
Bouwen in de toekomst 



Waar gaat bouwkunde / architectuur 
over ?  



 



Bouw tot 1900 



Bouwen voor 1900 



1887 en 1889  



Bouw na 1900 



 

http://www.fotoleren.nl/component/bronnenbank/?view=bronnen&tmpl=iframe&start=189960
http://www.bouwonderwijs.net/ARCHI~Fkast/Verzamelde-Projecten/5_Overdiep/geschiedenis.htm
http://historianet.nl/3000-bouwvakkers-werken-samen


 



Bouwen na 1950 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pieterboersmaphotography.com/album2/bijlmer/slides/bouw Groeneveen Bijlmermeer 06-1970.1670-32.html&ei=mmlUVc_SOMPaUeWXgbgH&psig=AFQjCNEplNnxfRoLESDOO6eBLGq19UqzwQ&ust=1431681690675923


Bouwen na 1950 

 

1958 



Na 2000 



Bouwen in de toekomst 

• Beperk de vraag / de behoefte 
 

• De behoefte duurzaam realiseren 
 

• Realisatie zo duurzaam mogelijk 



Beperk de vraag 

• Nieuw vastgoed 

• Nieuwe bouwgrond 

• Bouwmaterialen 

• Energie 





Bouw duurzaam 

• Duurzaam vastgoed 

• Duurzame locatie 

• Schone bouwmaterialen 

• Schone energie 
 
 



• Nul (fossiele) energie 
• Nul materialen(verbruik) 
• Nul land(gebruik) 
• Nul water(vervuiling) 
• Nul lucht(vervuiling) 

 

Wat als we zo zouden bouwen 



Ecosysteemdiensten leverend 



One Planet Foundation – Eco-Villa-concept 



Realiseer de bouw zo duurzaam mogelijk 

• Vastgoed verduurzamen 

• Bouwgrond reversibel maken 

• Bouwmaterialen recyclebaar, herbruikbaar 

• Niet duurzame energie zo efficiënt mogelijk 
 



H ONE 







Duurzame materialen 











Meer sloop, hergebruik& recycling 

 



ARCHITECTURE 2012 



Reuse herbestem transformeer 

 



Passieve & zelfbouw 



Minimaliseer 

 



Strobalen huis 



Autarkisch bouwen 

 



Amfibisch bouwen 



Natuurlijk isoleren 



Gezond klimaat / energie oogsten 



Energetisch gebouw 



Nul energie = maximale complexiteit 



Energie van de gevel 



Energie uit de gevel 



Energie uit de gevel 

 



Innovaties in de gevel 

 



Groenhorst college Twello 



Innovaties in de gevel 

 



Bouwen in componenten 



Bouwen in componenten 



Bouwen in componenten 

 



VAN DROMEN NAAR DOEN 



3D PRINTEN IN DE BOUW 
 

S  Losse onderdelen 
  
 

M  Kleine elementen 
  
 

L  Grote elementen 
  
 

XL  Totale (rij)woningen 
  



https://www.youtube.com/watch?v=FsUGdskdofw 





De 3D-printer is 6,6 meter meter hoog, 10 meter breed en 40 meter lang. De grote 
onderdelen van het pand zijn gemaakt in de fabriek in Shanghai. Op de lokatie zelf zijn ze 
met stalen verbindingsstukken in elkaar gezet. Volgens Win Sun bespaart de 3D-geprinte 
flat 20 tot 60 procent bouwafval en is de productietijd 50 tot 70 procent lager. Daarnaast 
zou het bouwproces tot 80 procent op arbeidkosten besparen. 
WinSun bouwde vorig jaar al tien huizen met de 3D-printer. 

Anders dan het Chinese record, bouwen de Amsterdammers wel ter plaatse, maar de 
bouw neemt aanzienlijk meer tijd in beslag. 



DE PRINTER 



HET MATERIAAL 



   CONSTRUCTIE & BOUWTECHNIEK 



   CONSTRUCTIE & BOUWTECHNIEK 



SMART BUILDINGS 



PUBLIC EXPO 



WAT IS DE IMPACT OP DE BOUW? 

  2014                                                              20... 

S L/XL 





Materiaal innovaties 

 



Compenseer groen 

 











Leren van de natuur 

• Je gebruikt uw kelder als warmtewisselaar, uw 
trapgang is de centrale schoorsteen van uw 
huis, en bovenaan steek je ventilatieroostes. 

Je gebruikt uw kelder als warmtewisselaar, uw trapgang is de centrale schoorsteen 
van uw huis, en bovenaan steek je ventilatieroostes. 



Wuhan Energy Flower     Soeters Van Eldonk  

 

http://2.bp.blogspot.com/-yswdeWQuvpU/Tl9UGMqvMoI/AAAAAAAAAUE/kKz4zw25AZw/s1600/lotusbloem.jpg






Integrating ecology and building 





Na 2020 

 



Na 2020 

 



Na 2020 

 



Na 2020 

 



 



Toekomst 

 



 



 








