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Inleiding

Wonen onder de grond? Als een mol wegkruipen
van licht en lucht, jezelf opsluiten in een vochtige
en bedompte ruimte?
Gelukkig is het niet moeilijk aan te tonen, dat
het met het onderlandhuis heel anders gesteld
is. Allereerst gaat het, de Nederlandse bodemgesteldheid in aanmerking genomen, om een semiondergronds huis. Een huis dat ruim bemeten
is met ramen en dat zo licht is, dat er overdag
nergens kunstlicht aan hoeft. Een huis dat dankzij
een bepaald soort verwarming (waarover zo meteen meer) perfect geventileerd kan worden zonder
apparaten of kunstgrepen. Een huis, dat zelfs al
kiezen we voor de goedkoopste uitvoering, met
ongeschaafd hout, een zeer gezond en prettigbesloten woonklimaat heeft te bieden.
Wie nadrukkelijk de voordelen wil van het onderlandhuis, zoals
- zeer goedkoop zelf te bouwen;
- perfecte warmte- en geluidsisolatie;
- geen verstoring van het landschap
kan gemakkelijk genoeg bekledingsmateria
len kiezen die een ander aanzien geven. In deze
bouwbeschrijving echter het onderlandhuis in
z’n basisvorm die, dat weten we uit reacties, vele
mensen sterk aanspreekt door zijn natuurlijke
eenvoud van halve stammen als dakdragers en
brede ongeschaafde wandplanken. Een huis, dat
ondanks zijn eenvoud sterk tot de verbeelding

spreekt, dat iets uitstraalt van vrijheid en onafhankelijkheid en dat door z’n bijzondere bouwaard
(o.a. de nissen binnen de staanders, niveauverschillen binnen en buiten, de indeling) ook voor
kinderen een eldorado kan worden.
Misschien heeft u - door het aanschaffen van deze
werkmap - al half “ja” gezegd tegen dit type huis.
Dan is het toch nog de grote vraag of u het werkelijk zult kunnen bouwen of bewonen. Er zijn
immers bouwvoorschriften (op zichzelf heel nuttig omdat zij ons beschermen tegen ondeugdelijk
bouwwerk), en zal ons onderlandhuis de toets der
ambtelijke kritiek kunnen doorstaan?
Het antwoord: we weten het niet. Het hangt af van
allerlei factoren en van de mensen waarmee u te
maken krijgt. Zijn die erg formeel ingesteld, dan
zal het ze niet moeilijk vallen het onderlandhuis
af te wijzen. Op gemeentelijke weerstand mag u
rekenen. Ook al is dat wat vreemd als je bedenkt
hoeveel sousterrains (die helemaal niet voldoen
aan de eisen die wij stellen aan het onderlandhuis,
met betrekking tot licht en ventilatie) er in onze
grote steden worden bewoond, officieel-en-wel...
Wat kan er nog meer tegen een onderlandhuis
worden ingebracht?
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We zullen maar beginnen:
1. Het huis is moeilijk te “plaatsen” volgens het
rooilijnprincipe.
2. Door z’n behoefte aan zuid-oriëntatie (hierop
berust de dadelijk onder verwarming te noemen toepassing van passieve zonne-energie)
kan het onderlandhuis niet gemakkelijk worden ingepast in de kavelindelingen, zoals de
gemeentediensten die zo graag maken op hun
tekeningen.
3. In onze baksteen- en betoncultuur past zo’n
ruwhouten huis niet.
4. Het huis heeft door de omringende aarden wal
10 tot 40 procent meer grondgebruik dan het
gemiddelde gezins-rijtjeshuis.
5. Men kan denken dat er te weinig daglicht naar
binnen treedt en dat er te weinig uitzicht naar
buiten is.
6. Men kan menen dat er niet voldoende ventilatie mogelijk is.
7. Men kan zeggen dat de schoorsteenhoogte te
gering is.
8. Men kan menen dat het huis teveel in de
aarde ligt (sluit af), dat de betonnen “bak”constructie te veel afsluit en dat het betonijzer, gebruikt voor de bewapening kan werken
als een “kooi van Faraday”.
9. Men kan aandragen dat er ‘s zomers, bij hoge

buitentemperaturen en bij betrekkelijk hoge
luchtvochtigheid kans is op condensatie.
10. Men kan aandragen dat bergruimte in een
onderlandhuis schaars is en dat het later moeten bijbouwen van een overdekte berging
waterafvoer-technisch problemen zou kunnen
opleveren.
Er zijn misschien nog meer bezwaren aan te voeren. We willen het echter bij deze tien houden en
we zullen eens kijken wat we er tegenin kunnen
brengen.
Ad 1. Het rooilijnargument is een zwak argument, dat dateert uit de eerste periode van
de “tekentafelterreur”, toen alles volgens
rechte lijnen en strepen moest, nadat de

gebruikers van deze tafels hadden geleerd
zulke keurige rechte lijnen te trekken. Gelukkig is in de meeste gemeenten dit principe sterk verwaterd en doet men in vele
nieuwbouwwijken verwoede pogingen om
door verspringingen wat afwisseling in het
monotone patroon te brengen.
Ad 2. Inderdaad moet een onderlandhuis op het
zuiden liggen met z’n raampartij. Hiervan
kunnen we beslist niet afwijken! Voor het
indelen van een wijk kan dit problemen
opleveren, maar die hebben vooral te maken met wegenaanleg. Is men bereid de
toevoerweggetjes naar groepen van zulke
huizen als kleine doodlopende uitlopers te
maken, dan wordt het al dadelijk veel gemakkelijker. Bovendien: de “zonne-ener-
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giewoningen”, die in steeds meer moderne
wijken worden gebouwd, kunnen ook niet
zonder een zuid- oriëntering.
Ad 3. Het bouwmateriaal blijft een moeilijke
kwestie. Voor veel mensen betekent baksteen en beton “zekerheid”, zoiets als een
“rots in de branding”. Het is onzin, maar
er valt moeilijk tegenin te redeneren. Onthoud echter, dat een houten huis, mits goed
geconstrueerd, veel sterker kan zijn dan
een bakstenen of betonnen huis.
Ad 4. Dit is een reëel bezwaar, dat vooral zal tellen, als de grondprijzen (als gevolg van
speculatie, verstedelijking, te zware druk
van een uitgebreide infrastructuur) hoog
blijven. Maar er is ook een kans, dat meer
landbouwgronden zullen vrijkomen. Een

andere grondpolitiek, met een streven om
gronden meer gemeenschapsbezit te doen
zijn en het grondeigendom te vervangen
door pachtstelsels, zal - hoezeer wij daarvan ook voorstander zijn - weinig verandering in de heersende schaarste brengen.
Ons ontwerp voor een - openbare! - parkstrook bovenop en aansluitend tegen een
rij onderlandhuizen aan (zie tekening op
pagina 7 in deze werkmap) kan eventueel
iets van het ruimtebezwaar wegnemen.
Ad 5. Veel hangt af van de situering van een onderlandhuis. Wie zo’n huis in een zekere
mate van verborgenheid bouwt, omdat
hij of zij toch niet in aanmerking meent
te komen voor een bouwvergunning, die
zal door beschuttende bomen en struiken
minder daglicht naar binnen kunnen laten komen, dan iemand, die zo’n woning
openlijk kan bouwen, op de juiste manier,
met volle toetreding van daglicht door de
ramen op het zuiden. Aan de andere kant:
met dakvleugelconstructies en dakverspringingen kan men ook een verscholen
huis van redelijk wat licht voorzien.
Ad 6. Een onderlandhuis kan ruim voldoende
worden geventileerd. De in het hier beschreven ontwerp voorkomende ventilatiebuizen zijn meer dan voldoende;
meestentijds zullen een of twee ventilatiekanalen voldoende zijn. Bij toepassing van
stralingswarmte in de woning kan er vrijelijk geventileerd worden omdat er geen
noemenswaardige energieverliezen bij
optreden. Gevolg: in zomer en winter een
heerlijk fris en condensvrij huis.

Ad 7. Inderdaad is het niet mooi om uit een begroeide heuvel - het dak van het onderlandhuis - een schoorsteen te zien oprijzen.
Toch zullen we een schoorsteen nodig
hebben. Wie niet in de gelegenheid meent
te zijn om zijn of haar huis met officiële
vergunning te bouwen en bevreesd is voor
het “verraderlijke effect” van een rokende
schoorsteen, doet er verstandig aan om te
werken met een schoorsteenloze kachel of
een kachel, die geen zichtbare rookgassen
veroorzaakt. Te denken valt aan een op gas
gestookte of elektrisch verwarmde tegelkachel of moderne elektrische infraroodpanelen die beide pure stralingswarmte
leveren. Nu schijnen, op een infraroodfoto,
zelfs sporen van warme lucht (bijvoorbeeld
van een gaskachel) zichtbaar gemaakt
te kunnen worden. Hoewel de gemeen
tediensten zich (nog) niet bedienen van
dit soort technieken bij het opsporen van
illegale bouwsels, is het begrijpelijk, dat
men ook hieraan denkt. Een oplossing kan
zijn de hete gassen af te voeren via een
horizontale, ondergronds gelegde pijp, die
aan het begin of einde is voorzien van een
ventilator, die de hete lucht verplaatst, cq
afzuigt. Wie een schoorsteen uit zijn (begroeide) dak laat komen moet zorgen, dat
ook deze begroeid raakt, bijvoorbeeld met
klimop.
Ad 8. Dit bezwaar, dat vooral verwacht kan worden uit de kring van “bouwbiologen”, is
voor de één reëel, voor de ander niet. We
kunnen hoogstens zeggen, dat veel van het
nadeel van de betonnen ondervloer wordt
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weggenomen door de ingegoten isolatie
en door de houten vloer, die er vrij overheen komt. Bovendien zijn de meningen
binnen de bouwbiologische wereld beslist
verdeeld over het effect van een laag(je) al
of niet gewapend beton onder een vloer;
in tegenstelling tot betonnen wanden en
daken, die sterk afsluitend werken (ook
als een “kooi van Faraday”, indien er een
bewapening in voorkomt) is onze houten
wand met daarachter een aarden wal niet in
die zin afsluitend te noemen. Daar er een
ruime ventilatie is, kan het hout vocht opnemen en afstaan, hetgeen zeer belangrijk
is.
Ad 9. Bij 8 merkten we al op dat het hout, mits
niet geverfd of gelakt, vocht kan opnemen
en afstaan. Tellen we daarbij op de zeer
goede isolatie van de houten wand door de
achterliggende isolatie-/reflectielaag, dan
kunnen we stellen, dat de kans op condensatie te verwaarlozen is. Temeer daar wij
‘s zomers, bij hoge buitentemperaturen, de
warme lucht nooit anders binnenlaten dan
via een ventilatiebuisstelsel, dat wij elders
zullen beschrijven.
Ad 10. Inderdaad moeten we bij het indelen van
ons onderlandhuis zuinig omspringen met
de ruimte. Een handig gebruik van kleine
stukjes die “over” zijn, voor kasten of
laden, is zeer aan te bevelen. Per saldo vergroot iedere extra vierkante meter, die we
speciaal aan ons huis toevoegen voor berging, het totale oppervlak van ons huis. En
afgezien van de extra kosten kan dit ook
een te groot ruimtebeslag betekenen.

