
Biofilie*
Het is eenwoorddat ineens vaakopduikt
als het overdesignenarchitectuur gaat.
Maarwatbetekenthet eigenlijk?
Enwathebbenweeraan?

DoorElsbethGrievink

*)Biofilie: ontwerpen
inenmetdenatuur.
Foto links: TheSpheres,
groenebiotoopopAmazon-
campus inSeattle.

W
aarschijn-
lijk kentu
Fallingwater
vanplaatjes.
De in1935

gebouwde villa indeheuvels van
Pennsylvaniawerdgebouwdop
eenactievewaterval, in complete
harmoniemetdenatuur.Niet
alleenmethetwater,maarook
metdebomen rondom,de lucht
enhet licht.Hetwordtbeschouwd
als een vandemeesterwerken van
deAmerikaanse architect Frank
LloydWright.Misschienwelhét
voorbeeld vanwatwenu ‘biophilic
architecture’ noemen, een term
diedeNederlandsearchitectBoris
Zeisser vertaalt als ‘het ontwerpen
inenmetdenatuur’.
Zeisserbracht in1988een

bezoekaanFallingwater, voordat
hij aan zijn studie aandeTUDelft
begon, enwas verkocht. Later
werdhijmet zijnbureaus24Hen
daarnaNatrufiedArchitecture een

vande voorlopers vanbiophilic
design. Zeisserbouwt resorts op
exotischeplekkenalsThailanden
hetCaraïbischgebied, die opgaan
inhet vaak tochal sensationele
omringendenatuurschoon.
Maarook inNederland,waar

‘natuur’ eenbetrekkelijkbegrip
is omdatbijna alles is aangelegd,
probeert hij plekken teontwerpen
waarmensenzich verbondenvoe-
lenmetdenatuur.Misschienwel
juist hier,waarde verstedelijking
oprukt enwe inal die stenigheid
bijna zouden vergetenwaarwe
vandaankomen.Biophilic design
is ontwerpdat onsherinnert aan
onzebiologischeoorsprong, en
eenberoepdoet oponzeoerin-
stincten.Doorde toepassing van
natuurlijkematerialen, bijvoor-
beeld, of door veel groennaar
binnen tehalen, of zo teontwer-
pendat er zicht is opdeplantenen
bomenbuiten.
Want, zo zeggende aanhangers,

mensen zijn gelukkiger, gezonder
enproductiever in leefomgevin-
genwaarmoeder natuur aanwezig
is. Zelfs de suggestie vannatuur
heeft effect. Zeisser: ‘Debalkons
van een socialewoningbouw-
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complex inNijmegenhebbenwe
bijvoorbeeld latenperforeren in
eenpatroondat is afgeleid vande
nerven van eenblad. Als de zon
door de gaatjes valt, verschijnt
dat patroonopde vloer.Het zijn
somsdit soort kleine ingrependie
onze relatiemet denatuurwarm
houden.’

Gladde omgevingen
OnlangswerdHotel Jakarta, in
Amsterdam,genomineerdals
BesteGebouwvanhet Jaar, doorde
BrancheverenigingNederlandse
Architectenbureaus.Het energie-
neutralehotel is ontworpendoor
architectenbureauSeARCHen
eenmooipraktijkvoorbeeld van
debiofieledesignbenadering.Het
architectenbureauwerkte samen
metdeHortusBotanicus enhet
Tropenmuseumomeenhotel
vanhout te ontwerpen,met inhet
hart een tropischebinnentuin, vol
metershogepalmen,bananenbo-
men, klimplantenenkleurrijke
bloemen.Wiebinnenkomtwaant
zich in een Javaansoerwoud.Dat

komtniet alleendoor al dat impo-
sante groen,maarookdoordat er
met inzet vanhoogteverschillen
enhouten lamelleneen spannend
spel van licht en ruimtegecreëerd
is.Dat is eenbelangrijk element
inhetbiofieledesigndenken:
dehabitat vandemens isniet
kaarsrecht en symmetrisch,maar
grillig, onoverzichtelijk en vol
verschillende texturen.Want zo is
denatuur.
Toch spenderenwijmensen

veel tijd inwitte, gladde omgevin-
gen,waar ‘empty deskpolicies’
vankracht zijn.Dat is ookhet
geval bij het Amerikaanse inter-
netbedrijf Amazon,maar daar
hebben ze er iets opbedacht. De
medewerkers in Seattle hebben
huneigen regenwoudgekregen,
in de vormvanThe Spheres.Deze
drie immense, glazenbollen,mid-
denopde campus, fungeren als
groenebiotopen,waar niet alleen
Amazon-medewerkers,maar ook
bezoekers vanbuiten terechtkun-
nen voorwat lucht, letterlijk en
figuurlijk. Ze kunnen er vergade-
ren, lunchenofwandelen tussen
ruimveertigduizendplanten- en
boomsoorten,waaronder zeer
zeldzame. Er zijnwatervalletjes
ennevelinstallaties, er is eenpick-
nickbar en zelfs een ‘birdnest’,
omhoog, droog enongestoord
te kunnen vergaderen, tussende
tropischeplanten.
Alsmensenbeter gedijen

inomgevingendie een relatie
hebbenmetdenatuur, zouden

Socialewoningbouw
indewijkHatert, in
Nijmegen.De zon
vormt eenpatroon.

