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u Als ik in één zin het werk van Ken Yeang zou moeten samenvatten dan is dat het realiseren van 

duurzame architectuur en stedenbouw door in harmonie met de natuur te bouwen. ‘Green Architec-

ture’ moet er ook groen uit zien, zegt Yeang en dat is in zijn werk ook werkelijk de groene leidraad.

Het is in dit opzicht opvallend dat het werk van Ye-

ang (actief als onderzoeker en publicist, architect, 

professor en veel gevraagd spreker) in Nederland bij 

slechts een kleine groep bekend is. Hij wordt weinig 

aangehaald in het duurzaamheidsdebat en ook naar 

aanleiding van de actuele focus op groene gevels — 

het verticale groen — kom je geen voorbeelden uit het 

werk van Yeang tegen. Zien we deze kleine Aziatische 

groenpionier (letterlijk) over het hoofd of is zijn werk, 

dat hoofdzakelijk in Azië is gebouwd, niet relevant 

voor de opgave waar wij, in Nederland, mee worste-

len? Om die vraag beantwoord te krijgen ben ik naar 

Yeang in zijn kantoor in London afgereisd.

Yeang in Nederland
Ken Yeang beheert naast zijn bureau in Kuala Lumpur, 

Maleisië, samen met Tengku Robert Hamzah in Londen 

het architectuurbureau Llewelyn Davies Yeang (sinds 

2005). Met Arup gevestigd in het statige Carlow House 

vlakbij Regent’s Park. Of dit statige park nog invloed 

heeft gehad in zijn ‘groene werk’ heb ik vanwege ernstig 

tijdstekort niet kunnen vragen. Gelukkig krijg ik binnen-

kort  —  22 mei  —  een herkansing als Yeang spreekt 

tijdens het seminar ‘Groen Licht’ in Villa Flora op de Flo-

riade in Venlo. Een uitgelezen kans, voor bewonderaars 

van zijn werk, en voor iedereen die kennis wil nemen van 

het gedachtengoed van deze bevlogen eco-architect.

De wortels
Om het veelomvattende werk van Yeang (een port-

folio van circa 200 gebouwde projecten), goed te 

begrijpen is een historische terugblik onontbeerlijk. 

Geboren in Maleisië in 1948 als zoon van welgestelde 

ouders, opgegroeid in een modernistische villa van 

een overzees werkende Nederlandse architect. De 

link met architectuur, in combinatie met ecologie, is in 

die ambiance geboren. In London studeerde Yeang 

aan de Architectural Association (AA)  —  vervolgens 

maakte hij de overstap naar biologie en ecologie. In 

1974 schrijft hij zijn dissertatie die, twintig jaar later, 

onder de titel ‘Ontwerpen met de Natuur; de ecolo-

gische basis voor architectonisch ontwerpen’ wordt 

gepubliceerd. 

Zijn architectuuropvattingen en studies  —  samen 

te vatten als ‘industriële ecologie’ — zijn tot op de 

dag van vandaag onveranderd gebleven; in een car-

rière die nu bijna 40 jaar omspant, werkt hij vanuit 

een natuurlijke ordenings- en systeemmethodologie 

(klimaattechnisch ontwerpen). Nu alom geroemd 

vanwege zijn vooruitziende blik, was dat bij de start 

van zijn loopbaan anders. Hij stuitte op  onbegrip en 

keerde terug naar Maleisië, om daar met zijn oude AA 

studiegenoot Tengku Robert Hamzah (lid van het Ma-

leisische Koninklijke Huis) een architectenbureau te 

beginnen. Het theoretische kader bouwt hij om tot een 

nieuw architectuurvocabulaire, het is het startpunt 

van een indrukwekkende carrière. Yeang verwierf in-

ternationaal bekendheid met zijn bioclimatic skyscra-

pers. In feite een verticale variant van de traditionele 

laagbouw van Maleisië, met zijn nadrukkelijke verwe-

venheid van groen en architectuur. 

The tropical Verandah City
Dat is ook het thema van zijn eerste boek ‘The tropical 

Verandah City’ (1986) waarin Yeang zijn visie geeft op 

de stedenbouwkundige uitbouw van Kuala Lumpur. 

