletkachels, gebruik van strobalenbouw,
biologische tuinbouw, enz...
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PROJECT AARDEHUIS ZWOLLE
Website
http://www.aardehuis.nl/actueel/actuele-gebeurtenissen/119-artists-impressies.html
Vereniging Aardehuis Oost-Nederland heeft
een project klaar voor 23 aardewoningen
geïnspireerd op het Earthships-concept. Ze
hebben de principes van de earthships
echter aangepast aan het Nederlandse
klimaat. (dakoversteken e.d.)
Daarom noemen ze het geen “Earthships”
maar “Aardehuizen”.
De principes
1. Thermische massa
Het ontwerp is gericht op het optimaal
benutten van thermische massa: volledig
op het zuiden gericht en half in de grond.
In de winter kan worden bijverwarmd met een energiezuinige houtkachel.
Zonnepanelen zouden moeten voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de bewoners. (Dit
is mogelijk mits zeer sterke besparing op het stroomverbruik, vooral in de winter).
2. Watervoorziening en –zuivering
Er is voorzien in volledig autonome zuivering van grondwater. Dit wordt opgepompt en
gezuiverd zodat het voldoet aan de drinkwatereisen in Nederland en geschikt voor
menselijke consumptie.
3. Bouwkosten
Men “hoopt” dat de bouwkosten van een aardehuis lager zijn dan die van de
conventionele woningbouw, dankzij zelfbouw en herbruik van materialen.
4. Energieprestatie/milieubelasting
Door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) is een aardehuis
doorgerekend met het o.a. door VROM gehanteerde milieu-rekenprogramma GreenCalc,
de score is 9 maal beter dan een traditionele woning.
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4.. AUTONOME WATERVOORZIENING
Referentiekader:
de prijs van een aansluiting aan het openbaar waterleidingsnet over een periode van 15 jaar.
Een gemiddeld gezin in Vlaanderen had vorig jaar een waterfactuur van 347 euro,
hiervan is 56 % voor de afvalwaterzuivering: 195 euro per jaar x 15 jaar = 2.950 euro
hiervan is 44 % voor het drinkwater:152 euro per jaar x 15 jaar = 2.280 euro.

KOSTPRIJS AUTONOOM WATERBEHEER
1.. Gemeenschappelijke investeringen zijn steeds (veel) goedkoper en betalen zichzelf
sneller terug.

Putwater
RW recuperatie
Afvalwaterzuivering
TOTAAL

Investering

Investering

Afbetaling per gezin

per 30 won.

per gezin

per jaar

per maand

32.400
48.000
35.000
115.000

1.080

72
133
77

6
11
6,4

256,4

21,4

1.600
1.166
3.846

De waterfactuur bedraagt gemiddeld 347 euro/jaar = 29 euro/maand.
Indien we putwater en afvalwaterzuivering autonoom toepassen kost dit:
149 euro per jaar, terwijl de waterfactuur 347 euro per jaar bedraagt.
De winst is dus: 347 - 139 = 208 euro per jaar = 17,3 euro per maand.
2.. Hemelwaterrecuperatie scoort financieel minder goed omdat het heel wat ruimte vreet
en dure watertanks vergt, ook bij grotere bouwcomplexen.
3.. Eigen putwater is zeer rendabel, maar vergt wel regelmatig onderhoud en controle van
de waterkwaliteit. Het ijzer- en kalk gehalte kan soms extra dure zuiveringsinstallaties
vergen.
Uitputting van de ondergrondse waterlagen is geen probleem indien je het gebruikte water,
na zuivering, terug in de grond laat infiltreren.
De drinkwaterfactuur per gezin bedraagt gemiddeld: 152 euro / jaar = 13 euro/maand.
Putwater kost 6 euro per maand.
Terugbetaaltijd: 1080 euro / 152 euro / jaar = 7 jaar.
Op een afschrijvingstermijn van 15 jaar kunnen we dus gedurende 8 jaar rekenen op een
winst van 152 x 8 = 1.216 euro (= gem. 81 euro/jaar = gem. 6,7 euro/maand/woning).
4.. Lokale waterzuivering is zeer renderend op voorwaarde dat de overheid akkoord is om
de waterfactuur niet te innen voor afgekoppelde gebouwencomplexen.
5.. De winst voor 30 woningen over een periode van 15 jaar:
De gangbare waterfactuur kost 347 euro x 15 x 30 = 156.150 euro
De autonomie kost: 115.000 euro
Winst: 41.150 euro
De autonomie zonder waterrecuperatie kost: 156.150.
Dit resulteert in: 156.150 - 67.400 = 88.750 euro winst. 1
6.. Conclusie: indien men de dure regenwaterrecuperatie vervangt door een goedkoop
ecologische infiltratiesysteem , is de winst voor autonoom waterbeheer veel groter.

1
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5.. AUTONOME ENERGIEPRODUCTIE
DE ENERGIEVRAAG voor 30 lage energie woningen.
Elektrisch: 3.500 x 30 = 105.000 kWhel / jaar.
Thermisch: 8.000 x 30 = 240.000 kWhth / jaar. - incl. San. Warm Water
Tijdens de zomer :
Het meest rendabele systeem: PV cellen en zonneboiler.
Tijdens de winter - eerste mogelijkheid: zon + warmtepomp
Indien men over voldoende ruimte beschikt voor grote oppervlakten zonnepanelen is dit de
beste keuze.
Wanneer men dit combineert met passiefhuizen kan men met een (lucht) warmtepomp de
nodige warmte produceren op basis van groene stroom met PV cellen.
Ingeval van een lage energiewoning
Totale energievraag incl. warmtepomp: 9,6 + 12,5 = 22,1 kWhel/dag
22,1 kWhel/dag / 0,18 kWhel/m²/winterdag = 122 m² PV- cellen per woning.
Dit is niet haalbaar voor een vrijstaande woning!
In geval van passiefbouw
Totaal stroomverbruik incl. warmtepomp: 9,6 + 7 = 16,6 kWhel/dag.
16,6 kWhel/dag / 0,18 kWhel/m²/winterdag = 92 m² PV - cellen per woning.
Dit is mogelijk met een zadeldak.
Tijdens de winter - tweede mogelijkheid: zon + WKK (WarmteKrachtKoppeling)
Indien men niet over de ruimte beschikt voor zo veel PV cellen is het aangewezen van een
WKK te voorzien.
Dit systeem is rendabel vanaf 5 woningen.
Bvb. WWK met plantenolie gekoppeld aan een buffervat.
Het WKK-systeem draait 6 maanden (okt, nov, dec, jan, febr en maart) per jaar.
In de zomermaanden werkt alles op zonne-energie.
De zonneboilers geven 100% dekking in de 6 zomermaanden.
DE KOSTEN
Referentiekader: een aansluiting aan het openbaar net over een periode van 15
jaar. Totaal investering + exploitatie.
Kostprijs bij een
inv + expl
Verbruik / Verbruik /
netaansluiting van LAGE
Aansluitingkost
over 15
jaar
15 jaar
ENERGIE woning
jaar
elektriciteit 0,2 €/kWh x
4000 kWh
X
800,00
12.000,00 12.000,00
verwarming gas 0,06
€/kWh x 8000 kWh/jaar
7.300,00
480,00
7.200,00 14.500,00
Totaal
7.300,00
1.280,00
19.200,00 26.500,00
ECO-HOUSING Voorbeeldproject berekend voor een woninggroep van 5 woningen:
De totale investerings- en exploitatiekost:
16.537,71 euro / 15 jaar / woning.
Dit is ong. 10.000 euro goedkoper dan een aansluiting aan het net.
Dit betekent een winst per woning van 700 euro per jaar / woning.
Voor 30 woningen: 315.000 euro winst / 15 jaar. 2