		Bij een overdekte berging/stalling, zoals op
de overzichtstekening die als bijlage aan
deze map is toegevoegd, moeten we maatregelen treffen om wateroverlast bij zware
regenval te voorkomen. Deze maatregelen
worden elders in deze map besproken.

Gaan we het maken?
We kunnen allerlei gevoelens hebben met be
trekking tot het semi-ondergrondse huis, maar
één ding staat vast: wie er een bouwt zal merken,
dat dit bouwen geen alledaagse belevenis is. Een
van de eerste bouwers van een semi-ondergronds
huis (het huis dat we beschreven in nr. 22 van ons
tijdschrift De Twaalf Ambachten) zei ons, dat de
circa drie weken dat hij bouwde (met behulp van
tevoren nauwkeurig voorgezaagd en op maat gebracht hout) “de drie gelukkigste van zijn leven”
waren.
Overdreven? Het is natuurlijk erg persoonlijk. We
kunnen alleen zeggen dat anderen, die ook zulke
huizen hebben gebouwd, vergelijkbare ervaringen hadden. Misschien omdat het bouwen van
een dergelijk huis je dicht bij de aarde, de natuur
brengt, omdat het een fundamenteel-menselijke
ervaring kan zijn. Of omdat de bouwer voor zijn
of haar inspanningen steeds weer beloond wordt:
bij het graafwerk door de ruimte die ontstaat, bij
het bouwen door de fraaie, hechte constructie, die
men onder zijn handen ziet groeien en die in toenemende mate beschutting biedt.

Daarom: we wachten niet langer, we gaan beginnen! Goed nieuws daarbij is, dat we ook een nieuwe, sterk vereenvoudigde bouwmethode hebben
uitgewerkt, die niet alleen kostenbesparend is ten
opzichte van vroegere methoden, maar die het ons
ook mogelijk maakt om bij slecht weer (regen!)
gewoon te kunnen doorwerken...

De plaats: waar bouwen we?
We beginnen met het moeilijkste: de plaats. Waar
bouw je een onderlandhuis?
Als we even de grondprijzen, vergunningen en
andere problemen buiten beschouwing laten, dan
zouden we zeggen, dat de beste plaats voor een
onderlandhuis het overgangsgebied tussen stad en
land is. Als ik planoloog was, zou ik een strook
“grensland” willen vrijhouden tussen natuur- of
plattelandsgebieden en de nieuwbouw van een
stad of dorp. Nu zien we in grote delen van ons
land rijtjes huizen, al of niet verpakt in wat groen,
die de uiterste rand van stad of dorp vormen. Er is
geen overgang en de horizon van het vrije land is
voor kilometers aangetast.
Stroken land, gereserveerd voor onderlandhui
zen, zouden een ideale bufferzone kunnen vormen, ook zeer effectief tegen zware stormen. Wel
dienen de ontwerpers van de wijk in dat geval
rekening te houden met de richting van waar
uit de meeste werkelijk zware stormen komen:
west-zuidwest. De onderlandhuizen kunnen ook
een boeiend wandel- of fietsgebied bieden: afwisselend, “heuvelachtig” en zonder overlast voor de
bewoners van de nabijgelegen woningen.
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Prioriteit: bij de boerderij
In ons tijdschrift en in contacten met de pers hebben we altijd gewezen op andere plaatsen, waar
we de eerste - en dan officieel toegestane - onderlandhuizen het liefst zouden zien. Dat is bij
boerderijen. Het is noodzakelijk, dat de overheid
iets gaat doen voor die boeren en tuinders, die
volgens ecologische beginselen werken. De prijzen, die in het algemeen voor landbouwprodukten
betaald worden zijn zo laag, ook voor ecologische
produkten, dat vooral de kleinere landbouwbedrijven het bijzonder moeilijk hebben. Terwijl juist
op deze bedrijven de behoefte aan medewerkers
groot is. Kleine, ecologische bedrijven, die hun
medewerkers een goedkope, mooie en eventueel
zelf te bouwen woning kunnen aanbieden kunnen
zichzelf èn de vele jongeren die op zoek zijn naar
werk in deze richting een grote dienst bewijzen.
De medewerkers kunnen met een bescheiden betaling zeer tevreden zijn, als daar een goede huisvesting tegenover staat.

Waar nog meer?
Na de eerste artikelen in het tijdschrift De
Twaalf Ambachten zijn we door allerlei mensen opgebeld. Enkelen hadden een vergunning
aangevraagd bij hun gemeente (o.a. in Friesland
en Noord-Brabant), anderen hadden niet willen
wachten en eenvoudig de schop ter hand genomen. Meest voorkomende situatie: jonge mensen,
die in de buurt van het huis van hun ouders iets
gingen bouwen (in de tuin of bij de boerderij)
en in het algemeen in de nabijheid van bestaande

Een onderlandwijk gebouwd als een geluidswal onder een parkstrook langs een snelweg.
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objecten. Uitzondering vormen diegenen, die
“zomaar”, ergens op een stukje verscholen eigen
land, gaan bouwen. Toch komt ook dat voor, al
zou men dat niet zo gauw verwachten in dit geordende land. Uit de vele reakties die we in de loop
van de jaren hebben gekregen blijkt, dat er een
enorm verlangen bestaat naar “iets van jezelf”,
naar wat vrijheid, naar wat minder “gereglemen-

teer”. Wij zeggen niet dat het de bedoeling is, dat
iedereen maar op eigen houtje, in het wilde weg,
moet gaan bouwen. Wat men ook doet, het zal
altijd in overleg moeten gebeuren met de buren en
omwonenden in ruimere zin. En met respect voor
de natuurlijke omgeving en met inachtneming van
de veiligheidseisen op dit gebied. Wij zijn ons ervan bewust, dat dit wel een heel ander verhaal is,
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dan dat van de officiële woningbouw, met de toewijzingen voor een bepaald aantal woningen per
gemeente, met de woningcategorieën... Het gaat
bij ons om zo’n goedkope woning, die in zo’n
korte tijd gebouwd kan worden, dat de bepalingen
“toewijzing” en “categorie” begrippen lijken uit
een andere wereld...

Het bouwen

Welke grondslag?
Onze streken hebben veel verschillende grondsoorten, met nogal uiteenlopende draagvermo
gens. Zoals we in de introductie van deze werkmap al schreven, is het onderlandhuis een huis dat
bij uitstek geschikt is voor zandgrond. Op zandgrond vinden we de stevige ondergrond, die nodig
is om het gewicht van het huis en vooral ook de
aarden wal te dragen. Bovendien is het bouwen
(graven) er gemakkelijk en goedkoper.
Hoewel een onderlandhuis niet zwaar is (het heeft
geen verdiepingen), is het toch van groot belang
terdege te kijken naar de bodemgesteldheid. Wie
een beetje in zijn of haar streek thuis is weet hoe
er gebouwd moet worden; of er geheid moet worden en of er diepe funderingen aangebracht moeten worden.
Ons advies: ga hier en daar eens kijken bij bouw
werken en probeer zo een inzicht te krijgen in de
toestand van de bodem en de eisen, die aan funderingen gesteld moeten worden.

In de polder?
Wij zijn destijds nogal onder de indruk geraakt
van de bouwwijze van de Zaandamse woonsche
penbouwer W.J. Baerveldt, die in de zeer drassige

polder ten westen van Zaandam zowel een bungalow als een bedrijfsloods op een enkele plaat
beton had gebouwd aan het water. Het beton was
(licht gewapend, voor zover wij ons herinneren)
direct op het grasland gestort en “dreef” er als het
ware, als een enorme pannekoek, bovenop. Ook
een smalle betonweg had hij zo gelegd. Na vele
jaren lag deze weg, waar overigens alleen fietsers
en voetgangers en soms een lichte auto over gingen, er nog. Huis en bedrijfsloods waren gelijkvloers en licht van constructie. Alles was van hout
of eternitplaat gebouwd. Daken waren van hout
met mastiek of golfplaat. Gewichten waren gelijkmatig over het oppervlak verdeeld.
We herinneren ons nog goed, dat Baerveldt bij
collega-bouwers op onbegrip stuitte met zijn ongebruikelijke ideeën. Hij bewees evenwel dat het
kon. En wel, zo nemen wij aan, door de volgende
factoren:
1. de betonnen plaat onder het huis omvatte een
naar verhouding zeer groot oppervlak;
2. door de oude grasmat ontstond een soort verveende laag, die goed bijeen bleef;
3. het geheel verkeerde in een toestand van betrekkelijke stabiliteit, doordat het gewicht,
goed verdeeld over een groot vlak, beneden
een kritische gewichtsgrens en dus “zwevend”
bleef.
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Details over de constructie ontbreken, omdat de
heer Baerveldt inmiddels is overleden en het ons
niet gelukt is om bijzonderheden over de betonplaatfundering te krijgen.
Hoewel het onderlandhuis net als het gebouw
van Baerveldt een relatief groot oppervlak heeft,
zijn de aarden wal rondom en het door aarde
verzwaarde dak te zwaar voor een dergelijke
betonplaat. Het gevaar van “kantelen” is niet
denkbeeldig en een breuk in de betonnen plaat
evenmin. Het door ons hier voorgestelde “polderonderlandhuis” is daarom een zeer licht huis geworden, dat, zoals u later uit de tekst zult kunnen
opmaken, nog maar twee eigenschappen gemeen
heeft met het voor andere ondergronden en streken bedoelde onderlandhuis:
1. het kan door zijn aaneengesloten grasdak als
een heuvel worden gebouwd, waardoor het
“opgaat in het landschap”;
2. het krijgt eenzelfde houten interieur, maar, om
gewicht te sparen, geen warmtemuur. De betonvloer krijgt een versterking in de vorm van
een extra wapeningsnet, eventueel een versteviging in de vorm van een balkprofiel, onder
die gedeelten, waar door dakdragers e.d. veel
druk op de vloer wordt uitgeoefend.

bijvoorbeeld niet een half gedempte sloot dwars
doorlopen, of anderzins een grote ongelijkheid
in de bodemstructuur- bijvoorbeeld hoogteverschil - bestaan. De bedoeling is, dat de bestaande
weide-grasmat blijft bestaan en dat we het beton
eenvoudig, zoals Baerveldt dat ook deed, over de
grasmat storten, die we om te snelle droging van
het beton te voorkomen, eerst met een laag dun
landbouwplastic bedekken.

