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PRESENTATIE VAN DE SPREKER 

Erik Pelicaen studeerde burgerlijk ingenieur-architectuur aan de Vrije Universiteit 

Brussel. Momenteel is hij doctoraatsstudent aan de Faculteit Architectuur en Kunsten 

van de Universiteit Hasselt. Zijn onderzoek richt zich op hedendaagse architectuur uit 

ongebakken aarde in de context van de circulaire economie: potentiële en 

constructieve oplossingen voor omkeerbare toepassingen. 

Voor dit seminarie zal Erik Pelicaen enkele vooroordelen ontkrachten die bestaan rond 

het bouwen met ongebakken aarde en zal hij de voordelen en beperkingen van dit 

materiaal voorstellen. 

Ongebakken aarde wekt de belangstelling van steeds meer architecten in onze 

streken, met name wegens de ecologische, esthetische en gezondheidsbevorderende 

kwaliteiten ervan. Er zijn echter nog steeds knelpunten voor het gebruik van dit 

materiaal, zoals het gebrek aan bouwnormen, de structurele capaciteiten en de 

weerstand tegen water.  

Deze zijn vaak te wijten aan een gebrek aan kennis. Deze presentatie wil de perceptie 

van de bouwsector over ongebakken aarde veranderen en vertrouwen geven in dit 

materiaal voor een frequenter gebruik bij toekomstige projecten in het Brussels 

Gewest. 
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DOELSTELLINGEN VOOR DE 

PRESENTATIE 

• De belangrijkste voordelen en 

beperkingen samenvatten 

• De waarneming van ongebakken aarde 

veranderen vooroordelen te ontkrachten 
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OVERZICHT VAN DE PRESENTATIE 

I. Inleiding 

II. De voordelen en beperkingen 

III. Vooroordelen ontkrachten 

IV. Conclusie 
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I. INLEIDING 

 

5 Traditionele manier van bouwen in Niger (CC Pixabay) 



6 Traditionele manier van bouwen bij ons? (CC Unsplash) 

I. INLEIDING 

 



7 Ricola Kräuterzentrum - Herzog & De Meuron 2012  (© Iwa Baan) 

I. INLEIDING 

 



Lage milieu-impact 

Biodegradeerbaar 

Recycleerbaar 

Ruim beschikbaar 

Esthetisch 

Goede akoestiek 

Binnenluchtkwaliteit 

Thermische inertie 

Brandwerend 

 

 

 
 

II. VOORDELEN EN BEPERKINGEN 
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Gebrek aan normen 

Structurele capaciteit 

Lange bouwtijd 

Uitvoeringskosten 

Onderhoudsgevoelig 

Niet waterbestendig 
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“Aarde wordt weinig gebruikt als bouwmateriaal” 

 

 
Zones met gebouwen in aarde en UNESCO sites (CRATerre/ENSAG 2012) 

 

III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 
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III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 

“Aarde wordt enkel in droge klimaten toegepast” 

 

 
Bouwtechnieken met aarde in Europa (TERRA EUROPEA 2011) 
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Boerderij in stampleem, Frankrijk (© Patrice Doat) 

 

Erosie door water (Beckett et al.) 

 

III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 

“Aarde wordt enkel in droge klimaten toegepast” 

 



III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 

“Aarde is een zwak materiaal” 

 

 
UNESCO erfgoed: Taos Pueblo, Nieuw Mexico (RILEM technical letters) 
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III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 

 
Shibam, Yemen (CC Wikimedia) 

 
13 

“Aarde is een zwak materiaal” 

 

 
Weilburg, Duitsland – 1830 (CC Wikimedia) 

 



“Aarde kent geen toepassingen in de stad” 
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Karper, Brussel – BC-as 2018 

 
Usquare, Brussel – BC-as 2019 (© Sander Lambrix) 

 

III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 



III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 
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Pôle culturel, Cornebarrieu (Toulouse) – APM architectes 2017 (© APM architectes) 

 

“Aarde kent geen toepassingen in de stad” 
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L’Orangerie in Lyon, Frankrijk – Clément Vergély architectes 2021 (© F. Fouillet) 

 

III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 

“Aarde kent geen toepassingen in de stad” 
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Aanzicht en verticale snede (© CVA) 

“Aarde is geen modern bouwmateriaal” 

 

 
Aarde, steen en hout (© F. Fouillet) 

 

III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 
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Schaalmodel van de prefab-blokken en plaatsing op de sokkel (© M. Malcarce) 

 

III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 

“Aarde is geen modern bouwmateriaal” 
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III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 

“Aarde is geen modern bouwmateriaal” 

 

Prefab componenten uit aarde voor Ricola Kräuterzentrum (© Markus Bühler) 

 



20 Productie van prefab aarde componenten in Lleida, Spanje (© Fetdeterra) 

 

III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 

“Aarde is geen modern bouwmateriaal” 

 



21 Gestabiliseerde stampleem in Islamabad, Pakistan (© SIREWALL) 

 

III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 

“De vijand van aarde is water” 

 



22 Musée de la Romanité Narbonne in Frankrijk – 2020 (© Foster + Partners) 

 

III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 

“De vijand van aarde is water” 
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‘Calculated erosion’: Haus Rauch in Oostenrijk - 2008 (© Boltshauser architekten) 

 

III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 

“De vijand van aarde is water” 

 



24 Adobes worden gemaakt dankzij de plasticiteit van aarde (CC Unsplash) 

 

III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 

“De vijand van aarde is water” 
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Puin van gewapend beton (CC Unsplash) 

 

Puin van bakstenen (CC Pexels) 

 

III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 

“De vijand van aarde is water” 

 



26 

III. VOOROORDELEN ONTKRACHTEN 

“De vijand van aarde is water” 

 

Prefab stampleem met geïntegreerde wandverwarming en isolatie (© Martin Haas) 

 



27 The Alnatura Campus in Darmstadt, Duitsland – haas cook zemmrich (© Martin Haas) 

 

IV. CONCLUSIE 



CONCLUSIE VAN DE PRESENTATIE 

 

• Ongebakken aarde wordt veel gebruikt over de hele wereld... 

• Ongebakken aarde is een resistent materiaal 

• Ongebakken aarde is ook van toepassing in vochtige klimaten 

• Ongebakken aarde wordt ook in stedelijke gebieden toegepast 

• Elementen uit ongebakken aarde kunnen geprefabriceerd 

worden 

• Water is niet de vijand van ongebakken aarde... 

• Het stabiliseren van ongebakken aarde met cement vermindert 

de circulariteit ervan. 
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN 

 
• Boeken  

• Sustainable building with earth – H. Schroeder (2015) 

• Building with earth: design and technology of a sustainable architecture – G. Minke (2012) 

• Upscaling earth: material, process, catalyst – A. Heringer, L.B. Howe, M. Rauch (2019) 

• The art of earth architecture - J. Dethier (2020) 

 

• Wetenschappelijke artikelen 

• Earth construction: lessons from the past for future eco-efficient construction – Pacheco-
Torgal & Jalali, Construction & Building Materials (2012) 

• Assessing the performance of earth building materials: a review of recent developments – 
Fabbri et al., RILEM Technical Letters (2018) 

• Earth concrete. Stabilization revisited – Van Damme & Houben, Construction & Building 
Materials (2018) 

 

• Websites 

• https://amaco.org/ 

• http://eartharchitecture.org/ 

• http://www.earth-auroville.com/index.php 
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