2
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6.. AUTONOME BIOGAS PRODUCTIE
Wat is biogas?
Als we een hoop organisch afval laten rotten in een zuurstofloze omgeving komt er bij dit
proces een brandbaar gas vrij. Dit gas noemen wij biogas. Het gas bestaat voor meer dan
de helft uit methaan-gas. (CH4) De rest is kooldioxide-gas. (CO2) Methaan-gas brandt net
zo goed als aardgas.
Anaerobe vergisting is een volledig natuurlijk proces. Voor dit proces zijn methaanbacteriën
verantwoordelijk. Ze breken organisch materiaal af en zetten het om in biogas. Dat doen ze
in zuurstofloze omstandigheden (vandaar an-aeroob).
De methaanbacterie bevindt zich vooral in de maag van herkauwers. Ze komen ook voor in
moerassen, op de bodem van de oceanen enz.
De eenvoudigste manier om de vergisting te starten is koemest, nadien kan men het
effluent aanwenden om de bacterieflora op peil te houden.
Waarom biogas?
Ecologisch is het CO2 vrij.
Economisch is het goedkoper dan aardgas.
Het geeft een grote onafhankelijkheid van de grote energieleveranciers.
GEMEENSCHAPPELIJKE BIOGASPRODUCTIE
BIOGAS VOOR EEN ECO-HOUSING WOONGEMEENSCHAP VAN 30 WONINGEN
De grondstof voor middelgrote installaties is best hoogcalorisch, dat verbetert de efficiëntie
en het rendement. Granen en zaden lijken het meest aangewezen.
Het belang van de input:
Als je suikerrijk afval gebruikt, zonder plantenvezels, is het rendement 20 X beter in
vergelijking met plantenvezels zoals mest en verlaagt de investeringskost.
BIOGAS VOOR ECOHOUSING: RENDABEL EN REALISTISCH
Autonome bio-vergisting op kleine schaal is zeker rendabel.
Het komt er op aan van een systeem te ontwikkelen dat zeer weinig onderhoud vergt.
De productie van het biogas moet tevens in evenwicht kunnen gebracht worden met de
vraag.
Dit is best mogelijk met korte vergistingstijden zoals bij zaden en granen. Zodoende kan
men de input automatisch afstemmen op de voorraad biogas.
Bvb: output: 45.000 m³ biogas/jaar geeft een opbrengst van 45.000 m³ x 0,08 €/m³ =
36.000 €/jaar. (Input grondstoffen: 12.500 €/jaar - aan 200 €/ton) 3.
Ideaal voor het koken
Kleinschalige productie van biogas is mogelijk en goed toepasbaar voor het koken.
Per gezin heeft men gemiddeld 3.000 kWh nodig voor het koken.
Voor 30 woningen geeft dat een kleinschalige installatie van 90.000 kWh per jaar.
De dimensionering is dan slechts 1/5 van de hierboven beschreven installatie.
Er bestaat wettelijk een mogelijkheid om aan kleinschalige gaswinning te doen met
bedrijfseigen stromen met een maximum van 10 m³ biogas/uur ofwel 240 m³/dag.
(klasse 2)
Stevige subsidies zijn mogelijk
De Europese Commissie heeft een ondersteuningsprogramma om innoverende projecten te
financieren, tot 60 % van de investeringssom.

3

Meer info: zie boek 'Het Nieuwe Wonen"

15

7.. AUTONOME VOEDINGSPRODUCTIE
PLAATSELIJKE VOEDSELPRODUCTIE EN-CONSUMPTIE
Goedkoper voedsel
De plaatselijke voedselproductie is in onbruik geraakt. De stijgende prijzen van voedsel zijn
echter onvermijdelijk en het wordt hoe langer hoe meer interessant om zelf voedsel te
produceren. De gezamenlijke kost voor energie en voeding bedraagt reeds 22 % van het
gemiddeld inkomen.
De prijzen van voeding en energie zijn aan mekaar gelinkt en ze zullen blijven stijgen…
De index van de FAO, die de voedselprijzen meet, kwam in augustus 2011 uit op 231
punten, een stijging van 26 % op jaarbasis.
De recente ervaring in Griekenland toont aan dat het uitschakelen van de tussenhandel en
de rechtstreekse verkoop van de producent aan de consument de producten 2/3
goedkoper maakt.
Gemeenschappelijke voedselproductie
De meeste ecohousing projecten hebben hun eigen gemeenschappelijke moestuin. Indien
men over voldoende landbouwgrond beschikt kan men een grote autonomie bereiken.
In sommige gevallen is er een bioboer die zorgt voor de voeding van de
woongemeenschap, zo heeft men steeds betaalbare en gezonde voeding ter beschikking.
Dit kan met een eco-housing coöperatie veel efficiënter gebeuren en er kunnen ook nieuwe
technieken toegepast worden zoals bijvoorbeeld “aquaponics”, rooftopgardening, wall
farming, enz. 4
DE PRIJS VAN ECOLOGISCHE VOEDINGSPRODUCTIE EN -CONSUMPTIE
Een grote besparing is mogelijk dank zij lokale voedselproductie en consumptie.
De prijsverschillen tussen productie bij de boer en de verkoop bij de
consument zijn enorm! In de praktijk betaal je 10 maal meer dan wat
de boer ervoor krijgt!
Ter vergelijking, onderstaande prijzen zijn richtinggevend en kunnen
zeer sterk verschillen in functie van het seizoen.
Een boer verkoopt een krop sla in de veiling voor 0,075 euro,
de consument betaalt in supermarkt: 0,71 euro.
Een bioboer verkoopt een krop bio-sla in de veiling voor 0,2 euro,
de consument betaalt in supermarkt: 1,99 euro.
Vanwaar dat grote verschil?
De (overbodige) verpakking, het (dure) transport en de winst van
groothandel en kleinhandel maken het verschil.
Rechtstreekse verkoop door de boer aan de consument geeft een lagere
prijs voor de consument, een hogere prijs voor de boer en een hogere
kwaliteit.
Het gemiddeld voedingsbudget per gezin met twee kinderen: 522 euro per maand. Voor een
koppel zonder kinderen: 273 euro per maand.
Voor een gemiddeld gezin kan men rekenen op 300 euro per maand. Bron: CSB.
Voor biologische voeding moet men rekenen op 600 euro/maand.
De meeste mensen die opteren voor eco-housing kiezen ook voor biologische voeding.
Meer autonomie en gezamenlijke aankoop kan de prijs reduceren tot minstens de helft:
600 / 2= 300 euro per maand.
Dit geeft een besparing van: 300 x 12 = 3.600 euro / jaar / gezin.
Op 15 jaar: 54.000 euro / jaar / gezin
Voor een eco-housingproject van 30 gezinnen:
54.000 x 30 = 1.620.000 euro besparing op 15 jaar.

