Ingenieuze oplossingen creëren zelfvoorzienende villa

DE TOEKOMST IS NU

Het creëren van een woning op een weid uitgestrekt landgoed in de Achterhoek van 15 hectare
is al een uitzonderlijk project op zich. Er daarbij voor zorgen dat deze woning qua energie en
watervoorziening zelfvoorzienend is, is een uitdaging die architect Liong Lie van architectenbureau 123DV met verve op zich nam.
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Wie ‘Bridge House’ voor het eerst aanschouwt, merkt nauwelijks op
dat er in deze woning zoveel slimme installaties schuilgaan. Wie verder kijkt zal erachter komen dat achter de witte woonwereld waarin
kunst een belangrijke rol speelt een ware leverancier van duurzame
energie schuilgaat. Architect Liong Lie legt uit dat dát ook precies
hetgeen was wat de bewoners voor ogen hadden. “Het echtpaar
had interesse in een duurzaam huis. Het liefst totaal selfsupporting.
Zodat ze in de toekomst op geen enkele manier afhankelijk zouden
zijn van dure energiemaatschappijen bij het schaarser worden van
fossiele brandstoffen.” Het was dus al snel duidelijk dat er gewerkt
zou gaan worden met duurzame energie. “De villa maakt bijvoorbeeld gebruik van zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit
en daarnaast is er op het dak een waterleidingnet aangelegd. Dit
water wordt in de zomer verhit door de zon en opgeslagen voor
verwarming in de winter. In de winter wordt koud water opgeslagen
voor koeling in de zomer.”

Water en warmte
Naast deze ingenieuze manier van energieopslag zijn er verschillende
methodes gebruikt voor isolatie en het creëren van warmte. “De 37
meter lange glazen pui, die ervoor zorgt dat in alle vertrekken een
weids uitzicht is op het omliggende landgoed, is volledig uitgevoerd
in heat mirror glass. Een speciale techniek waardoor zonwering of
luifels niet nodig zijn terwijl alle ruimtes zijn op het zuiden gericht
zijn. Het glas heeft zowel aan de binnen- als buitenzijde een spouw

met folie, waardoor het warmte buiten houdt zoals een geïsoleerde
muur dat zou doen. Daarnaast is er in de woonkamer een leemkachel die zo’n 1000 kilo weegt. Deze massa absorbeert de warmte
van de haard die na het branden nog tot 48 uur warmte afgeeft
aan de leefruimte.” De villa is dus totaal gericht op opwekken en
behoud van energie. In totaliteit genereert Bridge House zelfs meer
elektriciteit dan het gebruikt en dus levert de woning energie aan het
net. Ook voor het watergebruik zijn er duurzame oplossingen gerealiseerd. “Er is een eigen bron waarin water en regenwater wordt
opgevangen en dan wordt gebruikt als spoelwater.”
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De bewoners willen graag oud worden in de beeldschone villa midden in de natuur. Ze anticiperen daarom graag op de toekomst. “Ze
zijn zich bewust van de toenemende hoeveelheid straling om ons
heen. Hoewel er nog niet wetenschappelijk is bewezen dat deze straling ziektes of andere gezondheidsproblemen kan veroorzaken, willen ze de straling in hun woning tot een minimum beperken en liever
voorkomen dan genezen. We hebben daarom een aardkabel in het
ontwerp opgenomen die de straling wegneemt.”

Uitzicht over het landgoed

“In deze situatie zorgt de terp
voor een beter zicht op het
totale landgoed vanuit de woning
en is er een duidelijke
verankering in de omgeving”
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Bridge House is gelegen op een landgoed van maar liefst 15 hectare.
De bewoners kochten deze grond van de gemeente onder de voorwaarde er een park van te maken dat grotendeels publiekelijk toegankelijk zou zijn. Hiervoor is een landschapsarchitect ingeschakeld
en zijn er 10.000 bomen aangeplant. De kunstminnende bewoners
creëerden er ook een beeldentuin. “Als architect was voor mij de
vraag: waar gaan we het gebouw, dat ten opzichte van het landschap zo klein is, precies plaatsen? Wat is logisch en hoe krijgt het
een duidelijke verankering in de omgeving?” Toen Liong Lie duidelijk
werd dat er voor de aanleg van het park over het hele landgoed 30
centimeter aarde werd weggehaald vielen de puzzelstukjes op zijn
plek. “Ik bedacht me dat al dit zand ook afgevoerd moest worden
met de bijkomende CO2 uitstoot die dat teweeg zou brengen. Dat
leek me niet stroken met de gedachte van de woning.” De oplossing
was helder. “Het zand hebben we gebruikt om een heuvel van te
maken. Waar in en óp de villa gebouwd zou worden.” Het concept

Door het gebruik van grote glazen wanden komt de natuur heel dichtbij

sloot aan bij Lie’s voorliefde voor het toepassen van woningtypes.
“Deze woning viel met het aanleggen van de heuvel onder het type
terpwoning. Normaal fungeerde de terp als middel om het water op
afstand te houden. In deze situatie zorgt het voor een beter zicht op
het totale landgoed vanuit de woning en is er een duidelijke verankering in de omgeving.” In de kunstmatig aangelegde heuvel werd
bovendien ruimte gecreëerd voor het onopvallend herbergen van
minder representatieve ruimtes zoals een garage, berging en de installaties van de woning.

Konijntjes in de schemering
Door uitvoerig met de bewoners van Bridge House te spreken kwam
architect Liong Lie tot de duurzame woning van hun dromen, of – zo-

als hij het zelf noemt – een maatpak. “Belangrijke aspecten voor de
bewoners waren behalve het duurzame aspect, het contact met de
omliggende natuur vanuit de woning, het realiseren van één lange
en brede centrale gang van waaruit alle vertrekken toegankelijk zijn
en daarnaast was het belangrijk dat de villa als een achtergrond zou
dienen voor de kunst die er komt te hangen en staan.” Het resultaat
is meer dan geslaagd. Door het gebruik van grote glazen wanden
komt de natuur heel dichtbij. “In de schemering zien de bewoners de
konijntjes lopen op de heuvel en er zijn zelfs reeën gezien.”

De volgende partijen hebben meegewerkt aan dit project:

123DV Moderne Villa's

ALL Service

Kunst en Licht

Keuken & Badkamerstudio Wehl

Sint-Jobsweg 30
3024 EJ Rotterdam
Tel: 010-4782064
www.123DV.nl
info@123DV.nl

Slabbecoornweg 38
4691 RZ Tholen
Tel: 0166-606483
info@allservice.nl
www.allservice.nl

Dorpsstraat 73-75
3732 HH De Bilt
Tel: 030-2201266
info@kunst-en-licht.nl
www.kunst-en-licht.nl

Nijverheidsweg 2
7031 BV Well
Tel: 0314-682380
info@studiowehl.nl
www.keukenstudiowehl.nl
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