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26 februari 2021  

Seminarie Duurzaam 
Bouwen  

Voetjes op (ongebakken) aarde en rug tegen de (klei)muur 

 

Ongebakken aarde en de 
hedendaagse gebouwen in 

Brussel  

Materiaalkeuze, uitvoering en gevoel van de bouwheer 



PRESENTATIE VAN DE SPREKER 

In 2005 kreeg de familie Fronhoffs de kans om een bouwgrond bijna in het centrum 

van Jette te kopen. Een nogal onwaarschijnlijke opportuniteit in Brussel. 

Jonathan Fronhoffs werkt al 10 jaar bij een adviesbureau dat gespecialiseerd is in 

energie-efficiëntie in gebouwen (Cenergie), en hij kon alleen een duurzaam huis 

bouwen met het risico dat hij anders zijn baan zou verliezen, zoals sommigen zeggen.  

Klei als pleister sprak de familie goed aan, zowel vanwege de duurzaamheidscriteria 

als vanwege het visuele aspect. Tijdens het denkproces kwamen zij, niet geheel 

toevallig, het team van BC Architects tegen en voegden een vloer uit ongebakken 

aarde aan het project toe. Dit alles met aarde "made in Brussels". 

Het is 7 maanden geleden dat de familie Fronhoffs in hun nieuwe huis is getrokken 

(sinds augustus 2020). Ze hebben nooit spijt gehad van hun materiaalkeuze... 
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DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE 

• Ervaring met ongebakken aarde delen 

• Onze stappen uiteenzetten 

• Welke keuzes (niet) maken? 

• Het eindresultaat tonen 
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OVERZICHT VAN DE PRESENTATIE 

I. Waarom ongebakken aarde/ klei ? 

II. Vloer uit ongebakken aarde - Uitvoering 

III. Klei als bedekking 
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I. WAAROM ONGEBAKKEN AARDE? 

• Persoonlijke keuze 

We houden ervan! 

Lage milieuimpact  

Eenvoudige uitvoering… 

… Maar niet per se goedkoop! 

Uiteindelijk, wie houdt er nu van… wanden verven? 

Oneindig herstelbaar! 

• Context 

Residentieel, eigenaar-gebruiker 
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I. WAAROM ONGEBAKKEN AARDE?  

• Aarde: ja ! Maar van waar? 

Gegraven vijver 

– 60 m³ gegraven > 100 m³ uitgepakt aarde! 

– Siltig (dus bijna perfect!) 

• Allo? BC Materials ? 

Overtuigende tests 

Nood aan bijwerkingen 

–Verander de samenstelling > meer zand 

Ontmoedigende prijs: 

–2x duurder dan commerciële klei (300> 600 € / m3) 

Keuze op Terres de Bruxelles/Brusseleir in plaats van de 

vijver 
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I. WAAROM ONGEBAKKEN AARDE?  



I. WAAROM ONGEBAKKEN AARDE?  
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II. VLOER UIT ONGEBAKKEN AARDE: 

UITVOERING  

 

• Plaatsing 

15 big-bags 

Schup-kruiwagen : vooral manueel werk  

Aandammer 

–Te klein! 

•  Afwerking? Dilemma…. 

Lijnzaadolie 

of johannesbroodpitolie bevattende Was (cfr Martin 

Rauch) 
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II. VLOER UIT ONGEBAKKEN AARDE: 

UITVOERING 

 

• Afwerking 

Ondoorlatende vloer!  

– of bijna en pas na « inhaalsessie » 6 maanden na de 

uitvoering (nieuwe Waslaag) 
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II. VLOER UIT ONGEBAKKEN AARDE: 

PRIJS 

 

•  ”Het kost stukken van mensen" (zeggen 

sommigen) 

230-280 €/m², incl. BTW, geplaatst 

• Maar…. 

Kan oneindig hersteld worden! 

Het is mooi! 

Het is aangenaam! 
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II. VLOER UIT ONGEBAKKEN AARDE- 

ERVARING 

 

• Experimenteel materiaal  

Architectenproject, lelijk, in slechte staat 

Overtuigd door de wetenschappelijke en normatieve 

aanpak van BC Materials 

• Gevoel 

Zeer aangenaam 

• Veroudering 

Kleine vervormingen op de plaats van schokken 

(esthetisch) 

Kiezel-problemen die uitgaan 
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II. VLOER UIT ONGEBAKKEN AARDE- 

ERVARING EN VEROUDERING 

 

13 

 



II. VLOER UIT ONGEBAKKEN AARDE- 

ERVARING EN VEROUDERING 
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III. KLEI ALS BEDEKKING– UITVOERING 

 

• Levering 

9 big bags ! 

• Plaatsing 

Gespoten + handgemaakt  

Perfect recht 

–Tot op het moment dat de aannemer de plinten komt 

plaatsen…. 
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III. KLEI ALS BEDEKKING– UITVOERING 
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III. KLEI ALS BEDEKKING - ERVARING 

• Herstellingen nodig? Gemakkelijk! 

Waterschade 

17 



III. KLEI ALS BEDEKKING - ERVARING 
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III. KLEI ALS BEDEKKING - ERVARING 

• « Stof » 

Droog af te vegen  

Geen ‘stof’ maar zand 
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III. KLEI ALS BEDEKKING - ERVARING 

• Luchtkwaliteit 

Klei “gelovigen” beweren een regulatie van relatieve 

vochtigheid 

–Ze lijken gelijk te hebben! 
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CONTACT 

 

Jonathan FRONHOFFS 

Fonctie : Gelukkige inwoner 

Contactgegevens 

 : 0485 702 878 