4
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8.. AUTOLOOS WONEN
NEVELSTAD VLAANDEREN
In Vlaanderen heeft één op twee personen een auto, ofwel 84 % van de gezinnen. Deze
cijfers zijn in Nederland ongeveer dezelfde. We zijn echter wel de kampioen in het
autogebruik in Europa:15.649 km/jaar en dat is 24 % meer dan de Nederlanders. (Bron:
Febiac) Dat is uiteraard goed te verklaren omdat we veel verder van ons werk wonen
vanwege de versnippering van het wonen in het landschap. Daarom spreekt men over
'Nevelstad Vlaanderen'.
DE KOSTPRIJS
De Fietsersbond heeft destijds voorgerekend dat een auto gemiddeld 0,45 euro per km kost
voor wie 15.000 km per jaar doet en zes jaar rijdt met dezelfde auto.
Dit geeft 6.750 euro per jaar /gezin, per maand= 562 euro per maand.
De geactualiseerde prijs van de autokost per maand is ongeveer gelijk aan een gemiddeld
huishuur van 600 euro per maand.
Voordeel voor 84 % van de gezinnen:
Een maandelijkse besparing met autoloos wonen van 500 euro per maand is realistisch,
gezien we extra kosten (ongeveer 100 euro per maand) van o.a. elektrische fietsen en
openbaar vervoer moeten meerekenen.
Per jaar bedraagt de besparing dus: 500 x 12 = 6.000 euro.
Op 15 jaar= 90.000 euro/gezin.
HOE AUTOLOOS WONEN?
1. Minder verplaatsingen
Korter bij het werk wonen (walk to work)
Bestellingen thuis via internet of (groentekar , viskar, enz.)
2. Te voet
Respecteer de 400 m-regel voor de loopafstanden naar de
meeste voorzieningen, zeker naar de lagere school, zodat de kinderen veilig te voet naar
school kunnen (zonder ze te voeren per auto).
3. De fiets
Voor langere afstanden tot 3 km gebruik je best de fiets.
4. De kleine elektrische voertuigen
Met kleine elektrische voertuigen kan je tot 10 km overbruggen.
5. Het openbaar vervoer
Het openbaar vervoer moet op loopafstand van de woning gelegen zijn, ofwel zorg je voor
een voortransport met fiets of kleine elektrisch voertuig.
6. Autodelen
Wens je een gezinswagen om iets van gewicht of volume op te halen, of wil je tijdens het
weekend er eens uit? Dan kan je een elektrische of een
hybride auto van de woongemeenschap gebruiken. Volgens
een enquete van"Autopia" wil 60 % van de mensen de auto
delen op voorwaarde dat deze zich kort in de buurt van de
woonplaats bevindt.
DUURZAAM TRANSPORT VOOR ECO-HOUSING: RIJDEN
OP ZONNEENERGIE
Met duurzaam transport bedoelen we: CO2 neutraal.
Rijden met 100 % zonne-energie.
Dit kan met elektrische voertuigen die met PV cellen worden
opgeladen. Een gemeenschappelijke solar carport kan voor
voldoende energie zorgen op voorwaarde dat men kleine en
lichte voertuigen gebruikt.
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9.. DE ONTWERPPRINCIPES, DE INPLANTING
(Uittreksel uit het boek: "Het Nieuwe Wonen")

MAXIMAAL VOORZIENINGEN OP LOOPAFSTAND
Met loopafstand bedoelen we 400 meter, voor langere afstanden gebruikt men doorgaans
de fiets.
Gezien we er vooral naar streven om veilige looproutes de creëren voor kinderen naar de
lagere school zal men binnen een straal van 400 meter rond de school voldoende
woondichtheid moeten voorzien.
Op het platteland: woondichtheid 20 à 25 woningen per ha.
Dit geeft binnen de cirkel van 400 m straal een oppervlakte van 50 ha met minimum 3.125
inwoners. Dit is voldoende voor een leefbare lagere school en primaire diensten zoals
kinderkribbe, bewaarschool, primaire winkels, openbaar vervoer, postkantoor, groene
ruimten, speelruimten, e.a.
In de stad: woondichtheid van 40 tot 210 woningen per ha.
Hierdoor kunnen er veel meer voorzieningen op loopafstand gerealiseerd worden, zoals
bijvoorbeeld een middelbare school en een hoog frequent openbaar vervoer.
RUIMTE VOOR WONEN
Uiteraard moet men onderscheid maken tussen stad en platteland.
In de stad zijn er meer kleine appartementen.
Platteland:
Woondichtheid: 20 à 25 woningen per ha.
Reken met gemiddeld 100 m² per woning en een woningbezetting van 2,3 inwoners per
woning.
Gemiddelde ruimtebehoefte voor wonen 100/2,3 = 43 m² per bewoner.
In de meeste cohousingprojecten varieert de grootte van de woningen tussen de 57 m² en
170 m².
Minimaal: micro housing: 35 m² (zie vorige nieuwsbrief).
Maximaal: grote gezinnen: 200 m².
Stad:
Woondichtheid: 40 à 210 woningen per ha.
(In Brussel is de gemiddelde grootte van een appartement: 74 m²).
Reken met gemiddeld 75 m² per woning en een woningbezetting van 2,1 inwoners per
woning.
Gemiddelde ruimtebehoefte voor wonen 75/2,1 = 36 m² per bewoner.
Micro housing is vooral geschikt voor grote steden met een minimale vloeroppervlakte van
35 m² voor het ganse appartement.
RUIMTE VOOR WERKEN
Werken: minimum 20 % van de woningoppervlakte.
Bij een gemiddelde woningrootte van 100 m² geeft dat een ruimte voor tewerksteling van
ongeveer 20 m²/woning.
Voor kantoren voorzie je: 10 m² per bediende.
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ONTWERPSCHETS WONEN EN WERKEN
1. WINKEL
2. WERKEN ONDER
GROENDAK
3. WONEN
4. MICRO WONING
5. COMMONHOUSE
6. TECHN. RUIMTE
7. BIOGAS
8. BIOBOERDERIJ
9. WATERZUIVERING
10.NAZUIVERING
11.VISVIJVER
12.SPEELBOS
13.SOLARPARKING

Welk soort werken?
Woon-vriendelijke functies zijn vooral:
o kleine ambachtelijke bedrijven die niet veel verkeer aantrekken
o kantoren van kleine zelfstandigen (architecten ,advokaten, boekhouders, enz..)
o bakker, beenhouwer, dokter, schoenmaker fietsenmaker, meubelresauratuer, kinesist,
enz...
Aandachtspunt: ambachtelijke bedrijven worden soms bevoorraad door grote vrachtwagens.
Dus situeer je ze best aan de buitenzijde van het project, kort bij de rijweg.
RUIMTE VOOR DE NATUUR
Minimum 10 m² per inwoner
Omwille van de bio-diversiteit is het wenselijk 10 à 20 % van de voorziene groene
ruimte terug te geven aan de natuur; bijvoorbeeld met natuurlijke bermen of een ander
stukje wilde natuur.
RUIMTE VOOR AUTONOMIE
Watervoorziening
Afvalwaterzuivering met planten vergt 5 à 7 m² per inwoner.
Energieproductie
De technische ruimte voor WKK, warmtepomp en combi-boiler mag niet te klein voorzien
worden. Een ruimte van 16 m² is een minimum.
Voedingsproductie
0,13 ha/persoon nodig x 2,3 = 0,3 ha/gezin.
Voor 30 gezinnen: 30 X 0,3 = 9 ha,
waarvan 20 % plaatselijk geproduceerd wordt (=groenten en fruit: 2 ha).
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10.. ECO-HOUSING IN HET BUITENGEBIED
Met groene architectuur kan men de openheid en het groene aspect van het buitengebied
behouden en toch een dichtheid realiseren die het dubbele is of het driedubbele van de
gekende open bebouwing; (villaverkaveling = 8 à 10 woningen per ha).
VOORBEELDPROJECT: WOONDICHTHEID: 23 WONINGEN/HA

(Op basis van een bachelor project van Elias Vanderstadt, ecologisch herwerkt door Hugo Vanderstadt)

Ligging: tegen de bestaande dorpskern

De oude toestand: 6 woningen op 1,2 ha.
Negatief: ruimteverspillend.
Zeer lage woondichtheid en versnippering van
de groene ruimte met "gazongroen".
Veel te grote huizen.
Volledig georiënteerd op de auto.
Pluspunt: groene ruimte, de openheid en de
rust.
De
o
o
o
o

voornaamste opties
Te verdichten van 6 naar 23 woningen/ha met behoud van de groene oppervlakte.
Volledig autonome energievoorziening en voedselvoorziening.
Tewerkstelling ter plaatse: minimaal transport.
Kinderopvang en lagere school op veilige
wandelafstand.

CONCEPT:
GRONDPLAN

De middeleeuwse stad op schaal van de
voetganger, met steegjes en pleinen,
gecombineerd met het suburbane wonen
dank zij groene architectuur.
Met suburbaan wonen bedoelen we vooral:
de openheid, de rust en het groene karakter
van de open bebouwing.

