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Architectuur. Hij stelde de vraag of we kunnen 
leren uit traditionele architectuur, toegepast in 
verschillende klimaatzones. Voorbeelden van over
de hele planeet werden geprojecteerd op het
scherm. Ik beschrijf er één van. Overkappingen en

STUDIEDAG BIOKLIMATISCH BOUWEN IN GENT

Bouwen met de natuur
Op 4 juni organiseerde VIBE in Gent een studiedag over bioklimatische architectuur. Zes
sprekers brachten verschillende invalshoeken op bioklimatisch bouwen en wonen. De
studiedag vond plaats in het CAP’EM-gebouw van de technologiecampus Sint-Lieven in
Gent en werd ingeleid en aan elkaar gepraat door Peter Thoelen, directeur van VIBE.
“Duurzaam bouwen is goed, bio-ecologisch bouwen is beter,” luidde het. En daarmee
was de toon gezet.

■ Johannes Van Cauwenberghe, Sigrid Van Leemput

Een groen-blauw landschap beperkt het stedelijke hitte-eilandeffect. 

En het is natuurlijk ook visueel veel aantrekkelijker.

Na de inleiding van Peter Thoelen over
bioklimatische architectuur volgde
de uiteenzetting van Frank De
Troyer, professor aan de KU Leuven,

Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement
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overkragingen houden in een traditionele medi-
terrane stad de zon weg uit de straten. In een tro-
pisch, droog klimaat kan men via ‘luchtvangen’
lucht bevochtigen en zo de leefzone van patiowo-
ningen koelen. In andere contexten voorziet men
een uitgekiende luchtcirculatie doorheen de straten
en steegjes. Die aanvoer van wind is een typische
bioklimatische ingreep. Hij maakt de hitte draag-
lijk.  

Frank De Troyer stelde vervolgens enkele tools
voor om kwantitatief over thermisch comfort na
te denken. Zo is er de voorstelling van Olgyay, en
de latere verfijning van Fanger. Die modellen bren-
gen een aantal samenhangende parameters in
kaart, met als voornaamste: luchttemperatuur, stra-
lingstemperatuur, relatieve vochtigheid, tocht, ac-
tiviteit en kledij. De grafieken geven de grenzen
aan waarbinnen we ons comfortabel voelen.

Die comfortberekeningen koppelde hij vervol-
gens aan architecturale ingrepen. Zo kan men ge-
bruikmaken van een ingenieus stukje software: 

In deze voorstelling wordt het wooncomfort

gevisualiseerd in een grafiek. Welke temperatuur in

combinatie met relatieve vochtigheidsgraad wordt

algemeen beschouwd als comfortabel? (Design

primer for hot climates 1980, p 28: Schematic

diagram of Victor Olgyay)
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Climate Consultant (gratis te downloaden en mak-
kelijk online te vinden). Die software reikt sugges-
ties aan voor specifieke klimaatcontexten, zoals
een grotere beschaduwing van vensters, het ver-
groten van de thermische massa, het verhogen van
de luchtcirculatie en dergelijke meer. Wij kunnen
niettemin ook passieve middelen inzetten om het
comfort te verhogen in het zomerregime.

"In onze contreien is de belangrijkste thermische
uitdaging hoe dan ook verwarming," besloot De
Troyer. Wij kunnen passieve middelen zoals zon-
newering, thermische massa en natuurlijke venti-
latie maximaal aanspreken. 

En waarom zouden we onze comforteisen niet
in vraag stellen? Zo pleitte De Troyer er bijvoorbeeld
voor  om minder ruimtes tot de comforttemperatuur
te verwarmen, en die ruimtes ook enkel te verwar-
men wanneer het nodig is. Er moet minder gedacht
worden vanuit één monolithisch volume en meer
vanuit een opdeling in thermische zones.

Wonen in natuurlijk licht
De studiedag ging verder met een uiteenzetting

van Martijn Vyncke van het studie- en adviesbu-
reau Bureau Bouwtechniek, tevens docent aan de

universiteit Gent. Net als Frank De Troyer maakte
hij twee presentaties, maar de meeste aandacht
ging ongetwijfeld naar het gebruik van natuurlijk
licht in ontwerpen. 

