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Eerste Waddenwoning
in Kollumerpomp
Kees Siderius

« Even buiten Kollumerpomp woont 'uitvinder'Pieter de
Bruin. De Bruin bedacht een aantal jaren geleden dat
isolatie van woningen met schelpen uit ie Waddenzee
mogelijk moest zijn. Inmiddels is de schelpen-isolatie in de
bouwwereld een doorslaand succes. Verca BV uit
Leeuwarden, waarvan De Bruin direkteur is, isoleert per
week rond 100 woningen verspreid in Nederland en
België met schelpen.

'Het loopt zo goed \ vertelt Pieter de Bruin, 'dat we bin-

We werkten eerst vooral bij partikulwren, maar steeds
meerwoningkorporaties tonen belangstelling. We zijn net
begonnen met een projekt van 340 woningen in
Hoogeveen.'}lij laat een dikke map zien met krante-
knipsels en kleurenfoto's. Uit de verhalen valt te
lezen hoe mensen jarenlang met vocht-ellende in
en onder hun huis kampten. Zogenaamde 'oplos-
singen' met plastik folie, dichtkitten, steenwol of
PUR-schuim hadden vaak geen enkel effekt. Door
het aanbrengen van een dikke laag schelpen uit de
Waddenzee in de kruipruimte werd in al die geval-
len binnen 4 tot 6 weken het vochtprobleem ver-
holpen. In een aantal gevallen verdwenen zelfs
astma-klachten van bewoners.
De Bruin heeft lange tijd moeten yechten voor
acceptatie van de schelpen-isolatie. 'Voor al die
milieu-vervuilende plastik isolatiematerialen kon men
subsidie krijgen, maar voor mijn schelpen niet. PUR-
schuim en piepschuim zijn tijdens defabrihage al milieu-
belastend, bij de bouw waait er altijd afval in de sloot en

er materiaal over, dan maak je er een schelpenpaadje van
in je tuin. 'Opvallend is, volgens De Bruin, dat men-
sen bij isoleren het volste vertrouwen hebben in
plastik, maar zich bij schelpen niets voor kunnen
stellen. 'Laatste was kier een wethouder die bezorgd was
over de houdbaarheid van de schelpen. Ik pakte een hand-
vol schelpen en zei: "hier geef ik een garantie op van een

Korte bouwtijd
Nu de schelpen-isolatie van gewone huizen een
succes is, houdt Pieter de Bruin zich alweer met
nieuwe vragen bezig. Hij bedacht een milieuvrien-
delijke woning die naast schelpen in de kruipruim-
te ook schelpen in de spouwmuur heeft. De familie
De Bruin woont inmiddels al anderhalfjaar met
veel genoegen zelf in de eerste proefwoning onder-
aan de oude Lauwerszee-dijk bij Kollumerpomp.
Onder de verzamelnaam 'Waddenwoning' heeft
De Bruin samen met architekt Drent uit Kollum
een hele serie milieuvriendelijke huizen ontwik-
keld. De verschillende types dragen namen als:
Texel, Schiermonnikoog, Ameland, Zoutkamp en
R0m0. De Waddenwoning is gebaseerd op hout-
skeletbouw. Vrijwel alle materialen, waarmee de
woning gebouwd wordt, zijn afbreekbaar en van
vernieuwbare grondstoffen. Wanden en dakdozen
zijn voor-gefabriceerd, zodat de bouwtijd erg kort

milieu-probleem. Schelpen is een natuurlijk produkt; blijft
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1jS kan zijn. In de w a n d e n zit e e n isolatielaag van 30
| cm schelpen. Eén gaskacheltje in de voorkamer en
| één in de achterkamer zijn volgens De Bruin vol-
"• doende om het huis op temperatuur te houden.

Ekonomische stimulans
Maandag 8 maart was een belangrijke dag voor de
Waddenwoning. De Friese Commissaris Hans
Wiegel bezocht De Bruin's huis en ontving het eer-
ste exemplaar van een wetenschappelijk rapport
over de Waddenwoning. In het rapport, gemaakt
door Woon/Energie uit Gouda en de Universiteit
van Amsterdam, staat dat deze manier van bouwen
een goede stap is in de richting van minder milieu-

S belastende woningbouw. Uit metingen is gebleken
*, dat de isolatiewaarde van kruipruimteen dak vol-

doende is; bij de wanden moet nog aanvullend iso-
latie aangebracht worden. 'Het gebruik van lokale
materialen, zoals baksteen, leem, hout, riet, vlas, stro en

schelpen kan een stimulans betekenen voor é plaatselijke

ekonomie', aldus onderzoeker P. Fraanje. Bij dit alles
is van belang dat de benodigde schelpen wel op
verantwoorde wijze gewonnen worden.

Binnenkort zal in de buurt van Buitenpost een
model-Waddenwoning verrijzen. De eerste bestel-
lingen voor Waddenwoningen zijn ook al binnen.
Bij Zoutkamp, op Texel en op Schiermonnikoog
zal nog dit jaar met de bouw van Waddenwoningen
begonnen worden. Pieter de Bruin houdt zich
ondertussen alweer met nieuwe zaken bezig. 'In het

papier', vertelt hij enthousiast. 'Het is net gelukt dat

met een onschadelijke vloeistof onbrandbaar te maken.

Nu probeer ik er isolatief laten van te persen. We moeten

mijn schelpje bij.'

Het huis is zonder kruipruimte gebouwd; vloer en wan-
den zijn opgevuld met schelpen

' N o o r d e r b r e e d t e 9 3 - 1 0 8 •


