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groot aantal scheidingswanden van leemsteen. Dit vergroot de ther-
mische massa van de interne wanden. Een andere kwaliteit is dat we 
veel licht en veel groen hebben toegepast. Op allerlei manieren zit 
de natuur in het gebouw.” 

De toegepaste materialen bevorderen het zelfregulerend vermo-
gen van het gebouw wat betreft temperatuur en vocht. “Hierdoor 
ontstaat een constanter en gezonder binnenklimaat.” De meer-
waarde hiervan blijkt heilzaam voor lichaam en geest. “De kinde-
ren, die eerst les kregen op een traditionele school, zijn nu rustiger. 
Ook presteren ze beter en zijn ze minder ziek. Hetzelfde gaat op 
voor de leerkrachten. Vrijwel iedere school kampt met een tekort 
aan leraren, maar voor deze school is er een wachtlijst met leraren 
die er graag willen werken.”

Dergelijke voordelen van natuurbouw komen in andere gebouw-
ontwerpen van zijn bureau eveneens naar voren. “Neem een tand-
artspraktijk die we hebben gemaakt. De patiënten zijn daar veel 
meer op hun gemak. Ook is er minder ziekteverzuim onder het per-
soneel en minder personeelswisseling. Er zijn inmiddels veel onder-
zoeken verschenen die de gezondheidswinst bevestigen.”

Traditioneel bouwen met staal, beton en bakstenen put 
schaarse grondstoffen uit, bedreigt de biodiversiteit 
en veroorzaakt CO2- en stikstofuitstoot. Voor een bio-
based bouwmethode geldt dat niet of nauwelijks. Daar 

komt bij dat de mogelijkheden op dit gebied hand over hand toene-
men, weet Daan Bruggink, oprichter van ORGA architect. “Zo is het 
slechts een kwestie van tijd voordat er zelfgroeiende bouwelemen-
ten op basis van paddenstoelen de markt veroveren. Hetzelfde geldt 
voor biobased composieten die met een 3D-printer in ieder vorm 
gespoten kunnen worden.”

Toch hoeven we niet op dergelijke innovaties te wachten. Brug-
gink breekt al langere tijd een lans voor bouwen met biobased 
materialen. “Hiermee slaan we grote hoeveelheden koolstof op, de C 
van CO2. De zuurstof, de O, heeft de boom of plant al uitgestoten. 
Daar komt bij dat de lichtheid van het materiaal de stikstofemissie 
door transport flink vermindert.oor die lichtheid kun je op de bouw 
ook alles elektrisch tillen. Voor betonelementen heb je doorgaans 
een dieselkraan nodig.” De architect twee keer wijst erop dat tradi-
tionele bouwpartijen zich voornamelijk richten op het energiepro-
bleem. “Belangrijk natuurlijk, maar daarmee is er nog te weinig oog 
voor de grondstof- en biodiversiteitscrisis.” Hij betreurt dit, te 
meer daar er juist op dit gebied een wereld te winnen is. 

Gouden Kikker
In dit verband noemt hij aansprekende voorbeelden die anderen 
kunnen inspireren om ook werk te maken van bouwen met de 
natuur. Persoonlijk stond hij aan de wieg van het ontwerp voor de 
Almeerse basisschool De Verwondering. Het ontwerp heeft de prijs 
voor het meest duurzame gebouw van Nederland gewonnen, de 
Gouden Kikker. “Het houten gebouw is energieneutraal en heeft een 
vegetatiedak en groengevels. Daarnaast is gebruik gemaakt van een 

Biobased bouwmethodes zijn er in soorten en maten. Bouwen met 
hout ligt voor de hand, maar het kan ook met kalk, stro en leem. 
“Er zijn nu al maar liefst zeven methodes voorhanden om vaart te 

zetten achter bouwen met de natuur”, vertelt architect Daan 
Bruggink. Hij kan het weten, want uit zijn koker komt het meest 

duurzame gebouw van het jaar.

