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PRESENTATIE VAN DE SPREKER 

Anaïs Pereira is architect en onderzoekster bij CERAA. Ze interesseert zich voor de 

restauratie van erfgoed, en volgde daarom een opleiding in het werken met natuurlijke 

materialen en richtte zich daarna op ongebakken aarde. Ze nam deel aan de 

organisatie van de tentoonstelling TERRA Awards in België in 2017 en de 

voorbereiding van de workshop "Bouwen met ongebakken aarde" van de faculteit 

Architectuur van de VUB. Daarnaast heeft Anaïs meegewerkt aan de oprichting van de 

coöperatieve BC materials in 2018.  

Ongebakken aarde wordt vaak beschouwd als een materiaal dat wordt gebruikt in 

landen met een warm en droog klimaat. Aarden constructies zijn echter overal op 

aarde te vinden (behalve in woestijnen van ijs en zand). België is geen uitzondering en 

bevat gebouwen die soms al honderden jaren overeind staan! Dit materiaal wordt vaak 

verborgen, bedekt, vergeten, wat het behoud ervan niet bevordert, en veel gebouwen 

worden verlaten of gewoon vernietigd.  

Deze presentatie bestaat uit een overzicht van het Belgische en Brusselse erfgoed dat 

met ruwe aardelementen is gemaakt. 
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DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE 

• Sporen van gebouwen uit ongebakken aarde 

kunnen vinden (documentatie en analyse van het 

bestaande). 

 

• De technieken kennen die traditioneel in België 

werden gebruikt. 
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OVERZICHT VAN DE PRESENTATIE 

I. De in België aanwezige technieken  

 

II. Belgische getuigen 

 

III. Brusselse getuigen 
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I. DE IN BELGIË AANWEZIGE 

TECHNIEKEN  

 

 

 
De Belgische bodem is fijn (klei, silt en zand), wat 

leidt tot een overheersing van de volgende 

bouwtechnieken: 

• Vitselstek (lichter, hout + aarde) 

• Stroleem (massieve muren) 

• Adobe (stenen van ongebakken klei) 

 

Traditioneel wordt er geen adobe gevonden omdat 

deze techniek steenachtige grond vereist. 
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I. DE IN BELGIË AANWEZIGE 

TECHNIEKEN 

Kaart van de in België 

aanwezige bouwtechnieken 

met ruwe aarde.  

© Anaïs Pereira  

Stroleem  

Vitselstek 

Ongebakken steen 

Adobe 

maar verdwijning 
(komst van nieuwe 
materialen, 
stopzetting van 
onderhoud, geen 
bescherming van 
erfgoed) of verborgen 
=> vergeten en verlies 
van knowhow 



I. DE IN BELGIË AANWEZIGE 

TECHNIEKEN 

 

Voorstellingen van gebouwen uit ongebakken aarde 

zijn te vinden op schilderijen uit de Renaissance.  

=> gebruikte technieken + pathologieën. 
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I. DE IN BELGIË AANWEZIGE 

TECHNIEKEN 

Pieter Brueghel, Nederlandse 

spreekwoorden, 1559. 

Huis aan de 
linkerkant: met kalk 
beklede vitselstek.  

Loskomen van de 
bepleistering. 



II. BELGISCHE GETUIGEN 

Voornamelijk twee soorten gebouwen zijn nog 

zichtbaar: 

 

• Beschermd erfgoed 

 

• Boerderijgebouwen/landelijke huizen 
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II. BELGISCHE GETUIGEN 

« Het Spaanse huis» 

(beschermd), Grupont, XVIde 

eeuw. Witgekalkt vitselstek.  

© Anaïs Pereira 

Beschermd gebouw. 
Vitselstek met 
kalkpleister. 



II. BELGISCHE GETUIGEN 

Schuur, Braine-le-Comte, 

einde XVIIIde eeuw. Stroleem.  

© Anaïs Pereira 

Schuur uit stroleem 
« dans son jus ». 



II. BELGISCHE GETUIGEN 

Binnenwand van de woning, 

Estinnes, XIXde eeuw of 

vroeger. Ongebakken stenen.  

© Anaïs Pereira 

Scheidingswand uit 
ongebakken stenen. 

 

Ook voor voussettes 
en open haarden. 



II. BELGISCHE GETUIGEN 

Detail van de 
scheidingswand uit 
ongebakken stenen 

Binnenwand van de woning, 

Estinnes, XIXde eeuw of 

vroeger. Ongebakken stenen.  

© Anaïs Pereira 



II. BELGISCHE GETUIGEN 

Opbergruimte, Wasseignes, 

Acosse. Adobe. © Gérard 

Bavay  

Opbergruimte uit 
adobe. 



