
Uit 47 inzendingen koos de jury uit vier laureaten, waaronder het co-housingproject van
Anapneusis vzw waar acht gewezen daklozen terecht kunnen. Binnen een strikt budget werd
een duurzame nieuwbouw gerealiseerd met vier studio’s en een gemeenschappelijke ruimte
voor alle bewoners van de site. Na grondig onderzoek bleek een renovatie van het bestaande
gebouw niet haalbaar en werd er beslist om het te vervangen door een nieuwbouw.
 
Het gebouw werd opgetrokken volgens bio-ecologische principes. Dat betekent dat
materiaalkeuzes en energieconcepten zodanig gekozen zijn dat ze een minimale impact hebben
op de menselijke gezondheid en het milieu. De fundering bestaat uit een betonnen ringbalk die
werd gevuld met een schelpendek van circa 40 cm diep. Schelpen uit de Noordzee sluiten de
vochtige bodem af en houden de lucht erboven droog. Schelpen zijn als bouw- en
isolatiemateriaal bijzonder duurzaam en 100% recycleerbaar.
 
Het hoofdgebouw heeft een houtskelet dat werd ingevuld met kalkhennep en houtwolisolatie.
Kalkhennep is een natuurlijk mengsel van hennephout, hydraatkalk, mineralen en water. Het is
een lokaal geteeld restproduct zonder toevoeging van chemische stoffen. Het is heel energie-
efficiënt en gezond. Aan de binnenzijde werd de woning afgewerkt met een leempleister. 

Co-housingproject valt in de prijzen door innovatief
materiaalgebruik

Bis en Orde van Architecten – Vlaamse Raad lauweren renovatie met hennep,
leem en schelpen

Het co-housingproject van Anapneusis vzw in Schoten is één van de vier laureaten op
de Bis in Gent. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Bis samen met de Orde van
Architecten – Vlaamse Raad een architectuurwedstrijd. Dit jaar lag de focus op
circulariteit. Het renovatieproject naar ontwerp van Bruno Spaas Architectuur bv
charmeerde de jury omwille van de sterke focus op materiaalgebruik. De combinatie
van kalk en hennep voor de isolatie is "erg interessant." Voor de funderingen werden
schelpen gebruikt zodat het gebruik van beton tot een minimum beperkt kon worden.

Hennep en leem als isolatie
Kalkhennep en leem scoren zowel op vlak van geluidsisolatie als geluidsabsorptie zeer goed. Ze
zijn volledig herbruikbaar en zorgen daarenboven voor een dampopen constructie met een
natuurlijke vochtregulering en luchtzuivering. Daardoor volstaat een minimum aan technieken of
ventilatiesystemen om een aangenaam en gezond binnenklimaat te creëren met zeer goede
akoestische kwaliteiten.

Alle lichte invulwanden werden gemaakt met gipsvezelplaten, een alternatief voor
gipskartonplaten. Gipsvezelplaten bestaan uit een vermenging van cellulosevezels en gips
zonder toevoeging van andere bindmiddelen. Beide grondstoffen zijn recyclingproducten. 
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Juryverslag
Dit kleinschalige nieuwbouwproject focust volgens de jury heel sterk op materiaalgebruik en
speelt op dat vlak een voorbeeldrol. "De combinatie van kalk en hennep voor de isolatie in een
massiefhoutbouw is heel interessant. Schelpen voor de funderingen zijn vernieuwend en maken
dat het gebruik van beton tot een minimum beperkt kan worden", klinkt het. 

Het materiaalgebruik samen met de geothermie en zonne-energie maken dat de milieu-impact
van de woning heel laag is. Het compacte volume met een buitentrap is energie-efficiënt.

Bovendien vervult deze woning een interessante sociale functie. "Het is meer dan een gewone
eengezinswoning. Het co-housingprincipe is een inspirerend voorbeeld van hoe wonen er in de
toekomst zou kunnen uitzien. De inplanting in de groene rustgevende omgeving – en niet
onbelangrijk: op een perceel waar tevoren al een woning stond – maakt dat de bewoners er
helemaal tot rust kunnen komen. Het verhaal van dit bouwproject klopt helemaal."

