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Radicaal design 2

Onder een koepel
De Biomes (Bio-Domes) van het Eden project in Cornwall (gb).

Wie dacht dat we met het vorige artikel uitgeradicaliseerd waren, zal zich nog geen klein beetje verga-

pen. De Japanse firma International Dome House trok onze radicaal design aandacht met een verrassend 

Dome (koepel) woonconcept. Net iets voor het elfenjaar 2011. En zeg nu zelf: wie wil er niet samen met 

een zonne-elf wonen in een hobbitachtige woonstulp? Vooraleer je blauw te ergeren aan het gebruikte 

eps materiaal (beter gekend als isomo) is het misschien geen slechte zaak om de archaïsche en prehis-

torische bouwcodes even te laten voor wat ze zijn en onze geest open te stellen voor deze ‘small is beau-

tiful’ aanpak. Het klik-klak bouwconcept zonder metalen, houten of bamboeframes maakt bouwen wel 

heel toegankelijk. Compactheid is een woord dat veel bouwers niet willen horen. Ze houden immers niet 

van minder en bijgevolg ook niet van bescheidener bouwen. Compactheid willen ze alleen aanhoren als 

de definitie van de verhouding tussen het buitenoppervlak en het binnenvolume. Zo kan in de praktijk 

een woning van meer dan 800 m³ nog altijd als compact beschouwd worden. Toch zullen we vroeg of laat 

wat (veel) gas moeten terugnemen. Want, naast de ecologische impact, zijn het de vierkante meters, de 

kubieke meters en de lopende meters die ons financieel de das omdoen. 
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EPS of geëxpandeerd 
polystyreen 

De productie van eps gebeurt 
uiterst efficiënt en met minimale 
inzet van grondstoffen. eps-pro-
ducten bestaan voor 98 % uit 
lucht en voor 2 % uit polystyreen. 
Vanuit aardolie wordt de vloeistof 
monostyreen, een koolwaterstof 
verbinding, gemaakt en vervolgens 
expandeerbaar polystyreen. Dit 
zijn kleine, glasachtige harde bol-
letjes, parels genaamd, waarin het 
blaasmiddel pentaan, een natuurlijk 
gas, is opgenomen. Deze kleine poly-
styreen parels worden onder invloed 
van stoom ongeveer vijftig keer zo 
groot (expanderen). Deze eps-parels 
hechten met behulp van stoom weer 
aan elkaar tot blokken of vorm-
delen. eps is ook gekend onder de 
benaming piepschuim of isomo. eps 
heeft een breed toepassingsgebied: 
in de verpakkingsindustrie voor 
industriële producten en levensmid-
delen, in de tuinbouwsector en 
natuurlijk in de bouw als valabel 
isolatieproduct. eps is tot 5 maal toe 
mechanisch te recyclen, te smelten 
en te granuleren tot de basisgrond-
stof ps. Bovendien kan eps ook 
thermisch gerecycled worden in 
afvalverbrandingsinstallaties waar 
het uiteenvalt in voornamelijk co2 
en water. De meeste containerpar-
ken beschikken over speciale eps 
inzamelzakken. Gezien de aard van 
de basisgrondstof en de benodigde 
chemische stoffen tijdens het pro-

ductieproces zijn ecobouwers niet 
echt laaiend over dit product. Als 
het product in aanraking komt met 
vuur, smelt en druppelt het eerst, 
wat niet zonder gevaar is. Maar 
daar hebben ze weer iets op gevon-
den. Er is nu zelfs een zelfdovende 
se-kwaliteit (self-extinguishing) 
voorhanden. Het centrum voor 
Brandveiligheid van de Nederlandse 
onafhankelijke onderzoeksorga-
nisatie tno concludeerde dat de 
giftigheid van de rookgassen van 
brandend eps beduidend lager is 
dan die van veel natuurlijke materi-
alen. Zelfs bij een ongecontroleerde 
verbranding is ze minder dan die 
van natuurlijke materialen zoals 
wol, kurk en zelfs hout. eps lost op 
in aceton. Naargelang de densiteit 
of de toevoeging van grafiet heeft 
eps een lambda-waarde van 0,030 
tot 0,040 W/mK wat een gemiddelde 
waarde is in vergelijking met andere 

isolatiematerialen. Meestal worden 
de isolatieplaten geleverd met een 
tand en groef verbinding voor een 
goede aansluiting. Het plaatop-
pervlak kan ook afgewerkt zijn met 
een bitumineuze laag voor plat dak 
isolatie of als sandwichpaneel in een 
sarkingdak constructie. eps bolle-
tjes worden gebruikt om spouwmu-
ren na te isoleren. Het product kan 
ook als funderingsbekisting dienen 
waarbij de stortbeton volledig bin-
nen de isolatie wordt gegoten. Ook 
prefab daksystemen worden met 