Raster van meetpunten om het draagvermogen van drassige grond te bepalen.

Het polder-onderlandhuis
In de tijd, verstreken tussen onze eerste artikelen
over semi-ondergronds bouwen en de laatste druk
van deze werkmap, hebben we heel wat gesprekken gevoerd, zowel met geïnteresseerden als met
bouwkundigen.
De vragen, die steeds terugkwamen luiden:
kun je een onderlandhuis wel in de polder
bouwen? En kan dat voor een vergelijkbaar
lage prijs als die welke geldt bij het bouwen op

zandgrond? En: heeft een onderlandhuis in de
drassige polder een vergelijkbare bewoonbaarheid?
Wat de eerste vraag betreft: dat kan: we volgen
dan de “methode - Baerveldt”. Dit betekent, dat
we een vlakke, liefst op belaste plaatsen dubbel
gewapende betonnen plaat van 15 tot 20 cm dik
storten op de plek waar ons huis inclusief alle benodigde oppervlak moet komen. We gaan er daarbij van uit, dat de bouwplaats overal een redelijk
gelijkwaardig draagvermogen bezit. Er moet dus
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Hui: ton volgeslagen met wilgenslieten.

Om het “Baerveldt-principe” te kunnen begrijpen,
moeten we kijken naar voorbeelden uit de Hollandse bouwhistorie. Zo bouwde men op een fun-

ondergrond. Bij de wegenbouw gebruikt men tegenwoordig vaak “wegenbouwvilt”, dat dezelfde
functie heeft als de wilgenmatten.

Huien met zwaluwstaartverbindingen

dering van “huien”. Een “hui” was een bundeling
van palen, die men door een stevig houten raam in
de veengrond sloeg en die, zodra ze ontsnapt waren aan de “omarming” van de ring, naar onderen
in de weke veenlaag uitwaaierden. Men maakte
soortgelijke funderingen door dikke wilgetakken
door een bodemloze ton de grond in te slaan en
deze heetten “tonhuien”. Zelfs bij het hedendaagse heien maakt men als geen zware funderingen
vereist zijn, gebruik van korte heipalen, die in
de grond “kleven”. Het gaat hierbij om hetzelfde
principe van dat van de hui. De naam “hui” leidde
tot het nog steeds bestaande misverstand, dat men
ooit op “koeiehuiden” fundeerde.
Gebruik maken van “drijfkracht” gebeurt ook
bij dijkaanleg. Dijklichamen werden en worden
op wilgenmatten gebouwd. De zogenaamde
“rijshout”-matten beletten het wegkruipen van de

We brengen eerst wapeningsmatten aan, terwijl
we rond de bouwplaats een houten opstaande
rand maken met dezelfde hoogte, die de betonnen plaat moet krijgen. Er moet ook een greppel
komen voor een “vorstrand”, waarover zo meteen
meer. Als de betondikte 20 cm wordt, moeten de
wapeningsnetten respectievelijk op 5 centimeter
van de ondergrond komen en 5 centimeter onder
het betonoppervlak. We kunnen tussen de netten
het beste bakstenen op hun kant leggen, zodat we
10 centimeter vulruimte krijgen tussen de netten.
Omdat bij het “poldertype”- onderlandhuis in het
midden onder het hoogste punt van het grasdak
een draagconstructie moet komen, verdient het
aanbeveling ter plaatse in de betonvloer nog een
extra net aan te brengen, vlak boven het onderste

Betonnen draagplaat voor polder-onderlandhuis.
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net. Dit net moet het draagvlak omvatten, dat
nodig is voor de midden-draagconstructie, die uit
een enkele middeldrager kan bestaan, maar ook
bijvoorbeeld uit een vierkant (als men vier dragers
wil plaatsen) of een rechthoek (als het er twee
worden). Het vierkant kan bijvoorbeeld als draagconstructie dienen rond een centraal geplaatste
schoorsteen.
Maak de betonnen draagplaat niet te klein en
zorg voor een rand rond de toekomstige onderlandwoning van enkele meters. Hieruit volgt, dat
de draagplaat veel beton vergt en dus kostbaar
is - hieraan ontkomt men helaas niet. Een (lichte)
troost is, dat men geen kuil hoeft te (laten) graven
en geen waterdichte funderingsbak hoeft te maken.
Zorg dat het beton waterdicht is. U bereikt dit
door een toeslag van “Resisto” of “Pudlo” die u
volgens het recept van de fabrikant aan de betonspecie toevoegt.

Regen- en vorstrand
Tenslotte zal er rondom de betonplaat een circa
25 cm van de buitenrand verwijderde opstaande
rand (van ca. 20 cm hoog) moeten komen, om bij
hevige regenval te verhinderen dat waterplassen
tot boven onze betonplaat zouden komen. Maar
niet alleen moeten we rekening houden met hevige regenval: ook met vorst! Aan de onderkant
maken we een rand van 6cm dikke platen van
polyurethaanschuim die ca. 60 cm diep steekt.
Deze onderste rand doet dan dienst als vorstrand.
Architect Jos Eras maakte ons attent op de noodzaak van zo’n vorstrand, omdat bij bevriezing
plaatselijk onder de betonnen plaat een opwaarts e
druk kan ontstaan, die tot scheuren in het beton
zou kunnen leiden.
De “methode Baerveldt” houdt verder in, dat we
voor een zo gelijkmatig mogelijke gewichtsverdeling over het gehele betonvlak moeten zorgen.
Hoe dit kan zien we in de tekening over de gewichtsverdeling. Het huis krijgt op het zuiden
een dakkapel-achtige glasgevel met terras, op de
NW-kant en NO-kant twee vergelijkbare kleinere
glasgevels, die samen het oppervlak hebben (en
dus ook het gewicht) van de zuidgevel. Gaan
we er van uit, dat er op het dak een bescheiden
grasmat komt te liggen en dat het dak gerekend
van af het hoogste punt, het middelpunt, een hellinghoek zal hebben van 10 tot 15 graden, dan
kunnen we concluderen, dat er een ronde heuvel
in het weiland komt te liggen met een hoogte van
maximaal zo’n drieëneenhalve meter. Omdat dit
van uit de verte op een grote “molshoop” lijkt kan
het aanbeveling verdienen deze heuvel van een
omringende beplanting te voorzien, die tegelijk

het verdiepte onderlandhuis nodig hebben. Daar
staat tegenover, dat we met een ingewikkelder
dakconstructie te maken krijgen, die door hoeken
en verlopen meer plaatmateriaal zal vergen. We
krijgen hier dus te maken met een prijsverhogend
aspect, dat echter ook geldt als we enkele van de
bijzondere dak-uitbouwen toepassen, die de Amerikaanse architect Mike Oehler ons destijds leerde
en waarover u elders in deze werkmap bij bijzondere dakconstructies kunt lezen.

Het gewicht op de draagplaat moet gelijkmatig zijn. Ondermeer
door de glasgevels te verdelen.

een haag vormt, die het over het dak lopen van
enthousiaste bezoekers kan tegengaan, want de
dunne grasmat is daarop niet echt berekend! De
grasmat kunt u aanleggen als beschreven onder
het hoofdstuk dakbedekking, zij het dat we hem
niet dikker maken dan een stevige graszode vergt:
zo’n 15 tot 20 centimeter.
We komen nu op de vraag van de prijs: kan dit
“polderhuis” voor een vergelijkbare prijs als een
onderlandhuis in een gebied met zandgrond?
Het antwoord luidt: ja. Er zal weinig verschil
hoeven te zijn, omdat bijvoorbeeld geen verdiept
gedeelte (met bijbehorende bekisting) gemaakt
hoeft te worden en we zonder graafmachine kunnen werken en de hoeveelheid gebezigde beton
niet veel zal verschillen van die welke we bij
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En dan de laatste vraag: heeft het “polderhuis”
een vergelijkbare bewoonbaarheid als een verdiept onderlandhuis? Antwoord: ja, zij het dat het
bij hete zomers minder koel zal zijn (de daklaag
is dunner en een aarden wal ontbreekt). Koelte
in de zomer is dan alleen bereikbaar als we een
meerdere meters lange ventilatiebuis (met aanzuigende elektrische ventilator) een meter onder het
maaiveld ingraven. (wie dit soort ventilatie wil en wie wil dat niet!- zou een licht aflopende buis
tevoren onder het betonvlak kunnen aanbrengen,
eventueel dubbel, zodat voldoende koelcapaciteit
gewaarborgd is (denk er om, dat onder het diepste
gedeelte van de aflopende buis(-zen) een condensputje moet worden aangebracht, met van daaruit
opstijgend een lucht-inlaatbuis). Mocht het putje
bij hevige condensatie (bij een vochtige, hete
zomer!) vol lopen, dan moeten we het met een
klein type (bijv. 12 volt) dompelpompje kunnen
leegpompen.
Hiermee hebben we, hoewel verre van uitputtend,
de belangrijkste aspecten van het bouwen op drassige grond behandeld.

Bouwen op zandgrond
Onder de tientallen enthousiaste lezers van het
tijdschrift De Twaalf Ambachten, waarvan wij
hoorden dat zij begonnen met de bouw van een
onderlandhuis zijn er enkele, die de bouw van hun
huis zo bewust wilden ervaren, dat zij besloten
het graafwerk met de hand te doen. Het is een
karwei van enkele weken, dat een graafmachine
in enkele uren volbrengt. Indertijd in Boxtel
hebben wij onze semi-ondergrondse tentoonstellingsruimte, drukkerij en werkplaats dan ook laten
graven, maar ons eerste experimentele gebouwtje
moest op een plek komen, waar de graafmachine
eenvoudig niet bij kon komen en dat werd voor
ons dus ook handwerk. De eerlijkheid gebiedt te
zeggen, dat het meeste graafwerk is gedaan door
Bram Moens en Stef van de Ven, twee enthousiaste bouwers, maar het moet schrijver dezes van
het hart, dat, het mee-spitten alle keren dat hij het
deed, een bijzondere belevenis voor hem was. Er
is een innig contact met de aarde terwijl je zo aan
het graven bent en tijdens het werk probeer je je
steeds voor te stellen hoe het zal worden. In feite
is dit een nuttige voorbereiding op de werkelijke
bouw, want door al dat denkwerk kom je - vaak
onbewust - tot een manier van aanpakken die je
later van pas kan komen.
Bram ontwikkelde een graaf-methode, die hieronder is getekend en die uitgaat van een hellend pad
voor de kruiwagen. Houd hierbij rekening met
voldoende ruimte tussen de kuilrand en de zandopslag.
We groeven de kuil voor ons eerste gebouwtje in
een tijd, dat het vrij lang droog was geweest en
we gingen zo diep als ons verantwoord leek: tot

70 cm boven het grondwaterniveau. Strikt genomen hadden we dieper kunnen graven, tot zo’n
20 cm boven het grondwater. We waren echter
bang voor plotselinge weersomslag en langdurige
regenbuien (die overigens toen zijn uitgebleven,
maar waarmee het in ons land altijd belangrijk is
rekening te houden). Bij het graafwerk voor een
kelder, enkele jaren daarvoor, hebben we putten moeten slaan en een pomp moeten huren, die
veertien dagen en nachten heeft moeten draaien.
De toen zware regenval heeft bijna tot een catastrofale instorting geleid. Wie het graafwerk goed
voorbereidt, kan ongestraft enkele dagen met een
pomp werken, vooral als men van een graafmachine gebruik kan maken. Maar deze extra’s verhogen wel de kosten!
Werk bij het uitgraven niet “op het oog” maar met
latten en lijnen, als men tenminste geen “artistiek
scheef” bouwsel als resultaat wil. Gebruik bij het
uitvlakken van de vloer ook steeds een vlakke
plank met een waterpas. Wie tot vrij dicht op de

grondwatergrens graaft doet er wellicht goed aan
om de onderlaag met cementwater te stabiliseren.