DAKENPLAN

Het dakenplan toont de zonnepanelen en de
groene zones in drie verschillende niveaus.
Dank zij deze groene architectuur kunnen
we de biomassa vergroten en toch de
woondichtheid merkelijk verdichten. Het
grootste deel van de groene gebieden
wordt voor tuinbouw benut.
Op deze wijze kan men op een beperkte
oppervlakte een maximale zelfvoorziening
organiseren voor energie en voeding.
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1. commonhouse
2. ontmoetingsplein
3. rooftopfarming
4. wijngaard
5. prive tuin
6. grasveld
7. pv cellen voor de woningen
8. pc cellen voor de elektrische miniauto's
9. meubelrestauratiebedrijf
10. Bed & Breakfast
Oppervlakten
groen
serres
aquaponics
wegen en verhardingen
pv cellen
pv cellen minicars
totaal

11. kantoren op het gelijkvloers
12. pareerruimte bezoekers
13. tuinbouwer + aquaponics
14. dorpscentrum met primaire winkels
15. lagere school
16. winkel
17. micro-housing
18. gezinswoning op groen plateau
19. wandelweg rondom dorpskern verbindt de
diverse woonwijken

M²
8.459
740
65
3.000
544
192
13.000

Verdichtingconcept: huwelijk tussen de groene suburbane woonwijk en de
binnenstad
Woondichtheid: 23 woningen/ha.
Inw. per woning gemiddeld 2,36.
Bewonersaantal: 54 bewoners.
Grote gezinswonngen met kinderen: 7.
Kleine woningen, zonder kinderen: 20.
1. Verdubbelen van de woondichtheid met kangoeroewoningen.
2. Invoeging/inbreiding van woon-vriendelijke tewerkstelling: geen verkeersaantrekking
en milieuvriendelijke bedrijven.
3. Behoud en vermeerdering van de biomassa en biodiversiteit via een tweede niveau.
4. Herstel van het aaneengesloten woonweefsel, met behoud van de open ruimte.
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Het ontmoetingsplein:
Op schaal van een vierkantshoeve
(20/30 m) = rustige openbare ruimte
met veel mogelijkheden
kinderspeelplein met toezicht van de
buurt.
Ontmoetingsfunctie met
gemeenschapshuis.
Gelijkvloers: bejaarden, kinderen en
bureaufunctie gaan hand in hand:
levendigheid en betrokkenheid,
Speelse doorgangen, openheid en toch
intiem.
1.
2.
3.
4.
5.

klimrek
zandbak
hellend vlak naar groen plateau
fiesenberging onder hellend vlak
gemeenschappelijke tuin

Werken:
Verkeersaantrekkende functies aan de
straatzijde:
1. meubelrestaurateur: aandacht
voor geluidisolatie en veel licht
langs het dak
2. B&B met 5 kamers
3. goudsmid en kunstenaar in kleine
sieraden.

Kantoorfuncties zoals boekhouder en architect: verweven met het woonweefsel rondom
het binnenplein.
Kleinschalige biologische groentenboer:
aandacht voor rooftopfarming en buurt-weekendwinkel met kookdemonstraties.
Economisch gezien kan deze tuinbouwer voldoende inkomen genereren uit de verkoop
van voedingswaren aan de eco-housing gemeenschap. Bij een verbruik van 225 euro per
maand aan biol. voeding (verswaren) per gezin bekomt men een inkomen van 225 x 23
= 5.175 euro per maand.
De verkoop buiten de woongemeenschap is niet meegerekend.
Diensten en winkels
De kleuterschool, de lagere school en kinderopvang zijn op (korte) loopafstand van de
woningen.
De primaire winkels zijn op loopafstand.
Autonome energievoorziening
PV cellen voor de woningen: 6 x 100 m² = 660 m², dit is voldoende voor de
stroomvoorziening van de woningen tijdens de winter, incl warmtepomp.
Voor de miniwagens: 312 m² PV cellen, dit is voldoende om 43 minicars op te laden. Er
is 7,2 m² nodig per dag per minicar. (zie nieuwsbrief nr 2 - 2012)
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Voeding
Aquaponics: voor de kweek van 6 talipiavissen per gezin/week is 1,2 m² serre nodig.
Voorzien voor aquaponics: 65 M².
Goed voor productie van 65/1,2 = 54 vissen per week = 2 vissen per gezin per week.
Groenteserres:
320 m² prive serres en 420 m² tuinbouwer, totaal: 740 m².
Groententuinen: 3.080 m².
daktuinen tweede verdieping: 875 m².
Tuinen op groenplateau eerste verdieping: 2.000 m².
Mini-wijngaard: 622 m².
Totaal : 6.577 m² groentetuin.
De bio tuinder heeft beschikking over 6.122 m² groentetuin.
Dit brengt het totaal op 12.699 m² ofwel 1,27 ha voor de productie van voedsel.
Hoeveel oppervlakte hebben we nodig voor volledige autonomie?
Zie boek "Het Autonome Huis" hoofstuk 12, pag 222:
1.300 m² ofwel 0,13 ha per persoon is voldoende om 1 persoon te voeden met 10 %
dierlijke voeding en 90 % plantaardige voeding.
Nodig: 54 bewoners x 1.300 m² = 70.200 m² landbouwgrond.
Er is dus buiten de woonwijk nog een extra van ongeveer 57.501 m² ofwel 5,75 ha
nodig.
Narekening.
In nieuwsbrief nr 3 toonden we reeds de tuin van “Devaeses” in Pasadena : met 370 m²
kunnen ze hun gezin tijdens de winter voor 50 % van voedsel voorzien . Tijdens de
zomer is dat zelfs 80 %.
Per gezin beschikken we over 12.699/23= 552 m² moestuin.
In principe kan men dus de woongemeenschap autonoom van groenten en fruit voorzien.
Voor granen, bonen en kleinvee is er extra grond nodig.(5,75 ha)
Veel is afhankelijk van de intensiteit van de landbouwmethode. Met de "vertical farming"
van de permacultuur kan men bvb. veel ruimte uitsparen, maar het is meer handwerk.
Deze woonwijk heeft een interne voedselautonomie (urban farming) van 50 à 80 %.
Met een goederenlift en loopbruggen zijn daktuinen per kruiwagen bereikbaar en goed te
onderhouden door de bioboer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aquaponics
Voedselverwerking
Goederenlift
Serre
Koele berging
Loopbrug
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Verkeer
Plaatselijk verkeer met een goede
busverbinding.
CO2-neutraal transport met zonneenergie.
Voorzieningen voor het "nieuwe
rijden": bakfietsen, kleine
elektrische voertuigen met
bijhorende PV-panelen.
Fietsenstalling onder het hellend
vlak.