JAN DE GRAAF

In bouwen 
met de natuur
zit toekomstmuziek

‘Lichtheid materiaal vermindert 
stikstofemissie door transport en 

hijsen f link’
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Morgen beginnen
Bruggink is sowieso een voorloper op dit gebied. Zo kreeg hij eerder 
brede erkenning met het winnen van de Nederlandse Bouwprijs en 
de Cirkel Award. In zijn ontwerpen staat telkens de band tussen 
mens en natuur centraal. “Als je de link zoekt tussen natuur en 

architectuur dan zit die in vier aspecten, namelijk natuurlijke vor-
men, biobased materialen, natuurlijke technieken en tot slot onze 
link als mens met de natuur.” Recent won zijn bureau met het plan 
‘Een Nieuwe Oogst’, zie kader, de prijsvraag ‘Een nieuwe Bouwcul-
tuur’, uitgeschreven door de Rijksbouwmeester. Het plan is ontwik-
keld samenwerking met De Urbanisten, Copijn en nog een aantal 
partijen. De prijs is bedoeld om biobased en natuurinclusief bou-
wen – zonder stikstofuitstoot en met allerlei kansen voor de boer 
om te verduurzamen – te stimuleren.

Gezonde materialen
De architect wijst erop dat de  circulariteit van een gebouw tot 
uiting komt in een natuurlijke en een technische cirkel. “Het ver-
schil tussen die twee is dat de natuurlijke materialen terug groeien 
en de technische materialen niet. Van biobased is dus pas sprake als 
je een gebouw vrijwel voor de volledig met natuurlijke materialen 
maakt, eigenlijk alleen met uitzondering van zaken als glas, kit en 
schroeven.” De meerwaarde hiervan rijkt verder dan louter het 
milieu- en gezondheidsaspect. “Natuurlijke materialen hebben ook 
een warmte- en vochtregulerende werking. Ik heb nog nooit een 

‘Natuurlijke materialen hebben een 
warmte- en vochtregulerende 

werking’
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biobased gebouw gezien dat niet goed geïsoleerd was. Als je op deze 
manier gaat bouwen, denk je per definitie veel meer aan het ener-
gieaspect. Dat is een vanzelfsprekendheid.” Toch is isoleren met 
natuurlijke materialen niet per se beter, maar wel gezonder. “Hoe 
meer je gaat isoleren, dus een gebouw dicht maakt, hoe belangrij-
ker het wordt dat je dit met gezonde materialen doet. Daardoor ont-
staat er als vanzelf een gezond binnenklimaat.” Toch zal dit, vooral 
uit onbekendheid hiermee, waarschijnlijk stapje voor stapje moe-
ten gebeuren. “Aannemers en bouwende partijen zijn veelal nog 
huiverig om het roer om te gooien. Veelal gewoon omdat ze de 
materialen nog niet kennen. Daar ligt de grootste drempel.” 

Bijzonder is dat Bruggink zijn ervaring op dit gebied heeft vertaald 
in zeven kansrijke mogelijkheden (zie kader). “Iedere architect kan 
hier namelijk morgen mee beginnen. Zij moeten biobased veel 
meer integraal toepassen in hun ontwerpen.”

Drempels
Vooralsnog is deze manier van bouwen wel vaak iets prijziger, 
gewoon omdat het nog niet massaal wordt gedaan. “Dit kan snel 
veranderen, maar dan moet men het wel aandurven.” Drempel kan 
zijn dat er voor een ontwikkelaar van een kantoorgebouw nog geen 
dwingende reden is om in biobased bouwen te investeren. “Hier-
voor kan bijvoorbeeld niet meer huur worden gevraagd. En dat is de 
missing link. De betaler moet eigenlijk dezelfde zijn als de gebrui-
ker.”

In dit verband pleit hij voor een stimulerende rol van de overheid. 
“Het is van groot belang dat het accent in de uitvraag veel meer op
de milieuprestatie komt te liggen. Daarbij moet ook oog zijn voor 
kwaliteit en gezondheid, van gebouwen en woningen.” Gebeurt dit, 
dan kan volgens hem het vliegwiel snel op gang komen. “Te meer 
daar met name houtbouw veel sneller gaat dan de steen- en beton-
bouw. Je bouwt namelijk met veel lichtere materialen. Dit betekent 
dat een gebouw toe kan met minder fundering. Ook is hout veel 
gemakkelijker en sneller te vervoeren dan bijvoorbeeld beton. Het is 
efficiënter, ook in de fabriek.”

