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De film “Last Call for Planet Earth” gaf het woord aan 12 opmerkelijke architecten. 
Architecten met grote budgetten, anderen weer met zeer beperkte middelen. 
Toch slaagt iedereen erin om creatieve oplossingen te vinden, soms vrij complex en 
soms ook op een zeer eenvoudige manier. 
 
Françoise-Hélène Jourda wil haar aanpak tot in de details doorvoeren en zij werkt met 
hernieuwbare materialen, softtech en bioklimatologische middelen. Haar doel is ons te 
sensibiliseren om anders te gaan leven met meer respect voor het milieu. 
 
Het idee van grote glazen ruimten met een vernieuwend 
ontwerp vinden we terug in de projecten van Christoph 
Ingenhoven die zijn inspiratie haalt uit de ecologie en 
geraffineerd van moderne technologie gebruik maakt. Zo 
biedt het tegelijk “High-Tech” en “Low energy” Lufthansa 
hoofdkwartier plaats aan 1800 medewerkers. 
 
 
Met het nieuwe beurscentrum in Rho Pero, in de provincie Milaan, dat een oppervlakte van 
120 hectare beslaat, heeft Massimiliano Fuksas een stuk van de stad opnieuw op de kaart 
gezet. Een gigantisch deken van glas dat wordt ondersteund door boomvormige zuilen van 
staal golft in een opeenvolging van dalen en pieken en dient als bescherming voor een lang 
voetgangersgedeelte en losse architecturale eenheden. 
 
Tegenwoordig is architectuur "global", aldus Thom Mayne. De Amerikaanse architect die in 
2005 de Pritzker-prijs won, ontwerpt indrukwekkende gebouwen met een duidelijke inzet 
voor duurzame ontwikkeling (gebouwen voor de transportmaatschappij Caltrans, Los 
Angeles 2004en voor de federale diensten in San Francisco, 2006).  
 
Ivan Harbour, de partner van Richard Rogers binnen het Londense bureau Rogers Stirk 
Harbour & Partners (RSH-P), bevestigt dat schone technologie tegenwoordig niet meer weg 
te denken is. Het bureau heeft actief deelgenomen aan de ontwikkeling van passief 
ontwerpen met gebruik van water, wind en zonlicht. Maar nieuwe technologieën zijn de echte 
oplossing voor de problemen van onze planeet. De indrukwekkende gebouwen van RSH-P 
beschikken over een elektronisch zenuwsysteem dat de warmte en de ventilatie regelt. 
 
De Japanse architect Kengo Kuma grijpt terug naar een eeuwenoude traditie die 
architectuur, de natuur en de mens in elkaar laat overvloeien. Hij probeert binnen deze 
driehoek een nieuw soort harmonie te creëren. Voor zijn projecten maakt hij bij voorkeur 
gebruik van hout, bamboe, steen en zelfs gewone aarde die hij met moderne technieken 
verwerkt.  
 



De Chinese architect Qingyun Ma is volop betrokken bij de specifieke problemen van zijn 
overconsumerende land. Zijn projecten behelzen megastructuren die hij op een ecologische 
manier probeert te realiseren, zoals het wooncomplex Longyang in Sjanghai dat 16 
gebouwen omvat en een oppervlakte van 185.000 m² beslaat. Voor Thumb Island, eveneens 
in de buurt van Shanghai, heeft Qingyun Ma een gebouw in een park ontworpen waarvan het 
dak een park zal worden. 
 
Finland is een milieubewust land. Markku Komonen is een milieubewuste man. De architect 
vertelt ons over zijn plannen voor woningen in Guinee en efficiënte kantoorruimtes in een 
oude opslagplaats die deel uitmaakt van het industriële erfgoed van Helsinki. Toch 
waarschuwt hij ons ook: duurzame architectuur is geen stijl of label. Het is zeker geen 
modegril! 
 
Ook de Canadees Daniel Pearl is deze mening 
toegedaan en vreest voor "green washing" met het oog op 
marketing: een project ziet er "groen" uit doordat er allerlei 
snufjes zijn toegevoegd die niets met de eigenlijke 
architectuur te maken hebben. Zijn eigen projecten voor 
o.a. de renovatie van sociale woningen in Montreal en de 
bouw van woningen die met het landschap versmelten zijn 
om meer dan een reden goede voorbeelden van zijn visie.  
 