dit materiaal geleverd. Kortom: een 
veelzijdig product. eps grafiet (grijs 
piepschuim) is een relatief nieuw 
product en heeft een beter isolerend 
vermogen dan standaard eps. Door 
toevoeging van grafiet in de opbouw 
van de grondstof ontstaat de grijze 
kleur en wordt het aandeel van de 
straling in de warmteoverdracht 
bijna uitgeschakeld. Daardoor 
verbetert het isolerend vermogen 
met 15 tot 20 % ten opzichte van 
klassieke eps. Tenslotte vermelden 
we nog BioFoam® als een nieuw 
biologisch afbreekbaar eps. Dit 
milieuvriendelijke materiaal wordt 

De Japanse firma International Dome House bedacht 
koepelwoningen van isomo met een eenvoudig klik-
klak concept. Het resultaat is een compacte en goed-
kope woning.

De koepelwoning van eps bestaat uit aparte 
onderdelen die naar believen kunnen worden 
samengesteld.

eps of piepschuim is een dankbaar materiaal 
voor designers en maquettebouwers zoals 
deze Hummer aantoont.
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geproduceerd uit plantaardig afval. 
Mocht de grondstof (aardolie) voor 
eps schaars worden dan staat de 
vervanger al te trappelen. 
Maar isomo (Isomooi is ook de naam 
van een Japanse elf, dit uiteraard 
volledig tussen haakjes) heeft ook 
nog andere mooie kantjes. Het 
is het product bij uitstek voor 
designers en maquettebouwers. Dit 
zachte materiaal laat zich bijzonder 
welgevallig (ver)vormen met een-
voudig gereedschap. Het scheelde 
geen haar of er verscheen op de 
cover van dit nummer een Hummer 
in piepschuim. 

Temple of Dome 

Domes zijn niet nieuw. Het 
Pantheon in Rome werd gebouwd 
in 120 na Christus. Iglo’s zijn 
waarschijnlijk nog veel ouder. 
Eeuwenlang domineerden koepelge-
welven (Domes) de bouwkunst. Zo’n 
anderhalve eeuw geleden verloor 
deze oervorm zijn populariteit. Het 
maken van koepelconstructies werd 
te arbeidsintensief en daarmee te 
duur. De meeste architecten gingen 
anders bouwen. Nieuwe technieken 
deden deze bouwmethode echter 
heropleven. London’s Millennium 
Dome en de Domes van het Eden 
project (Cornwall/gb) zijn record-
brekers qua afmetingen. Het Eden 

project bestaat uit aaneengesloten 
glazen Biomes (Bio-Domes) die zo 
zijn opgebouwd dat het ideale 
omstandigheden oplevert voor ‘the 
living theatre of plants’ die er in 
worden gekweekt (zie Koevoet 124, 
sept. 2003). De regenwoudkoepel, 
the Humid Tropics Biome, is 240 meter 
lang, 110 meter breed en 50 meter 
hoog.
De Miyazaki Ocean Dome in Japan 
zou ‘s werelds grootste indoor 
waterpretpark zijn (300 op 100 op 
38 meter). Het Georgia Dome Stadium 
beslaat zomaar eventjes 3,6 hectare 

en beschikt over 7 bouwlagen. Over 
de constructie van een Dome is al 
heel wat inkt gevloeid. Meestal 
start men met een eerder complex 
houten of metalen frame bestaande 
uit driehoeken, zeshoeken en vijf-
hoeken. Interesse in de opbouw van 
deze magische geodetische puzzel? 
Wel, bouw zelf stap voor stap je 
geodetisch kippenhok Dome. Je leert 
hoe het moet op http://sci-toys.com/
scitoys/scitoys/mathematics/dome/
dome.html 

Er bestaan ook andere technieken 
zoals bij de Eco-Dome “Moon Cocoon”. 
Deze techniek bestaat erin om 
slangvormige lange zakken op te 
vullen met een gemalen stro en 
leemmengsel gestabiliseerd met wat 
kalkcement (Superadobe Technology). 
Deze lange slangen worden dan 
spiraalvormig op elkaar gestapeld 
tot een Dome concept. Het is een 
ongelofelijke, lovenswaardige en 
boeiende techniek. Deze arbeids-
intensieve techniek vergt wel een 
grote betrokkenheid en heel wat 
technische vaardigheid. En daarmee 

is het gebouw helemaal nog niet 
geïsoleerd.

