
“Studenten bewust maken van wat duurzaam inhoudt, is het 
leukste aan mijn vak”, vertelt Arjan Karssenberg (midden op de 
foto), associate lector Sustainable Building Technology aan Ho-
geschool Rotterdam. “Hoe combineer je bijvoorbeeld compact 
bouwen met flexibel en comfortabel wonen? Compact bouwen 
is heel duurzaam, omdat je minder materialen gebruikt. Tegelij-
kertijd is te compact ook minder flexibel en comfortabel, dus wat 
is een goed compromis? Met het idee van een kas op het dak ont-
staat goedkope extra leefruimte. Het is een tweede huid die bin-
nen en buiten verbindt en extra licht en lucht in huis brengt. Een 
paraplu waaronder de woning als een meubel wordt uitgewerkt. 
Hier kun je wonen in het groen, in een zonnig tussenklimaat.” 

“Op de laag boven het dakterras komt een eetbaar dak waar 
groente verbouwd kan worden”, vervolgt Karssenberg, “want 
waarom eet je voedsel dat duizenden kilometers moet afleggen 
voor het op je bord ligt, terwijl je het ook van je dak kan halen? 
Dat heeft natuurlijk consequenties voor de positionering van de 
woning ten opzichte van de zon. De ligging is pal op het zuiden. 
Dat is in Nederland de meest optimale situatie om zoveel moge-
lijk zon te krijgen en maximaal energieprofijt te hebben.”

EEtbaaR�DaK
De voedselcyclus moet gesloten zijn en dus knagen de studenten 
op de vraag: hoeveel en welke mix aan groente heeft een stan-
daard Hollands gezin bestaande uit vier personen op jaarbasis 
nodig? Dus sla, komkommers, tomaten, bonen, aardappelen. 
“Het eetbare dak blijkt zelfs een overschot op te leveren dat ge-
bruikt kan worden voor de lunch op het aangrenzende kantoor. 
En dan rekenen we nog buiten de eetbare gevel voorzien van 
‘window farming’.” 

Even praktisch: je komt dus thuis na een drukke werkdag en dan 
moet je groente gaan oogsten en de tuin schoffelen? “Moet? 
Mag! Duurzaamheid gaat er niet om wat er allemaal niet kan, 
maar juist om wat er allemaal mogelijk wordt. Sterker nog, als je 
zelf voorziet in je behoefte aan water, warmte, energie, elektrici-
teit en voedsel, dan kun je het op je werk wat rustiger aan doen 
en krijg je meer tijd om in de tuin te schoffelen.” Dachten maar 
meer mensen in Nederland zo duurzaam als Arjan Karssenberg. 
Zijn enthousiasme is aanstekelijk en hij weet een serieus onder-
werp met humor te brengen.

Hoe ziet de woning er verder uit? “Er zijn twee verdiepingen. 
Drie slaapkamers op de begane grond en op de eerste verdie-
ping is de woonkamer. Hier is meer lichtinval en je loopt er zo het 
dakterras op. Comfort is niet alleen de fysieke ruimte, maar ook 
de mentale ruimte die ontstaat.”

systEMEn�sluitEn
“Systemen proberen we zoveel mogelijk te koppelen en te slui-
ten. De watercyclus is bijna gesloten. Regenwater en al het afval-
water, met uitzondering van het toiletwater, wordt opgevangen 
en gezuiverd met een helofytenfilter. Dit water wordt gebruikt om 
het groen aan de gevel en op het dak mee te besproeien en om de 
wc mee door te spoelen. Drinkwater is aan zulke strenge regels 
gebonden dat je dit niet zelf kunt maken. De woning voorziet zelf 

in warm water en elektriciteit. Voor warm water komt er een heat-
pipe collector. Dat is een vierkant frame met glazen pijpen die 
wel tweehonderd graden kunnen worden en warmte afgeven aan 
een warmtewisselaar. PV-panelen zorgen voor elektriciteit. Het 
overschot in de zomer wordt teruggeleverd aan het net en dat 
compenseert het tekort in de winter.”

En hoe komt het kantoor er eigenlijk uit te zien? “Daar kan ik kort 
over zijn. Dat ligt op het noorden tegen de woning aan. Het heeft 
wel daglicht nodig, maar geen zon, want mensen en computers 
zijn net kleine kachels die voor voldoende warmte zorgen. Een 
huis en kantoor zijn complementair in behoefte en zijn dus heel 
goed te combineren.”