Steden die te kampen hebben met prangende problemen waarvoor gewaagde oplossingen 
nodig zijn, dienen als de kristallen bol van de toekomst van de planeet. De hoofdstad 
Curitiba van de deelstaat Paraná, in het zuiden van Brazilië, leek het lot van anarchistisch 
getto beschoren vanwege de grote ongelijkheden en de armoede. Toch is Jaime Lerner, 
architect, stedenbouwkundige en burgemeester van de stad en zelfs enkele malen 
gouverneur van de deelstaat, er met weinig middelen en veel creativiteit in geslaagd om een 
stedelijke revolutie teweeg te brengen waardoor Curitiba nu voor de rest van de wereld een 
voorbeeld is van ecologisch, economisch en sociaal beheer. Hij vertelt ons over zijn aanpak 
van "acupunctuur voor de stad": Jaime Lerner stelt 5 amendementen voor een leefbare 
stad. Jaime Lerner ziet de stad niet als het probleem maar als dé oplossing 
 
In zijn dagelijkse werk geeft de Belg Jo Crepain de voorkeur aan de kwaliteit van de 
architectuur, die hij beschouwt als de eerste stap naar duurzaamheid. Kwaliteit van de 
structuur, van de isolatie en van de materialen - meestal baksteen -, hoge plafonds, een 
goede natuurlijke ventilatie en integratie in groene zones. Zijn gebouw voor Telindus, in de 
buurt van Leuven, beantwoordt aan dit new office concept. De architect heeft veelvuldig 
gebruikgemaakt van glas zodat het daglicht volop kan binnendringen in de kantoorruimte met 
een oppervlakte van 20.000 m² . 
 
In Wenen heeft Georg Reinberg ons de eigenschappen van het passiefhuis laten zien. Hij 
legt uit hoe het werkt. Deze Oostenrijkse pionier op het vlak van ecologisch bouwen stelt 
zeer hoge eisen aan de oplossingen voor een beter energierendement. Zijn projecten voor 
woonruimte in Wenen en het gebouw voor de firma Biotop overtuigen ons van zijn visie. 
 
De film bevat tevens een leerzaam betoog van professor Hugo Hens (K.U. Leuven), een 
specialist op het vlak van duurzaam bouwen, en van de eurocommissaris voor Energie 
Andris Piebalgs. 
Het doel van de film is om te laten zien dat duurzame ontwikkeling gerealiseerd kan worden 
met een reeks oplossingen voor een nieuw soort stad, voor een nieuwe, meer intelligente 
manier van wonen die meer vrijheid biedt en voor meer aandacht en zorg voor materialen, 
water, lucht en energie. Dat is van levensbelang voor de volgende generaties! 
 



 
Na de film sprak architecte Eva Stache over haar filosofie 
m.b.t. architectuur en duurzaam bouwen.  
Zij streeft naar creaties die duurzaam, liefst energie-neutraal 
en geïntegreerd zijn in het landschap. Haar 
duurzaamheidsdenken begint drie stappen eerder dan bij 
haar meeste collega’s. Aanwezige materialen, CO2 opslag, 
transportkosten, maar ook de eisen die gesteld worden aan 
een bouwlocatie, zouden volgens haar in een veel eerder 
stadium getoetst moeten worden op optimaal duurzaam 
gebruik.  
 
Architectuur is het verhaal (ofwel de verslaggever) van het 

verleden. Dit zal - ondanks alle data - over 200 jaar niet veranderd zijn. Wij bevinden ons nog 
steeds in de tijd van de  "verlichting" en proberen de wereld met kennis en wetenschap nog 
steeds beter te maken op lokaal nivo, hetgeen weer een mondiale uitstraling heeft. De 
klimaatverandering is een alibi voor duurzaamheid. Het doel van de architecten in deze film 
is volgens haar in essentie om van de aarde iets moois en leefbaars te maken, een plek voor 
gelukkige, blije mensen. Het is inmiddels mogelijk om hiertoe gebruik te maken van andere 
materialen, zoals lucht, water en energie. Het statische bouwen heeft bijna haar langste tijd 
gehad. Men denkt niet meer in 1 gebouw, 1 straat of 1 stad, maar in systemen die aan elkaar 
gevlochten moeten worden. In Finland was het gebruik van hout voor woningbouw uit de 
mode, maar hier in Noord-Holland lijkt men de waarde hiervan (weer?) te ontdekken. Eva 
verwacht dat architectuur overal visionair met dit beeld van participatie, mensen en 
belevenissen op een nieuwe manier zijn vorm zal gaan vinden.  
 
Vanuit het publiek waren enkele kanttekeningen en opmerkingen. Zoals hoe om te gaan met 
het element kosten, belangrijk (en zelfs bepalend) voor het maken van keuzes en 
producten? En er lijken op dit moment door de crisis twee bewegingen gaande: 
grootschaligheid (= duurzamer?) en kleinschalig (anarchistische architectuur, particulier 
opdrachtgeverschap). Aandacht zou volgens Eva vooral moeten komen voor stimulatie van 
integraal ontwerpen en het bij elkaar brengen van de verschillende deskundigheden. Door de 
bredere bewustwording en het feit dat de duurzaamheids problematiek ook dichtbij speelt 
lijken velen wel bereid om bij te dragen aan allerlei mogelijke duurzame oplossingen. 
Verwacht wordt dat de overheid de bouw verder zal aansturen op milieu-aspecten. 
 
 
 