De betonconstructie
Er zijn drie belangrijke voorwaarden waaraan de
bakconstructie moet voldoen:
- De bakconstructie moet waterdicht zijn.
- De rand van de bak moet boven de hoogste
stand van het grondwater uitsteken, zodat deze
niet kan onderlopen.
- De wand moet bestand zijn tegen de druk van
de grond die er tegenaan ligt.
We beginnen de wanden en de bodem van de
kuil met dun landbouwplastic te bekleden. Dat
voorkomt het uitdrogen van het beton dat we
voor de wanden en de vloer gaan gebruiken.
Laat het plastic een flink eind buiten de bak
doorlopen, met een flauwe helling naar beneden, zodat het regenwater weg kan stromen.

Houd tijdens het graven zo lang mogelijk een licht omhoog lopend pad voor het omhoogduwen van de kruiwagen.
De grond zoveel mogelijk buiten het werkterrein afvoeren!
(het graafwerk kan men natuurlijk ook laten verrichten door een graafmachine)
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terpentijn, maar het kan ook met citrusverdunner van het merk Auro. Dat is olie, geperst uit
schillen van citrusvruchten.
2. De palen op de bodem van de kuil plaatsen,
op een trottoirtegel, die op het plastic wordt
gelegd. Nu moeten de palen tegen omvallen
worden behoed! Verbind daarom eerst alle
palen d.m.v. draadeinden met de twee zij-dakdraagbalken, zoals die hun toppen moeten verbinden (zie tekening op de volgende pagina).
Moet het dak iets aflopen - en dat moet bij een
onderlandhuis! - denk er dan aan om de palen
geleidelijk iets in te korten. Dat geldt natuurlijk ook voor mogelijkheid nummer 1. Zoals
elders in deze werkmap vermeld, houden we
doorgaans rekening met een dakhelling van 10
tot 15 graden. Als de hele rij palen van een zijwand aldus met elkaar verbonden is, moet dit
hele “regiment” in één keer worden opgericht
en met schraaglatten (twee voor elke eindpaal)
zuiver verticaal worden gericht en met hun latten via grondpaaltjes worden vastgezet.

De “paalbouw”-methode
Palen spelen hoofdrol

Als we willen kiezen voor de goedkoopste, snelste en op grond van ervaring voor ons ook de
belangrijkste bouwwijze van ons onderlandhuis,
spelen houten palen de hoofdrol. Het zijn onbehandelde, puntloze grenen palen van 12 tot 15 cm
diameter en 3 meter lang. Deze krijgen meerdere
funkties, want niet alleen worden het de dragers
van het dak, ze spelen ook een rol bij het maken

van de bekisting van de funderingsbak. We plaatsen ze 50-70 cm van elkaar.
Nu zijn er twee mogelijkheden:
1. De palen in de grond ingraven.Van tevoren
hebben we gaten in het plastic gemaakt, waar
we de palen doorheen steken. De onderkanten
van de palen moeten we verduurzamen met
lijnolie. Om te zorgen dat de lijnolie goed in
het hout dringt kun je deze verdunnen met
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Bij de situatie zoals geschetst in de tekening op de
volgende pagina is er sprake van een zijdelingse
druk van de aarden wal. Die moet worden opgevangen door een serie ankerpalen, die met geteerde ijzeren strips (twee per paal) worden doorverbonden met de palen van de met teveel zijdruk
“bedreigde” wand. Op 10 meter wandlengte zijn
drie van deze ankers als regel voldoende. Meestal
zijn zulke ankers echter niet nodig als we een onderlandhuis bouwen, dat aan drie kanten omgeven
wordt door een aarden wal, waarbij de krachten
gelijkmatig verdeeld blijven.

De bekisting

We zijn nu aan de bekisting toe. Voor de bekis
tingswanden en het dak gebruiken we underlay
mentplaten van 18 à 20 mm dik. Gebruikelijk is

bouwmultiplex, maar dit kan ook en het is veel
goedkoper. De platen, die we in de was zetten of
oliën, laten we niet tot de bodem van de kuil doorlopen. Het beton moet straks onder de platen door

Doorsnede van een halfondergrondse opslagruimte, gebouwd volgens het goedkope “palen-systeem”.
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een eindje over de vloer kunnen uitvloeien.
De wanden kunnen doorbuigen door de druk van
het beton. Om dat te voorkomen zetten we tijdelijk balken over de kuil, die de bekistingsplaten
op hun plaats houden. Die balken hoeven niet zo
dik te zijn. Ze dragen niets, maar vangen druk in
de lengte op. Indien we geen balken hebben die
lang genoeg zijn, moeten we er meer aan elkaar

Wat te doen bij hoge grondwater-stand?

Zijaanzicht/doorsnede van de halfondergrondse, met palen gebouwde, opslagruimte.

zetten. Dat doen we met een paar meter overlap,
of met lange spalken, met bouten verbonden. Die
constructie moet stevig zijn, want de verbinding
kan onder de druk van het beton doorbuigen en
zelfs knappen.
We kunnen een enkele of een dubbele bekisting
aanbrengen:
- Indien we de kuil met mooie rechte wanden
hebben kunnen graven, die niet instorten, kunnen we volstaan met een enkele laag platen
alleen aan de buitenkant van de palen. De
bekisting komt op 20 cm van de kuilwand.
Houd daarmee rekening bij het plaatsen van
de palen. Het beton wordt dan straks tussen de
kuilwand en de platen gestort.
- Als de grond te los is om rechte wanden te graven, zetten we platen aan de binnenkant van de
palen en een tweede bekistingswand op 20 cm

afstand er tegenover. Deze tweede wand wordt
met de eerste verbonden door lange bouten,
die door stukjes ijzeren buis lopen, die we hebben afgezaagd. Deze pijpjes moeten zorgen
voor de juiste afstand tussen paal en plaat. De
pijpen houden de platen op de afstand van 20
cm.
Zoals al eerder genoemd heeft de “paalbouw”-methode het voordeel van goedkoop, snel èn droog
werken. Dit laatste kan als we zo snel mogelijk
de dakbalken hebben kunnen leggen en daarop zo
lang een of ander plaatmateriaal, dat als draagvlak
kan dienen onder een stuk landbouwplastic, dat
eventuele regenbuien weet te weerstaan. Als het
goed is heeft u al een aantal underlaymentplaten
aangeschaft. Deze zullen kunnen dienen als:
1. tijdelijk bekistingsmateriaal voor het maken
van de betonnen funderingsbak;
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U moet wel heel zeker zijn dat de bodem van
de kuil onder alle omstandigheden boven de
hoogste te verwachten grondwaterstand blijft.
In de herfst of na een flinke regenbui kan dat
tegenvallen. Om rampen te voorkomen is het
beter de bodem tijdig te voorzien van putten
met filterbuizen.
Deze filterbuizen worden gebruikt bij bron
bemaling. Er zitten overlangse zaagsneden in,
die niet verstopt kunnen raken. Na het plaatsen van de filterbuis storten we er wat grind
omheen. In de buis laten we een 12 V pompje
neer van het type dat ook wel in caravans
gebruikt wordt. De buis moet zover omhoog
steken dat deze straks ook nog boven de bodem van de betonnen vloer uitkomt. Daarmee
kunnen we de zaak droog houden.
Als we later zo ver zijn dat we het pompje
weer verwijderen kunnen en de waterstand is
nog altijd hoog, dan halen we van bovenaf een
deel van de filterbuis weg, tot in het beton en
we hakken ook een rand van het beton weg.
Daarna moeten we snel werken, want na het
verwijderen van het pompje komt het grondwater natuurlijk omhoog. Vul het gat met puur
droog cement en stamp dat flink aan. Het bovenste deel van het gat vullen we met snelcement, dat in een paar minuten hard wordt. Het
komt wel voor dat het cement al helemaal nat
is geworden voordat u aan het snelcement toe
bent, maar dat geeft niet.

2. voor de zijwanden;
3. voor de dakbedekking. Voor het tijdelijke dak
zou men zelfs met stevige kartonnen platen
onder het plastic kunnen werken: het gaat er
hierbij alleen om het plastic vlak te houden,
zodat regenwater meteen kan weglopen. Vergis
u echter niet: op zo’n tijdelijk dak van karton
kun je niet lopen, wel op een dak met (tijdelijke) underlaymentplaten!
Voor de dakbalken kiezen we afhankelijk van de
overspanningsbreedte van het gebouw en de dikte
van de zand- en teelaardelaag voor de toekomstige groene dakbedekking balken van minimaal
15 cm breed en 5 tot 7 cm dik bij een onderlinge
afstand van 40 tot 50 cm van hart op hart. Denk
er om: dit is het minimum, voor een gebouwtje
dat niet breder wordt dan 3,5 tot 4 meter met een
zandlaag van niet meer dan 10 tot 12 cm. Dit is de
“dure” kant van een onderlandhuis: de dakbalken.
We raden daarom aan om eerst te kijken bij de
sloophouthandel of er geen goede balken te krijgen zijn uit de sloop; omdat er vroeger wat royaler werd gebouwd, zijn vooral de balken uit oude
fabrieks- of schoolgebouwen e.d. vaak van voldoende dikte en zwaarte en dat tegen een aanzienlijk betaalbaarder prijs dan het nieuwe materiaal.
Grotere overspanningen dan 5 meter zijn zonder
extra ondersteuning door pilaren of staanders niet
aan te raden; grotere afstanden tussen de balken
dan 50 cm zijn evenmin wenselijk. Ons advies:
bespaar niet op het meest wezenlijke van de constructie: het dak en de wanden, die het moeten
dragen!

