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Introductie : BOUWEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE  
  

Moet er nog aan herinnerd worden? Het principe van het “circulair bouwen” was de enige regel die bij 

het optrekken van gebouwen doorheen de hele geschiedenis van de architectuur werd toegepast, met 

uitzondering van de komst van industriële materialen, internationaal vervoer en de mondialisering van de 

consumptiegoederen in de vorige eeuw. De  bouwtechnieken die we hieronder beschrijven, hebben met 

andere woorden gedurende duizenden jaren hun sporen ruimschoots verdiend en zijn zich gaan 

diversifiëren om zich zo goed mogelijk aan de verschillende streken, de grond, de ondergrond, de biotoop 

en het microklimaat van een bepaalde regio aan te passen. Gezien het reeds lange bestaan van deze 

technologieën en het comfortniveau van vroeger, is het niet denkbaar om diezelfde manier van bouwen 

nu zonder aanpassingen opnieuw te gaan toepassen. Bepaalde knowhow kan evenwel perfect aan onze 

huidige en toekomstige behoeften worden aangepast. Om het concept van de circulaire bouweconomie 

te illustreren volgen hierna vijf voorbeelden die zeer representatief zijn voor de doelstellingen. 

  

1. Bouwen met ongebakken aarde, architectuur in het teken van duurzame ontwikkeling. 
  

De verbinding tussen de geologie van een plaats en zijn architectuur is een universeel gegeven. In alle 

streken over de hele wereld gebruiken mannen en vrouwen lokale materialen om hun woning te bouwen, 



en de aarde is daarbij vaak het enige aanwezige materiaal. Men schat dat vandaag de helft van de 

wereldbevolking in een woning van ongebakken aarde woont. Bouwen met aarde is dus geen alternatief 

dat men ter gelegenheid van een ecologisch salon heruitvindt, maar wel de norm sinds de mens het 

nomadenbestaan heeft opgegeven om zich permanent te vestigen. Deze elfduizend jaar oude traditie 

heeft het bouwen met harde materialen zien ontstaan, en daarmee geleidelijk aan ook het gehucht, het 

dorp en de stad: ze is een constante in de geschiedenis van onze beschaving sinds het begin tot de meest 

recente ontwikkelingen. In elk tijdperk heeft ze de mensheid oplossingen aangereikt om het hoofd te 

bieden aan de specifieke moeilijkheden van haar tijd; ook vandaag reikt ze pistes aan ten aanzien van de 

energie- en klimaatuitdagingen en de wereldwijde crisis op het vlak van huisvesting. Zovele troeven opdat 

deze bouwstijl in de hoofden weer de plaats zou krijgen die ze in werkelijkheid inneemt.     

  

Moeten we een gebouw niet beoordelen op basis van zijn relatie met de omgeving? Natuurlijk wordt het 

esthetisch criterium algemeen aanvaard om de intrinsieke waarde van een werk te evalueren, maar hier 

beoordelen we het nieuwe gebouw waar de tijd is blijven stilstaan op het ogenblik dat het in dienst werd 

genomen. Als we het werk in z’n geheel beschouwen, vanaf het maken van de materialen, het transport 

ervan naar de werf, de bouw, het onderhoud en de afbraak ervan met de teruggave aan de aarde of de 

recyclage voor hergebruik krijgen we een volledig beeld van alle stadia  van de bouwkunst. De reële en 

echte schoonheid van een werk ligt in de totaliteit van zijn tijdsdimensie. Om de relevantie van een 

bouwwerk te beoordelen, moeten we naar zijn evolutie aan het levenseinde kijken, z’n verval. Dat is heel 

belangrijk aangezien de toestand van verval veel langer dreigt te duren dan de periode van bewoning! De 

meeste van onze huidige gebouwen die hoofdzakelijk gemaakt zijn van verschillende samengestelde 

materialen kunnen niet correct gerecycleerd worden, ze worden bijgevolg voor tientallen jaren grofvuil.   

  

De materialen voor een aarden woning komen van heel nabij, met vaak rudimentaire middelen en een 

onbeduidende impact op het milieu. Aan het levenseinde zal het verval nog steeds zeer mooi zijn, door 

de erosie en het gebrek aan onderhoud zal de aarde langzaam terugkeren naar z’n oorsprong. Alles vindt 

weer z’n plaats zonder dat de mens te hulp is gekomen.  