Beter en fijner
Bruggink denk dat mensen onderschatten hoe positief zo’n gebouw 
op mensen inwerkt. “Wij zijn allemaal natuur. Niemand raakt 
gestrest van het bos. Trekken wij dit gegeven door in onze 

Daan Bruggink: “Bouwen met de natuur blijkt heilzaam voor 
lichaam en geest”

‘ Niemand raakt gestrest 
van een bos’
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gebouwde omgeving dan ervaar je de ontspanning van de natuur 
ook als je naar school of naar je werk gaat. Mijn wens is dat iedereen 
in zo’n soort gebouw kan werken, gewoon omdat je je dan veel beter 
en fijner voelt. En het is ook nog goed voor het klimaat en het 
milieu.”   lll

7 Mogelijkheden op een rij
1. Houtskeletbouw 
 Het werken met een frame van houten balken, kolommen 

en spanten biedt een ongeëvenaarde vrijheid in ontwer-
pen en keuze van duurzame wandopbouw. Daar komt 
probleemloos een wand van andere biobased materialen 
kan worden ingevoegd. Deze vorm van skeletbouw is de-
montabel, herbruikbaar en geschikt voor bijna ieder type 
bouwproject. 

2. Massiefhoutbouw 
 Met bouwen met Cross Laminated Timber (CLT) kun je 

vrijwel alles doen wat nu met staal en beton wordt ge-
daan. Uitermate geschikt voor grotere bouwprojecten of 
grootschalige seriebouw. Eenmaal op hun plaats vormen 
de prefab CLT-wanden meteen de draagconstructie van 
het woonhuis. 

3. Kalkhennep
 Kalkhennep of hennepbeton wordt gemaakt door de ve-

zels te binden met kalk en te laten uitharden. Deze bouw-
methode is bijzonder veelzijdig. Het kan net als beton in 
een mal gegoten worden, in handzame blokken worden 
gestapeld of verwerkt/gespoten worden in prefab wanden. 

4. Strobouw
 Net als hout slaat stro veel CO2 op en kost het relatief 

weinig energie om te verwerken. Denk aan geprefabri-
ceerde strowanden die binnen een structuur van houten 
balken en kolommen de draagconstructie vormen. Het 
materiaal zorgt bovendien voor een uitstekende thermi-
sche en akoestische isolatie. 

5. Systeemhoutbouw
 Er komen steeds meer kant-en-klare systemen op de 

markt van houten elementen. Deze hoeven op locatie al-
leen nog maar in elkaar gezet. Deze producten bevatten 
vrijwel geen stalen of aluminium onderdelen. Wel is de 
ontwerpvrijheid is gelimiteerd.

6. Leemsteen
 Leemstenen zijn - simpel gezegd - bakstenen die niet ge-

bakken worden. Een mengsel van klei, aarde en natuurlij-
ke vezels (stro, zaagsel) wordt in een mal geduwd. Vervol-
gens droogt en hard de steen vanzelf uit zonder oven. 

7. Gestampte aarde
 Deze methode, ook wel stampleem of leemmassiefbouw 

genoemd, maakt gebruik van veel lokaal voorkomende 
materialen als zand, klei en gravel. Het mengsel wordt 
gebonden met kalk of een biologisch alternatief, in een 
stevige mal gegoten en samengedrukt tot een massieve 
vloer of wand. Daarna moet het lange tijd uitharden, maar 
dat kost geen energie. 

Een Nieuwe Oogst
Het integrale plan ‘Een Nieuwe Oogst’ maakt het typerende 
‘kamerlandschap’ rond Oirschot productief voor de bioba-
sed bouwcultuur. Het plan omvat de bouw van honderden 
woningen met aanvullend ruimte voor onder meer dieren, 
permacultuur, zingeving, biodiversiteit en natuurlijke bouw-
gewassen. Een aanzienlijk deel van het bouwmateriaal voor 
de nieuwe woningen wordt lokaal verbouwd en geoogst op 
een manier die bijdraagt aan de biodiversiteit en een gezon-
de bodem. Daarbij wordt vooral ingezet op de productie van 
natuurlijk isolatiematerialen. Ook omdat een gemiddelde 
woning voor ongeveer 60 procent uit isolatiematerialen be-
staat. Het plan biedt dus ook en uitdrukkelijk kansen voor de 
boer om zijn of haar bedrijf te verduurzamen en gezonde 
bouwproductieketens op te zetten. 
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