Wapeningsnet

In de ruimte waar het beton komt, brengen we
een wapeningsnet van betonijzer aan. Gebruik
hiervoor net van 10 x 10 cm (maaswijdte) met een
dikte van 2 à 3 mm. In de vloer doen we dat ook.
Zorg met klosjes dat het wapeningsnet niet op de
vloer ligt, maar zo hoog erboven, dat het straks
bovenin het beton komt te liggen. De vloer kan
dan beter druk van onderaf opvangen.
Nu komt het betonstorten. Het beton moet worden gemengd met een preparaat waardoor het
waterdicht wordt, zoals bijvoorbeeld ‘Pudlo’ of
‘Resisto’.
Het storten: let op de ingang!

Bij het storten van de bouwrand (de opbouwwand van beton) doen we er verstandig aan meteen de ingang van het huis te plannen.
Uitgaande van de door ons gekozen plattegrond
(die uiteraard in alle opzichten kan afwijken van
de aangegeven mogelijkheden), weten we waar
de ingang moet komen. De ingang is een trap,
bestaande uit minstens 5 treden van 17-18 cm

Volgorde van betonstorten.
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hoogte. Ook de trap wordt van waterdichte beton
gemaakt en maakt integraal deel uit van de be
tonconstructie. Hoe de ingang later precies wordt
hangt af van de indeling van het huis (komt hij
aan de lage kant van het dak, of bij de hoge kant;
wordt het de ingang van een “legaal” of een “illegaal” huis; enz.). De ingang moet volledig overdekt zijn en mag nergens gelegenheid bieden aan
toestromend regenwater om naar binnen te stromen. Werk dus met een flinke drempel, met aan
de buitenkant een grindbak, om overtollig water
snel te laten weglopen.
Vergewist u er zeer goed van, dat bij zeer hevige
regenval het water niet naar binnen kan stromen.
Mocht die kans er wel zijn, dan zult u een diepe
put moeten metselen, die minstens enkele kubieke
meters water kan opvangen en die u met een stalen rooster afdekt.
Het storten kan met een kruiwagen, maar een betonpompwagen huren bespaart veel tijd.
Haal eerst het tijdelijke dak eraf. Dan kan het
beton van bovenaf goed verdeeld worden. Dat de
balken er dan nog liggen is geen bezwaar.
Belangrijk is dat het beton goed in de wand naar
beneden zakt. Klop daarom met een rubber hamer
goed tegen de wand. Gebruik laarzen en werk
naar de ingang toe, zodat we de voetstappen die
we in het beton achterlaten kunnen egaliseren.
Uitkijken dat het grind in de wanden zich niet onderin verzamelt, want daar kunnen dan grindnesten ontstaan, die lekkage veroorzaken. Om die reden is het beter om voor dit werk geen trilnaald te
gebruiken. De kans op grindnesten is iets kleiner
als we van onderaf beginnen met kloppen en dan

Wat te doen met doorlekkende grindnesten?

Een grindnest manifesteert zich ergens on
deraan, waar soms behoorlijk wat water naar
binnen komt. Hak onder de plek een kuiltje in
de betonnen vloer, waar je een 12 V pompje in
steekt. Bedek de aanzuigopening onderaan met
gaas, om opzuigen van gruis te voorkomen.
Hak wat beton op de plaats van de plek weg
en probeer er achter te komen waar het meeste
water vandaan komt. Boor daar met een steenboor een gat van een paar mm doorsnede en
steek daar een plastic pijpje in van dezelfde
doorsnede. Het pijpje moet goed klemmen.
Het pijpje moet wel buiten het gat uitsteken,
maar niet buiten de muur. Dan verdwijnt
straks, als de hele exercitie voorbij is, de
opening onder een laag cement bij het aan
strijken. Dan smeren we het gat om het pijpje
dicht met snelcement, dat in enkele minuten
hard wordt. Als het goed gegaan is, komt er nu
alleen nog water uit het pijpje. Nu het pijpje
goed afsluiten met een kurk of iets dergelijks
en alles netjes afwerken.

naar boven werken. Het grind zal waarschijnlijk
het beste in het beton verdeeld worden als we van
onderaf naar boven toe werken.
De vloerisolatie

Voor de isolatie van de betonnen vloer gebruiken
wij Perlite-korrels. Dit zijn geëxpandeerde korrels

van verhit vulkanisch gesteente, die door het beton gemengd moeten worden.
Boven de gewapende en waterdichte betonvloer
maken we een 5 cm dikke topvloer met een perliet-betonmengsel met de verhouding 0,7 : 1. Daar
bovenop komt, eventueel, een dunne afsmeerlaag.

Bouwen met boomstam-delen
De stijlen

Bij deze opbouw maken we gebruik van een zware houtconstructie, die zo eenvoudig te bouwen is,
dat geen speciale deskundigheid daarvoor nodig
is. Hoofdconstructiedelen zijn de s taanders of stijlen, zoals wij ze in deze tekst zullen noemen. Het
zijn aan weerszijden afgeplatte boomstam-delen.
Ze zijn 15 bij 15 à 20 cm dik en ze komen op
onderlinge afstand van 1,30 tot 1,40 m te staan.
Hoe ver we ze uit elkaar plaatsen kan bijvoorbeeld afhangen van de afmetingen van een sloopraamkozijn, dat we er tussen willen plaatsen, of
van de lengte van de mooie eikenhouten kastplanken, die we nog hadden liggen en die nu mooi als
boekenplanken tussen de staanders dienst kunnen
doen. (De bouwwijze als hier beschreven brengt
als “extraatje” met zich mee, dat tussen de stijlen
ondiepe nissen ontstaan, die zich ideaal lenen als
boekenkasten.)
Betonconstructie met wapening

Op de plaatsen waar de stijlen moeten komen, die
het dak moeten dragen en waartegen de houten
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Voor de stijlen worden de boomstammen aan drie zijden vlak
gemaakt.

wanden worden bevestigd, moeten we stevige
strips uit de betonnen rand laten steken, steeds
twee tegelijk met als tussenafstand de breedte van
de toekomstige stijlen (meestal minimaal 15 cm).
Deze strips moeten 3 à 4 mm dik en - het T-einde
meegerekend - zo’n 25 cm lang zijn. Bovenin
zitten twee gaten van 12 mm, waar later bouten
van vergelijkbare dikte doorheen gaan. Hiermee
kunnen de stijlen door middel van de strips zeer
stevig aan de betonrand worden vastgehecht.
Men kan de strips eventueel vastlassen aan de
wapening in de betonwand, in dit geval aan de
bovenste staaf die 14 à 15 mm dik kan zijn en

waarmee (zie tekening hieronder) een wape
ningsnet wordt verbonden van 6 tot 8 mm dik met
een maaswijdte van 10 cm. Dit net wordt òf omgebogen òf met ijzerdraadjes vastgemaakt aan een
strook, die onder de bekisting juist uitsteekt en die
later bij het storten van de vloer als aanhechtingspunt voor de verdere wapening dient.
Om lekkages te voorkomen moet het te storten
beton worden gemengd met een middel om het
waterdicht te maken, zoals ‘Pudlo’ of ‘Resisto’.
De bekisting voor de opstaande draagwand (bij
het half verzonken onderlandhuis dat op de zand
grond gebouwd wordt heeft deze draagwand een

hoogte van circa 70 centimeter) wordt zó gemaakt, dat overal wat beton onder het schot “door
kan kruipen”. Dit uitgevloeide beton moet bij het
storten van de vloer, die we pas ná de wanden
kunnen storten, voldoende aanhechting bieden.
Vóór de vloer wordt gegoten eerst de hard geworden “uitgevloeide” betonranden goed schoonbor
stelen (geen zandresten!) en dan insmeren met
zogenaamde betonlijm. Dit is een preparaat (verkrijgbaar onder verschillende handelsnamen), dat
een waterdichte hechting van nieuw gestort beton
op een oude ruwe beton-ondergrond mogelijk
maakt. Werk hierbij met de grootste zorgvuldigheid, want een lek bij stijgend grondwater kan erg
lastig zijn.

Doorsnede van de vloeropbouw

De opbouw

Bekisting voor draagmuur. N.b. rekening houden met de toekomstige plaats en breedte van ingang en ramen bij het vaststellen van de
plaats van de stijlen! (max. 150 cm tussen de stijlen onderling)
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Begin bij het plaatsen van de stijlen met de hoekstijlen. Met behulp van steunlatten zetten we ze
loodrecht en eventueel met behulp van een stukje
triplex brengen we ze nauwkeurig op hoogte, zodat de draagbalk, die de dakbalken moet dragen,
waterpas komt te liggen. Houd hierbij rekening

met de schuine helling, die het dak zal moeten
krijgen (zie ook bij: “Draag- en dakbalken”).
De planken

We gebruikten in ons eerste proefgebouwtje gewaterd larikshout. Dit werd voor alles gebruikt:
zowel voor de stijlen als de draag- en dakbalken
en de planken voor het dichttimmeren. Stijlen
en balken komen uit het top-deel van de lange
lariksstam; de planken zijn gezaagd uit de brede
onderstam.
De planken die we gebruiken zijn 14 mm dik. Ze
lopen taps: ze volgen de vorm van de stam. We
zullen ze bij het maken van de wand dan ook om
en om moeten gebruiken, na ze gekantrecht te
hebben. De zeer lange delen (soms wel meer dan
5 meter) worden hiertoe met een krijtlijn afgetekend en dan met een cirkelzaag afgezaagd. De
zaag staat hierbij onder een hoek van 45 graden,
om een schuine kant aan de planken te geven.
Bepaal goed tevoren welke palen men om en om
tegen elkaar wil leggen en houd daarbij rekening met de mooiste kant van de plank. Het is de
bedoeling, dat de planken met hun schuin afgezaagde kantranden in elkaar gaan grijpen. Maken
we de randen naar buiten aflopend, dan zal het
minder opvallen als de planken later, bij eventuele
krimp, iets uit elkaar zijn gekomen.
Wij gebruikten voor ons eerste proefgebouwtje
ongeschaafd hout. Moet dat? Neen, natuurlijk
niet, maar als we planken van 14 mm, (dat is niet
dik, maar dik genoeg voor ons huis) laten schaven, blijft er niet echt veel meer over. En - maar
dat is persoonlijk - wij vinden ongeschaafd niet

Constructie voor muurlengten tot 5 à 6 meter.
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Plaatsen van stijlen.

Voor boekenplanken en vensterbanken kunnen met zaag en beitel
inkepingen in de stijl gemaakt worden. In dit stadium kunnen
de inkepingen goed waterpas ten opzichte van elkaar gemaakt
worden.

Constructie voor muren langer dan 6 meter.
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Inkepingen in de dakbalken moeten zodanig gemaakt worden
dat de vlakke bovenkanten gelijk komen te liggen i.v.m. de latere
bevestiging van het dakbeschot. Hierbij van de dunste stam
uitgaan! Met één spijker vastslaan.