Over de architectuurwedstrijd
De jaarlijkse architectuurwedstrijd in het kader van Bis, bouw- en interieursalon is een belangrijk
onderdeel van de beurs die plaatsvindt in Flanders Expo in Gent. De wedstrijd vindt sinds 2009
plaats met de steun van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad. Met thema’s als ‘Energie- en
mobiliteit’ (2016), ‘Inbreiding als happy living’ (2017) en ‘Herbestemming’ (2018), ‘Sharing’ (2019)
kiest de wedstrijd telkens voor actuele onderwerpen en maatschappelijke relevantie. Dat is dit
jaar niet anders. Met de bedoeling het grote publiek te inspireren kiest BIS deze editie voor het
thema circulariteit.

De keuze voor circulariteit is natuurlijk geen toeval. Zo’n 38 procent van de Belgische afvalberg
komt uit de bouw. Tegelijk worden nieuwe materialen schaarser en duurder, haperen
toeleveringsketens en is er flink wat onaangeroerde leegstand. Hoog tijd dus om
toekomstgericht te bouwen.

De Bis-architectuurwedstrijd 2022 ging daarom op zoek naar projecten die inzetten op circulair
bouwen en daardoor een positieve impact hebben op het milieu. Dat betekent bouwprojecten
waar rekening wordt gehouden met de hele levenscyclus van het gebouw. Dat gaat dan over de
bouwmaterialen: zijn die milieuvriendelijk, CO2-neutraal, worden oude materialen hergebruikt?
Maar ook over bouwmethodes: is het pand structureel en conceptueel zo gebouwd dat het op
termijn bijvoorbeeld een andere bestemming kan krijgen? Is het pand demonteerbaar op het
einde van zijn levenscyclus zodat de materialen hergebruikt kunnen worden? Circulariteit gaat
over impact op het milieu, dus ook over de inplanting van een pand in de natuurlijke omgeving,
over de energieprestaties van het pand én het energiegebruik tijdens de bouw.

http://www.architect.be/


Overtuigende en inspirerende voorbeelden van circulariteit
De milieu-impact van het bouwproject 
Een slim en zuiniger gebruik van hulpbronnen en materialen

De jury had dus heel wat om rekening mee te houden tijdens de beoordeling van de 47
inzendingen van uiteenlopende residentiële en niet-residentiële projecten. Sommige daarvan
werden al gerealiseerd, andere zitten nog in de conceptuele fase. Dat er zoveel inzendingen zijn,
stemt de jury hoopvol. Het toont aan dat circulariteit in de bouw echt leeft.

Gezien het thema van de wedstrijd had de jury bij de beoordeling van de inzendingen bijzondere
aandacht voor: 

De jury bestond dit jaar uit Stijn Brancart, ir. architect, assistent professor structureel ontwerp
aan de TU Delft, expert circulair bouwen, Isabelle Du Pré, ir. architect, head of development bij
Upgrade Estate, Philippe De Brabanter, technisch adviseur met focus op circulair bouwen bij Van
Dessel Insurance Brokers en Marc Hendrickx, ir. architect, ondervoorzitter Orde van Architecten
– Vlaamse Raad, als waarnemend jurylid.

Praktisch

weekdagen: 13u tot 18.30u
weekenddagen: 10u tot 18.30u
Nocturne: vrijdag 14 oktober van 13u tot 23u

Online: 7 euro
Aan de kassa: 13 euro

Bis loopt van 8 tot en met 16 oktober 2022 in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9000 Gent.
Openingsuren:

Tickets:

Perscontact

David Acke: 0472 90 12 48

Evelyn Demey: 0472 90 89 29

Voor accreditatie en inplannen interviews

Voor inhoudelijke vragen over de beurs


