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Bouwen in balans met stad 

De ecologisch verbouwde woning van biologisch architect Daniel Hoewekamp en zijn vrouw. 
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D
aniel Hoewekamp (32)
loopt op zijn sokken. De
zeven meter lange plan-
ken van Scandinavisch
grenen die op de vloer

liggen, heeft hij bij het opleveren
van zijn huis twee maanden gele-
den zorgvuldig behandeld met was
en zeep. “Die wil ik graag zo lang
mogelijk mooi houden.” 

Voor bezoekers heeft hij extra sok-
ken klaar liggen. “Niet van geiten-
wol,” grapt hij, verwijzend naar het
geitenwollensokkenimago dat bio-
logische architecten als hij nog wel
eens krijgen toegeschreven.

De Duitse Hoewekamp is bouwbi-
oloog en architect. Bouwbiologie,
een studie die in Nederland (nog)
niet gevolgd kan worden, studeerde
hij in zijn vaderland. Zes jaar gele-
den verhuisde hij naar Amsterdam.
Vorig jaar begon hij aan de renova-
tie van het oude appartement (uit
1903) aan de Da Costakade dat hij
samen met zijn vriendin, ook archi-
tect, had gekocht. Biologisch en
ecologisch verantwoord moest het
worden, een sprekend voorbeeld
voor de stad.

Met zijn architectenbureau, Aayu,
maakte hij een ontwerp voor het ap-
partement waarin zoveel mogelijk
‘pure’ materialen zouden worden
verwerkt, volgens het cradle-to-
cradle-principe. De gedachte achter
dit van-wieg-tot-wiegprincipe, legt
Hoewekamp uit, is dat de materia-
len na gebruik weer kunnen worden
ingezet in een ander product: “Zo-
dat ze zonder kwaliteitsverlies de
kringloop weer in kunnen.”

Het resultaat is een grote open
ruimte met veel licht dat van beide
kanten het appartement invalt. Het
lichte grenen op de vloer, de witte
en crèmekleurige leem op de muur,
de simpele houten meubels die
spaarzaam in de kamer zijn neerge-

zet, het doet bijna sereen aan. Aan
de muur is een hangmat bevestigd.
Een Boeddhabeeldje boven de open
haard en lange oranje, bijna door-
zichtige gordijnen voor de ramen
maken het geheel af.

Op de grote witte papieren lamp
boven de eettafel na, komt het licht
uit peertjes die met een stopcontact
in het plafond bevestigd zijn. Geen
spaarlampen, wel een hoog voltage
halogeen dat volgens Hoewekamp
iets minder energiezuinig is, maar
geen kwik bevat. In de badkamer
ligt een vloer van natuursteentjes,
de houtlak op de deuren is oplos-
middelarm en op lijnoliebasis, de
houten vloeren binnen zijn op een
traditionele Scandinavische me-

thode met milieuvriendelijke zeep
en was behandeld. Het hout dat op
het dakterras ligt, is Plato-hout, een
zogenaamd ‘gebakken’ vurenhout
dat zonder chemische toevoeging
verduurzaamd is door het onder ho-
ge druk extreem te verhitten.

Het gaat de bouwbioloog niet al-
leen om de puurheid van de nieuwe
materialen, maar ook om het ‘zui-
ver’ houden van de materialen die
er al waren. Zo zijn de oude deuren
en kozijnen in het huis hergebruikt.
Daar was de aannemer niet ‘heel
blij’ mee: “Die had er het liefst een
nieuwe deur van de Gamma in ge-
hangen. Dat gaat sneller.” Hij slaat
op de deur: “Moet je kijken, massief
hout. Prachtig toch? Anders had er
zo’n kartonnen honingraat met me-
lamine ingezeten die je dan weer ge-
scheiden weg moet gooien. Zoiets
als dit verliest zijn waarde niet, die
wordt alleen maar hoger.”

Hij kijkt om zich heen: “Je voelt
dat er in dit huis heel veel aandacht
en tijd is gestoken. Biologisch bou-
wen gaat niet alleen om ecologisch
verantwoord bezig zijn, maar ook
om de emotie, de toewijding en de
liefde die er in zit.”

Ecologisch bouwen hoeft niet per

se duurder te zijn dan gewoon bou-
wen: “Het verbouwen van een ap-
partement van honderd vierkante
meter kost je gemiddeld een ton. Dit
kostte 20.000 euro meer, maar dat
komt niet alleen door de ecologi-
sche toepassingen.” 

Hoewekamp schat dat tien pro-
cent in de extra isolatie is gaan zit-

ten en nog eens tien procent in
luxueuze toevoegingen.

Hoewekamp heeft veel aandacht
besteed aan de isolatie van zijn
huis. In de vloeren en plafonds zit-
ten cellulosevlokken, de buitenmu-
ren zijn met houtvezelplaat geïso-
leerd. Zijn verwarming zit in de mu-
ren verstopt achter een laag van vier
centimeter leemstuc. “Dat houdt de
warmte nog beter vast.” 

Hij hoeft zijn verwarming maar
een paar uur per dag aan te zetten
om zijn huis te verwarmen. Hoeveel

hij precies bespaart op deze manier,
weet Hoewekamp nog niet: “Over
een paar maanden hopen we alles
op papier te hebben.”

Op weg naar boven laat hij de op-
slag voor regenwater zien die voor
wc en wasmachine gebruikt wordt.
Op het dakterras wijst Hoewekamp
naar de zonnepanelen voor de elek-
triciteit en de zonneboiler die het
warme water levert voor de keuken
en de douche. Zijn blik glijdt over de
stad: “Deze stad moet gewoon groe-
ner. Dat betekent niet dat je moet
ophouden met bouwen. Je kunt zo
veel meer doen. Groene daken bij-
voorbeeld zorgen voor drie tot vier
graden minder warmte in de zomer.
Dan kan de helft van de airconditio-
ning eruit.”

Hij stoort zich aan zwart-witden-
kers: “Mensen die zeggen dat de
stad slecht is en de natuur goed. Zo
werkt het niet. Het moet een wissel-
werking zijn.” Hoewekamp is even
stil en zegt dan: “Een paar jaar gele-
den stond ik voor de keuze: óf ik
houd het voor gezien en ik ga op het
platteland van Portugal wonen óf
mijn vriendin en ik gaan ervoor,
blijven in de stad en zorgen dat het
zwart-witdenken ophoudt.”

Biologisch
architect Daniel
Hoewekamp
verbouwde zijn
huis biologisch.
Belangrijke
ingrediënten:
toewijding en
liefde.
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‘Zoiets als dit
verliest zijn
waarde niet’

Ruime eengezinswoningen met tuin gelegen op 
loopafstand van het Amsterdamse Bos en op 

enkele minuten van de A9.
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