
D Duurzaamheid
Active House

door
fotografie
publicatiedatum
AWM editie

: Atto Harsta/Aldus bouwinnovatie
: Velux Group, WVTTK Architecten
: 3 mei 2011
: 41

de architectuur voorbij
nummer 41 6e jaargang april/mei 2011 — ! 15,–

Architectenweb Magazine
Ongewenst Justitiepaleis Contract 
DBFMO Zachte waarden Active House 
Romantiek J Henry Fair Transformatie
Dutch Health Tec Academy Tot op het
bot DoggeRIJ Waterbuffer Groendaken
Interview Doepel Strijkers Architects



66 — AWM 41

In het recent opgele-
verde LichtAktiv Haus 
in Hamburg zijn dag-
lichtopeningen in ruime 
mate toegepast.
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In de huidige bouwpraktijk interpreteren op-
drachtgevers duurzaamheid vaak als CO2- en 
energiereductie. Deze overmatige focus op energie 
levert een onacceptabele versmalling van het 
begrip duurzaamheid op. Het realiseren van een 
energieneutraal gebouw is relatief eenvoudig in de 

zin dat we alle techniek in huis hebben om ener-
gieneutrale of zelfs energieleverende gebouwen te 
realiseren. Energieneutraal bouwen heeft echter 
geen zin als het niet resulteert in comfortabele, 
gezonde en vitaliserende gebouwen voor haar 

voor zachte waarden?

 D
Duurzaamheid
Active House

In naam van duurzaamheid worden 
gebouwen gerealiseerd waarin mensen 
niet meer dan meewerkende, soms zelfs 
lijdende voorwerpen zijn. Het woord 
‘gebruiker’ vooronderstelt daarentegen 
een actieve rol. Met de ontwikkeling van 
de Active House-visie krijgt de architect 
een middel in handen om mensgericht én 
duurzaam te bouwen.

Tekst Atto Harsta/Aldus
bouwinnovatie

gebruikers. De opgave is dus in de eerste plaats 
niet een technologische, maar een ontwerpopgave.
 In de Energie Prestatie Norm (EPN) wordt op 
basis van gestandaardiseerd gebruikersgedrag een 
integrale beoordeling van de energieprestatie van 
een gebouw berekend, terwijl deze ‘standaardper-
soon’ helemaal niet bestaat. Een EPC geeft dan 
ook niets meer dan een rekenkundige waarheid, 
die weinig met feitelijk energieverbruik te maken 
heeft. Juist door te focussen op bijvoorbeeld EPC 
worden gebruikers genegeerd.

GEBRUIKER CENTRAAL

In de afgelopen twee jaar zijn in de ons omrin-
gende landen de eerste woningen op basis van 
de Active House-visie gerealiseerd (Zie onder 
andere AWM 38: ‘Niet geven, maar nemen’). 
Hét onderscheidende aspect van dit concept is 
juist de aandacht voor de mens. Binnen deze visie 
worden aspecten als energie, daglicht, duurzame 
materialen en een gezond binnenklimaat op een 
holistische wijze benaderd, altijd met de mens als 
vertrekpunt.
 De reden waarom juist architecten zich heel 
bewust met integrale mensgeoriënteerde duur-
zaamheid moeten bezighouden is simpel: als zij 
het niet doen, doet niemand het. De rekensom 
van het (theoretisch) energieverbruik of een hoge 
waardering in de vorm van een label mag voor een 
ontwerper geen reden zijn om de gebruiker uit het 
oog te verliezen. Active House biedt geen kant-en-
klare oplossingen, maar verleent de opdrachtgever 
en ontwerper een kader om tegelijkertijd over ar-
chitectuur, materiaal, mens en energie te denken. 
Vanaf het schetsontwerp kunnen zodoende keuzes 
worden gemaakt en beoordeeld. Het dwingt ont-

—
De mens mag niet door 
rekensommen en labels 
op de achtergrond raken
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House of Tomorrow 
Today. Streksel,  
Nederland

Bij het House of Tomorrow Today HoTT, 
ontworpen door WVTTK Architecten, 
komen de uitgangspunten van Active 
House en Slimbouwen bij elkaar. Het 
doel is om een woning te realiseren 
die materiaale!ciënt, energieneutraal, 
adaptief én gericht op het welzijn van de 
gebruiker is. Dat vraagt een verregaande 
integratie van alle bouw disciplines.

werpers bovendien innovatieve oplossingen  
te bedenken die in het belang van gebouw én  
mens zijn.
 Een andere belangrijke vernieuwing van de 
strategie van Active House is de erkenning dat het 
onmogelijk is om voor elk duurzaamheidaspect de 
hoogste waarde te halen. Het gaat erom de juiste 
balans tussen verschillende thema’s te vinden. Er 
zitten nu eenmaal tegenstrijdigheden in gebouwen: 
wat goed is voor het binnenklimaat, kan minder 
gunstig zijn voor het energieverbruik bijvoorbeeld.

