Bouwbiologisch bouwen:
voor een gezonde toekomst
Op 6 september jl. was bouwbioloog Pieter Hennipman te gast bij het Face2Facenetwerk in de
Citadel Rijssen. Hennipman opent zijn betoog met het verzoek om alle mobiele telefoons ‘uit’ te
zetten: “Want die straling gaat met een afstand van 10 meter door je hersenpan”. De toon is gezet.

Bouwbiologie
Bouwbiologie is ‘de leer van de volledige relatie van de mens met de
bebouwde woon- en werkomgeving’. De bouwbiologie wil de gevolgen van
de toenemende welvaartziektes, sociale misstanden, milieuproblemen
en verdere scheiding tussen mens en natuur tegengaan. Hennipman,
die zijn opleiding genoot bij het Duitse Instituut Baubiologie Neubeuern,
noemt zijn vakgebied liever: “de overtreffende trap van duurzaam
bouwen”.

Gezond bouwen
Door verstedelijking, weinig rust, veel prikkels en meer giftige stoffen is
onze leefomgeving sterk veranderd. We worden dagelijks blootgesteld aan
chemie, elektra en kunstmatige
bouwmaterialen. Bouwbiologen bouwen een
gebouw in harmonie met de
natuur. Elektromagnetische
straling, ecologie, welzijn van
gebruikers, gebruik van natuurlijke
materialen en zelfs het welzijn van de
verwerker komen aan bod. Met als doel:
comfort, energiebesparing en een betere
gezondheid.
In hoeverre klopt het ‘geitenwollensokken’
imago van de bouwbiologie? “Niet” aldus
Hennipman. “Het effect van bouwbiologie is
wetenschappelijk bewezen. Tal van kwalen
verdwijnen – tot verbijstering van artsen en
patiënten – door bijvoorbeeld sanering van
elektromagnetische straling, radioactieve bouw-
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pur-plaat wasemt – in tegenstelling
tot houtvezel – ook nog dampen
(benzeen, zwavelzuur et cetera) uit
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Hennipman. Hopelijk duurt het – zoals
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de industrie”, aldus Hennipman. Toch

Uit onderzoek is gebleken dat alle
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staat er midden in het centrum van

mobiele telefoons te veel stralen. Dat
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Rijssen een exemplaar, zo is de bouw-

zorgt voor een thermische reactie en

Door de kooi van Faraday is de mobiel

bioloog opgevallen.
De lezing van Hennipman
zorgde voor flink wat reacties
en gesprekken naderhand.
Hennipman: “Als ik slechts één
mens heb kunnen overtuigen
gezonder te gaan bouwen, is
mijn doel al bereikt. Want de pur
en pir zijn absoluut geen gezonde
erfenis voor onze (klein)kinderen”.
Meer info vindt u op
www.eco-wise.eu
Tekst: Margreet Koster Text & Event
Fotografie: Michel Velderman
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