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Minder, anders en efficiënter… 

Er bestaan maar 
weinig 
instellingen die 
een soberder 
leven promoten, 
en degene die 
bestaan, hebben 
een te kleine 
impact.

Het scenario:

1. Vochtproblemen

2. Strak en compact

3. Bioklimatisch concept

4. Natuurlijke materialen

5. GeZONd ventileren

6. Wind- en luchtdichtheid

7. Isolatie

8. Betere raaminbouw

9. Eenvoudig en bescheiden verwarmingssysteem

10. Warme zonneregen: een zonneboiler

11. De zuinigste kilowattuur

12. GeZONd verstand
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1. Vochtproblemen:

� Alle vochtproblemen 
(opstijgend vocht, 
regeninfiltratie) als 
gevolg van 
constructiefouten en 
verwaarlozing eerst 
oplossen. 

� Het is ten sterkste 
af te raden vochtige 
wanden en vloeren 
te isoleren.

5. Ventilatieplan:
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5. Ventilatiesystemen:

5. Ventilatieplan:

� Kies voor een gezond 
ventilatiesysteem (zie 
de ventilatiepiramide).

� Systeem-D heeft 
alleen zin bij een 
perfect uitgevoerde 
wind- en luchtdichte 
constructie.

� Blowerdoortest moet! 

� Systeem C++ heeft 
heel wat troeven.
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6. Wind- en luchtdichtheid:

6. Wind- en luchtdichtheid: 

� Maak het gebouw 
zorgvuldig wind- en 
luchtdicht. Let op 
voor dampkap, alle 
open 
verbrandingssystem
en, brievenbus, 
ventilatieroosters, 
rolluikkasten…
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Windcowls in BedZED (London)

� Ecowijk

� Motorloze 
balansventilatiesys-
teem

� 65% recuperatie

� Door de wind 
aangedreven

� Geluidsarm

� Energieloos

Zero Energy Development in 
Beddington
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BADGIR,
windtorens in Iran & Dubai

� Koelen en 

ventileren in de 
woestijn

� Zonder energie

� Zonder airco

� Stad Yazd (Iran)

� De wijk Bastakia
(Dubai)

� Streekproduct

Bioklimatische architectuur aangepast 
aan de lokale omstandigheden!
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Verticale schaduwtuinen te Proven(ce)

Verslingerd aan hop

� Humulus lupulus

� Nobele 
hennepfamilie

� Alleen vrouwelijke 
planten

� Humli, himile, 

humele, hommele… 
hommel
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Hommel lommer zonder
CO2-kommer

Het zonneatrium
Ceci n’est pas une veranda
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De transparante passerante

1. Accumulerende geïsoleerde vloer

2. Plafond is een warme theemuts

3. Accumulerende Trombemuur, een 
tegelkachel op zonne-energie

4. Voorverwarming van de ventilatielucht

5. ‘Double envelope’ principe

6. Nagroeibare zonnewering

7. Het afwisselend lichtspel en 
schaduwpartijen van het groene bladerdek 
zorgen voor een ongewone fascinatie 

Concentrische dwarsventilatie
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Ventilatiesysteem C++

� De basis van gezond ventileren moet vooreerst 
gezocht worden in de wondere wereld van de 
vrije energie en de eenvoud (bioklimatisch). 

� C staat voor natuurlijke toevoer en 
mechanische afvoer. 

� Met de C+ versie recupereren we de warmte in 
de afgevoerde ventilatielucht. 

� C++ ten slotte herinnert er ons aan dat we 
tijdens het zomerhalfjaar bioklimatisch
ventileren. 
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Natuurlijke toevoer zonder 
thermische kapsones. 

Natuurlijke toevoer zonder 
thermische kapsones.

� Het resultaat van de 160 mm klokboor act is 
een cleane cilindrische doorsnedeprop.

� Daarin werd een stuk PVC-afvoerbuis van 
dezelfde diameter gelijmd.

� Langs de buitenkant afwerken met afsluitbare 
ventilatieroosters. 

� Tijdens de koude periode schuiven we in deze 
buis, van binnenuit, katoenen zakken gevuld met 
fijngemalen geurige wijnfleskurken.

� De doorvoer is volledig thermisch afgesloten 
met een isolatieprop van wel 40 cm dikte. Deze 
low-tech methode is achteraf vrij toepasbaar. 
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Dank voor uw aandacht!Dank voor uw aandacht!Dank voor uw aandacht!

Liever op een boeiende 
wijze onze tijd verliezen, 
dan hem op een vervelende 

wijze nuttig door te 
brengen.


