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Welk beeld komt in je op als je denkt aan woningen in Latijns-Amerika die 
vervaardigd zijn uit klei en aarde? Zie je dan villa’s voor de rijke klasse, woningen 
voor de middenklasse of toch eerder huizen voor de minder gegoeden? Als je 
aan dat laatste dacht ben je niet de enige. Ook in Ecuador, waar al eeuwenlang 
gebouwd wordt met deze materialen leeft de laatste decennia het idee dat bouwen 
met aarde een ‘armoedige’ bouwmethode is, voor wie zich niets beters kan 
veroorloven. Niets is minder waar.
Al eeuwenlang bouwt men wereldwijd op een creatieve manier met lokaal 
verkregen materialen. Zo ook in de Ecuadoriaanse Andes, waar de bevolking 
materialen zoals aarde, klei en eucalyptushout gebruikt om hun woningen aan 
te passen aan het lokale klimaat. En deze traditionele bouwmethodes worden er 
overgedragen van generatie op generatie. Maar hier komt stilaan verandering 
in. Globalisering en modernisering heeft nieuwe bouwmaterialen zoals beton, 
baksteen en ijzer de plaats laten innemen van de ‘traditionele’ lokale materialen. 
Het stigma dat bouwen met aarde gelijk staat aan ‘hippie-architectuur’ of 
‘architectuur voor de armen’ heeft hier zeker toe bijgedragen. Het is dan ook 
begrijpelijk dat het hedendaags en ‘moderne’ karakter van bouwen met beton 
ook Ecuadoriaanse gezinnen, die generaties lang tussen muren uit aarde hebben 
gewoond, aanspreekt. De traditionele constructiemethodes met lokale materialen 
verliezen hierdoor aan populariteit. Echter zijn deze traditionele bouwmethoden 
en materialen veel beter aangepast aan het lokale klimaat, terwijl de ‘moderne’ 
architectuur van beton en baksteen niet alleen koolstof-intensieve materialen 
gebruikt, maar ook geen rekening houdt met het lokale klimaat, waardoor veel 
energie nodig is om de woning comfortabel te houden.

Thermisch Comfort 
in de Ecuadoriaanse 
Andes              
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K
unnen we dit stigma over 
architectuur met aarde 
doorbreken in Ecuador, door het 
toepassen van klimaat gerichte 
en moderne bouwoplossingen? 
Rond deze vraag heb ik dit 

onderzoek opgebouwd. Het doel is om de 
sociale connotatie van ‘aarden architectuur’ 
te wijzigen door te ontwerpen met lokale en 
duurzame materialen vanuit een hedendaagse 
en klimaatgerichte aanpak om in alle comfort 
en behoeften van de bewoners te voorzien.
WERKWIJZE

Voor dit onderzoek heb ik verschillende 
onderzoeksmethodes gecombineerd, met als 
einddoel het creëren van een hedendaags en 
klimaatgericht ontwerp voor Casa Vallejo, 
gelegen in de provincie Azuay, Ecuador. 
Na een algemene literatuurstudie over 
aardebouw of adobe, heb ik via een analyse 
van gedetailleerde constructieplannen van 
een casestudy (Bella de Paris in Canton Oña) 
inzicht gekregen in de opbouw en de gebruikte 
bouwmethodes van woningen uit aarde in het 
Andesgebergte van Zuid-Ecuador. Vervolgens 
heeft een klimaatanalyse mij inzicht gegeven 
in temperatuursverloop, zonnetraject 
en windpatronen voor deze locatie. Om 
te begrijpen wat de comfortbehoeften 
zijn van de lokale bewoners, analyseerde 
ik twee onderzoeksprojecten over de 
comfortstandaarden van bewoners van de 
provincie Azuay. Daarnaast verdiepte ik mij  
in de methodes om op een passieve manier 
warmte optimaal te benutten met een adobe-
structuur. Tenslotte onderzocht ik enkele 
hedendaagse projecten in Ecuador waar 
passieve bouwmethodes toegepast zijn. Al 
deze kennis is samengebracht in het ontwerp 
van Casa Vallejo in een poging bij te dragen 
aan het doorbreken van het stigma rond adobe-
architectuur.