Sociale voorzieningen
Een commonhouse voorzien met gemeenschappelijke voorzieningen zoals kinderopvang,
eetzaal keuken en hobbyruimten.
Onderhoud
Dit eco-housing complex heeft heel wat onderhoud nodig en dagelijkse zorg. Dit is niet
mogelijk met tweeverdieners of alleenstaanden. Dit is wel mogelijk in een combinatie
met bejaarden en gepensioneerden. Zij kunnen voor de avondmaaltijden, voor de
kinderopvang en het onderhoud zorgen. De samensteling van onze bevolking zal in de
toekomst immers verouderen: 30 % van de bevolking zal 60+ zijn.
Daarnaast kan er ook een beurtrol zijn zoals dat de gewoonte is in cohousing
woongemeenschappen.
Commonhouse
met terras op het zuiden en
receatieve tuin.
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11.. ECO-HOUSING ALS VERDICHTING IN DE STAD
WALK TO WORK VOORBEELD
in een gesloten stedelijk woonblok van 105 X 122 = 12.810 m² = 1,28 ha.
Alles in één: wonen, werken, kinderopvang, diensten, groenvoorzieningen, enz...
104 woningen kan men in 4 gemeenschappen opdelen van 26 units met één
commonhuis per vleugel.
Uitgangspunten
Geïntegreerde stedelijke planning met gemengde bodembezetting.
50 % WONEN.
7 % KANTOREN.
15 % DIENSTEN en winkels.
28 % GROENVOORZIENING, incl. urban farming.
Gelijkvloers: diensten, de winkel om de hoek.
Verdieping: wonen met tuin.
Boven de woningen: kantoren om zodoende het contact van de woningen met de straat
te behouden. Tevens kan met diensten op het gelijkvloers voorzien.
Verhouding kantoor / woonfunctie: 1/5.
• Kantoren: gemiddeld 10 m² per persoon.
• Wonen: gemiddeld 40 m² per persoon.
• Groenvoorziening: de norm bedraagt min. 10 m² per persoon.
Als we de kantoren boven de woningen voorzien, geven we de bewoners nog contact met
de straat en de achtertuin.
Op het gelijkvloers kunnen de diensten en winkels op de straat uitgeven.
Energievoorziening
Gezien de beperkte dakoppervlakten is het niet mogelijk om in de stad voldoende
zonnewarmte te voorzien met een zonneboiler. Daarom is een WKK met brandstofcel
aangewezen: deze produceert het ganse jaar door sanitair warm water en elektriciteit.
Ideaal voor passiefhuizen in de stad (zie bijlage 5).
Lichtvoorziening onder het groene plateau
"Solatubes" kunnen ingebouwd worden tussen de groenaanleg en zorgen voor voldoende
daglicht: een diameter van 30 cm is voldoende om een ruimte van 4 op 4 m te
verlichten.
Urban farming op alle daktuinen en het groene plateau.
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Wonen: grote woningen: 43 m²/inw. (gemiddelde bezettingsgraad: 2,36
inw./woning).
Nieuwbouw: 40 woningen.
Renovatie: 64 woningen.
Totaal:
104 woningen x 2,36 = 245 bewoners.
Dit geeft 81 woningen/ha (incl. alle voorzieningen en tewerkstelling)x2,36 = 191
inw./ha. (Ter vergelijking: Parijs = 200 inw./ha en Brussel = 65 inw./ha)
Kantoren: 1889 m² goed voor 188 werknemers aan 10 m²/pers.
Diensten en winkels: 4.200 m².
Groen: 9.760 m² = 38 m²/inw. (minimum norm = 10 m²/persoon)
Diverse tewerkstelling: 4.600 m² binnengebied gelijkvloers onder groen plateau.

Dit “walk to work” project toont aan:
1.. Dat een kwalitatieve verdichting van het bestaande stadsweefsel mogelijk is.
2.. Een hoge dichtheid met 200 inwoners per ha. is mogelijk met relatief grote
gezinswoningen met alle nodige voorzieningen:
o kindercrèche
o wasserette
o gemeenschappelijke eetzaal
o kleine parkings voor kleine elektrische voertuigen
o fietsenstalling
o ateliers
o bureaus met een werkplaats voor alle bewoners
o zeer veel groenvoorziening
o speelruimte voor de kinderen
o zeer aangename kantoorruimten met grote dakterrassen en daktuinen
o bewoners kan je voldoende voorzieningen verschaffen op loopafstand.
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DE VOORDELEN VAN WALK TO WORK
Grote stedenbouwkundige voordelen:
o Een fundamentele oplossing voor de files.
o De energiebesparing is enorm: 1/3 van ons energieverbruik komt door transport.
o Herwaardering van het stedelijk weefsel: renovatie en nieuwbouw worden samen in
een project aangepakt.
o Verdichting is mogelijk met hoge woonkwaliteit: 191 inwoners per ha. (ter
vergelijking: Parijs: 200 inwoners/ha en Brussel 66 inwoners/ha).
Grote economische voordelen:
Voor de werkgever
De bedrijfswagens worden bedrijfswoningen, waardoor het vastgoedpatrimonium een
interessant fiscaal voordeel wordt.
Een bedrijfswoning brengt minstens 600 euro per maand op.
Voor de bewoners
Minder files = minder kosten, minder tijdsverlies, minder stress.
De autoluwe stad is een automatisch gevolg.
Voor de gemeenschap
Geen dure investering in transportinfrastructuur.
Minder luchtvervuiling.
Meer groen in de stad.
Eco-housing past in het streven naar kwalitatief verdichten.
Binnen een straal van 400 meter heb je een oppervlakte van ongeveer 50 ha.
Met een dichtheid van 200 inwoners per ha bekom je een bewoners aantal van 10.000
inwoners.
AANDACHTSPUNT VOOR COHOUSING: het gemeenschapshuis
de gemeenschappelijke voorzieningen per cohousing
cluster van min. 25 woningen moet duidelijk ruimtelijk
verbonden zijn met de woningen: het moet een
gemeenschappelijke living zijn die een relatie heeft met
de groene ruimte.
In dit voorbeeldproject betekent dit een commonhouse
in elke vleugel op de eerste verdieping met een terras
uitgevend op het groene binnenplein.

Woningen
Commonhouse
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12.. BOMEN EN MOESTUINEN OP HET DAK
BOMEN OP HET DAK
Hoe dik moet een groendak zijn?
"Hundertwasser" is zowat de vader van het idee om bomen op het dak te plaatsen, hij
had opgemerkt dat in de natuur bomen groeien op rotsgrond met slechts 50 cm
teelaarde.
Deze foto toont dat bomen slechts een dunne
laag grond nodig hebben. (foto uit het boek
"Hundertwasser")

Vanaf een dikte van 30 cm substraat kan je struiken planten op het dak en als je
plaatselijk een verdikking voorziet tot 50 cm dikte kan men bomen planten. De
verankering van bomen is geen probleem: met een wapeningsnet (wordt gebruikt voor
betonplaten) kunnen de wortels stevig verankeren.
Het allerbelangrijkste doel van een intensief substraat is het creëren van een zo goed
mogelijk grondvervangend materiaal waarin de boom op een natuurlijke wijze kan
groeien.
Wanneer er teveel afgeweken wordt van de natuur zal een boom alleen met kunstgrepen
zichzelf kunnen ontwikkelen. Wanneer de boom constant voorzien dient te worden van
vocht en voeding zal er nooit een natuurlijke symbiose ontstaan en wordt de boom erg
gevoelig voor ziekten en plagen.
Daarom is het belangrijk een uitgebalanceerd substraat te gebruiken waarbij voldoende
fijndelen, hoekig en korrelig, organisch en stabiel materiaal gebruikt wordt.
De beplanting heeft een goede stabiele doorwortelbare ruimte nodig anders waaien ze
om, of ontwikkelen ze te weinig wortels en worden ze op den duur slap en lang.
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MOESTUIN OP HET DAK - ROOFTOPFARMING
Rooftopfarming is een zeer ambachtelijke biologische vorm van tuinieren zonder spitten.
De bodem wordt luchtig gehouden dank zij een specifieke samenstelling van de bodem
met mengeling van 1/3 compost bovenaan, gemengd met 1/3 grof lavazand korrel 0/4
mm. en 1/3 lava korrel 3/8 mm onderaan.
De dikte van 30 cm substraat is minimaal.
Als men ook bessenstruiken wil en fruitbomen zal men de grond plaatselijk dikker
voorzien tot 50 cm dikte.
Aandachtspunten:
1. Goed afgebakende paadjes zijn belangrijk om te voorkomen dat men de grond in de
groentebedden van ongeveer 1 m. breedte zou vast lopen.
2. Permanente bodembedekking is noodzakelijk om uitdroging te voorkomen.
3. Goede drainage met waterretentie is van belang om wateroverlast te voorkomen.
4. Met een extra regenwatertank kan men de droge periodes overbruggen.

DE KOSTPRIJS
Men moet een onderscheid maken tussen een extensief 'sedum' dak en een volwaardige
intensieve daktuin.
Licht sedumdak
Circa 40 tot 80 euro per m² bovenop de prijs van een ‘normaal' plat dak.
Een volwaardige daktuin 5
Prijzen variëren van 75 tot 200 euro per m². Voor een dak van 80 m² mag je rekenen
op een meerprijs van ongeveer 10.000 euro voor een daktuin. De kosten daarvan zijn
vanzelfsprekend afhankelijk van de substraatdikte, de inrichting, de plantenkeuze, enz.
Aandachtspunt: de stabiliteit
Het dak moet het extra gewicht van de daktuin kunnen dragen. Men moet hierbij
rekening houden met een extra gewicht van minimum 250 kg per m² (tot 500 kg/m²),
bovenop een gebruiksbelasting van 250 kg/m². Indien men bomen op het dak wil moet
men rekening houden met puntbelastingen.
Deze stabiliteitskosten moeten mee in rekening gebracht worden.