Ons bioritme en met name de hormonale dag-
cyclus hangt nauw samen met het natuurlijk licht.
De aanwezigheid van natuurlijk daglicht is
daarom cruciaal voor de gezondheid. Melatonine
(ook wel ‘het slaaphormoon’ genoemd omdat het
vermoeidheid opwekt) wordt door licht onder-
drukt. Uit testen is gebleken dat blauw licht de
grootste onderdrukker is (Bachelorproef Sarah
Strobbe). Blauw licht is het licht van de opko-
mende zon, maar ook het licht van kantoorver-
lichting en het licht dat pc's, tablets, enz. uitstralen.
Hier treedt dus een potentieel risico op; een over-
daad aan blauw licht ontregelt het bioritme, met
heel wat gezondheidsrisico’s tot gevolg. Het type
beglazing heeft ook een invloed op licht. Gekleurd
glas of glas-in-loodramen verminderen de licht-
inval. Sommige coatings kunnen kunnen het licht
bijvoorbeeld verkleuren. De kwaliteit van de
kleurweergave van het invallende licht wordt
weergegeven in de kleurweergave-index, eigen
aan het type beglazing. Een slechte kleurindex

Een goed bioklimatisch daglichtontwerp brengt veel daglicht naar binnen, evenwichtig verspreid over de

ruimte, en garandeert het zicht naar buiten. 
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wordt soms gelinkt aan het ‘sick building syn-
drome’. 

Om op een exacte manier visueel comfort te rea-
liseren, wordt gebruik gemaakt van de daglicht-
factor. Deze drukt - in procent - de verhouding tus-
sen de verlichtingssterkte binnen en buiten uit. Het
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
(AGIOn) adviseert bijvoorbeeld een daglichtfactor
van minimum 3%, en ook door diverse ecolabels
krijgt de daglichtfactor een bepaalde streefwaarde.
Voor BREEAM, een methode om de duurzaamheid
van gebouwen te certificeren, is het criterium bij-
voorbeeld minimum 2% op 80% van de bezette
vloeroppervlakte. Doelstelling van deze minimum -
eis is om voldoende visueel comfort te garanderen
door in de eerste plaats ruimtes te bouwen met vol-
doende daglicht. Kunstlicht verdwijnt daarbij naar
het tweede plan. 

In een latere presentatie legde Ruben Delvaeye,
projectmedewerker aan de KU Leuven @ KAHO
Sint-Lieven, uit hoe men op kunstverlichting kan
besparen door gebruik te maken van natuurlijk
daglicht. Hij stelde een systeem van daglichtstu-
ring voor dat hij in het kader van een IWT-TETRA-
project uitwerkte. Een goed bioklimatisch daglicht-
ontwerp brengt veel daglicht naar binnen, even-
wichtig verspreid over de ruimte, en garandeert
het zicht naar buiten. Maar tegelijk vermijdt een
goed daglichtontwerp ook de inval van direct zon-
licht, voorkomt het verblinding en geeft het de ge-
bruiker maximale autonomie. Goed daglichtont-
werp vermijdt ook overbeglazing, wat tot warm-
teverliezen kan leiden in de winter en oververhit-
ting in de zomer. Een goed compromis tussen
maximale lichtinval, minimale warmteverliezen
en oververhitting is de boodschap.

Een goed lichtregelsysteem houdt dus rekening
met een minimaal energieverbruik in combinatie
met een optimale verlichting in functie van aan-
wezigheid en afhankelijk van de hoeveelheid dag-
licht. Enkele maatregelen die leiden tot minder
energieverbruik zijn: aanwezigheidsdetectie met
sensoren, manueel aanschakelen en automatisch
uitschakelen van licht, automatisch terugdimmen
van verlichting op basis van invallend daglicht, enz.

In de toepassing van de daglichtfactor maakten
Ruben Delvaeye en Martijn Vyncke veelvuldig ge-
bruik van een vuistregel, gekend als de 30/45-re-

gel. Maar om nauwkeurigere daglichtberekenin-
gen te maken, raadde Vyncke de gratis simulatie-
software Dialux en Relux aan.

Oriëntatie en beschaduwing
Het komt erop aan om vanaf de eerste ontwerp-

fase het juiste evenwicht te vinden tussen maxi-
male daglichtinval enerzijds en minimale warm-
teverliezen en oververhitting anderzijds. Bij de
oriëntatie van gevels en ruimtes moet uiteraard
ook rekening gehouden worden met direct zonlicht
en de stralingswarmte, verhitting en eventuele ver-
blinding die daaruit voortkomt. 

ENKELE PRAKTISCHE 
VOORBEELDEN.
• De hoeveelheid lichttoetreding is zowel

afhankelijk van het soort als de hoeveelheid glas,

maar ook van de positie van dat glas ten opzichte

van de te belichten ruimte. Om te weten tot waar

het daglicht in de ruimte binnendringt, kan je

volgende vuistregel gebruiken: zet de lateihoogte

van het raam tweemaal uit op de vloer; tot daar

zal je over voldoende daglicht beschikken. De

onderste meter van een verticaal raam brengt zo

goed als geen licht op. 

