*
Bioﬁlie
Het is een woord dat ineens vaak opduikt
als het over design en architectuur gaat.
Maar wat betekent het eigenlijk?
En wat hebben we eraan?

W

aarschijnlijk kent u
Fallingwater
van plaatjes.
De in 1935
gebouwde villa in de heuvels van
Pennsylvania werd gebouwd op
een actieve waterval, in complete
harmonie met de natuur. Niet
alleen met het water, maar ook
met de bomen rondom, de lucht
en het licht. Het wordt beschouwd
als een van de meesterwerken van
de Amerikaanse architect Frank
Lloyd Wright. Misschien wel hét
voorbeeld van wat we nu ‘biophilic
architecture’ noemen, een term
die de Nederlandse architect Boris
Zeisser vertaalt als ‘het ontwerpen
in en met de natuur’.
Zeisser bracht in 1988 een
bezoek aan Fallingwater, voordat
hij aan zijn studie aan de TU Delft
begon, en was verkocht. Later
werd hij met zijn bureaus 24H en
daarna Natruﬁed Architecture een

*) Bioﬁlie: ontwerpen
in en met de natuur.
Foto links: The Spheres,
groene biotoop op Amazoncampus in Seattle.
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van de voorlopers van biophilic
design. Zeisser bouwt resorts op
exotische plekken als Thailand en
het Caraïbisch gebied, die opgaan
in het vaak toch al sensationele
omringende natuurschoon.
Maar ook in Nederland, waar
‘natuur’ een betrekkelijk begrip
is omdat bijna alles is aangelegd,
probeert hij plekken te ontwerpen
waar mensen zich verbonden voelen met de natuur. Misschien wel
juist hier, waar de verstedelijking
oprukt en we in al die stenigheid
bijna zouden vergeten waar we
vandaan komen. Biophilic design
is ontwerp dat ons herinnert aan
onze biologische oorsprong, en
een beroep doet op onze oerinstincten. Door de toepassing van
natuurlijke materialen, bijvoorbeeld, of door veel groen naar
binnen te halen, of zo te ontwerpen dat er zicht is op de planten en
bomen buiten.
Want, zo zeggen de aanhangers,
mensen zijn gelukkiger, gezonder
en productiever in leefomgevingen waar moeder natuur aanwezig
is. Zelfs de suggestie van natuur
heeft effect. Zeisser: ‘De balkons
van een socialewoningbouw-
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Door Elsbeth Grievink

Sociale woningbouw
in de wijk Hatert, in
Nijmegen. De zon
vormt een patroon.

complex in Nijmegen hebben we
bijvoorbeeld laten perforeren in
een patroon dat is afgeleid van de
nerven van een blad. Als de zon
door de gaatjes valt, verschijnt
dat patroon op de vloer. Het zijn
soms dit soort kleine ingrepen die
onze relatie met de natuur warm
houden.’

Gladde omgevingen

Onlangs werd Hotel Jakarta, in
Amsterdam, genomineerd als
Beste Gebouw van het Jaar, door de
Branchevereniging Nederlandse
Architectenbureaus. Het energieneutrale hotel is ontworpen door
architectenbureau SeARCH en
een mooi praktijkvoorbeeld van
de bioﬁele designbenadering. Het
architectenbureau werkte samen
met de Hortus Botanicus en het
Tropenmuseum om een hotel
van hout te ontwerpen, met in het
hart een tropische binnentuin, vol
metershoge palmen, bananenbomen, klimplanten en kleurrijke
bloemen. Wie binnenkomt waant
zich in een Javaans oerwoud. Dat

In het hart van het hotel is een tropische
binnentuin, vol metershoge palmen
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komt niet alleen door al dat imposante groen, maar ook doordat er
met inzet van hoogteverschillen
en houten lamellen een spannend
spel van licht en ruimte gecreëerd
is. Dat is een belangrijk element
in het bioﬁele designdenken:
de habitat van de mens is niet
kaarsrecht en symmetrisch, maar
grillig, onoverzichtelijk en vol
verschillende texturen. Want zo is
de natuur.
Toch spenderen wij mensen
veel tijd in witte, gladde omgevingen, waar ‘empty desk policies’
van kracht zijn. Dat is ook het
geval bij het Amerikaanse internetbedrijf Amazon, maar daar
hebben ze er iets op bedacht. De
medewerkers in Seattle hebben
hun eigen regenwoud gekregen,
in de vorm van The Spheres. Deze
drie immense, glazen bollen, midden op de campus, fungeren als
groene biotopen, waar niet alleen
Amazon-medewerkers, maar ook
bezoekers van buiten terechtkunnen voor wat lucht, letterlijk en
ﬁguurlijk. Ze kunnen er vergaderen, lunchen of wandelen tussen
ruim veertigduizend planten- en
boomsoorten, waaronder zeer
zeldzame. Er zijn watervalletjes
en nevelinstallaties, er is een picknickbar en zelfs een ‘bird nest’,
om hoog, droog en ongestoord
te kunnen vergaderen, tussen de
tropische planten.
Als mensen beter gedijen
in omgevingen die een relatie
hebben met de natuur, zouden