HEt�MOEt�wEl�
allEMaal�KlOppEn,�
want�DE�wOninG�Gaan�
wE�ECHt�bOuwEn
“Duurzaamheid is een oneindig breed begrip. Alle verschillende 
facetten van duurzaamheid moeten de studenten integraal uit-
werken en doorrekenen: compact versus flexibel en comfortabel, 
een tweede huid, de ligging ten opzichte van de zon, het com-
fort, de toepassing van materialen, het uit elkaar kunnen halen 
voor hergebruik. Ze onderbouwen waarom de gemaakte keuzes 
duurzaam zijn en ook bouwtechnisch goed. Hoe zet je een kas 
over een gebouw? Hoe maak je de fundering van het gebouw als 
je geen beton wilt gebruiken? Kun je alle vloeren en wanden van 
hout maken? Hoe maak je een groene gevel? Welke materialen 
gebruik je? Zijn deze natuurlijk en bio-based, zoals schapenwol 
voor isolatie en hout? Kunnen ze worden hergebruikt? En dan 
de duurzame installatie: hoe maak je ventilatie zonder energie-
verlies? Hoe maak je de meest efficiënte verwarming en warm-
watervoorziening? De studenten moeten de juiste afwegingen 
maken. Het moet wel allemaal kloppen, want de woning gaan we 
echt bouwen. Naar verwachting al in 2012!”

* CHIBB staat voor Concept House Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde. Het is 
een initiatief van Hogeschool Rotterdam. Het ontwerp is gemaakt door vierdejaars-
studenten die de minor Duurzaam Integrale Bouwtechniek kozen. Nu werken der-
dejaarsstudenten binnen hun praktijkopdracht aan de voorbereidingstekeningen. 
CHIBB biedt ook talrijke stage- en afstudeerplekken voor de even talrijke onder-
zoeksvragen. 
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Minder�werken,�beetje�schoffelen,�de�pure�smaak�van�onbespoten�
groente�van�je�eigen�daktuin,�wonen�in�een�mediterraan�klimaat,�
slapen�onder�de�sterren,�romantisch�getik�van�de�regen�op�de�kas.�
alles�om�je�heen�ervaar�je�sterker.�Het�Concept�House�CHibb*�
is�een�extreem�duurzaam�huis�met�kantoor�voor�levensgenieters.�
studenten�bouwkunde�van�Hogeschool�Rotterdam�maakten�het�
ontwerp�en�rekenden�zelfs�uit�wat�op�jaarbasis�het�rendement�is�
van�een�vierkante�meter�sla�op�een�eetbaar�dak.�begin�maart�is�
het�definitief�ontwerp�gepresenteerd.�nu�begint�de�zoektocht�naar�
geïnteresseerde�bedrijven�die�een�consortium�vormen�om�huis�en�
kantoor,�met�de�inzet�van�derdejaarsstudenten,�te�bouwen.�De�kavel�
ligt�in�Concept�House�village�op�Heijplaat,�vlakbij�RDM�Campus.

CONCEPT HOUSE VILLAGECONCEPT HOUSE VILLAGE
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kas voor meer leefruimte
door kas geen regen en wind; woning als meubel
door kas groen in en om de woning
kas als thermische buffer door kas minder infiltratie
elektra- productie door pv banen op kas

leemstuc op wanden in woning

heatpipes + paraffinebuffer t.b.v. verwarming/warmwater

helofytenfilter t.b.v. 
natuurlijke zuivering

woning op het zuiden voor passieve zon-energie 
atelier op noorden ter voorkoming oververhitting

eetbaar dak, voedselproductie voor bewoners

regenwateropvang en hergebruik 
grijswater voor besproeiing

flexibele indeling; aanpasbaar 
aan ander gebruik

noordgevel met 
hergebruikte 
kunststofkozijnen

groengevel van 
hergebruikt materiaal, 
geeft CO2/fijnstof 
reductie

led- verlichting in woning en atelier
hot- fill wasmachine
douche met w.t.w.

hout- c.v. (bijverwarming) in 
winterdag met weinig zon

vraag- gestuurde ventilatie op vocht/CO2

ventilatie met voorverwarmde aanvoer uit kas (winter) 
ventilatie met voor- gekoelde aanvoer met grondpijp (zomer)

funderingsbalk: hergebruikte staalprofielen 
verplaatsbaar gebouw voor langere levenscyclus 
houten funderingspalen met betonnen opzetters

windowfarming 
achter zijgevels kas

bouwmaterialen biobased en/of 
hergebruikt, lokaal beschikbaar

tuin met wilgenhagen 
voor hout c.v. fruitbomen

hergebruik openslaande 
glasdeuren als tuingevel
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