de
Deel
nieuwbouwproject
op de Hobbitstee

de Deel
Wij bouwen op de Hobbitstee een uniek duurzaam
circulair huis, genaamd de Deel. Van lokaal en
natuurlijke bouwmaterialen, met nul op de meter,
passieve ventilatie, een zonneschoorsteen en nog
veel meer moois. Ontworpen door architecten Cesare
Peeren, Mel Feldmuller en Frank Feder van Superuse
Studios.
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De deel is van oudsher de
werkruimte van een boerderij.
De overgang van binnen naar
buiten. Het huis is zo ontworpen
dat een gedeelde kas deze
functie kan overnemen.
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Wat bouwen wij?
Een duurzaam huis, volgens een uniek concept, van geoogst rest
en natuurlijk bouwmateriaal, binnen een beperkt budget, in een
jaar tijd. Bouw je ook mee?
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Introductie
Het bouwen van een
duurzaam, passief
en energie neutraal
dubbelwoonhuis met een
gedeelde kas, flexibel
ingericht voor de toekomst,
is ons gezamenlijk doel.
Uitgangspunten hierbij
zijn: waar mogelijk gebruik
van lokaal aanwezige
restmaterialen en
natuurlijke bouwmaterialen,
zelfvoorzienend in energie,
watervoorziening en –
zuivering.
Bovendien willen wij zelf,
met hulp van vrijwilligers
en traditionele bouwkennis,
kunnen bouwen en
onderhouden. Dat kan
door het ontwerp simpel
te houden en natuurlijke

bouwmaterialen, zoals hout,
stro en leem te gebruiken.
Permacultuur principes
worden toegepast zowel in het
ontwerp als in het beheer van
het terrein.
Het huis gaat de naam De
Deel dragen. De deel is van
oudsher de werkruimte van
een boerderij. De overgang
van binnen naar buiten. Het
huis is zo ontworpen dat een
gedeelde kas deze functie kan
overnemen. Hier kunnen door
het gunstige binnenklimaat
druiven groeien. Vanuit
de kas zie je uit over de
gezamenlijke moestuin, het
hart van het terrein. Met het
oog op verwerking van de
gewassen, wordt de kas de
plek voor ontmoeting.

Het ontwerp van het huis
is geïnspireerd op het
zogenaamde ‘earthship’
van architect Michael
Reynolds. Kenmerkend
is de zongerichtheid. De
Deel is aangepast aan
de Nederlandse situatie.
Het krijgt een houtskelet
met strobalen wanden en
leemafwerking. De gehele
zuidgevel is van glas, de
noordgevel heeft juist zo
min mogelijk ramen. De
stamp lemen vloeren en
lemen wanden zorgen voor
een grote thermische massa.
Dit bespaart energie en
zorgt voor een comfortabel
binnenklimaat.

Het bouwen is een
samenwerking tussen
bewoners, vrijwilligers,
architecten, lokale
aannemers en gemeente
Westerveld. De ervaring
en kennis die wij opdoen
over bouwen en het
groepsproces, delen
we actief. Zo kan ons
praktisch idealisme een
inspiratiebron zijn voor
anderen en dragen wij
bij aan een circulaire,
duurzame toekomst.
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schaduwanaly

se conclusie
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duurzaam creëren

8

het team
Het team bestaat uit de bewoners van Hobbitstee, bestuursleden
van Stichting Nieuwe Wereld, advies Bouwbedrijf Broekman en
een team van handige handen die het tof vinden om een steentje
bij te dragen aan dit bijzondere zelfbouw project.
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bewoners van vereniging
De Hobbitstee

het team
Het team van bewoners
is een ondernemende en
enthousiaste groep die de
uitdaging zijn aangegaan
om met elkaar dit unieke
huis te bouwen. Samen met
bouwkundige professionals
en de inzet van vrijwilligers.
De Hobbitstee heeft
een rijke ervaring met
het samenwerken met
vrijwilligers, zowel uit
binnen als buitenland. Het
is een mooie wisselwerking,
vrijwilligers kunnen kennis
opdoen over circulaire en
duurzaam bouwen, wij
leren van meegebrachte
vaardigheden.
Voor het bouwen van De
Deel gaan wij selectief
werven. Elke bouwfase
heeft zijn eigen experts
nodig. Wij bieden lekkere
maaltijden met brood van
eigen bakkerij de Bakstee,
groenten uit eigen tuin en
heerlijke oesterzwammen
van kwekerij WesterZwam.
Een inspirerende plek om
te verblijven, prachtige
gelegen midden in de
natuur.