  

2. Bouwen met plantenvezels, stro, hennep, dakstro, riet. 
  

Doordat plantenvezels CO2 tijdens hun groei opnemen, hebben ze een gunstige impact op het milieu. Nog 

beter; deze  bouwmaterialen die rechtstreeks afkomstig zijn van levende materialen, zullen zonder enig 

kwaliteitsverlies, door middel van compostering naar de aarde terugkeren en zo de bodem verrijken 

waardoor nieuwe gewassen kunnen groeien. Meestal zijn die natuurlijke hulpbronnen lokaal beschikbaar, 

ze hebben dus geen impact op het milieu en genereren geen kosten voor verplaatsingen. Deze traditionele 

materialen werden in de XXe eeuw vervangen door een nieuwe industriële productielogica. Onder invloed 

van de klimaatverandering duiken deze duurzame bronnen weer op in het werk van tal van producenten. 

In eerste instantie vonden traditionele technieken zoals o.a. vlechtwerk weer hun plaats in de vele 

industrieel vervaardigde voorwerpen. Het is pas daarna met de bio-beweging dat deze oude, actueel 

herziene en verbeterde, technologieën terug zijn opgedoken in de golf van het ecologisch bouwen. 

  



Van alle vezels die van levend materiaal afkomstig zijn, neemt stro een belangrijke plaats in; afval wordt 

namelijk weer hulpbron nadat het waardevolle graan eruit is gehaald. Het kan zonder bindmiddel in de 

bouw worden gebruikt. Het wordt tussen twee houten wanden of tegen vezelvlechtwerk geperst en 

versterkt met een laag klei. Meestal zal men ervoor kiezen stro te mengen met een bindmiddel zoals klei 

of kalk en het in een houten draagstructuur plaatsen. 

  

Het strooien dak is ook zo’n oude bouwmethode die weer helemaal in is dankzij de vele technische 

prestaties. Het is licht waardoor het gebinte lichter en dus minder duur is. Goed onderhouden gaat het 

dak meer dan een halve eeuw mee, en het is bestand tegen de ergste weersomstandigheden. Stro heeft 

bovendien goede warmte-isolerende eigenschappen waardoor bijkomende isolatie niet meer nodig is.  

  

De innoverende materialen van morgen zijn een afspiegeling van de toekomstige mens: soberder, 

duurzamer en met vele links naar de bestaande ecosystemen.  

 

3. Het Cascade project in Brussel, voorbeeld van een circulaire economie.  

De meeste moderne grootsteden kampen vandaag met een verloedering van de openbare ruimte: vaak 

is het zo dat een deel van het terrein tussen twee huizen of naast een groot gebouw er gedurende jaren 

verlaten bij ligt. Dat zorgt voor vandalisme en onveiligheid. Kruispunten en straathoeken worden het 

meest getroffen door dit fenomeen waaraan absoluut een halt moet worden toegeroepen. Nadat de stad 

verschillende decennia lang door de auto gedomineerd werd, moet de structuur van de stad 

heropgebouwd worden. De actuele gevoeligheid voor milieukwesties maakt dat de herinvoering van 

natuur en planten een andere prioriteit is. Hier ligt de oorsprong van de verticale tuinen. Het doel is de 

kleine grondoppervlakte te compenseren door een grote verticale ontwikkeling. Het is ook een middel om 

de wonden te helen die aan de structuur van de stad werden toegebracht, om opnieuw structuur te geven 

aan plaatsen die hieraan ernstig gebrek hebben. De verticale tuin brengt een fundamenteel ecologisch 

element in de stad. Naast de fauna zorgt deze tuin door zijn biodiversiteit ook voor leven.  

Het logge gebouw van het ziekenhuis César de Paepe neemt een groot deel van de Cellebroerstraat in en 

strekt zich uit tot de Priemstraat. De ruimte tussen beide straten werd niet gebruikt. Het project bestaat 

uit een driedelig watervalsysteem. Een gesloten pompsysteem, gevoed door zonnecollectors op het dak 

van het ziekenhuis, brengt het water van elk van de bekkens weer naar boven. Het water van de waterval 

wordt gerecupereerd vanaf de daken van het ziekenhuis en opgeslagen in de bassins achter de rotsmassa. 

De werking van de waterval verloopt in drie verschillende fases afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Deze tuin is gemaakt van recuperatiemateriaal dat allemaal tot het stedelijk vocabularium behoort, 

voornamelijk gebruikte trottoirtegels, bestreken met metselspecie. Ze zijn afkomstig van het enige 

“natuurlijke” materiaal van de stad, namelijk haar afval. Het natuurlijk aspect zit in de wijze waarop die 

elementen zijn bijeengebracht en naast elkaar geplaatst met verbindingen in aarde zodat planten zich er 

kunnen in vastzetten en lagen vormen die vergelijkbaar zijn met die van een rotsmassa. Om het geheel 

compleet te maken, moesten de arbeidskrachten die nodig waren voor het optrekken van de rotsen 

laaggeschoolde arbeiders zijn die ingeschreven zijn bij een ‘mission locale pour l’emploi’. De gewenste 



onregelmatigheid van de uitvoering die maar moeilijk van geschoolde metselaars kan worden verkregen, 

krijgt hier waarde. De kwaliteit van het werk is het resultaat van een door de architect nagestreefd 

deelgenootschap dat op de werf zeer aanwezig zal zijn.  