• Een andere vuistregel: de lichttoetreding door

1m² koepel is ongeveer drie maal groter dan door

1m² verticaal raam. Koepels zorgen voor meer

lichtopbrengst, wat zeker gewenst is in de winter.

Vanuit energetisch standpunt is dit echt niet altijd

de beste oplossing: het leidt immers tot meer

energieverlies in de winter en oververhitting in de

zomer. Overdrijven is dus nooit goed. 

• Ook de oriëntatie van ramen spelen een rol. Ze

bepalen namelijk de warmtestroomdichtheid van

de zon. Zo blijkt dat er in de zomer meer warmte-

doorstroom is in het oosten en het westen, waar

op dat moment zonwering het meest nodig is. 

André De Herde, professor Architectuur en Kli-
maat aan de universiteit Louvain-La-Neuve, wees
op het belang van de gevel in bioklimatische archi-
tectuur. Hij schonk in het bijzonder aandacht aan
oriëntatie, beschaduwing en ventilatie. "Goede bio -
klimatische gevelontwerpen vangen, verdelen en
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beheersen licht en warmte via de gevel," aldus De
Herde. Voor een bioklimatisch gevelontwerp stelde
hij de tool Prosolis voor. Ook dit is gratis software.
Het laat toe om alternatieve combinaties tussen
energetische en visuele prestaties te vergelijken. Die
vergelijking wordt berekend op basis van verschil-
lende samenstellingen van beglazing en zonwering,
in functie van de plaats van de zonwering, de oriën-
tatie van de vensteropening en het gebruik van de
betreffende ruimte. Dit alles in het Belgisch klimaat.
De software maakt op basis daarvan suggesties.
Martijn Vyncke stelde een gelijkaardige tool voor.
De Low Energy Architecture Research Unit 
(LEARN) die werd ontwikkeld door de London
Metropolitan University en te vinden is op de web-
site new-learn.info. Het doel van de ontwerptool is
om gebouwen te ontwerpen die weinig energie ver-
bruiken, maar tegelijkertijd comfortabel zijn.

Luchtzuiverende planten
In een welgesmaakt intermezzo deed Bruno De-

raedt (Bast Architects & Engineers) kort het lopende
experiment met luchtzuiverende planten uit de
doeken. Aanleiding van dit experiment waren ge-
zondheidsklachten, te wijten aan de slechte lucht-
kwaliteit in een pas gerenoveerd kantoorgebouw.

Metingen wezen op een te hoge concentratie van
CO2 en chemische stoffen (aldehyden, vluchtige or-
ganische stoffen). Geïnspireerd door onderzoek van
de NASA in 1989 naar de capaciteit van planten om
lucht te zuiveren, namen de architecten de proef
op de som en startten ze met het experiment. De
kantoren werden voorzien van luchtzuiverende
planten, tot drie per persoon. Verschillende metin-
gen wezen op een lichte verbetering van de lucht-
kwaliteit, maar uit het lopende experiment zijn
voorlopig nog geen onderbouwde conclusies te
trekken.

Gelijkaardig onderzoek in New Delhi toonde
aan dat gezondheidsklachten sterk verminderden
na het aanbrengen van een driehonderdtal planten
in een kantoorruimte voor 1.200 personen. Drie
soorten werden hiervoor gebruikt: de goudpalm,
vrouwetongen en de geldboom. 

Andere planten die uiterst geschikt zijn om de
lucht te zuiveren: de krulvaren, de palmlelie en
klimop. Om toxische stoffen te verwijderen, heb je

Een ‘light shelf’ houdt in de zomerperiode

rechtstreeks invallende zon tegen, en dus ook

warmte. Door reflectie bovenaan de ‘shelf’ wordt er

natuurlijk licht naar het plafond geleid, waardoor

het tot dieper in het vertrek reflecteert.

ONTWERPEN MET LUCHT EN
WIND: ENKELE VOORBEELDEN
Lucht en wind kunnen leiden tot ventilatieverliezen

of afvoer van warmte, zeker in woningen waar de

luchtdichtheid onvoldoende verzekerd is.

Windschermen of beplanting kunnen de winddruk

op gevels reduceren. Een windscherm met hoogte

H creëert een windluwe zone tussen 10 en 15xH.