timmervrouw

handige Harrie
Niek
Esther

metselaar

Eva

Janneke

leemsteen
leem
maker
stukadoor
timmerman

Ted
Maaike

Huzur

Gossen
Eline
Fravati

kasbouwer

spanten
bouwer

externe leden van
Stichting Nieuwe Wereld

Maroen
Ben je enthousiast geworden
over dit bijzondere bouwproject
en wil je ook meebouwen? Geef
je op en stuur een mail naar:
vrijwilliger@dehobbitstee.org
met een korte beschrijving waar
je goed in bent en wanneer je
zou kunnen komen bouwen.

handige Hariët

lasser

Wiebe

loodgieter

vrijwilligers die
affiniteit hebben
met alternatief
bouwen (stro,
leem, natuurlijke
circulatie)
& handige handen
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strobouwer

werkwijze
Er is eerst, zo lokaal mogelijk, bouwmateriaal geoogst, wat het
vertrekpunt is van het ontwerp van het huis. Daarna is de bouw
opgedeeld in zes fasen. Elke bouwfase sluiten we samen met de
vrijwilligers af met een bruisend feestje. Bouw je ook mee?
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De zes bouwfasen

Elke bouwfas
e heeft zijn e
igen experts
nodig.
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Het oogstproces

van afval naar grondstof
Het oogsten is het zoeken
en vinden van materialen
die door anderen overbodig
gevonden worden.
Restmateriaal voor de
één is vaak een kans voor
de ander. Dat kan zijn
materiaal aan het einde
van zijn levenscyclus, bouw
en sloopafval, onbruikbare
voorraad in magazijnen, of
productieafval.
De Hobbitstee bewoners
vormen het oogstteam
voor de Deel, aangestuurd
door Super Use Studios
o.l.v Cesare Peeren, de
architect en bedenker
van het oogstconcept.
Het team benadert zelf
bedrijven om inzage
te krijgen in de lokale
reststromen. Alle informatie
wordt verzameld op de
zogenaamde oogstkaart.
Hierin kan bekeken worden

oogst
kas ge zuidzijde
e
voor d eel
D
van De

welk materiaal wenselijk en
inzetbaar is voor het ontwerp.
Op basis van het geoogste
restmateriaal krijgt het
definitieve ontwerp vorm; een
vernieuwende en cicrulaire
werkwijze!
Vanuit de permacultuur
gedachte worden huizen
ontworpen om naast de
functies die huizen hebben
voor de mens zo goed mogelijk
gebruik te maken van de
aanwezige hulpbronnen uit
de natuur. Een slim ontwerp
als grondslag voor een betere
integratie van mensen in hun
omgeving en de
natuurlijke omgeving zo
weinig mogelijk belasten.
Omgeving Westerveld heeft
daarvoor lokaal veel te
bieden.
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de Oogstkaart
gegaan naar
op basis van het ontwerp zijn we op zoek
aan de bouwkundige eisen
grondstoffen (afvalmaterialen) die voldoen

geweldig
toch dat
het stro op
267 meter
afstand
van De Deel
geoogst
wordt
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nieuwbouwoverleg met architect Cesare
16
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Uitgangspunten in energie
en materiaalkeuze
Gekozen is voor maximale vermindering van energie - en
materiaalverbruik. Met de wens dat alle materialen zijn her te
gebruiken. Zelfvoorzienend in stroom én minder waterverbruik
door aanleg grijswatersysteem en composttoiletten.
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Energie
Gebruik van passieve
energiebronnen is het
belangrijkste uitgangspunt.
De nadruk ligt op de ligging
van het huis, lichtinval en
glasoppervlak.
Doordat een massieve
leemmuur goed warmte en
zonne-energie opslaat en
weer afgeeft in de vorm
van stralingswarmte als de
temperatuur daalt, wordt
energie bespaard.
Overige energiemaatregelen
zijn de kozijnen met
driedubbel glas. De
zuidgevel van het huis
wordt gemaakt van
een unieke mozaïek
glaswand van gerecyclede
dubbelglasraamkozijnen.
De kas zorgt voor de derde
laag.

Verwarming
De isolatiewaarde van het
huis is zo hoog dat er geen
aanvullende verwarming nodig
is. Bij het ontwerp van een
passiefhuis levert de energie
uit het zonlicht voldoende
warmte op om de temperatuur
in de woning aangenaam te
houden.
Voor warm water wordt in
beide badkamers een 200 liter
zonnewarmte boiler geplaatst.
die zo nodig elektrisch na
verwarmd kan worden.
Hiermee kunnen ook de
wasmachines worden voorzien
van warm water.