5

Meer info: zie boek 'Het Nieuwe Wonen"
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12.. CONCLUSIES
ECO-HOUSING IS WINSTGEVEND, SAMENWERKEN LOONT.
Per gezin geeft autonomie een winst van ongeveer 875 euro per maand. (20 à 40 % van
een gezinsbudget) Voor een eco-housing project van 30 woningen kan dit een besparing
betekenen van 472.500 euro op vijftien jaar tijd.
Dit wil zeggen dat de investeringsruimte veel groter is dan een klassiek bouwproject (dat
alleen maar de isolatie en het zuinig energieverbruik als doelstelling heeft).
De totale investeringskost in autonomie
is ongeveer 40.000 euro per woning x 30 woningen= 1.200.000 euro.
Hieronder een tabel met afgronde cijfers in euro
Autonomie
Totale
Besparing /
Besparing /
investering/gezin
maand/gezin
jaar/gezin
Autoloos wonen
6.000
500
6.000
Autonome voedingsproductie
10.000
300
3.600
Autonome energieproductie
20.000
58
696
Autonoom waterbeheer
4.000
17
156
TOTAAL
40.000
875
10.452
De investering in autonomie kan dus op 3,8 jaar terug betaald worden.
Opgelet: per individuele woning is de investering veel groter dan 40.000 euro en is
autonomie minder rendabel.
Een groep van minimum 5 woningen is de regel. Ideaal is een groep van 20 à 35
woningen omdat men dan een beter socio-economisch draagvlak kan creëren.
Daar tegenover staat de ong. 40.000 euro meerkost in investering per woning, dus het
voordeel van de autonomie is vooral voelbaar na het afbetalen van de leningslast.
In elk geval heeft men meer leningscapaciteit.
(met 300 euro leningslast kan je 40.000 euro lenen)
De prijs van autonoom wonen: een vereenvoudigd voorbeeld
De woning kost: 1.200 euro/m² x 100 m² = 120.000 euro. (excl. BTW en bouwgrond)
De autonomie kost: 40.000 euro.
De autonome woning kost: 160.000 euro.
Leningslast: 1.200 euro/maand.
Dank zij de winst door autonomie kan de maandelijkse woonkost beperkt worden tot
slechts 1200-875 = 325 euro.
Gemiddeld netto-inkomen in Vlaanderen : 1.984 euro / maand.
Voor tweeverdieners: 1.984 x 2 =3.968 euro / maand.
Besteding van de gezinnen
Voeding: 15 %.
Huur : 15 %.
Verwarming en energie 7,2 %.
Auto:14 %.
Totaal: 51,2 % gaat naar posten die we met eco-housing kunnen halveren!
Overige uitgaven: kleding , onderwijs, ontspanning, meubels: 48,8 %.
Bron Federaal Planbureau
Het leven wordt 1/3 goedkoper.
Na het afbetalen van de lening, kan het leven dus minstens 871 + 329 = 1.200 euro per
maand goedkoper.

30

ACTUA
1.. KITSCH IN NEDERLAND, DE LES VAN ZAANDAM
SOETERS GEEFT ZAANDAM AAN DE ZAANDAMMERS.
Architect Sjoerd Soeters stelde bij de allereerste kennismaking met de Zaanse
raadsleden: "Dames en heren, uw centrum lijkt nog het meest op Grozny tijdens het
hoogtepunt van de oorlog."

Men stelde vast dat de authentieke sfeer van de Zaanse architectuur verdwenen was. De
architect heeft een masterplan opgesteld om op een drastische en ludieke wijze deze
architectuur terug van het centrum van de stad te laten domineren.
Een tegenreactie tegen de verschraling die er niet om liegt!
Overal in het nieuwe stadscentrum prijken de in
karakteristiek groen geschilderde Zaanse houten
huisjes, met puntdak en krullende daklijsten. Alles
nieuw. Woonhuizen, winkelpuien, zelfs het nieuwe
stadhuis is volledig nep-authentiek opgetrokken
met Zaanse huisjes tot 38 meter boven het
maaiveld. Maar het allergrootste icoon van het
nieuwe Zaandam is Inntel Hotels. Hier is het
Zaanse cliché over the top getrokken met een
hotseknotse stapeling van losse pandjes.
Bijna iedereen die het ziet, moet glimlachen,
alleen architecten kijken er wel eens streng naar.
Met het project Inverdan is een investering van 800 miljoen euro gemoeid. Het moet
Zaanstad in één keer uit een economische impasse trekken en zelfvertrouwen geven.
Dus er staat veel op het spel. ‘Maar de trots
overheerst nu.
Inverdan is de verzamelnaam voor een nieuwe
winkelstraat, brug, bioscopencomplex, bibliotheek,
hotel en stadhuis.
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Soeters: "De termen neo-traditionalisme en postmodernisme, het leentjebuur spelen bij
oude stijlkenmerken, ‘zeggen me niets".
Het gaat hem om iets anders. Architectuur moet worden afgestemd op de menselijke
maat. Dat vind je zelden in het neo-modernisme. Daarom put Soeters uit bestaande
beelden, die op straatniveau worden begrepen.

Ondertussen blijkt dit plan goed te
werken: de centrum is terug tot leven
gekomen en de mensen zijn terug fier op
hun stadscentrum.

DE LES VAN ZAANDAM
Het goedkope kip- en plakwerk van de architect is nog altijd oneindig veel beter dan de
neo modernistsche gedrochten die de laatste decennia zijn gebouwd. Daarom zijn de
bewoners zo blij.
Gezien er van de authetieke architectuur in het centrum niets was overgebleven had de
architect geen andere keuze. Hopelijk zullen de volgende gebouwen in Zaandam worden
gebouwd met eigentijdse materialen maar met voldoende respect voor de frivole
karakter van het Zaandamse culturele erfgoed. Zodoende zijn de mensen weer thuis in
hun eigen stad.
Dat is het wat de slow archtectuur nastreefd.
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2..WAAROM GEEN WARMTENETTEN OP BASIS VAN BIOGAS
IN VLAANDEREN?
In de nieuwsbrief van biogas VZW lazen we een nogal negatieve
visie over warmtenetten die met biogas worden bedient.
Wat zijn warmtenetten?
Een warmtenet is een netwerk van warmwaterleidingen die een
centrale verwarmingsinstallatie verbindt met verschillende
woningen. Hoe korter de leidingen, hoe minder verliezen er
optreden.
Vijf redenen waarom een Bio-energiedorp met biogas naar
Duits model in Vlaanderen niet zou kunnen.
1. Geconcentreerde dorpsstructuur is in Vlaanderen niet aanwezig
In Vlaanderen is er wellicht nergens een plaats te vinden die aan al deze voorwaarden
voldoet. Vlaanderen wordt gekenmerkt door een zeer hoge bevolkingsdichtheid, met veel
lintbebouwing en schaarse open ruimte.
2. Mestdruk
In Vlaanderen zijn er problemen voor de afzet van het digestaat. Er is geen ruimte om dit
af te zetten op landbouwgrond, waardoor het digestaat gedroogd moet worden voor
export. Dit gaat ten koste van de opgewekte warmte.
3. Omgevingshinder
In Vlaanderen zijn de dorpskernen zeer versnipperd. Dit leidt automatisch tot meer
hinder door een biogasinstallatie omdat een vergister zo goed als steeds in de nabijheid
van woningen zal gebouwd moeten worden.
4. Schaarste landbouwgebied
De druk op het landbouwareaal vanwege voedselproductie, nood aan ecologische functies
en de alsmaar uitbreidende bebouwde oppervlakte, maken het onmogelijk om een
significante oppervlakte van dat areaal te reserveren voor energiegewassen zonder druk
op de voedselproductie of ecosysteemfuncties te verhogen.
5. Beter geïsoleerde of isoleerbare woningen in Vlaanderen
De meeste Vlaamse gemeenten beschikken over een uitgebreid aardgasnetwerk.
Daarnaast worden nieuwbouwwoningen in Vlaanderen beter geïsoleerd waardoor de
warmtevraag te beperkt wordt om de investering in een warmtenet te rechtvaardigen.
NOCHTANS: warmtenetten kunnen zeker heel nuttig zijn
In het kader van een eco-housing projecten.
Zie het e-boek pagina 151: gemeenschappelijke energieproductie. Een
gemeenschappelijke WKK en zonneboiler kunnen perfect dienst doen voor een goep van
lage energiewoningen van een cohousing of eco-housing woongemeenschap.
Bij lokale energievoorziening via local grid.
Zie e-boek pagina 232: In het plan hiernaast zie je 11
woningen die hun eigen energie produceren, met 2
WKK’s en aan de andere kant van de straat 10
woningen met 3 WKK’s.
Het local grid zorgt voor een lokale verdeling van de
energie. Het bestaande net zorgt voor
energiezekerheid in geval van panne. Overproductie in
de winter kan in het net geïnjecteerd worden zodat de
investering meer renderend wordt.
Belangrijk: tijdens de zomermaanden wordt volledig
op zonne-energie gewerkt.
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3.. LOW PROFILE ARCHITECTUUR DOOR TOPARCHITECT