Het concept van deze verticale tuin werd in 1995, 23 jaar geleden, aan de stad Brussel voorgesteld, lang 

voor de eerste groene wanden en de ontwikkeling van het concept circulaire economie. Er werd een 

bouwvergunning en overheidsmiddelen toegekend voor de realisatie ervan, er werden plannen 

uitgewerkt voor de uitvoering, studies opgesteld door ingenieurs en voorgelegd aan 

bouwondernemingen, enkele wijzigingen werden  voorgesteld om binnen de budgetten te blijven. Hoewel 

het project door het BIM werd ondersteund, werden de werken niet aangevat, maar werd er in de plaats 

daarvan gekozen voor een muurschildering.  

 

4. Het Kerterre van Arc-et-Senans, een woning in hennep en kalk 
  

Een Kerterre is een woning van hennep, kalk en zand: gezonde, natuurlijke en goedkope materialen voor 

de planeet en de mensheid. De wanden zijn ademend, net zoals de menselijke huid, de vochtigheid binnen 

het gebouw wordt naar buiten afgevoerd, het gladstrijken van de kalkpleisters maakt de buitenwand 

waterdicht voor slecht weer. De warmte-isolatie wordt verzekerd door de met een dunne kalklaag 

doordrenkte hennepvezels. Deze oude bouwtechniek werd meer dan 20 jaar geleden herontdekt door 

Evelyne Adam, autodidact, ontwerpster, beeldhouwster en “Kerterre” opleidster. De bouw van deze 

kleine, minimalistische en poëtische woningen is niet los te zien van een levensfilosofie die één is met de 

natuur. De ontwerpster pleit ervoor om opnieuw met de natuur te gaan leven, in een nieuw evenwicht 

waarbij je goed doet voor de planeet. Vandaag wordt de “Kerterre”-techniek doorgegeven in de vorm van 

stages waar iedereen zijn eigen woning leert creëren en zijn dagelijks leven leert heruitvinden.      

  

De tuin van de levende gebouwen op de Koninklijke zoutziederij van Arc-et-Senans is bestemd voor kleine 

bioconstructie modules. De eerste groeit sinds 2016, het is een koepel met een diameter van vijf meter 

gemaakt van wilgentakken. Het is de bedoeling om het van binnenuit te sluiten door middel van een 

mengsel van hennep, kalk en zand. Een tweede  koepel, een soort van Kerterre, met eenzelfde omvang 

krijgt volgend jaar een binneninrichting. Het werd in april 2018 gerealiseerd. Er werd een mengsel  van 

hennep en kalk aangebracht op een bekisting, die bestaat uit een henneptapijt ondersteund door een 

bamboestructuur. De tuinen zullen mee-evolueren met de vooruitgang van het onderzoek, en nieuwe 

projecten zullen de eerste experimenten komen vervolledigen of vervangen. 

5. Het Kercity project 

Als de Kerterre een passend antwoord biedt op een type van bioconstructie, geplaatst in een natuurlijke 

omgeving, welke vorm zou dan een stadswoning aannemen die aan dezelfde ecologische en 

duurzaamheidseisen voldoet? Het Kercity project is een eerste poging om een antwoord te bieden op de 

problematiek van een vernieuwende stedelijke bebouwing met een gunstige impact op de planeet waarbij 

gebruik wordt gemaakt van materialen waarvan de meeste CO2 opnemen, die lokaal aanwezig en 



recycleerbaar zijn. Strooien dak, dragende naaldhouten structuur, stro-isolatie, binnenpleisterwerk in klei 

en buitenbedekking in hennep en kalk kenmerken een gezonde en ademende woning.  De realisatie ervan 

zou deels kunnen gebeuren met de deelname van vrijwilligers die zich vertrouwd maken met ecologische 

constructietechnieken. Dit proefproject werd bedacht voor het programma van een workshop en een art 

studio, op een klein residueel terrein van slechts vier meter breed, tegen een bestaande 

gemeenschappelijke scheidingsmuur zoals er in vele steden en dorpen bestaan.    

Het Kercity project werd voor het eerst deze zomer voorgesteld op de Zoutziederij van Arc-et-Senans in 

het kader van de tentoonstelling “Les panoramas de 2100”. Bedoeling is om de belangstelling van de 

overheid te wekken om naar een concretisering van het project te evolueren. 

 