Elektriciteit
Zonnepanelen op het dak,
leveren voldoende energie
op om in onze behoefte te
voorzien.
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Grijswatersysteem
Passieve ventilatie
In de kas wordt regenwater
opgevangen in twee 800
liter buffervaten aan beide
zijden, dit wordt gebruikt
voor het grijswatersysteem:
wasmachines, toiletten en
tuinwater.

Wij gaan uit van natuurlijke
ventilatie in het hele huis.
De zonneschoorsteen zorgt
voor de afzuigventilatie.
De schoorsteen heeft
aan de zonzijde glas. De
binnenvallende zonnewarmte
valt op een zogenoemde
absorber-plaat die de lucht
verwarmt. De warme lucht
stijgt op en zorgt voor
schoorsteentrek.
Doormiddel van
grondbuisventilatie wordt
de luchttemperatuur in het
gehele huis gestabiliseerd.
De grondbuis verwarmt bij
lage buitentemperaturen de
lucht voor en koelt bij hoge
buitentemperaturen de lucht
af.
De kas wordt geventileerd
door schuifdeuren open te
zetten. Daarnaast is het dak
van de kas voorzien van een
automatisch openingssysteem.
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Strobouw
Leem
In de strobouwmethode
worden zeer stevig geperste
strobalen geplaatst tussen
een dragend houten frame.
De strobalen worden op
hun kant verwerkt, de
zogenaamde Belgische
methode. De dikte van de
wand bedraagt dan 40cm,
te vergelijken met een
traditioneel gemetselde
spouwmuur, maar met een
veel hogere isolatiewaarde.
Bij het bepleisteren van
de gevels is het van belang
rekening te houden met het
ademende karakter van stro,
hierdoor mag er uitsluitend
worden gewerkt met dampopen stucafwerkingen en
muurverflagen. Wij werken
aan beide zijden van de
wanden met leemstuc. De
buitenwand bestaat uit
een ventilerende spouw,
afgewerkt met hout. Door
de ademende buitengevel,
creëren we een gezond en
prettig binnenklimaat.
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Oskam V/F te Lekkerkerk
ontwikkelt en fabriceert
kleine mobiele machines voor
de productie van leemstenen.
Met een stenenpersmachine
maken wij 4000 leemstenen
op eigen terrein.
De bovengrond wordt tijdelijk
opzij gelegd, de kleihoudende
onderlaag gedroogd door
zon en wind in de daarvoor
zelf ontworpen droogtunnel,
daarna gepulveriseerd.
Afhankelijk van het aandeel
klei in de leem, wordt deze
vermengd met zand, stro
en zaagsel en licht vochtig
gemaakt. De persmachine,
bediend door vijf personen,
maakt hier uniforme
leemstenen van, die na
enkele weken drogen klaar
zijn voor de bouw. Ook maken
wij leemmortel, leemstuc
en stampleem van ons eigen
leemberg.
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de Hobbitstee
Aan de van Zijlweg 3 in Wapserveen is sinds 1969 De Hobbitstee
gevestigd, één van de oudste leefgemeenschappen van Nederland.
Een plek waar al 48 jaar duurzame doelen worden verwezenlijkt
door te doen. Eigen groenten verbouwen, hergebruik van afval
en water, op ecologische wijze bouwen én lokaal ondernemen.
Iedereen draagt bij met zijn of haar unieke kwaliteiten.
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Wie zijn wij?
Wij zijn een enthousiaste
groep bewoners bestaande
uit tien volwassen en zeven
kinderen, verdeeld over zes
huishoudens.
Wij hebben een Herberg
(groepsaccomodatie)
werkplaats, tipi, tiny
huisjes, varkens, kippen,
katten, een kas en een op
permacultuur gebaseerde
moestuin.
Wat de plek in deze tijd
zo bijzonder maakt is de
bedrijvigheid. In korte tijd
zijn er meerdere lokaal
georiënteerde bedrijven
gestart, zoals ambachtelijk
broodbakkerij De Bakstee,
de oesterzwammenkwekerij
WesterZwam en
Yogakunst, een praktijk
voor bewustwording.
Door de diversiteit
aan ondernemingen en
expertises op de plek,

inspireren we elkaar en
wisselen we onderling veel uit.
Wonen en werken worden met
elkaar gecombineerd. In ruil
voor betrokkenheid, actieve
inzet en verantwoordelijkheid
krijgen we een plek om
onze idealen te realiseren,
op een prachtige groene
locatie. Hier zijn mens en
natuur als vanzelf met elkaar
in evenwicht en zorgt de
aanwezigheid van de een voor
het floreren van de ander.
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Bouw je met ons mee?
Enthousiast geworden over dit uniekee bouwproject en wil
je meebouwen of weet je iemand anders?
Dan horen wij dat graag!
nieuwbouw@dehobbitstee.org
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Deel het! ;)