Frank Gehry werkt aan een gigantisch open-plan bureaugebouw
voor Facebook in Menlo Park, California
Facebook voorziet een forse uitbreiding van hun kantoren, op ongeveer 4 ha en zal 2.800
extra medewerkers huisvesten.
Het zal een groot 'een-kamer gebouw' worden dat enigszins lijkt op een magazijn,
hoofdzakelijk uitgerust met conventionele apparatuur voor een moderne werkplek:
moduleerbare bureaus in open-space, een lounge als ontspanningsruimte.
Volledig uitgewerkt volgens de visie van Mark Zuckerberg: "de onderling verbonden
samenleving".
Eenmaal voltooid bekomt men een werkplaats voor 3.400 technologen.
De buitenkant: 'Low profile'- en groene architectuur
Frank Gehry, de ontwerper van het Guggenheim Museum in Bilbao, is vooral bekend
voor zijn bombastische gebouwen.
Craig Webb, een partner van Gehry
verklaart (citaat van Arch Daily): "De
leidinggevenden van Facebook vonden
het eerste projectvoorstel te opzichtelijk
en dat sluit niet aan bij de cultuur van
Facebook, ze vroegen ons dus om een
anoniemer ontwerp".
Hij was zonder meer bereid om
bepaalde uiterlijke kenmerken van het
gebouw te verzwakken. "Het dak van
het gebouw zal bijvoorbeeld met
vegetatie worden gecamoufleerd'
Facebook oprichter Mark Zuckerberg:
"Van de buitenkant zal lijken alsof je op
bezoek bent op een heuvel in de natuur."
Dit verlangen naar anonimiteit en eenvoud is een deel van de aard Facebook: het bewijs
is Mark Zuckerbergs kledingstijl, bestaande uit jeans en sweaters met capuchon.
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De binnenkant = landschapskantoor
'Het idee is om de perfecte werkruimte te maken: een grote kamer die duizenden
mensen in een hecht samenwerkingsverband te laten werken'.
'Er zullen cafés zijn met tal van micro-keukens, zodat je nooit zal honger te lijden. En we
zullen het gebouw vullen met break-away ruimtes met banken en whiteboards'.
"Werknemers kunnen sushi's of
burrito's eten, gewichten heffen, een
haarknipbeurt laten doen, hun kleren
chemisch laten reinigen, een tandarts
raadplegen, dit alles zonder het werk
te moeten verlaten.
Het is een beetje zoals het
hoofdkwartier van Google in Mountain
View, Californië, met een dating
scene, een wasservice enz. zodat er
geen reden is om te vertrekken in het
weekend"
Foto:Frank Gehry and Mark Zuckerberg
De eerste stap is gezet:
een toparchitect geeft het goede voorbeeld met architectuur ten dienste van de mens en
de natuur, nu nog de tweede stap: walk to work.
MEN IS DE FILES BEU... WALK TO WORK...WONINGEN IN PLAATS VAN WEGEN...
Er is een enorm tekort aan woonruimte in Menlo Park, het stadje in het hart van Silicon
Valley waar het bedrijf gevestigd is. Dat dreigt een rem te zetten op de groei van
Facebook, want de nieuwe medewerkers willen niet graag nog urenlang in de file staan
omdat de woningen dicht bij het werk onbetaalbaar zijn, men is de files beu.
De huur voor een appartement met één slaapkamer in Menlo Park bedraagt nu
gemiddeld 3.075 dollar (=2.261 euro per maand!). Wegens de hoge vastgoedprijzen
wonen veel Facebook-werknemers verder weg in Silicon Valley.
Facebook bouwt woonwijk voor hun eigen personeelsleden.
Facebook is met 6.600 werknemers de grootste werkgever in Menlo Park.
Betaalbare huisvesting is noodzakelijk geworden bij het aantrekken van nieuwe
werknemers.
Daarom gaat het bedrijf, samen met een projectontwikkelaar, een complex van 394
appartementen bouwen, op loopafstand van het hoofdkwartier.
Het complex, met de naam ‘Anton Menlo’, staat officieel ook open voor mensen die niet
bij Facebook werken. Vijftien appartementen worden gereserveerd voor gezinnen met
lage inkomens, dit is een verplichting die de stad heeft opgelegd.
De overige appartementen vallen in de luxecategorie.
Het wordt geen slaapwijk.
Er worden voorzieningen gevestigd zoals: een koffiebar, een café, een kruidenier, een
zwembad, een zonneterras, een fietsenmaker, een yogacentrum (met instructeur) en een
hondencrèche.
Deze voorzieningen zijn uitsluitend bedoeld voor bewoners van het complex.
Met de fiets op het werk in vijf minuten
Het terrein krijgt een rechtstreekse verbinding met de Bay Trail, een fietspad langs de
San Francisco Bay. Met de fiets zijn de Facebookers in vijf minuten op hun werk.
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4.. ARGENTIJNSE ECODORPEN SCHIETEN ALS
PADDENSTOELEN UIT DE GROND
In Argentinië schieten de ecodorpen als paddenstoelen
uit de grond. De bewoners zoeken een alternatief voor
het ongebreidelde consumeren.
© Wikicommons
In ecologische dorpen leven de inwoners in nauw
contact met de natuur. Ze gebruiken bijvoorbeeld
materialen die ze in de onmiddellijke omgeving vinden.
Ze kappen uitheemse bomen, gebruiken het hout voor
hun huizen en zaaien inheemse soorten in de plaats. Eten wordt biologisch geteeld in een
gemeenschapstuin.
Gaia, in de provincie Buenos Aires, was in 1996 het eerste ecologische dorp in Argentinië.
Er zijn er ondertussen ook in de provincies Santa Fe, Misiones, Córdoba, Catamarca, San
Luis, Río Negro en zelfs in de hoofdstad. Sommige zijn ontstaan uit een familiaal project,
andere uit een project van een vriendencollectief.
Carlos Straub is de pionier die Gaia stichte.
Deze beweging is ondertussen zeer sterk gegroeid.
Permacultuur en autonome voedselproductie
Een centraal begrip in de ecodorpen is permacultuur, een samentrekking van
"permanente cultuur". Dat dook in de jaren zeventig op in Australië.
Het gaat om een landbouwsysteem dat zo veel mogelijk over laat aan de natuurwetten
met een minimum ingrijpen van de mens, zodt de mens in harmonie met de natuur kan
leven.
Gaia herbergt nu het Argentijns Instituut voor Permacultuur. Dat biedt opleidingen aan
voor wie zelf een ecologisch dorp wil beginnen. De deelnemers leren er over
natuurkeuken, biologisch tuinieren, zaadproductie, ecologisch bouwen, hernieuwbare
energie en duurzaam sanitair.
Straub coördineert nu zelf ook een Centrum voor Onderzoek, Ontwikkeling en Onderwijs
van Permacultuur (Cidep) in de zuidelijke regio Patagonië. Naast dit educatief centrum
wordt een nieuw dorp gebouwd voor twintig gezinnen.
Steeds meer mensen trekken weg uit de steden en kopen grond om de stap te zetten.
Vrijheid, natuur en gezondheid
Biologe Tania Giuliani zegt: "Het is beetje je vrijheid terugwinnen". Ze werkt mee aan de
bouw van een ecologisch dorp in de Paraná-delta, ten noordoosten van Buenos Aires. Ze
geeft les in de hoofdstad maar gaf haar appartement op om haar nieuwe huis in het
ecodorp te kunnen afwerken.
Het kapitalisme vindt Tania te individualistisch, te zeer op consumptie gericht,
tegennatuurlijk. "Je leeft solitair en materialistisch, je werkt de hele dag, keert naar je
appartement terug en moet dan eten met chemische middelen inkopen."
Het project waaraan ze meewerkt heet "i-tekoa" in de Guaraní-taal, ofwel: "waterdorp".
Tania Giuliani realiseert dit dorp samen met zeven vrienden. Behalve hun acht huizen
bouwen ze een gemeenschapscentrum, waar ze kunst- en ecologische ateliers gaan
aanbieden. Als dat begint te lopen, hopen ze hun baan in de stad te kunnen opgeven.
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5.. MICRO WKK MET BRANDSTOFCEL, EEN ZINVOL
ALTERNATIEF?
Nieuw op de markt: de BlueGen.
Voor meer informatie:
http://www.so larspirit.be
Gas wordt stroom
BlueGen wordt aangesloten op het
gasnet en zet bij een vermogen van 1,5
kW, aardgas of groengas om in 13.000
kWh stroom per jaar.
Naast de stroom produceert BlueGen tot
5.000 kWh warmte. Dit is ruim
voldoende om een huishouden
bestaande uit vier personen van warm
tapwater te voorzien.
Decentrale opwekking: BlueGen, met het formaat van een wasmachine, wordt direct
geïnstalleerd waar de stroom en warmte benodigd zijn. BlueGen kan thuis naast de
bestaande CV-ketel of boiler worden gemonteerd en via de boiler met de centrale
verwarming worden verbonden.
BlueGen onderscheidt zich van de klassieke aardgas micro-WKK's wegens de hogere
productie aan stroom in vergelijking met warmte.
Dit maakt het uitermate geschikt voor lage energie woningen en passiefhuizen.
Zie boek "Het Autonome Huis" pagina 150: een voorbeeld met brandstofcel.
Geen geluidsoverlast
De brandstofcel zelf heeft geen bewegende onderdelen en wekt elektriciteit op door middel
van een geruisloze elektrochemische reactie.
Welk onderhoud is nodig?
Tot de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden behoren de vervanging van het water- en
luchtfilter en gasontzwaveling. Onderhoudswerkzaamheden op langere termijn omvatten de
vervanging van de brandstofcelstapel. BlueGen wordt samen met een service- en
onderhoudsovereenkomst verkocht, die in deze onderhoudswerkzaamheden voorziet.
Flexibiliteit On-Line
De BlueGen is volledig on-line te volgen.
Hoeveel stroom er duurzaam wordt opwekt, wanneer er een filter vervangen dient te
worden en volledige jaaroverzichten kunnen eenvoudig worden opgeroepen.
De BlueGen is op afstand te besturen. Dit maakt het mogelijk om met meerdere BlueGens
een zogenaamde ‘Virtual Power Plant’ te bouwen of op te nemen in een Smart-grid.
Technische fiche
Afmetingen:101 x 66 x 60 cm
Gewicht:185 kg.
Verbruik gas 1 kWh gas wordt 0,6 kWh stroom en 0,3 kWh warmte.
Voor 1 kWh elektrisch heeft men 1,66 kWh gas nodig.
Vermogen electrisch: 1,5 kW
vermogen thermisch: 0,6 kW
Het systeem werkt constant door , dag en nacht.
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Wat met een zonneboiler?
Zonneboiler en BlueGEN doen hetzelfde: dus bij toepassing van een brandstofcel is een
zonneboiler overbodig.
De toepassingen:
o Goed voor Sanitair Warm Water het ganse jaar door, maar zonder zonneboiler.
o In een stedelijke omgeving, waar er onvoldoende daken zijn voor goed georiënteerde
zonnepanelen en voor zonneboilers, is dit syteem een goede oplossing.
De kostprijs
Investering: 23.500 euro.
Jaarlijks onderhoud: 750 euro.
Het rendement en de terugbetaalperiode?
Indien men drie woningen koppelt aan één toestel kan de investeringskost beperkt worden
en is het rendabel, waarmee bedoeld wordt dat het goedkoper is dan het reguliere
aansluiting aan het netwerk.