Gaudi en Bucky

Een andere techniek wordt gebruikt 
bij de monolithische Dome. De 
Spaanse architect Gaudi (1862 
- 1926) is de inspirator van de beton-
ballon, een nieuwe koepeltechno-
logie. Het touwtjesmodel waarmee 
Gaudi liet zien hoe krachten zich 
verdelen in constructies paste hij 

De Biomes creëren ideale omstandigheden om planten te kweken.
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vrijwel letterlijk toe. Gespannen 
kabels zorgen voor structuren en 
vormen in de ballon, waardoor 
extra sterke constructies ontstaan. 
De methode komt erop neer dat 
beton gespoten wordt op een voor-
gevormde ballon. Als het beton is 
uitgehard, is het een kwestie van 
de ballon leeg te laten lopen. Een 
ijzersterke betonnen koepel blijft 
over. Door het beton in laagjes op 
te spuiten, wordt voorkomen dat de 
ballon inzakt onder het gewicht van 
het natte beton. 
Richard Buckminster ‘Bucky’ 
Fuller (1895 – 1983, lanceerde de 
term ruimteschip Aarde) was een 
Amerikaanse ingenieur, architect, 
ontwerper, uitvinder, dichter, 
auteur, filosoof en futurist. Hij was 
wellicht een van de meest veelzij-
dige mensen die onze planeet heeft 
bevolkt tijdens de 20ste eeuw. Van al 
zijn uitvindingen is de geodetische 
Dome-constructie, gebaseerd op zijn 
energetic-synergetic-geometry theorie, 
wellicht de meest bekende en tot de 
verbeelding sprekende. Deze struc-
tuur heeft de handige eigenschap 
dat ze steviger wordt als je de bol 
groter bouwt. Er zouden nu zo’n 
300 000 geodetische koepels ver-
spreid zijn over de hele wereld. 
Onder ‘Inspired Thinkers: Richard 
Buckminster Fuller’ kun je op YouTube 
proeven van zijn sprankelende 
veelzijdigheid. Tussen haakjes: een 
geodetische lijn vormt de kortste 
afstand tussen twee punten op 
een oppervlak. Het bijzondere 
koolstofmolecuul ‘ fullereen’ is naar 
Buckminster Fuller genoemd omdat 
de structuur van het molecuul een 
sterke gelijkenis vertoont met een 
geodetische koepel. 
En toch kan ‘Bucky’ het concept van 
de geodetische koepelconstructie 
niet als zijn uitvinding claimen. Hij 
heeft het concept vooral op grote 
schaal toegepast. Walter Bauersfeld 
(1879 - 1959) van de firma Carl Zeiss 
was hem voor in 1922. Hij begon 

toen immers met de ontwikkeling 
van een planetariumprojector. Om 
te kunnen projecteren had hij een 
halfrond hemelgewelf (hemisfeer) 
nodig en dacht daarvoor aan een 
Dome constructie. Op het dak van 
de Zeiss fabriek, in het vroegere 
Oost-Duitsland, bouwde hij zijn 
geodetische koepel met veelvlakken 
frame van zestien meter doorsnede 
door ijzeren staven in driehoeks-
vormen met elkaar te verbinden, 
ze vervolgens van een dun ijzeren 
draadnet te voorzien en het geheel 
zowel van binnen als van buiten met 
enkele centimeters snelverhardend 
spuitbeton te bedekken. Dit procédé 
wordt wel eens de tweede betonre-

volutie genoemd. Daarop volgde een 
grotere versie van dit planetarium 
elders in Jena. Deze dome construc-
tie, het wonder van Jena genaamd, 
had een doorsnede van 25 meter en 
werd in 1926 voltooid. Het werd als 
voorbeeld gebruikt voor vele andere 
planetaria.