15 cm. De dakbalken, dat zijn de halve stammen
die hierop komen te liggen en het dak gaan dragen, moeten gemiddeld 20 bij 20 cm dik zijn.) Ze
hoeven niet allemaal even dik te zijn en we kunnen zorgvuldig kiezen waar we de zwaarste willen
hebben.) Deze dikten zijn royaal, maar geven voldoende zekerheid met het oog op eventuele extradakbelasting, zoals bij hevige sneeuwval.

lelijk. In ons gebouwtje geven de planken een
speciale sfeer en het blijft mooi van kleur, net als
de met hun ronde kant naar beneden hangende
halve stammen, de dakbalken, die het dak dragen.

Waar raam- of deurkozijnen komen moeten de stijlen rechthoekig
zijn of drie rechte kanten hebben.

Draag- en dakbalken

De draagbalken, dat zijn de balken die op de stijlen komen te rusten, krijgen een dikte van 15 bij

De draagbalken van 15 x 15 cm worden met lange spijkers op de
stijlen bevestigd.
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Zorg bij het aanbrengen van de dakbalken op de
draagbalken voor een dakhellingshoek van 5 tot
10 graden. De tekening laat zien hoe dat kan. In
de dakbalken maken we, daar waar ze (met hun
ronde kant naar beneden) op de draagbalken komen te rusten, een inkeping. Maak deze zodanig,
dat alle vlakke bovenkanten van de dakbalken gelijk, en dus waterpas, komen te liggen. Ga hierbij
uit van de dunste stam! Sla de dakbalken met één
lange spijker vast.

rand zal pas langzaam verdwijnen. Hoewel goed
stoken en ventileren kan helpen bij een snellere
droging, is in de praktijk gebleken, dat een relatieve vochtigheid van 80 tot 90% geen uitzondering
is. (Dit klinkt overigens afschrikwekkender dan
het is: het betekent geen vochtige of muffe lucht
en geen vochtig papier!)
‘t Kan mooier!

Aan de binnenkant worden tegen de dwarsbalken planken geslagen die voorzien zijn van uitsparingen waar de halve boomstammen
invallen.

Een gewetensvraag: wie - net als wij - die halfronde stammen als dakbalken leuk of zelfs mooi
vindt kan de constructiewijze kiezen die wij ook
gevolgd hebben. Maar wil men dit wel? Wie er
het werk voor over heeft kan de ronde kant van de

Dit onderdeel van het bouwen: het plaatsen van
de dakbalken, vraagt de meeste kracht: de halfronde stammen zijn zéér zwaar, zeker tussen de
100 en 150 kilo! Probeer dus wat hulp te krijgen:
minimaal drie mensen, liever vier.
Welke kwaliteit?

Erg belangrijk is, dat we een goede houtleveran
cier vinden. Iemand met belangstelling en die er
plezier in heeft iets goeds te leveren. De leverancier moet kunnen garanderen dat het hout goed en
lang genoeg gewaterd is. De vraag of het hout na
het wateren lang genoeg gedroogd heeft is minder
belangrijk. We mogen het hout zelfs niet te droog
verwerken, omdat het pas gebouwde onderlandhuis zeker het eerste halfjaar niet echt droog kan
zijn; het vocht uit het beton van vloer en bouw-

Tussen twee stijlen met rechte kanten kunnen raam- en deurkozijnen bevestigd worden.
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Opbouw van het dak.
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stammen afplatten met een dissel, of kan ze met
twee platte kanten laten zagen.
Constructief hebben we met onze halfronde stammen, met de ronde zijde naar beneden niet de
meest efficiënte oplossing gekozen, omdat ze
omgekeerd, met de platte kant naar beneden, iets
meer trekkrachten kunnen hebben aan de onderzijde. De dakbalken komen van hart tot hart 35

cm uit elkaar te liggen. Dus draagcapaciteit genoeg!
Het dak

Hoe men het later ook verder wil afwerken, het
is wèl nodig om rond de dakbalken op de plaats
waar ze op de draagbalk liggen hout aan te bren-

Planken, isolatie en dakleer of plastic tegen de stijlen.

gen voor opvulling, zowel aan de binnenzijde als
buiten. We nemen daarvoor korte planken van
telkens een meter lengte (zelfde soort planken als
die waarmee we onze wanden maken, alleen nu
recht afgezaagd). In zo’n plank zagen we uitsparingen waarin precies de ronding van de dakbalken past, die we aldus gaan ‘aftimmeren’. Een
lastig karwei, want hoe krijg je de contouren van
die halve stam precies overgenomen op de plank?
We gebruikten hiervoor dik koperdraad, dat na
buiging rond zo’n stam de vorm vrij nauwkeurig
‘onthoudt’. De vormen aftekenen op de plank en
dan met een decoupeerzaag of schrobzaag uitzagen. De holten die overblijven tussen de aldus
gemaakte afdekplanken vullen we met steenwol.

Dakopbouw aan dakrand.
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Op de platte zijden van de dakstammen werden
de underlayment-dakplaten gelegd en hier en daar
gespijkerd. Op het aldus gemaakte dak werden
schuimplaten gelegd van 6 cm dik. Deze aan
weerszijden met papier beklede platen werden
dicht tegen elkaar aan gelegd, naden zo goed mogelijk opgevuld. De platen zijn een gemakkelijk
materiaal: ze kunnen met een botte zaag nog vliegensvlug worden doorgezaagd. Door hun structuur kunnen ze een groot gewicht dragen.
Hierover komt dakleer of vijverplastic van 0,5
mm dik. Vijverplastic is verkrijgbaar in breedtes
tot 8 meter. Het moet een paar meter breder zijn
dan het dak. Een andere, goedkopere, mogelijkheid is dat we meerdere (bijvoorbeeld 3 of 4)
lagen van het 0,15 mm dunne PE-landbouwplastic
gebruiken. Het is in verschillende breedtes van 8
tot en met 20 meter te koop. Polyethyleenfolie in
twee lagen van 0,30 mm kan ook, maar de verkrijgbare breedte daarvan is maar 6 meter.
Het is wenselijk scherpe hoeken in het plastic te
vermijden. Dat kunnen we bereiken door de pur
schuimplaten op het dak iets te laten doorlopen
en af te schuinen. Aan de zijkant bekleden we de
dakbalken en de draagbalken ook met purschuim,
dat we ook naar beneden toe afschuinen.
Op het dakleer of plastic komt een dunne laag
zand waarmee oneffenheden worden weggewerkt.
Nu storten we ook zand tegen de wand van het
huis.
Het geheel, dat is het dak en het talud, bedekken
we met een tweede laag plastic.
Op het dak komt nu een laag van minstens drie
cm gehakseld stro. Hierdoor kan regenwater mak
kelijk afvloeien. Het stro verteert weliswaar, maar
de werking blijft behouden.

Verhinderen van wateroverlast bij de ingang.

Daarop komt zand, ter bescherming van het vij
verplastic tegen plantenwortels.
De toplaag bestaat uit zoden van ruw gras, weide
mengsel, dat geen scherpe wortels bevat, dus geen
kweekgras en ook geen brandnetels. Daar mogen
best bodembedekkers en kleine planten tussen
staan. De zandlaag en de zode samen moeten zo’n
25-30 cm dik zijn. Daar zou zelfs wel een boom
in kunnen staan, als de penwortel vooraf wordt afgezaagd. De wortels gaan dan in horizontale richting een platte kluit maken. Het plantendek zorgt
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voor een snelle afwatering en houdt de grond vast.
Aan de open zijde van het huis krijgt het dak een
lijst. Daar komt een rand van het vijverplastic
overheen te hangen. De hoek van de daklijst en
het dak vullen we op met purschuim, zodat het
vijverplastic daar overheen schuin omhoog loopt.
Over de bovenrand van de daklijst en over het vijverplastic dat daar naar beneden knikt, maken we
een bescherming van aluminium L-profiel.
De open kanten, dat zijn de ingang en de open gevel, zijn nu nog onvoldoende beschermd tegen het

binnendringen van hemelwater. Een flinke bui kan
langs die kant voor veel wateroverlast binnenin
zorgen. Het is geen overbodige maatregel om
ervoor te zorgen dat het water daar op een andere
manier weg kan, bijvoorbeeld met drainagegoten
en het graven van met roosters afgedekte putten.

hooggerichte gevel is natuurlijk het gunstigst.
Deze maakt - in de wintermaanden - van onze
warmtemuur een “Trombe-muur”: een muur die
de zonnewarmte van overdag vasthoudt en
‘s avonds en ‘s nachts uitstraalt. Ook de ventila
tiemogelijkheden worden beter, het huis zal over
‘t algemeen ook wat droger zijn door het grotere
bereik van het zonlicht. Tja... We kunnen alleen
maar hopen, dat degenen, die de (toekomstige)
bouwreglementen opstellen er net zo over denken
als wij en het onderlandhuis een eerlijke kans
willen geven, zodat het niet verscholen gebouwd
hoeft te worden.
Gestabiliseerd zand tegen gangengraverij van muizen e.d.

(Tekening Bram Moens)

En de muizen?

We zien het al voor ons: heerlijk beschutte en
droge zandlagen, met daarachter van dat verrukkelijke piepschuim. Als daar geen muizen op af
komen... Zo’n muis trekt zich buitengewoon wei
nig aan van een laagje folie. We doen er dan ook
verstandig aan het afdichtende effect van de folielaag iets te relativeren. Veldmuizen zullen hier en
daar zeker een gaatje er in bijten... Het enige dat
men hiertegen kan proberen te doen, is een laag
“gestabiliseerd” zand aanbrengen: zand vermengd
met cementwater, dat bros en hard wordt, hard
genoeg om muizen buiten te sluiten. Een gestabiliseerde zandlaag tegen de buitenwand van ons
onderlandhuis is geen overbodige luxe.

De glasgevel

We hebben het gehad over de wanden en de daken, maar hoe zit het met de ramen? We hadden
het reeds eerder over de “legale” en “illegale”
versie van het onderlandhuis. Ook wat de ramen
betreft moeten we - uiteraard - onderscheid tussen
beide versies aanbrengen.
Er zijn twee mogelijkheden: de eerste is een om
hooggerichte glasgevel op het zuiden, die een
oplopende daklijn te zien geeft, die het hoogste is
aan de buitenrand, zo’n meter voorbij de ramen
en die ‘s winters de laagstaande zon alle gelegenheid geeft naar binnen te schijnen. De tweede
mogelijkheid: het “gesloten heuvelfront”, waarbij
de ramen in nissen zijn weggewerkt. Dat is de “illegale” versie, waarbij we het huis zo verscholen
mogelijk houden.
We kunnen hieraan weinig toevoegen. De om
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Meer licht bij een klein dakraam.