NEDERLANDSE VERSIE

Momenteel wordt er gewerkt aan de Nederlandse 
Active House-criteria. Het definiëren en waarde-
ren van zogenoemde ‘zachte waarden’ is daarbij 

een bijzondere uitdaging. Het omschrijven van 
daglichttoetreding is hiervan een voorbeeld. Men-
sen waarderen (bewust en onbewust) de aanwe-
zigheid van daglicht. Toch is het moeilijk in het 

algemeen te zeggen wanneer het binnenvallende 
daglicht ‘voldoende’ is voor goed zicht, voor onze 
gezondheid en psychisch welbevinden en voor de 
ruimtelijke beleving. Het in kaart brengen van dit 
soort aspecten en hun onderlinge verbanden en 
tegenstrijdigheden zal architecten direct in staat 
stellen om keuzecriteria te overzien. Binnen de 
drie centrale thema’s energie, binnenklimaat en 
omgeving zal vervolgens ruimte ontstaan om para-
metrisch te ontwerpen en prioriteiten toe te ken-
nen. Zo kan het mogelijk zijn dat het ene Active 
House-project volledig op daglicht focust, terwijl 
in een ander project aan het gebruik van duurzame 
materialen maximale prioriteit gegeven wordt. 
Op alle fronten blijven bovengemiddelde criteria 
van kracht én is een energieneutrale prestatie een 
voorwaarde.
 Bij de verdere uitwerking van de Active 
House-criteria tot een ‘fysieke’ vorm moeten 
bekende valkuilen omzeild worden. Als men niet 
oppast, wordt met de beste bedoelingen toch weer 
een nieuwe scorelijst gecreëerd. Een discussie over 
het falen of functioneren van bestaande labels 
gaat te ver, maar het is een feit dat in de praktijk 
het werken met labels een onbedoeld e"ect heeft. 
Het behalen van een score wordt veelal een doel 
op zich. Het doel van Active House moet zijn: het 
opstellen van criteria die de kwaliteit van wonen, 
werken en recreëren in het toekomstige gebouw 
daadwerkelijk zullen bevorderen. Of dit doel 
behaald is, kan alleen in de praktijk beoordeeld 
worden. Dit vergt een mentaliteitsverandering, 
maar het maakt het concept des te sterker.

—
Active House beziet per 
project welke criteria 
prioriteit moeten krijgen
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LichtAktiv Haus. 
Hamburg, 
Duitsland
In het recent opgeleverde LichtAktiv Haus 
in Hamburg spelen daglichtopeningen een 
belangrijke rol. Het betreft een transfor-
matie van een relatief gesloten bestaande 
woning naar een open aaneenschakeling 
van daglichtovergoten ruimtes. 
 Een centrale vide met bovengelegen 
dakopeningen maakt het mogelijk om 
door natuurlijke trek de gehele woning te 
ventileren. Op basis van monitoring van 
temperatuur, CO2-concentratie, relatieve 
luchtvochtigheid en buitenklimaat worden 
de dakvensters automatisch geopend en 
gesloten. Het systeem is zodanig ingericht 
dat de installaties kunnen anticiperen op 
gebruikers, die een extra raam of zonwering 
openzetten. De komende zomer zal uitwij-
zen in hoeverre dit systeem in de praktijk 
functioneert.

Home for 
Life. Lystrup, 
Denemarken
De Active House-visie is voor het eerst in 
de praktijk gerealiseerd met het pro-
ject ‘Home for Life’. De resultaten van 
een jaar monitoring tonen aan dat het 
energetische doel – in veertig jaar volledig 
energieneutraal – haalbaar geacht moet 

worden. Het project laat bovendien zien 
dat een dergelijke doelstelling net zozeer 
een architectonische als een bouwtech-
nische opgave is. Zo zijn bijvoorbeeld in 
elke verblijfsruimte op twee oriëntaties 
ramen gepositioneerd tot een totaal van 
40% van het BVO (tweemaal meer dan 
wat gangbaar is). Controle over licht, 
buitenlucht en uitzicht kan hierbij zowel 
vraaggestuurd als handmatig plaatsvin-
den via een intelligent gebouwbeheers-
systeem.

 D
Duurzaamheid
Active House

ACTIVEREN

Van een Active House-woning in Aarhus is na 
ingebruikname een jaar lang de energiehuishou-
ding in kaart gebracht. De woning bleek (nog) niet 
energieneutraal te functioneren door “overmatige 
aanpassing van de regelsystemen door de bewo-
ners”, aldus het evaluatierapport. Mensen hande-
len niet altijd energie-e!  ciënt, zeker niet als dit ten 
koste gaat van uitzicht en daglichttoetreding. De 
refl ex om de mens vervolgens de regie uit handen 
te nemen is hardnekkig. Er moet lering worden ge-
trokken uit deze testcase, zodat comfort en energie-
reductie kunnen samengaan. Techniek en gebouw 
moeten de gebruiker tot dienst zijn.
 In de bouw geldt dat wat meetbaar, commu-
niceerbaar en fi nancieel te onderbouwen is, ook 

direct ‘waar’ is. Alles wat niet hard en objectief 
meetbaar is, dreigt hiermee in de verzakelijking 
van duurzaamheid minder aandacht te krijgen. Ge-
zonde, mensvriendelijke gebouwen moeten echter 
ontstaan dankzij duurzame ambities, niet ondanks. 
Active House zal zich hopelijk ontwikkelen tot een 
middel waarmee de individuele gebruiker geacti-
veerd wordt en waarmee het welbevinden van de 
gebruiker weer hoog op de agenda komt. Hiermee 
kan de architect zich hardmaken om duurzame 
kwaliteit te realiseren.—

Aldus bouwinnovatie houdt zich bezig met de realisatie 
van duurzame innovaties in de bouw. Aldus is betrok-
ken bij het vertalen van de Active House-visie naar de 
Nederlandse bouwpraktijk.
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