Ecologisch biobased
bouwen
Shai van Vlijmen van NarrativAarchitecten is koploper
op het gebied moderne, biobased architectuur. Dat
komt terug in al zijn ontwerpen en 'is de enige echte
duurzame manier van bouwen', zegt Van Vlijmen.
Elke woning heeft een eigen karakter. Samen met
zijn opdrachtgevers zoekt hij naar een verhaal, een
narratief dat als een rode draad alle onderdelen van
het ontwerp verbindt.
Zongericht ontwerpen
Biobased ontwerpen en bouwen is meer dan alleen
het materiaalgebruik' , zegt Shai . 'Zeker als je kijkt
naar het totale beeld en de levenscyclus van een huis
en niet alleen naar een aspect zoals energieverbruik.
Een belangrijk aspect is zongericht ontwerpen . Goed
integreren op de locatie en de context, uitzicht, licht en
lucht zijn kernbegrippen . De functionaliteit, circulatie
en ruimtelijke ervaring komen dan in balans met de
esthetische aspecten.'

Recyclebare materialen
Shai : 'Mijn uitgangspunt is zoveel mogelijk gebruikmaken
van de natuur zoals het natuurlijke licht, passieve
zonne-energie, nachtventilatie enzovoort. Op deze
manier heb je minder energie nodig om je huis te verwarmen of te koelen, minder kunstmatige verlichting
en minder geforceerde ventilatie. Een houten woning
heeft veel mogelijkheden en voordelen met betrekking
tot duurzaamheid en energiebesparing . Ecologische
dampopen houtskeletbouw (eco-HSB) wordt de laatste
jaren vaker toegepast, maar massieve houtenwanden
zoals kruislaaghout (Cross Laminated Timber - CLT) en
houtstapel bouw (Iogs) behoren ook tot de mogelijkheden .

De voordelen van houtskeletbouw
Ook esthetisch biedt houtskeletbouw veel flexibiliteit
en voordelen als je je huis een warme en aangename
look wilt geven . De wanden, vloeren en daken vormen
samen de totaal constructie van het huis. Daarnaast is
houtskeletsysteembouw een droge en gezonde manier
van bouwen. Alle onderdelen komen perfect op maat
uit de fabriek en zijn lichter en gezonder dan andere
prefabsystemen zoals betonbouw. En natuurlijke bouwmaterialen kosten minder energie om te produceren ,
hebben geen ingewikkelde chemisch processen nodig en
de CO 2-footprint is heel klein of zelfs negatief. Dat is voor
het milieu en de mens positief.' Meer weten over het werk
van NarrativA architecten : zie pagina 105.

NarrativA architecten
Moderne biobased
architectuur met een verhaal

NarrativA architecten is een koploper op het gebied van
biobased bouwen: moderne en gezonde biobased
architectuur. Een NarrativA woning straalt rust en warmte
uit en heeft een uitstekend leefklimaat, waar kinderen
gezond in op kunnen groeien en waarin men samen oud
kan worden.
De oprichter, architect Shai van Vlijmen, hecht veel
belang aan het ontwerp en de beleving ervan i.c.m. de
juiste techniek. Ecobouw is niet beperkt tot een bepaalde
stijl, alles kan: modern of traditioneel, strak of organisch.

Biobased villa - Driemond, Amsterdam Zuidoost

‘NarrativA architecten is gespecialiseerd in houtbouwsystemen en maakt gebruik van natuurlijke isolatiematerialen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid. Voor ons zijn de ecologische aspecten
van ontwerpen en bouwen geen nieuwe trend of mode,
maar een weloverwogen en bewuste keuze. Elk succesvol ontwerp maakt gebruik van passieve zonne-energie,
dampopen constructies en warme, natuurlijke materialen. De installaties worden zorgvuldig gekozen en gecombineerd tot een milieuvriendelijk en energiezuinig
huis met een behaaglijk binnenklimaat. Een biobased
woning voelt bij binnenkomst warm, gezond en behaaglijk aan. Hier kunt u echt “thuis” komen.
Open keuken en eethoek met vide voor meer uitzicht en lichtinval

Het hele traject van schets tot oplevering is bij ons
altijd in handen van dezelfde architect. Op deze manier
kunnen individuele wensen optimaal vorm krijgen. Zo
worden de belangen van de opdrachtgever in het oog
gehouden en leveren we maatwerk met de beste prijskwaliteitverhouding. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van biobased bouwen, kom dan naar een van
onze lezingen, schrijf je in voor de nieuwsbrief of maak
vrijblijvend een afspraak voor een oriëntatiegesprek.’
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Biobased villa - Driemond
Prijsindicatie ontwerp- en bouwkosten: ± € 395.000,- (incl. btw).
Vloeroppervlak: 195 m2 BVO. Inhoud woning: 654 m3.
Constructie: dampopen houtskeletbouw. Gevelmateriaal: houten
betimmering (open gevelbekleding), triple glas en stucwerk.
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