In verband met de vluchtveiligheid moet er verder, aan de gesloten kant van het huis, een vlucht
weg zijn. Van de vele varianten heeft een rechtopstaand driehoekig venster de meeste voordelen.
Het past goed in het geheel en het water stroomt
er makkelijk af. (zie pagina 41, de ‘gable’ van
Mike Oehler).

het geval is). We maken gebruik van liefst kera
mische oppervlakken die de warmte uitstralen, na
die eerst te hebben opgenomen. Hierdoor kan de
lucht in het huis betrekkelijk koel blijven en kan
er zonder warmteverlies geventileerd worden. De
warmtemuur in ons ontwerp is zo’n keramisch
oppervlak, dat z’n warmte onttrekt aan danwel de
rookgassen van een houtkachel, die door kanalen
in de muur heengaan, danwel het warme water
van een cv-ketel, dat door buizen in de muur
stroomt.
Voor bijzonderheden over stralingswarmte verwijzen wij u graag naar andere uitgaven van De
Twaalf Ambachten. Zie “Hoe gaan we wonen”.

Dakraamconstructie.

Verwarming en ventilatie
Ventilatie is, we hebben het al eerder gezegd, ook
voor een onderlandhuis een absolute noodzaak,
zomer en winter. We hebben daarom in ons ontwerp voorzien in meerdere ventilatiepijpen, die enigszins aflopend - in de aarden wal zijn gelegd.
Drie tot vier pijpen is geen overbodige luxe voor
een complete woning, het liefst zo geplaatst, dat
bij de meest gangbare windrichtingen lucht naar
binnen kan komen.
Een dergelijke ventilatie is alleen ’s winters zonder groot energieverlies toe te passen, als we
ervoor zorgen, dat de warmte waarvan we het
moeten hebben niet ‘verpakt’ wordt in hete lucht,
maar in straling.
Bij een goed stralingswarmteklimaat, waarop de
gezonde en economisch verantwoorde wijze van
verwarmen is gericht, wordt de lucht niet direct

opgewarmd (zoals bij centrale verwarming en de
vele andere soorten convector-verwarmers wel

Ventilatie-openingen om de meter in de wand tegenover de
raamgevel boven het maaiveld laten uitkomen.
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Hoe maken we een grasdak?
Deze werkmap zou niet compleet zijn zonder een
hoofdstuk over het grasdak.
Het moderne grasdak, dat wij hier beschrijven,
wordt vooral in Duitsland veel toegepast als gevolg van de inspanningen van prof. Gernot Minke
van de universiteit van Kassel. En lang niet alleen
voor semi-ondergrondse gebouwen.
Een grasdak isoleert ’s zomers en ’s winters,
waardoor een vrij stabiele temperatuur in huis
ontstaat, die ’s zomers nog eens extra wordt verlaagd door verdamping van vocht. Ook geluid
wordt erdoor afgedempt en passen we een grasdak
toe in combinatie met een flauwe dakhelling, dan
wordt het geluid niet alleen gedempt maar het
‘rolt’ er ook overheen. Men kan een onderlandhuis met zo’n dak, althans wat dat betreft, gerust
vlak naast een autosnelweg bouwen: men zal er

nauwelijks hinder ondervinden van het verkeerslawaai.
Het grasdak heeft echter nog andere eigenschappen, die het zo mogelijk nog belangrijker maken,
vooral in verstedelijkte gebieden. Het grasdak is
namelijk een eerste-klas zuurstofproducent. Anderhalve vierkante meter grasdak is voldoende
voor de zuurstofbehoefte van één volwassen mens
per jaar. Het gaat hierbij om ongemaaid gras. Het
gras levert niet alleen zuurstof, het vangt ook stof.
Hoewel minder omvangrijk, uiteraard, dan het
vangen van stof door bomen en struikgewas, is
het toch indrukwekkend.
Tenslotte: indien op grote schaal in steden toegepast kunnen grasdaken ook het stadsklimaat
stabiliseren en de stad behoeden voor te sterke
temperatuurschommelingen.
Gaan we uit van de in deze map beschreven dakconstructie, met als eerste afdeklaag een stevige
dakleersoort, die ruim overlappend en nauwkeurig aan elkaar geplakt wordt gelegd, dan kunnen
we als extra laag een dunne, droge zandlaag van
enkele centimeters leggen, met daarover een polyethyleenfolie van 0,20 mm. Let op, dat het zand
zuiver is, zonder scherpe delen! Hierop leggen
we een laag gehakseld stro van ongeveer 5 cm.
Dan komt een laag met een dikte van 15 tot 20
cm bestaande uit zand met een laag teelaarde daar
bovenop. Hierop komen dan de graszoden òf een
dunne laag teelaarde waarin we graszaad hebben
gemengd.
Zie daar het systeem, zoals Minke dat propageert,
althans wat de “levende laag” betreft. Hij heeft
minder vertrouwen dan wij in dakleer (hoewel hij
moet toegeven, dat in Berlijn al ruim 60 jaar lang
een groot complex van fabriekshallen bedekt is

met een grasdak, dat op dakleer is gelegd en geen
lekken vertoont). Minke ziet liever een zeer sterke
EPDM folie, die ongeveer 30 euro per vierkante
meter kost. Mooi, maar enorm duur. Wie een dak
met de nodige voorzichtigheid bekleedt en oppast
geen scherpe steentjes, spijkers, enzovoort tussen het zand te krijgen, die kan veilig (een goede
kwaliteit) dakleer gebruiken.
Dit grasdak kan een droogteperiode van 2 tot 3
weken overleven. Hierna dus: water geven!
Gernot Minke schreef het nu helaas niet meer verkrijgbare boek “Häuser mit Grünen Pelz”.

De kosten
Een compleet onderlandhuis kan, afgezien van de
grondprijs, gebouwd worden voor ongeveer
€ 40.000,-. Die kosten van € 40.000,- lijken extreem laag. In verhouding tot alles wat we kennen
op bouwgebied is dit ook zo, al zitten in dit bedrag noch de arbeidskosten, noch de grondlasten.
Het bedrag zou nog lager kunnen, als we gebruik
maken van uitsluitend tweedehands bouwmaterialen. Wij maakten de berekening uitgaande van
nieuw gekochte materialen. We gingen verder uit
van ‘casco-prijs’, dat wil zeggen dat elektriciteit,
waterleidingen, betegeling, aanrecht, wastafels
e.d. niet zijn meegeteld. Toch hoeven ook hier
geen kostenproblemen te ontstaan. Bedenk hoeveel er ook op dit gebied tweedehands te verkrijgen is voor zeer lage prijzen. Veel hangt bij een
laag budget af van onze vindingrijkheid: neem
er de tijd voor als je werkelijk wilt zoeken naar
voordeliger (en vaak: origineler) mogelijkheden
dan nieuwkoop.
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Bij de berekening van de kosten van de dakplaten
zijn we ervan uitgegaan, dat we zoveel mogelijk
gebruik zouden maken van het hout, dat we nodig
hebben voor de bekisting van de bouwrand. Dit
scheelt vele vierkante meters multiplex-bouwplaat.

Dit is ons staatje:
- underlaymentplaten voor
bekisting en dakbedekking		€
- betonconstructie		€
- houtwerk (incl.afwerkmaterialen)		€
- ramen		€
- dakramen		€
- isolatie (hardschuim)		€
- warmtemuur (incl.schoorsteen)		€
- dakleer		€
- landbouwfolie (polyethyleen)		€
- deuren		€
- hang- en sluitwerk		€
- diversen		€
Totaal (dus zonder arbeidsloon)

3000,4500,7500,7000,3000,2500,4500,1500,1000,2000,1500,2000,-

± 		€ 40000,-

Wie zich verbaast over de lage bouwkosten rea
lisere zich, dat ons huis in feite niet veel meer
is dan een enkelwandige “schuur”, geplaatst op
een betonnen bak. De aarden wal rondom en het
begroeide dak (de graszoden) vormen immers een
heel groot bestanddeel van het huis.

Hoeveel een dergelijk huis in de polder gaat kosten hebben we niet uitgerekend, omdat de omstandigheden te veel kunnen verschillen.
Wat dit betreft is er één lichtpuntje: licht bouwen
betekent vaak ook goedkoper bouwen; delen van
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het dak en de houtconstructie, waarvoor wij nu
zwaar hout hebben gekozen, kunnen bij de veel
geringere belasting bij het dunnere grasdak ook
lichter.

Vóór u gaat bouwen...
Op het moment dat we dit schrijven, zijn er al de
nodige onderlandhuizen gebouwd. De meeste helaas zonder vergunning en dat betekent, dat we u
geen foto’s en voorbeelden van anderen dan onszelf ter navolging kunnen aanbieden, evenmin als
bezoekadressen.
Onze eigen, experimentele gebouwtjes (het waren
er, eind 1996, inmiddels al vier) zijn voor de beginnende bouwer echter de moeite van het bekijken waard. Inspiratiecentrum De Weide is tegenwoordig gevestigd op ons voormalige terrein in
Boxtel. Dus als u een kijkje wilt nemen zult u met
de huidige eigenaren contact moeten opnemen.
(www.inspiratiecentrumdeweide.nl)

Voor u begint, overdenk rustig de constructie, uw
werkwijze, de volgorde van de handelingen. De
tweede stap is, wij zeiden het al, dat u rustig de
materialen gaat aanschaffen. Neem de tijd, vooral
als u gebruikte materialen zoekt. U zult na verloop van tijd precies vinden wat u zocht.
Maak de onderdelen, als u de materialen in huis
heeft, tevoren helemaal klaar: het zagen van de
planken, het op lengte brengen van de stijlen en
de dakdelen. Bereid alles zorgvuldig voor, nummer alles - het zal u veel ergernis en extra kosten
besparen.
En dan nu: een succesvolle planning, gevolgd
door een succesvolle bouw toegewenst!
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Legaal /illegaal
Wie plannen heeft voor een onderlandhuis kan
proberen dit te bouwen als legaal (oftewel door de
overheid erkend en geaccepteerd) bouwsel of als
illegaal bouwsel. Er zijn helaas situaties, waarin
het vrijwel zeker is, dat men nul op het rekest
krijgt als men een vergunning aanvraagt. In dit
laatste geval moet men kiezen (behalve voor nietbouwen) voor een zoveel mogelijk bedekt huis,
dat zich als een glooiend heuveltje in het landschap “oplost”. Dat dit nadelen heeft, nog los van
het kostenaspect, behoeft geen betoog. Het huis
vangt minder licht en leent zich ook niet voor toepassing van passieve zonne-energie.
Kunnen we legaal bouwen, dan is het mogelijk
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op het zuiden een glasgevel aan te brengen, die
intrede van zonlicht, een volledig uitzicht en een
open, naar het zuiden gerichte bouwwijze mogelijk maakt. De warmtemuur wordt hier ‘dubbel
werkend’: hij neemt overdag warmte van de (winter-)zon op en geeft die ’s avonds af. Hij hoeft dan
aanzienlijk minder aktief verwarmd te worden.
De hier getekende “legale” en “illegale” bouwvorm heeft betrekking op de bouwwijze, zoals we
die op drassige grond zouden toepassen. Bij een
op zandgrond gebouwd, dus half verzonken, huis
kan men eveneens een glasgevel op het zuiden
maken: de ramen zijn dan alleen hoger ingeplaatst
N.b.: in deze schematische tekeningen is de hout
constructie niet meegetekend.

