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Recht op Wind

Recht op Wind
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Daar staat het dan. Het huis waar zo hard
aan gewerkt is. Stoer aan de dijk bewijst het
dat milieuvriendelijk bouwen ook kan zonder
grasdak en geitenwollen sokken! Een recht
huis met veel glas, zwart houten gevels en
een glimmend zinken dak. Het balkon rond de
kopgevel heeft balustrades van witte zeilen.
Het past prachtig in de omgeving van water en
wind. Het huis Recht op Wind staat op een plek
waar het ook alle wind vangt die de open ruimte
oplevert. Je moet er maar van houden! Dat
doen wij dus; wind, water en open ruimte is onze
habitat.

Het begon rond 2010. We zochten een huis
aan de Rotte. Na jaren tevergeefs zoeken
hadden we de Rotte al verlaten om verderop in
Nederland een plek te vinden. Per toeval werd
dit plekje aangeboden; een huisje om te slopen
met een plek om nieuw te bouwen.
We waren helemaal niet van plan om te
bouwen. Maar als het dan toch gebeurt dan
moet het ook maar goed! Bijna twintig jaar
geleden had ik, Jouke Post, project XX neergezet
als statement voor werkelijk milieuvriendelijk
bouwen, daarna heb ik vele studenten
gemotiveerd dit te verbeteren. Dus ik was het

aan mezelf verplicht om om hier weer een
ambitieus project van te maken! Naast architect
was ik met mijn vrouw opdrachtgever en
ambitie hebben we allebei. Studenten gingen
aan het werk om uit te zoeken hoe we onze
ambitie waar konden maken. Niet alleen de
fietsers en wandelaars langs de locatie werden
enthousiast, ook veel bedrijven die met nieuwe
milieuvriendelijke producten aan kwamen. De
sterren stonden gunstig, we gingen ervoor!
Jouke Post en Petra Reijnhoudt
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Situatie

De omgeving van de Rotte is van oorsprong
landelijk gebied. Inmiddels is de wijde
omgeving tussen Den Haag, Rotterdam
en Zoetermeer getransformeerd tot een
grootstedelijk recreatiegebied. Er is weinig tot
geen woonbebouwing, behalve boerderijen
met een woonhuis staan er aan de dijk van de
Rotte incidenteel kleine groepjes woningen.
Deze worden tot een keten aan elkaar geregen
richting de stad. Het karakter van de oevers
is hiermee bepaald. Stedenbouwkundig is
afgesproken dat het karakter behouden blijft
en er voor moet worden gewaakt dat de Rotte
niet transformeert tot een omgeving als die van
de Vecht bij Amsterdam. De woningenvelop
heeft daarom de basiscontouren van de
gebouwen in de omgeving. Mede door een
sober materiaalgebruik binnen een strakke open
architectuur is hiermee de toon gezet voor de
verdere ontwikkeling langs de oevers.

Huis als onderdeel van het landschap
Het huis is zowel van binnen als van buiten
onderdeel van het landschap.
De indeling is verdeeld over twee lagen die elk
gebruik maken van het hoogteverschil met de
Rottekade.
Het bovenste woongedeelte is opgetild en
volledig op de Rotte en de zon georiënteerd.
Het werkgedeelte beneden daarentegen is meer
introvert en gekoppeld aan het kleinschaliger
boezemwater. Beide plattegronden, de woonen de werkverdieping, zijn geopend naar de
omgeving, door gebruik te maken van lange
zichtlijnen. Zo is iedere woonruimte georiënteerd
op een van de vier windstreken, met overal een
prachtig zicht over het landschap en de fraaie
Hollandse wolkenluchten.
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De andere doelstelling was een energie neutrale
en volledig milieuvriendelijke woning te bouwen.
De woning is een statement dat toont dat
ondanks deze zware milieueisen een strakke,
eigentijdse en open architectuur mogelijk is.
De materialisatie van hout, steen, glas en zink
refereert aan het cultuur-historische verleden van
de omgeving. de klimaatomstandigheden voor
een optimaal comfort. Het heeft hier geleid tot
een strak zinken dak zonder dikke randen en een
verfijnd gebruik van baksteen, hout en glas.

Rotte
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Woning

Boezemwater
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Woonkamer met zicht op de Rotte

Ruimtelijk ontwerp staat centraal
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Het ruimtelijk ontwerp van de woning is een
open plattegrond met doorgaande verbindingen.
Op de entreelaag zijn een berging en een
kleedruimte in het hart van de woning gesitueerd.
Hieromheen zijn alle ruimten in een doorgaande
lijn gerangschikt. Elke ruimte geeft een ander
zicht op de omgeving. Zowel vanuit het bad als
de douche is het mogelijk om over het landschap
uit te kijken.
Een doorgaand terras loopt rond de kop van de
woning van oost, via zuid, naar west (ontbijt,
borrel en diner). Binnen en buiten lopen zo in
elkaar over. Een entresol met de bibliotheek
steekt de woonruimte in. Door een tweetal
openingen in het dak is het mogelijk om zowel
overdag als ‘s nachts naar de hemel te kunnen
kijken.
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Plattegrond entreeverdieping (niveau 1)
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woonkamer
keuken
badkamer
slaapkamer
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entree
bijkeuken
inloopkast
balkon

Ruimtelijk ontwerp - vervolg
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Plattegrond tuinverdieping (niveau 0)
1 werkruimte
2 garage
3 berging/techniek
4 badkamer
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De beneden verdieping met hetzelfde
oppervlakte als de woonlaag bestaat uit een
garage en een studio, annex logeerruimte. De
studio staat in directe verbinding met de tuin en
wordt voor een groot deel beschaduwd door
het overstekende terras. Op deze wijze kan
de glazen schuifwand ook bij regen geopend
blijven. Vanuit het atelier is er een rustgevend
uitzicht over de tuin en de sloot.

zuidgevel tuinzijde

oostgevel
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Dwarsdoorsnede
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de Rotte
Rottekade
entreetrap
entreehal
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keuken
garage
tuin
zonnepanelen en zonnecollectoren
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Architectuur, comfort en duurzaamheid
gaan perfect samen.
3
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1 elektriciteit via zonnepanelen.
2 warmteopwekking via zonnecollectoren.
3 ventilatie via natuurlijke trek (ventilatie vergt geen
externe energie).
4 warmte uit buizen in de bodem naar het huis.

