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Modern ecologisch bouwen
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Gezond

Comfortabel

Energiezuinig

Ecologisch bouwen is:
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Wat is gezond bouwen
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Uit onderzoek is gebleken dat: 

- 95% van de ziekten veroorzaakt door natuurvreemde levenswijze

- Toename van allergieën en gevallen van astma

- De lucht in huis 2 - 3 keer slechter dan buitenlucht.

- 20% Sick Building Syndrome (SBS),

“Green building 

means lower bills, 

fewer trips to the 

hospital for children

with asthma.”

Time magazine

Wat is gezond bouwen?
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Wat is gezond bouwen
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Warm in de winter
Koel in de zomer

Niet te vochtig                                en niet te droog

Fijne akoestiek

Het ruikt lekker

Veel daglicht

Wat is comfortabel bouwen
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Natuurlijke bouwmaterialen & 
dampopen bouwen
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Energie zuinig bouwen

Kan op 101 verschillende 
manieren

De installatie wordt afgestemd 
op wensen en behoeften
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Gezonde bouwmaterialen combineren 

met moderne en slimme 
bouwmethoden

Gezonde bouwmaterialen combineren 

met moderne en slimme 
bouwmethoden
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- Nieuwe businessmodellen

- Co-creatie

- Ketensamenwerking

- Meer waarde creëren 

- Nieuwe businessmodellen

- Co-creatie

- Ketensamenwerking

- Meer waarde creëren 
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Nieuwe gezonde woonconcepten

- Een woning kopen als een auto

- Met duurzame installatie (energie 

neutraal)

- Met inrichting (badkamer/keuken/ 

kasten/ en evt bedden

- Voor een vast bedrag

Het nieuwe wonen is kleiner wonen

- Tiny Housing, 35 of 60m2

- Zelfvoorzienend

Geschikt als: 

- Mantelzorg unit, 

- Studenten woning, 

- Noodwoning, 

- 1 of 2 persoonswoning
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Bestaande woning voorraad kan ook groener en gezonder
Haal de natuur naar binnen!

- Natuurlijke materialen in je interieur hebben invloed op het binnenklimaat.

- Aanblik van vormen uit de natuur werken hellend, geven geborgenheid, en 

geven een fijn gevoel.
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www.orga-bouw.nl