Hij lanceert hier voor het eerst het principe van de 

groene, aaneengesloten ‘veranda’s’ die door de stad 

‘lopen’ en waarlangs voetgangers, beschut tegen zon 

en regen, zich kunnen verplaatsen. Als hij later, ge-

dwongen door grondschaarste in de uitdijende metro-

pool, zich vooral op hoogbouw moet gaan focussen, 

keert dat slingerend groene lint van veranda’s weer 

terug in het beeld van de bioclimatic skyscraper. Met 

die hoogbouw creëert Yeang een nieuw gebouwtype, 

met een vrij simpel uitgangspunt: enerzijds maximaal 

profiteren van en reageren op wisselende lokale kli-

matologische omstandigheden en anderzijds de ge-

bruikers op een passieve manier bescherming bie-

den  tegen die omstandigheden. Gebruik maken van 

zon, licht, lucht, water maar ook vocht en temperatuur, 

en de natuurlijke dynamiek van dagen en seizoenen,  

dat zijn de drivers van zijn eco architectuur. Dat was 
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een radicale breuk met de heersende opvattingen 

over hoogbouw in de tropen (en elders) die volledig 

vertrouwde op energieverslindende installatietech-

niek en die op geen enkele wijze reageerde op de 

lokale omstandigheden.

Solaris gebouw 
Nauw verwant met biomimicry hanteert Yeang in zijn 

architectuur ecomimicry als leidend principe. Eco-

mimicry berust op het imiteren van overlevings- en 

aanpassingsstrategieën van de natuur. Gebruik ma-

kend van deze strategieën ontstaat een ecosysteem 

waarin organische en niet-organische elementen van 

een gebouw zijn samengevoegd in harmonie met de 

natuur en waarin de gebouwmassa een minimale mi-

lieu-impact heeft. Exemplarisch voor deze strategie is 

Solaris, een recent project van Yeang waarin 40 jaar 

gedachtengoed en evolutie samenkomt. Solaris, on-

derdeel van het ambitieuze 30 hectare Fusionopolis 

project, waarvoor Zaha Hadid het masterplan maakte, 

heeft een gelaagde, terrasvormige structuur, en heel 

veel groen in en om het gebouw. Een toren van vijftien 

verdiepingen daalt neer en vervloeit met de groene 

omgeving. 

Duurzame maatregelen 
In het gebouw zijn diverse duurzame maatregelen en 

ingrepen doorgevoerd. Een greep:

•	 Beplante dakterrassen om zoninstraling te vermin-

deren.

•	 Diverse zonweringssystemen om directe straling te 

reduceren.

•	 Geïntegreerde PV-film.

•	 Natuurlijk geventileerd en dagverlicht atrium.

•	 Regenwateropslag voor irrigatie beplanting in com-

binatie met een grijswatersysteem.

•	 Afval scheidings- en recyclingssysteem.

•	 Hoog isolerende glasgevels.

•	 Zonneschoorsteen als lichtpijp door de toren heen 

om daglicht diep in de bovenste verdiepingen te 

brengen.

•	 Eco-cel, waar op de begane grond de groenspiraal 

de parkeerkelder in duikt en zo groen en licht onder 

de grond brengt.

Lineair park
Een 1,5 kilometer lang lineair park slingert zich om 

het gebouw als een groene spiraalvormige galerij (de 

veranda’s uit zijn vroege werk). Yeang ontwierp hier 

meer dan 8.000 vierkante meter gebouwgeïntegreerd 

landschap. Dat is meer dan de oorspronkelijke grond-

oppervlak. In dat gebouwgeïntegreerd landschap zijn 

meer dan 25 lokale plantensoorten verwerkt; ze vor-

men een natuurlijke biotoop die het binnenklimaat, de 

gezondheid van de gebruikers, maar ook de stedelij-

ke omgeving ten goede komt. Solaris kreeg de hoogst 

mogelijke duurzaamheidsgraad binnen Singapores 

duurzaamheidscertificeringsysteem  —  BCA Green-

Mark platinum. 

Seminar ‘Groen Licht’ 
Ken Yeang — door The Guardian aangewezen als 

een van de 50 ‘heroes of the planet’ — onderstreept 

met Solaris zijn unieke positie. Hij bewijst ook hier dat 

samenwerken met de natuur — en vooral veel leren 

van de natuur — leidt tot effectieve en efficiënte ar-

chitectuur. Op 22 mei komt Yeang naar het seminar 

‘Groen Licht. Trendsettende Groen en daglicht toe-

passingen in de architectuur’, in Villa Flora in Venlo. 

Ken Yeang is die dag keynote spreker. De vraag die 

ik in de aanhef van dit artikel stelde — of Yeang re-

levant is voor Nederland — en die in dit artikel impli-

ciet wordt beantwoord — komt dan uitgebreid aan de 

orde. Ook tijdens het architectuurdiner na afloop. t

www.knooppuntbouwenmetgroen.nl
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