In 2012 is de eerste cradle to cradle woning van
Nederland gerealiseerd. De woning, met de
naam ‘Recht op Wind’, staat midden in het Hollandse landschap. In deze woning, ontworpen
door XXarchitecten en Arconiko architecten, is nu
voor het eerst elk aspect op de uitgangspunten
van
cradle to cradle getoetst. Alle gebruikte materialen zijn niet-toxisch, de relatie met de omgeving is optimaal benut en de energiehuishouding
is volledig gecontroleerd. De woning wekt zijn
eigen hernieuwbare energie op. De inzet van de
woning was om aan te tonen dat duurzaamheid,
comfort en woonplezier perfect samengaan.

Hoge score op cradle to cradle schaal
onderwerpen

36

Verharding

24

OMGEVING

Type bestating
Luchtkwaliteit
Rioolstelsel

Afkoppeling HWA

Dieren huisvesting

ONTWERP WONING

Geluidwering

Daglicht
Water

INSTALLATIES

36
24
24
24
48
32

Verwarmen

16

Warm tapwater
Ventileren

Aanpasbaarheid
Bereikbaarheid
Leidinglengte

Uitbreidbaarheid

MATARIALISATIE

12

-16

Koelen

32
10
12
12
12
8
4
8

Hergebruik

24

Gebouwschil

16

Constructieve toepassing
Afbouw

Installaties

Behaalde totaal score:
C2C percentage

100%

36

Gasconsumptie
CO2 neutraal

75%

36

12

Ventileren

50%

18

Verwarmen
Koelen

25%

27

24

Flexibiliteit

0%

24

Ruimtelijk ontwerp

Duurzame energie

11

score

Bodemkwaliteit

16
16
16

623

Max. score:

697

89,4 %

Verzamelstaat van de C2C tool in de ontwerpfase met een
totaalscore van 89,4%. Op basis van deze uitkomst is de
gasaansluiting (rood) vervallen.

C2Clabxx heeft een cradle to cradle (C2C)tool
ontwikkeld om de prestaties van een gebouw te
meten. Deze tool is vanaf het begin van het project
gehanteerd als leidraad bij het ontwerpen.
De C2C tool meet op 4 verschillende aspecten de
C2C prestaties: omgeving-ontwerp-installaties en
materiaal samenstelling. Bij elkaar geeft dit een
totaalscore tussen de 0 en de 100. 100 staat voor
volledig C2C, een prestatie die op dit moment nog
niet haalbaar is. De woning behaalt een score van
89 procent op de cradle to cradle schaal. Dit komt
zowel door de materialisatie als door het ontwerp. De
vrijstaande woning maakt optimaal gebruik van de
natuurlijke omgeving.
Bij de materialen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van gecertificeerde C2C materialen. Dit is echter
nog niet voor alle bouwonderdelen mogelijk. Bij
de onderdelen waar geen C2C gecertificeerde
materialen voorhanden waren heeft het ontwerpteam
de materialen zelf onderzocht op samenstelling,
herkomst en hergebruikmogelijkheden. Alles
is gebaseerd op de kringloopvisie; ofwel een
biologische- of een technische kringloop na het
gebruik zijn uitgangspunt. Materialen waarvan de
leverancier niet alle basisstoffen wilde prijsgeven
vielen af voor gebruik.

4 principes: energie, lucht, water en materiaal
Energieplus

Ventilatie

Water

Materialen

Zonne-energie en bodemwarmte zijn bij
uitstek cradle to cradle elementen. Met
PV-panelen wordt de eigen energie
zelf opgewekt. De zonnecollectoren
zorgen voor het warme water en met de
bodemwarmte worden de gehele woning
verwarmd.

Vier vierkante meter vacuüm collectoren
leveren het warme water voor de boiler.
Dit is voldoende voor bad, douche en
keuken. Op termijn zal een helofyten-filter
geïnstalleerd worden om het
afvalwater te reinigen.
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Frisse buitenlucht is de meest
gezonde lucht. Daarom is de woning
geheel doorspuibaar. De woning
is ontworpen op het gebruik van
natuurlijke ventilatie. Daarvoor is een
luchttoevoer buis onder de woning
aangebracht, welke door de bodem
gekoelde lucht levert.

De toegepaste materialen zijn alle
getoetst op hun samenstelling.
Waar mogelijk zijn cradle to cradle
gecertificeerde materialen toegepast.
Gifhoudende materialen zijn
uitgesloten, waardoor alle materialen
hergebruikt kunnen worden in een
biologische- of technische kringloop.

Ruime, lichte, woonkamer met uitzicht over de Rotte.

De werkruimte op de begane grond met uitzicht op de
tuin en de directe omgeving.
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Ook achter het vrijstaande keukenblok heeft men een fraai uitzicht over de
woning en de omgeving.

De relatie met buiten is heel sterk door de vele schuifdeuren en terassen.
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