Bomen en begroeiing bieden niet enkel

bescherming tegen wind, maar doen ook dienst als

zonwering. Een goede aanplanting van groen kan

de wind in de gewenste richting geleiden, de

windsnelheid doen afnemen of juist doen

toenemen. Men kan ook gebruikmaken van

klimaatgegevens bij het ontwerpen van

gebouwen. Wind uit het oosten of noorden voert

polaire lucht aan. Die lucht is dus koud en droog in

de winter. Extra aandacht besteden aan noordelijk

en oostelijk georiënteerde gevels is daarom aan te

raden. Door heel het jaar door rekening te houden

met de positie van de zon kan je een inschatting

maken van de noodzaak en het type zonwering en

kan je de afmetingen van luifels en vaste

zonweringen bepalen.
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onder ander keuze tussen vrouwentongen, de rub-
berplant, de lepelplant, de goudpalm. Voor een
uitgebreide lijst van luchtzuiverende planten kan
je al zeker de volgende website raadplegen:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_air-filte-
ring_plants. 

Ontwerpen met water en groen 
Aan het einde van de dag kwam het grotere

plaatje aan bod. Erik Rombaut, bioloog en docent
aan Sint-Lucas en KAHO Sint-Lieven, gaf een uit-
eenzetting over klimaatbestendig stadsontwerp. Bij-
zondere aandacht ging daarbij naar water en bo-
dembegroeiing. Hij begon met de wetenschappelijke
achtergrond van het koelend effect van vegetatie. 

Evapotranspiratie is een proces waarbij water
zich terug naar de atmosfeer beweegt. Deels door
evaporatie, de verdamping van het water vanop
de bodem, het bladerdak, enz. En deels door trans-
piratie, de verdamping van waterdamp uit de
huidmondjes van planten. Dit proces van verdam-
ping voedt de zogeheten kleine watercyclus, de
neerslag die valt op ongeveer hetzelfde gebied als
waar het water vandaan komt. 

In een nat, blauwgroen landschap zal de dage-
lijkse zonne-energie worden omgezet in latente

warmte en door de evapotranspiratie worden weg-
gevoerd. In een droog, gedraineerd landschap zal
diezelfde zonnestraling veel minder weggevoerd
worden en zal het meer worden omgezet tot voel-
bare warmte, met hogere lokale temperatuur tot
gevolg. 

Dit gebrek aan groen en water, en dus ook het
gebrek aan evapotranspiratie, is medeverant-
woordelijk voor het stedelijke hitte-eilandeffect.
Andere factoren van dat opwarmingseffect zijn
de absorptie van warmte door donkere materialen
(bijvoorbeeld asfalt), menselijke activiteiten, enz.
Erik Rombaut wees erop dat het stedelijk hitte-
eilandeffect door de verarming van de kleine wa-
tercyclus een feedbackloop genereert die zichzelf
versterkt. Hij wees daarom op het belang van wa-
terneutraal ontwerpen en hergebruik van regen-
water. Maar vooral vanuit de stedenbouw en
ruimtelijke ordening moest een noodzakelijke
transitie naar klimaatbestendigheid ingezet wor-
den. Hij toonde plattegronden van Amsterdam
en Houten in Nederland, Tübingen in Duitsland
en Kopenhagen in Denemarken, en pleitte ervoor
om het model van concentrische stadsuitbreiding
te vervangen door een lobbenstad-, een blauw-
groene vingerstad- of sterrenstadmodel. De be-
namingen variëren, maar enkel een stad door-
aderd met groene zones is echt klimaatbestendig.
En zo is bioklimatische architectuur ook een po-
litieke beleidskeuze.

RECENSIE HET WEER IN DE STAD
(SANDA LENZHOLZER)
Hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt. Ieder

ontwerp heeft een invloed op het gedrag van het

‘weer’ in de stad. Veel of weinig wind, overmatige

bezonning, waterpartijen: dit zijn allemaal

elementen die mee bepalen hoe de bewoners van

een stad hun leefomgeving ervaren en beleven.

Dit zijn elementen waar helaas nog veel te weinig

aandacht aan besteed wordt bij het ontwerpen 

van een nieuw stadsplein of park, hoge

kantoorgebouwen, enz. Hoe kan je dan wel

klimaatgericht ontwerpen, en welke tools zijn

daarvoor beschikbaar? Je komt al heel ver met het

boek ‘Het weer in de stad’.

In een natuurlijk nat

landschap zullen de

temperaturen veel

minder pieken dan in

een gedraineerde en

gemaaide weide.

*
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