


Wie zijn wij



FEIT 1

De opwarming van de aarde 

en klimaatverandering

SITUATIE VANDAAG – DE FEITEN 



SITUATIE VANDAAG – DE FEITEN 

FEIT 2

De verontreiniging van lucht, 

water en bodem



SITUATIE VANDAAG – DE FEITEN 

FEIT 3

De uitputting van 

fossiele brandstoffen



SITUATIE VANDAAG – DE FEITEN 

FEIT 5

Uitputting van bepaalde

grondstofgroepen

zoals coltan, lithium, tin, fosfaat, 

uranium 



SITUATIE VANDAAG – DE FEITEN 

FEIT 6

Milieubelastende 

ontginningsprocessen



SITUATIE VANDAAG – DE FEITEN 

FEIT 7

Te hoog verbruik van 

woningen en gebouwen



FEIT 8

Afvalberg en hoog 

energieverbruik 

recyclageprocessen

SITUATIE VANDAAG – DE FEITEN 



FEIT 9

De grote invloed van de 

bouwsector op de kwaliteit, 

gezondheid en leven

SITUATIE VANDAAG – DE FEITEN 



TOEKOMSTBEELD EN OPPORTUNITEITEN

- Bewustwording ‘time to change’

- Groeiend respect voor de natuur

- Evolutie markttendensen naar energiezuinig bouwen

- Nieuwe generatie, andere waarden en normen

- Nieuwe technologieën

- Strengere normen (*)



TOEKOMSTBEELD EN OPPORTUNITEITEN

- Nieuwe concepten, 

nieuwe combinaties 

leef-, werk- en 

samenlevingsvormen



OPLOSSINGEN

- Duurzaam, circulair bouwen

- Maximaal inzetten op natuurlijke energiebronnen

- Evolutie van BEN-woningen naar energieneutrale en zelfs 

energiegenererende woningen



ONS CONCEPT

Kaseco, 

de autonome 

bio-ecologische 

kaswoning



CONCEPT

Creëer een super geïsoleerd en compact beschermd volume.



CONCEPT

Schik het beschermd volume volgens de oriëntatie op het terrein.



CONCEPT

Creëren van een microklimaat rond de woning en voorzie het 
beschermd volume van een voldoende thermische massa.



CONCEPT

Recuperatie en gebruik van regenwater.



CONCEPT

Microklimaat aanwenden tot ruimte voor voedselproductie en 
recreatie.



CONCEPT

Energie Laag energieverbruik

Wekt energie op

CO²-neutraal

Gezond en comfortabel

Veel daglicht en frisse lucht

Interactie tussen woning en 
natuur

Houdt rekening met de 
oriëntatie!

Binnenklimaat

Omgeving



ONS PROJECT



ONS PROJECT



ONS PROJECT



ONS PROJECT



ONS CONCEPT – 3 PIJLERS

Autonoom, 

bio-ecologisch, 

circulair

De natuur

Als bron

(Be)Leven



- Off-grid

- Geen aansluiting voor water, 
elektriciteit, gas

- Volledig zelfvoorzienend

- CO2-neutraal

- Energiezuinig en budgetzuinig

ONS CONCEPT – AUTONOOM EN ENERGIEZUINIG



- Gebruik van natuurlijke 

en nagroeibare

grondstoffen/  

bouwmaterialen

- Gezonde leefomgeving

BASISPRINCIPES – BIO-ECOLOGISCH



- Geen gebruik van eindige 

grondstofvoorraden 

- Weloverwogen materiaalkeuze

- Mogelijk(e) herbestemming of 

hergebruik materiaal bij eventuele 

(afbraak) = toekomstgericht

BASISPRINCIPES – CIRCULAIR BOUWEN



- Maximaal gebruik makend van de 

natuurlijke energiebronnen:
- Zon

- Water

- Geen aansluiting voor water, elektriciteit, gas

- Volledig zelfvoorzienend

- CO2-neutraal

ONS CONCEPT – DE NATUUR ALS BRON



Water
- Uitsluitend gebruik van regenwater

- Filtering via een lavafilter naar regenwaterputten. 

- Recuperatie afvalwater 
- Opvang in septische tank 

- Zuivering in percolatieveld met riet en andere planten

- Mogelijke uitvloeiing naar aansluitende beek of andere 

waterpartij. 

ONS CONCEPT – DE NATUUR ALS BRON



ONS CONCEPT – DE NATUUR ALS BRON

Zon
- Uitsluitend verwarming via zonne-energie

- Weinig of geen energie nodig om woning 

op constante temperatuur te houden 

(concept gebouw en isolatie)
- Door zonnepanelen geproduceerde energie gebruikt 

voor sanitair warm water, verlichting en andere 

elektrische installaties in het gebouw. 



- Voedselbos : eigen productie van fruit, 

groenten, kruiden

- Binnentuin en -klimaat : gezond en 

comfortabel, veel licht en frisse lucht

- Beleven = vrijheid, rust, open ruimte, energie

= als een eeuwige lente

- Zwemvijver = fun etc…

ONS CONCEPT – (BE)LEVEN



HET RESULTAAT



HET RESULTAAT



WAT STAAT ER REEDS OP STAPEL…



WAT STAAT ER REEDS OP STAPEL…



WAT STAAT ER REEDS OP STAPEL…



WAT STAAT ER REEDS OP STAPEL…

VOOR. VOOR.

NA. NA.


