
HEILZAME KRINGLOPEN EN HET VAK VAN DE RUIMTELIJK VORMGEVER

In hoeverre kan het denken in heilzame kringlopen van invloed zijn op de 
invulling en uitwerking van ruimtelijke ontwerpen?
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De benadering van de stad als ecosysteem staat de 
afgelopen jaren steeds meer in de 

belangstelling. In deze benadering wordt natuur aan 
de ene kant gezien als fysiek element in de stad 

(groene stad, verbetering leefklimaat) aan de 
andere kant als metafoor voor de werking van de 

stad, een stad die zich dus ook gedraagt als 
ecosysteem, ofwel organisme waarin allerlei 

‘stromen’ plaatsvinden. Het denken in duurzame uit-
wisselingen van warmte, energie, afval, water, (bio)

gassen en CO2 wordt al breed ingezet in 
moderne voedselproducerende kasgebieden, maar 
deze logica vind steeds vaker voet aan de grond bij 

het vak van de ruimtelijk vormgever.
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Nagakin capsule tower
Kisho Kurokawa



De metabolisten wilden door de bouw van flexibele 
megastructuren het explosieve groeiproces in go-

ede banen leiden. Een centraal thema was dan ook 
het streven naar een dynamische architectuur en 
stedenbouw die mee zou kunnen groeien met de 

ontwikkeling van de moderne maatschappij.  

De toren bestaat uit losse componenten, prefab 
capsules die dienen als huis of kantoor en die aan 
een soort ruggengraat zijn gehangen. Het ontwerp 
heeft futuristische kwaliteiten en ziet eruit alsof het 

inderdaad flexibel mee kan groeien met de behoefte 
van de stad, door er eenvoudig enkele capsules 

aan toe te voegen of af te halen.  



AFC Prinsenland - Studio Marco Vermeulen



AFC Prinseland van studio Marco Vermeulen gaat 
over de landschappelijke inpassing van een glastu-

inbouwgebied van het Agro & Food Cluster.
Het idee om het AFC door middel van grondlicha-
men te voorzien van een groen landschappelijk 

uiterlijk. De hiervoor benodigde grond is afkomstig 
van de suikerfabriek die jaarlijks circa 80.000 m3 

bietengrond als restproduct heeft. Het doel van dit 
groene landschap is niet om het AFC te verbergen, 
maar om de overgang te verzachten tussen de kas-
sen en bedrijfshallen en het horizontale, West-Bra-
bantse landschap. Het groene landschap smeedt 

de bebouwing van het AFC als het ware aaneen tot 
een landschappelijke eenheid.



Restproduct bietengrond uit de suikerfabriek gebruiken voor het creeeren van het landschap





Seawater Greenhouse Tenerife, 1992



Het Seawater Greenhouse is een ontwerp voor een 
kas in droog voedselarm gebied, geinspireerd op 
een proces uit de natuur. Ze zijn hierbij uitgegaan 

van de namibische zandkever, die leeft in de woes-
tijn en die met zijn huid s’nachts condens aantrekt 
zodat hij aan het eind van de nacht schoon drink 
water heeft. Ze hebben dit gegeven vertaald naar 
de architectuur van het seawater greenhouse. Ze 

zijn tot de ontdekking gekomen dat ze met de keuze 
voor poreus karton als bouwmateriaal het juiste 
groeiklimaat kunnen bereiken voor de gewassen 

in de kas. Door het zoute water op te warmen met 
het zonlicht, condenseert het en wordt er op deze 
manier schoon water gewonnen. Doordat de con-
dens  zich verspreidt over de voedselarme omgev-
ing zag je na verloop van tijd de bodem veranderen 
in een  voedselrijk gebied met een grote diversiteit 

aan gewassen en planten.



Het natuurlijk proces van de namibische zandkever



Principes vertaald in architectuur en materiaal



Pyrolyse WKK 
Architecten van Mourik



Midden in het bos op de campus van de Universiteit 
Twente maakte architecten van Mourik het ontwerp 
voor een pyrolyse-WKK. In dit gebouw zal door ver-
branding van pyrolyse-olie elektra en een deel van 
de warmte voor de campus op een CO2 neutrale 
manier opgewekt worden. Pyrolyse-olie is kunst-

matig verkregen olie uit biomassa, zoals het snoei-
hout van de campus, deze zal in Hengelo worden 
geproduceerd. De L- vorm verbeeldt het lineaire 

proces van de verbranding van pyrolyse-olie. In de 
liggende balk (lange zijde van de L-vorm) wordt py-
rolyse olie omgezet in warmte en elektriciteit, in de 
toren (korte zijde van de L-vorm) worden de rook-
gassen afgeblazen en gefilterd. De geproduceerde 

warmte en elektriciteit worden ondergronds ge-
distribueerd over de campus. De gelaste huid van 

dikke Cortenstaal platen is constructief en houdt het 
geluid van het pyrolyse proces binnen. Binnen een 
aantal jaar zou het concept zich kunnen uitbreiden 
waarbij er een familie van paviljoens ontstaat die 

ondersteuning kunnen dienen aan dit proces 
waarbij de pyrolyse-olie op de campus zelf kan 

worden geproduceerd.



Heilzame kringloop



Vormgeving aangepast aan programma



Duurzaam met de omgeving



Uitbreidingsplannen voor de toekomst