II. BELGISCHE GETUIGEN 

Opbergruimte, Wasseignes, 

Acosse. Adobe. © Gérard 

Bavay  

Detail van een 
opbergruimte uit 
adobe. 



III. BRUSSELSE GETUIGEN 

Begijnhof van Anderlecht, 

gedateerd tussen 1410 en 

1445.  

© Anaïs Pereira 

Wanden uit vitselstek. 
Oudste belgische 
getuige: meer dan 600 
jaar oud! 



III. BRUSSELSE GETUIGEN 

Boerderij van Fond’Roy, 

Ukkel, 1832. 

© Anaïs Pereira. 

Gemengde opbouw 
ongebakken aarde en 
bakstenen 



III. BRUSSELSE GETUIGEN 

Huis gelegen in de Sint-Gisleinsstraat 86, 1000 Brussel, daterend uit de eerste helft van 

de 16e eeuw. © Anaïs Pereira 

Kenmerken van een vakwerkhuis (vitselstek) maar versteend (de 
aarde is vervangen door steen). 



III. BRUSSELSE GETUIGEN 

Overzichtstabel van de Brusselse gebouwen met delen uit vitselstek die vandaag nog zichtbaar zijn. Volgens de archeologische studie van 

Patrice GAUTIER. 

LOCATIE GEMEENTE VITSELSTEK VESTIGES DATERING BIBLIOGRAFIE

Begijnhof Andrlecht Timmerwerk 

boerderij

Eerste helft van 

de XVde eeuw

Charruadas en 

Sosnwska, 2013

Boerderij d'Abreuvoir Ukkel Houten paneel- kooi Laatste kwart van 

de XVde eeuw

Houbrecht en Costa, 

2002

Huis op de 
Waterloosesteenweg 824-830

Ukkel Houten paneel- kooi 1659-1660 
/1660-1661

Weitz, Cremer, Fraiture 
en Hoffsummer, 2015

Huis op de 

Waterloosesteenweg 905

Ukkel Boerderij kopgevel 

en timmerwerk

tweede helft van de 

XVIIde eeuw (?)

Boerderij Rose Ukkel Binnenwanden XVII-XVIIIde eeuw Claes, Baltus, Gautier, 
2011

Maison du censier du prieur 

in Rouge-Cloître

Oudergem Binnenwanden XVIIIde eeuw (?) Gautier en Clérin, 2012

Boerderij Fond'Roy Ukkel Muur met dakgoot,

scheur en timmerwerk 

1832 Gautier, 2008



III. CONCLUSIE 

Bouwen met ongebakken aarde vandaag in België, 

dat is niet hetzelfde als het importeren van een 

buitenlandse of "zuidelijke" techniek: 

het betekent het bijwerken van een vernaculaire 

techniek, die zich reeds aan onze plaatselijke 

omstandigheden had aangepast. 

 

Conclusie: het resterende erfgoed moet worden 

hersteld en beschermd! 

 



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 

 
• ROBERT, Yves, « L’architecture de terre crue en Belgique : la redécouverte 

d’un patrimoine méconnu », Maison d’hier et d’aujourd’hui, 88, 1990.  

• BRONCHART, Sophie, « Architectures de terre crue ; des savoir-faire 

millénaires à la construction durable contemporaine », 

https://www.slideshare.net/ClusterEcobuild/conference-eu-eco-materiaux-

sophie-bronchart 

• GAUTIER, Patrice, HARDENNE, Louise, BAUDRY, Antoine, (2106) Étude 

archéologique d’une maison en pan-de-bois dans le hameau du Langeveld, 

Chaussée de Waterloo 826-830, 1180 Ukkel, in opdracht van de Koninklijke 

Musea voor Kunst en Geschiedenis voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

• CHARRUADAS, Paulo, SOSNOWSKA, Philippe (2013), « Petit béguinage et 

architecture vernaculaire : Étude archéologique d’un pan-de-bois du XVème 

siècle conservé dans l’actuel musée du béguinage d’Anderlecht », Revue 

Belge d’archéologie et d’histoire de l’art, 82.  

• Administratie Cultureel Erfgoed (1994), Le patrimoine monumental de la 

Belgique, Bruxelles, Pierre Mardaga Editeur, Vol. 1, Tome C, Pentagone N-Z. 
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 

 
• Gids Duurzame Gebouwen: Voorziening | Afwerkingslagen 

https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/afwerkingslagen.html?IDC=7003  
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CONTACT 

 

Anaïs PEREIRA 

Cursus in Structuren 

E-mail : Thomas.Vilquin@ulb.be 

 

Anaïs PEREIRA 

Architecte en onderzoekster 

contactgegevens 

 : 02 537 47 51 

E-mail : anais.pereira@ceraa.be  
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