Hoe gaan we wonen?
Het huis is klaar. De inrichting is aan u. En ook
het antwoord op de vraag: hoe milieuvriendelijk
gaan we wonen? Kiezen we voor stralingswarm
te: een tegelkachel of warmtemuur om ons huis
te verwarmen? Overwegen we om het afvalwater
dat ons huis zal produceren zelf te zuiveren, of
misschien om een composttoilet te gaan gebruiken? Als u uw onderlandlandhuis heeft gebouwd
op een afgelegen plaats, waar geen riolering
aanwezig is, dan kan een biologische afval
waterzuivering door middel van rietplanten misschien zelfs een noodzaak zijn en het kan u in ieder geval een hoop kosten besparen als het enige
alternatief dat de gemeente waarin u woont u kan
bieden is: aansluiting op het drukrioolsysteem.

Twee basisindelingsmogelijkheden van een onderlandhuis.
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Zonder meer gaan wij bij òns ontwerp van een
onderlandhuis (zoals op de illustraties te zien is)
uit van een huis met milieuvriendelijke systemen
die tevens een grote mate van zelfvoorziening
mogelijk maken. Onze stichting De Twaalf Ambachten houdt zich sinds haar oprichting in 1977
bezig met onderzoek naar en experimenteren
met deze en andere mens- en milieuvriendelijke
technieken. Een hout- of elektrisch gestookte tegelkachel; een warmtemuur; een rietplantenfilter
(“helofytenfilter”); een composttoilet of Nonolet:
eenvoudige, goedkope oplossingen die passen in
een onafhankelijke en milieuvriendelijker levensstijl.
De verwarming hebben wij beknopt in deze werk
map behandeld. Het wordt te veel om in deze
werkmap uitgebreid op alle systemen in te gaan.

Ter informatie:

Voor zelfbouw:
- Werkmap Warmtemuren
- Werkdocumentatie zelfbouwtegelkachels
-

Rioolvervangende Technieken
De langverwachte, geheel vernieuwde en
aangevulde herdruk van onze werkdocumentatie voor doe-het-zelver en professional over
individuele waterzuivering aan huis. Rijk geïllustreerd en inclusief een complete handleiding
voor woonschipbewoners en een uitgebreide
beschrijving van de combinatie van helofytenfilter en/of vloeikas met het Nonolet, analyseresultaten, juridische aspecten en adressen van
leveranciers.

Graag verwijzen wij u naar onze andere uitgaven
op dit gebied:
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- Stralingsverwarming - gezonde warmte met
minder energie, Kris De Decker, Uitgeverij
Eburon, 176 pp. (ISBN: 9789059729537).
- Hoe het ook zonder riool kan
Dion van Oirschot en Sietz Leeflang. Veel tekeningen, heldere uitleg van drie rioolloze systemen: CC + grijswaterzuivering, spoelWC met
waterrecycling via rietbak.
Deze boeken en werkmappen zijn te koop bij
De Nieuwe Ambachterij (kijk op de website www.
denieuweambachterij.nl) en bij Inspiratiecentrum
De Weide (www.inspiratiecentrumdeweide.nl).

Praktijkvoorbeeld van een advies voor de bouw van een onderlandhuis
Boxtel, 21 december 1995
Geachte heer en mevrouw,
Hierbij doe ik u, als afsluiting van ons advies, een schets toekomen van het onderlandhuis met studio, zoals
ik me zou kunnen voorstellen, dat dit gebouwd zou kunnen worden op het terrein dat we hebben bekeken
op 16 november jl.
Meer dan een schets is het niet, want ik mag me niet als architect voordoen! U zult zien, dat alles ruim bemeten is, ruimer in feite dan wellicht uw bedoeling was, hoewel u een groot onderkomen in gedachte had.
Uiteraard kan het groter of kleiner (vandaar de stippellijnen).
Uitgangspunten zijn:
- een grote glasgevel op het zuiden, wigvormig, opdat u steeds langs de geluids- en houtwal kijken kunt;
dakhellingshoek van 5 tot 10 graden; (opmerking: bij maximumbreedte gebouw kan te weinig ruimte
overblijven voor talud aan de zuid-westzijde; breedte van 15 meter is reëler).
- benutting van ondergrond om verzonken betonnen funderingsbak te kunnen maken, die u meteen grond
oplevert voor geluidswal en taluds.
- wigvormige dak-openingen voor entree en voor (nood-)uitgang studio en belichting aan de noordzijde.
U ziet, dat zelfs voor een groot gebouw ruimte is op het terrein en eigenlijk ging het mij er om dit te laten
zien. In de woning kunt u gemakkelijk met niveauverschillen werken; indelingen laat ik aan u en/of uw
architect over. Natuurlijk bieden huis en terrein diverse mogelijkheden voor toepassing van ekologische
technieken. Toepassing van windkracht is misschien mogelijk, maar u hebt in dit gedeelte van het land ook
relatief veel zon-uren. Afvalwaterzuivering ter plekke is zonder meer mogelijk; we spraken af, dat u een
keer hier komt kijken naar onze toepassingen.
Ik hoop, dat mijn schetsje voor u enige inspiratie mag opleveren voor verdere uitwerking. Ik vond het in
ieder geval leuk om me mee bezig te houden.
U veel succes met de plannen wensend,					
met vriendelijke groeten,
Sietz Leeflang,
Stichting De Twaalf Ambachten
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Hoe een ondergrondse ruimte tegen een bestaande woning kan worden gebouwd.
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Onderlandhuisontwerp van de Amerikaanse architekt Mike Oehler.
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Ideeën van Mike Oehler: een ontwerp met verschillende woonniveaus. Rechts: bomen houden het teveel aan zonlicht in de zomer tegen, terwijl ze de zonnestralen in de winter doorlaten.
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Verschillende (dak-)bouwoplossingen
voor een onderlandhuis van
Mike Oehler.
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De verbeterde paalmethode
Aanvulling werkmap onderlandhuis, 25-2-1998

Naar aanleiding van de bouw in de zomer van
1997 van een half-ondergrondse werkplaats is de
paalmethode op een aantal punten verbeterd/ aangevuld.
1. Uit ervaring is gebleken dat één graafmachine-uur overeenkomt met 20-40 uren graafwerk met de hand.
2. Palen langer dan drie meter zijn niet of nauwelijks verkrijgbaar, dus bij een hoogte van
meer dan 2,5 meter de palen op één of meer
stoeptegels zetten i.p.v. in de grond ingraven.
De fixatiemogelijkheid die je hebt als de palen
in de grond staan valt dan weg, dus zal een
andere fixatie om de betondruk tegen te gaan
noodzakelijk zijn. Verbind daarom de helft
van de palen d.m.v. twee latten met een goed
verankerd hulppaaltje van 5-10 cm doorsnee.
3. Het plaatsen van de palen gaat het snelst wanneer een aantal palen eerst wordt ingekeept en
met een dubbele dakbalk worden verbonden.
Hierna moet de hele constructie met vereende
krachten overeind worden gezet en volgens
punt 2 geschoord. Let op dat alles meteen ‘in
het lood’ staat, hoewel kleine correcties mogelijk blijven, dus heel nauwkeurig hoeft het
nog niet.

Als laatste (vanwege de ongelijke lengte van
de palen en omdat de ondergrond niet helemaal vlak is) zorgen we ervoor dat elke paal
op een tegel rust én dat de dubbele verbindingsbalk waterpas ligt. Dit is mogelijk als de
constructie volgens punt 2 is geschoord.
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4. Als alle wanden staan, schoor dan de hoeken
volgens het bovenaanzicht op pagina 44 met
extra stevige latten die aan de onderzijde van
de dubbele balk worden gemonteerd.
Monteer nu ongeveer om de twee meter een
dakbalk zodat er wel platen opgelegd kunnen

balken gelegd worden om tijdens en na de betonstort overheen te lopen om de aanvoerslang
te begeleiden en de vloer glad te strijken.
Deze loopbalken kunnen eventueel klemvast
gemonteerd worden zodat de bekisting extra
bestand is tegen de enorme druk van het beton.
6. Vergeet niet de bekisting bij de deuropening
aan de bovenkant te voorzien van ontluch
tingsgaten van circa 2 cm doorsnee, welke
tevens dienen als kijkgaten om te zien of de
beton ‘aangevuld’ is.

worden, maar er toch genoeg ‘speelruimte’
blijft voor de beton-aanvoerslang.
5. De bekisting kan volgens de bekende ‘buisjesmethode’ met lange (= dure) schroefbouten
bevestigd worden. Nog veiliger is het met
draadeinden te werken die helemaal door de
paal heengaan.
Om het zakken van de bekisting te voorko-

men, wordt deze met metalen strips extra verankerd aan minstens de helft van de palen.
Op de onderste rondom-balk kunnen weer

7. Als de betonpompwagen om de één of andere
reden pauzeert (bijvoorbeeld om bij te vullen), houdt er dan rekening mee dat de inhoud
van de aanvoerslang snel opstijft en tijdens de
hervatte stort in de bekisting niet goed doorstroomt. Hierdoor kunnen ‘grindnesten’ of
zelfs hele gaten ontstaan.
Stort deze klonten daarom in een vooraf gegraven gat, want een lek repareren is vele
malen duurder dan een paar tientjes aan ‘onbruikbare’ betonspecie.
8. Controleer vlak na de stort of alles nog loodrecht en waterpas is, dit is de laatste mogelijkheid om te corrigeren!
9. Wacht niet te lang met het verwijderen van de
bekisting want de kans is groot dat hij aan de
onderzijde is ‘ingegoten’, en dat maakt hem
bijzonder moeilijk verwijderbaar! Doe dit binnen 24-36 uur na de stort.
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10. Gebruik de bekistingsplaten voor wandbekleding en de rondom-balken kunnen als dakbalk
dienen. De metalen strips zijn nog te gebruiken om dakbalken met de dubbele balk te
verbinden.
Tenslotte kunnen schoorlatten nog dienst doen
bij de afwerking binnen.

Ter conservering van de palen kunnen deze met verdunde lijnolie
geïmpregneerd worden.
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