MAAK JE KANTOORTUIN
OF HUIS BIOFIEL

1. materialen zoals hout,
Kies voor natuurlijke

steen en riet. Verwelkom
onbewerkte materialen,
zoals ruwe boomschors.

2. en geef ze de ruimte.

Neem planten en bloemen

3. de zichtlijnen. Zorg dat
Besteed aandacht aan

je in de verte kunt turen.

4. om je terug te kunnen trekCreëer beschutte hoekjes,

ken met een boek of muziek.

we ook moeten ingrijpen in de
manier waarop we wonen. In de
grote steden gaan we alsmaar
dichter op elkaar leven en is voor
buitenruimte steeds minder plek.
Volgens Zeisser ligt het antwoord
in het naar binnen halen van wat
‘buiten’ is.

Tiny houses op het dak

Op dit moment werkt Natruﬁed
Architecture aan het plan voor de
Warren, een duurzaam woongebouw met 36 huurwoningen voor
sociale en middelhoge huur in
Amsterdam. Het bureau nam bioﬁlie als uitgangspunt: het gebouw
wordt helemaal uit hout opgetrokken en krijgt aan alle gevels een
houten raamwerk, dat moet uitgroeien tot verticaal ecosysteem,
vol groene hoekjes en nisjes.
‘Hier kunnen bewoners hun
eigen groenten verbouwen en
bloemen en planten laten groeien,
die in de zomermaanden dienstdoen als natuurlijke beschutting’,
legt Zeisser uit. ‘De bedoeling is
dat niet alleen mensen, maar ook
vogels, bijen en andere insecten er
een ﬁjne plek kunnen vinden.’ Op

5. werkt. Kies decoratieve eleOok de illusie van natuur

menten die verwijzen naar natuur: bladeren, dieren, stenen,
insecten en honingraten.

6. en zonlicht. Creëer de illu-

Speel met prints, schaduw

sie van ‘zon door de bladeren’.

7. Geluid van water ontspant.
Plaats een fonteintje.

8. kalm. Zet een verse hyacint
Ook van geuren worden we

neer of verspreid een vleug
rozemarijn of lavendel. Zorg
dat de geur niet té aanwezig is.

9. Of een aquarium.
Neem een hond.

10. een hoogpolig kleed neer.
Kietel de zintuigen. Leg

Een tafelblad van onbewerkt
hout. Krukjes van kurk.

11. lichting. Dat is verlichting

Kies voor dynamische ver-

die ongemerkt heel subtiel van
tint en helderheid verandert,
om het natuurlijk ritme van dag
en nacht na te bootsen.

Geheel boven: de
binnentuin van
Hotel Jakarta;
boven: impressie
van de Warren.

het dak van de Warren (wat trouwens konijnenburcht betekent in
het Engels) komt een gezamenlijke, groene daktuin met zonnepanelen en een landschap van
‘tiny houses’. De bewoners kunnen
die als tuinhuizen of kassen
gebruiken, complementair aan
de moestuin op het dak. Zo leren
de kinderen die in deze konijnenburcht opgroeien tenminste dat

hun wortels niet in de supermarkt
groeien, maar in aarde. Over het
belang daarvan kan Zeisser kort
zijn: ‘We moeten de relatie met de
natuur onderhouden om deze niet
te vernietigen.’
Om die reden komt er een
enorme boom in de gemeenschappelijke, tien meter hoge woonkamer. Compleet met boomhut,
waar de grote en kleine bewoners
van de Warren gebruik van kunnen maken. Net als Fallingwater
van Frank Lloyd Wright moet de
Warren laten zien wat er gebeurt
als architectuur en natuur versmelten. En hoe dat de levens van

‘We moeten de relatie met de natuur
onderhouden om deze niet te vernietigen’
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Fallingwater
van Frank Lloyd
Wright, in
Pennsylvania.