In het hart vanhet hotel is een tropische
binnentuin, volmetershoge palmen
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weookmoeten ingrijpen inde
manierwaaropwewonen. Inde
grote stedengaanwealsmaar
dichter opelkaar levenen is voor
buitenruimte steedsminderplek.
VolgensZeisser ligt het antwoord
inhetnaarbinnenhalen vanwat
‘buiten’ is.

Tinyhouses ophet dak
OpditmomentwerktNatrufied
Architecture aanhetplan voorde
Warren, eenduurzaamwoonge-
bouwmet36huurwoningen voor
sociale enmiddelhogehuur in
Amsterdam.Hetbureaunambio-
filie als uitgangspunt: het gebouw
wordthelemaaluit hout opgetrok-
kenenkrijgt aanalle gevels een
houten raamwerk, datmoetuit-
groeien tot verticaal ecosysteem,
vol groenehoekjes ennisjes.
‘Hier kunnenbewonershun

eigengroenten verbouwenen
bloemenenplanten latengroeien,
die inde zomermaandendienst-
doenalsnatuurlijkebeschutting’,
legt Zeisseruit. ‘Debedoeling is
datniet alleenmensen,maarook
vogels, bijenenandere insectener
eenfijneplekkunnenvinden.’Op

hetdak vandeWarren (wat trou-
wenskonijnenburchtbetekent in
hetEngels) komteengezamen-
lijke, groenedaktuinmet zon-
nepaneleneneen landschap van
‘tinyhouses’.Debewonerskunnen
die als tuinhuizenof kassen
gebruiken, complementair aan
demoestuinophetdak. Zo leren
dekinderendie indezekonijnen-
burcht opgroeien tenminstedat

hunwortelsniet inde supermarkt
groeien,maar in aarde.Overhet
belangdaarvankanZeisser kort
zijn: ‘Wemoetende relatiemetde
natuuronderhoudenomdezeniet
te vernietigen.’
Omdie redenkomter een

enormeboomindegemeenschap-
pelijke, tienmeterhogewoon-
kamer.Compleetmetboomhut,
waardegrote enkleinebewoners
vandeWarrengebruik vankun-
nenmaken.Net als Fallingwater
vanFrankLloydWrightmoetde
Warren laten zienwat er gebeurt
als architectuur ennatuur ver-
smelten.Enhoedatde levens van

‘Wemoeten de relatiemet de natuur
onderhouden omdeze niet te vernietigen’

Fallingwater
vanFrankLloyd
Wright, in
Pennsylvania.

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

MAAKJEKANTOORTUIN
OFHUISBIOFIEL

1.Kiesvoornatuurlijkematerialenzoalshout,
steenenriet.Verwelkom
onbewerktematerialen,
zoals ruweboomschors.

2.Neemplantenenbloemen
engeefzederuimte.

3. Besteedaandachtaandezichtlijnen.Zorgdat
je indevertekunt turen.

4.Creëerbeschuttehoekjes,omje terug tekunnentrek-
kenmeteenboekofmuziek.

5.Ookde illusievannatuurwerkt.Kiesdecoratieveele-
mentendieverwijzennaarna-
tuur:bladeren,dieren, stenen,
insectenenhoningraten.

6. Speelmetprints, schaduw
enzonlicht.Creëerde illu-

sie van ‘zondoordebladeren’.

7. Plaatseenfonteintje.Geluidvanwaterontspant.

8.Ookvangeurenwordenwekalm.Zeteenversehyacint
neerof verspreideenvleug
rozemarijnof lavendel.Zorg
datdegeurniet téaanwezig is.

9.Neemeenhond.
Ofeenaquarium.

10.Kieteldezintuigen.Legeenhoogpoligkleedneer.
Eentafelbladvanonbewerkt
hout.Krukjesvankurk.

11.Kiesvoordynamischever-
lichting.Dat is verlichting

dieongemerktheel subtiel van
tintenhelderheidverandert,
omhetnatuurlijk ritmevandag
ennachtna tebootsen.
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