RESULTATEN
Het onderzoek toont aan dat adobe-

architectuur in staat is om thermisch comfort 
te realiseren door het toepassen van een 
klimaatgericht ontwerp. De aarde die gebruikt 
wordt voor het maken van de adobe-structuur 
heeft een hoge thermische massa en een 
vochtregulerend karakter. Deze eigenschappen 
laten toe om bij het ontwerpen passieve 
zonnewarmte optimaal te benutten en de 
schommelingen in de relatieve vochtigheid te 
bufferen.

De klimaatanalyse liet zien dat het land 
door zijn positie bij de evenaar gedurende het 
hele jaar veel zonlicht krijgt. Tegelijk leidt de 
hoogte in het Andesgebergte tot daggemiddelde 
temperaturen van slechts 10-11°C met 
schommelingen tussen 5°C tot 21°C. Hierdoor is 

er een derde van de tijd nood aan verwarming. 
Door een optimaal gebruik van passieve 
zonnewinsten en interne warmtewinsten, 
zoals koken en verlichting, kunnen toch 
comfortabele binnentemperaturen bereikt 
worden met minimale verwarming.

De behoefte aan verwarming is voor 
Ecuadorianen niet vergelijkbaar met de 
onze. Onderzoek van de universiteit van 
Cuenca toonde aan dat 98% van de huizen in 
Cuenca, Ecuador geen verwarmingssysteem 
heeft en dat 88% van de bewoners er ook 
geen nood aan heeft. Bovendien bleek 
dat bewoners zich comfortabel voelen 
bij lagere temperaturen en dat ze meer 
geneigd zijn zich te kleden naargelang het 
weer dan een verwarmingssysteem of 
eenvoudige verwarming te gebruiken. Toch 
is een deel van hen niet tevreden met de 
binnentemperatuur van hun huis door de 
grote temperatuurschommelingen. Er is dus 
wel behoefte aan meer thermisch comfort. 

Het bereiken van een comfortabele 
binnentemperatuur in een gebouw is het 
resultaat van de balans tussen warmtewinsten 
en warmteverliezen. In Ecuador lijkt de zon 
over de hemelevenaar te kruisen en een 
ander halfrond te betreden, wat betekent 
dat de zon van maart tot september op de 
noordgevels schijnt en van september tot 
maart op de zuidgevels van het gebouw. 
Oriëntatie en plaatsing van de ramen zijn 
dus cruciale factoren voor het ontwerp van 
een goed functionerend passief gebouw, dat 
ook aangename binnentemperaturen kan 
behouden. De drie meest geschikte manieren 
om via passieve maatregelen meer thermisch 
comfort te bereiken voor deze locatie in Ecuador 
zijn; het benutten van de directe zonnewinsten, 
de meest basale vorm van een passief ontwerp;  
het vasthouden van de zonnewinsten, via 
een zonnegalerij of serre aan de zonzijde 
van het gebouw; en het optimaal benutten 
van de interne warmtewinsten van typische 
warmtebronnen zoals bewoners, apparaten, 
kookvuren en elektrische verlichting. Deze 
passieve maatregelen in combinatie met een 
beperkte verwarming via houtkachel in de 
avond kunnen zeer veel comfort bieden.

Ik heb getracht al deze kennis te integreren 
in een ontwerp met en voor het klimaat voor 
het project van Casa Vallejo, om zo Canton 
Oña nieuwe inzichten te geven en de lokale 
bevolking te inspireren om trots te zijn op 
hun traditionele gebouwen en hun natuurlijke 
omgeving te waarderen. Het project geeft de 
kans om de voordelen van het bouwen met 
lokale materialen en de focus op het passieve 
ontwerp, voor het bereiken van thermisch 
comfort, onder de aandacht te brengen.
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In de volgende grafieken 
is het Ecuadoriaans 
klimaat weergegeven