Het land van de rijzende 
Dome 
De Japanse klik-klak aanpak brengt 
een adembenemende vereenvou-
diging met zich mee. De nieuwe 
generatie eps durft men wel eens 
het vierde generatie bouwmateriaal 
noemen na hout, staal en beton. Het 

Buckminster Fuller kan het concept van de geodetische koepelconstructie niet als zijn uit-
vinding claimen. Hij heeft het vooral op grote schaal toegepast.
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eps gebruikt door de Japanse Dome 
bouwers, bevat een anti-oxidant 
om veroudering tegen te gaan en is 
formaldehydevrij als antwoord op 
het sick-house syndroom. Wat de 
brandbaarheid betreft (eps smelt 
immers voordat het brandt) worden 
zowel de buiten- als de binnenkant 
voorzien van een dikke pleister-
laag. Deze coatings bevatten geen 
toxische bestanddelen en voldoen 
aan de heel strenge Japanse voed-
selwetgeving. Want deze ruimtes 
mogen zelfs als koelruimte voor 
voedingsmiddelen gebruikt worden. 
De wanden van dit Dome huis zijn 
17,5 cm dik, wat resulteert in een 
U-waarde van 0,03/0,175 = 0,17 W/
m²K. Ter vergelijking: bij een lage-
energiewoning ligt de U-waarde 
van de dakisolatie onder de 0,2 en 
van de muren onder de 0,3 W/m²K. 
Bijgevolg zijn de warmte- en koel-
behoefte aan de lage kant. De Dome 
heeft een indrukwekkend lange lijst 
van voordelen. Binnenin geleidt de 

Dome de ventilatie- en convectie-
stromen op een bijzonder efficiënte 
manier. Wind en storm hebben 
dan weer bijzonder weinig grip op 
de gestroomlijnde buitenkant. Het 
is ook de meest compacte en een 
ongelofelijk sterke vorm. Domes 
verbruiken veel minder materiaal 
dan om het even welke andere vorm. 
Ze zijn tezelfdertijd veel lichter 
en veel sterker. Deze woning biedt 
een heel veilige beschutting en is 
bijzonder aardbevingbestendig. eps 

is vrij van rot, roest en … termieten 
lusten het goedje helemaal niet. Het 
duurt ongeveer 7 dagen (zoals in 
het scheppingsverhaal) met 3 à 4 
personen om deze constructie op 
te bouwen. Elk onderdeel (Dome 
schil) weegt niet meer dan 80 kg. 
Het kleine aantal voorgevormde 
schillen passen klik-klak in elkaar. 
De kleinste Dome heeft een grond-
oppervlak van 44 m² (diameter 7,7 
m) en is 4 meter hoog. Daarmee zijn 
deze woningen veel lager dan de 

Het duurt ongeveer 7 dagen (zoals in het schep-
pingsverhaal) met 3 à 4 personen om een dome 
house te bouwen. 

© www.calearth.org
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bomen in de omgeving en hebben 
ze bijgevolg de juiste maat. De bin-
nenindeling met inbegrip van de 
mezzanine (slaapruimte op een half 
afgescheiden verdieping) kan vrije-
lijk ingevuld worden. Een vloerplaat 
gieten met nutsvoorzieningen is 
zowat de enige voorbereiding. Aan 
de fundering worden omwille van 
het lichtgewicht geen bijzondere 
eisen gesteld. Nutsvoorzieningen 
worden best aangebracht op de tus-
senmuren. 

Punthoofd 

Diegenen die bij een traditioneel 
bouwconcept een punthoofd krijgen 
van alle mogelijke bouwdetails, de 
vele verschillende bouwmaterialen, 
de voorschriften omtrent lucht-
dichtheid en winddichtheid, de 

afwerking van naden en hoeken, de 
isolatie- en ventilatieregelgeving, 
het transport, de vele werkuren, het 
legertje vaklui, de heel hoge kosten, 
het stresserende hypothecaire avon-
tuur, en vul maar aan, kunnen zich 
misschien vinden in deze Temple 
of Dome. Deze manier van bouwen 
draagt een ontnuchterende schoon-
heid in zich. Maar vastgeroeste soci-
ale logica en denkpatronen versper-
ren de weg naar deze toegankelijke, 
wereldsolidaire, betaalbare en stress-
loze bouwmethode. Onze samenle-
ving klampt zich vast aan een bouw-
mythe, de mythe van de grenzeloze 
beschikbaarheid van water, grond-
stoffen en energie gebaseerd op 
een schuldgedreven hypothecaire 
consumptie. Een bouwcultuur waar 
ontwikkeling beschouwd wordt als 
verbetering van de kwaliteit van het 

leven in plaats van het overmatig 
consumeren van bouwmaterialen 
en de vanzelfsprekend overdadige 
luxe inboedel ligt nog ver af. De 
eerste klik-klak moet in het hoofd 
gemaakt worden. 

Willy Lievens 

Meer informatie

www.i-domehouse.com 

Bij de Eco-Dome ‘Moon Cocoon’ worden slangvormige lange zakken in spiraalvorm op elkaar gestapeld. © www.calearth.org

2011, het jaar van de elf.


