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AARDEHUIS OP STADSBOERDERIJ 

CAETSHAGE IN CULEMBORG

KINDERHUIS MET  

NATUURLIJKE  

PEDAGOGISCHE VISIE

DE GEBOUWDE OMGEVING LIJKT STEEDS MEER TE WORDEN GEDOMINEERD DOOR TECH-

NISCHE EISEN EN INSTALLATIES. TEGELIJKERTIJD ZIE JE EEN TREND DIE TERUGGRIJPT OP 

ELEMENTAIRE ZAKEN ALS NATUURBELEVING EN HET STREVEN NAAR INSTALLATIEARME, 

CIRCULAIRE, BIO-BASED EN MINIMAAL MILIEUBELASTENDE GEBOUWEN. IN DAT STREVEN 

PAST HET ONLANGS OPGELEVERDE AARDEHUIS IN CULEMBORG. HET EERSTE KINDCEN-

TRUM IN ONS LAND, GEREALISEERD MET STROBOUW. EN WELLICHT HET EERSTE KINDCEN-

TRUM WAAR HET BINNENKLIMAAT OP ORDE IS ZONDER INGRIJPENDE INSTALLATIES. ALLE 

AANDACHT EN RUIMTE VOOR HET KIND ZIJN.

E
en van de initiatiefnemers van het aardehuis 

in Culemborg is Esther Blondelle. Zij werkt 

sinds vijf jaar als gastouder in Eva Lanxmeer, 

Culemborgs deep-eco-wijk. “In mijn eigen huis 

verzorg ik voor werkende ouders enkele dagdelen 

per week de opvang van hun jonge kinderen.”

Als gastouder hecht Blondelle veel waarde aan 

de verbinding met de natuur. “Ik heb natuurlijke 

speelmaterialen in huis, we eten biologische 

producten, we koken, wandelen en spelen in de 

natuur, en bij de stadsboerderij. Voor kinderen is 

het van grote waarde om in de natuur te zijn met 

planten en dieren om zich heen. Het ontspant ze 

en er ontstaat vanzelf een creatieve stroom van 

fantasie en spel.”

UITBREIDING OP HET BOERENERF

Blondelle wil het ‘gezondmakende spelen in de 

natuur’ bevorderen en ruimte scheppen voor het 

samen beleven van ‘huishoudelijke’ activiteiten 

zoals oogsten, koken, wassen en vegen. Ze zit op 

het goede spoor want in de afgelopen vijf jaar 

is de vraag naar deze vorm van kinderopvang 

gegroeid. “Ik ben op zoek gegaan naar een loca-

tie die meer ruimte biedt en tevens voldoet aan 

mijn ideaal om op een boerenerf te kunnen zijn 

met de kinderen.”

AARDEHUIS

Stadsboerderij Caetshage wilde deze plek graag 

bieden, maar een geschikt onderkomen was er 
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niet. “Het aardehuis-concept kwam toen op mijn 

pad. Een ecologisch bouwwerk dat zowel in zijn 

ontstaan als in gebruik de aarde niet belast. Dit 

sluit goed aan op mijn pedagogische idealen en 

dient als voorbeeld van ecologische bouw, zoals 

we die in Culemborg nog niet kennen. Jorn Mols 

ontwierp een ronde omhullende ruimte die een 

sfeervolle geborgen binnenruimte biedt.” 

Jorn Mols (projectleider van de Gelderlandfabriek), 

Alex Adler (aannemer), Todd en Boudien Philips 

(stadsboeren bij Caetshage), werkten samen met 

Esther Blondelle om het aardehuis te realiseren. 

Ook Stichting Caetshage ondersteunt het project 

en wordt juridisch eigenaar van het Aardehuis.

MEER DAN ALLEEN EEN KINDERHUIS

Blondelle: “De plek die wij creëerden wordt 

overdag grotendeels gebruikt als kinderhuis. 

Buiten de openingstijden van het kinderhuis is 

het gebouw ook bedoeld als ontmoetingsplek. 

De ronde lemen ruimte is een uitnodigende, 

warme plek geworden voor kleine bijeenkomsten 

en cursussen. Daarnaast heeft het Aardehuis ook 

een educatieve functie als voorbeeld van ecolo-

gisch bouwen. Een mooie aanvulling in de wijk 

Eva-Lanxmeer en een nieuwe trekpleister voor 

architectuurstudenten.”

BOUW AARDEHUIS

“Het Aardehuis is een ecologisch bouwwerk met 

een houten skeletwerk, een zelfdragend dak, 

muren van stro en leem en een begroeid dak. 

Door gebruik van natuurlijke materialen is dit 

een ademend huis. De muur van stro en leem 

absorbeert water als er veel vocht in de lucht 

zit en staat vocht af als het droog is. Dit zorgt 

voor een heel aangenaam binnenklimaat. Dit 

was vroeger een beproefde manier van bouwen 

en is nu opnieuw in opkomst door de vraag naar 

natuurvriendelijke bouwwijzen. Maar niet alleen 

daarom. Ook omdat stro, leem en hout zich 

lenen voor het maken van de prachtigste vormen. 

Het stimuleert de creativiteit van ontwerpers en 

bouwers.”

Voor de verwarming is een leemkachel (in com-

binatie met vloerverwarming) geïnstalleerd. Inzet 

was om materialen zoveel mogelijk te hergebrui-

ken. Zo heeft het Aardehuis de deuren gekregen 

van woningbouwcoöperatie Kleurrijk Wonen. En 

het bouwen gebeurde bijna volledig door vrijwil-

ligers.

ZELFBOUW

Een groep ecobouwers die zich masconemos 

noemen, namen de eerste bouwweek voor hun 

rekening. Zij hebben hun kennis op een prakti-

sche manier gedeeld door een workshop te geven 

aan twintig mensen en samen het grootste deel 

van de constructie neer te zetten. De workshop-

deelnemers waren mensen uit het hele land die 

ecologisch wilden leren bouwen.

Gasthoofdredacteur Marco van 

Zandwijk over het Aardehuis: “Mij 

overviel het comfortabele gevoel 

van architectuur toen ik onlangs 

daar mijn dochter Madelinde 

ophaalde. Heerlijk om als kind zo 

te aarden in Culemborg. Aarde-

huis kreeg daarmee voor mij als 

architect extra betekenis. Zo’n 

ervaring zou iedere architect in 

opleiding moeten meekrijgen.”

i
www.aardehuis.nu 

www.masconmenos.nl


