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Beschouwing van de relatie tussen passieve duurzaamheidstechnieken en

het architec tonisch ontwerp brengt een reeks woningtypologieen aan het

licht , waarbij bufferzones en tussenklim aat een belangrijke rol speien

An examination of the way passive sustai nabi li ty techniques relate to
architectural design reveals a series of dwelling typologies in which

buffe r zones and in termed iate clima te play an important role.
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Architectonisch experiment en infrastruur in de jaren 1940
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The Solar House Principle
Architectura1 Experimentation and Infrastructura1 Engagement
in 1940sAmerica
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De zonnewoni ng is een van de meest promin ente nieuwe woningtypen,

dat In de jaren 194 0 opgang maakte . De comb inatie van moderne

architectuur, lifestyle en een oorlogsecono mie leidde in de Verenigde

Staten tot radicale exper imenten in de suburbane wonin garchitectuur,

onder andere in het werk van Ralph Rapson.

The solar house is one of the most prominent new dwelling types, coming

in to vogue in the 19405. In the USA, the combination of modern archi
tect ure, lifestyle and a wartime economy resul ted in radical experim ents
in suburban home architecture, among them the work of Ralph Rapson.
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Anticipation versus Improvisation
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[acques Vink

Tussen het anti cipe ren op de ont mantel ing van een won ing en het sl im

gebruikmaken van afval en sloopmateriaal li gt een breed scala aan

werkwijz en, die van de ontwerper een nieuwe intellec tuele lenigh eid

vragen. Niet het product staat centraal, maar het geheie proces van

ontwerpen, bauwen, tot gebruik en uitein deli jk sloop.

Between the anticipation of the dismant/ ing of a home and the inte ll igent
use of waste and demolition material, there is a broad range of method

ologies, which require a new in tellectual flexibility from the designer.
The foeus is not on the produci, but on the ent ire process of design and

construction up to and including use and eventual demolition.
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Sustainable Housing, SustainabIe Living
Machiel van Dorst
Wanen omvat zowel het fysieke, architect oni sche ontwerp van het huis

als de minder grijpbare leefwi jzen van de bewoners. Duurzaam wonen

impliceert daarom ook een reflecti e op duu rzame leefwi jzen.

Housing encompasses botb the physical, architectural design of the

home and the less easily definable modes ot li ving of it s occupants.
Sustainable housing therefore imp lies a reflection on sustai nable
modes of living as weil.
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Jean-Philippe Vassal legt uit hoe in de archi tec tuur van zijn bureau

Lacaton & Vassal duurzaamh eid, economie van midde len en ontwerp

hand in hand gaan om meer keuzevrijh eid en luxe te bieden.

Jean-Philip pe Vassal explains how sustainability, economy of means
and design go hand in hand in the architecture of his pract ice, Lacaton

& Vassal, in order to g ive more freedom of choice and luxury.
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Steve Bser on Bui1ding his Zome House

Een van de pionie rs van Drop City en auteu r van het Dome Cookbook

kijkt teru g op het bouwen en wonen in zijn Zome House in New Mexico.

One ot the pioneers ot Drop City and auth or of the Dome Cookbook

looks back on building and living in his Zome House in New Mexico.
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