NIEUWE PUBLICATIE:

HET NIEUWE WONEN

Praktische handleiding
van cohousing naar eco-housing
Vierkleurendruk, 120 pagina's
Vanaf 1 jan 2014 te bekomen bij ECOBOOKS
Voorinschrijving: 24 euro, excl. portkosten
Te bestellen per e-mail
E-mail: ecobooks@scarlet.be
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Website: www.hetautonomehuis.be
Te raadplegen: het e-boek “Het Autonome Huis”
De volgende documenten zijn te downloaden:
o De beleidsnota met de standpunten en concrete actiepunten.
o Het beleidsadvies certificaten.
o Thesis: Een grotere mobiliteit - een bedreiging voor stad en platteland.
o De actuele nieuwsbrieven 2013:
Nr 12: Het nieuwe wonen: Hoe realiseren? - in voorbereiding.
Nr 11: Het nieuwe wonen: Eco-housing.
Nr 10: Het nieuwe wonen: Cohousing.
Nr 9: Architectuur in transitie - deel II.
Nr 8: Architectuur in transitie - deel I.
Nr 7: Visie 2020- een andere wereld.
o De nieuwsbrieven van 2012:
Nr 6: De autovrije stad.
Nr 5: Bio-klimatische architectuur: de architectuur van de natuur.
Nr 4: Groene hoogbouw – volksbedrog?
Nr 3: Urban farming.
Nr 2: Het nieuwe rijden: autonoom, gratis en groen.
Nr 1: Zonneparken = de toekomst?
PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS:
1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster.
2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie,
waarbij zo veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt.
3. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up
4. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal netwerk.
5. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk.
6. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel mogelijk
gebruik makend van het bestaande patrimonium.
7. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken.
8. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-slaapsteden.
9. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar
10. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur een
maximaal energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.
11. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de
elektriciteit- en de warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te
kunnen opvangen.
12. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze
dozensysteem waarbij een uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft
vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat in onze steden en dorpen het geval is: de
rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm.
13. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:
ten eerste: beperk de energievraag
ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie
ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op.
14. Het principe van de “Trias transportica“: de volgorde van belangrijkheid
ten eerste: beperkt de transportvraag, walk to work.
ten tweede: gebruik duurzame en C02 neutrale verplaatsingsmiddelen
ten derde: maak een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte
15. Het behoud van biomassa en biodiversiteit: na het oprichten van het gebouw dient de
oppervlakte aan humusgrond vermeerderd te zijn en de biodiversiteit verbeterd.
Contact:
Het Autonome Huis
Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel – België.
Tel: 052 / 37 11 38
e-mail: info@hetautonomehuis.be
De inhoud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt worden voor publicaties en onderricht, mits bronvermelding en de vermelding
van de auteur.
De herkomst van sommige bronnen en foto's kon niet achterhaald worden. Gelieve eventueel ontbrekende bronvermeldingen te
laten weten . Dan zullen we dit aanpassen op onze website.

