Earthship

Inleiding
Een Earthship is een makkelijk zelf te bouwen, autonoom en zelfvoorzienend woonhuis
opgetrokken uit gerecycleerde materialen. Het is niet aangesloten op het riolering-, water- of
elektriciteitsnet omdat het zichzelf voorziet van energie (zonnepanelen en windturbines) en
water (opvang en zuivering van regenwater) en instaat voor de eigen afvalverwerking. In de
serre vooraan kunnen groenten gekweekt worden. De gratis bouwmaterialen zijn onder meer
autobanden, blikjes en afvalhout. Door de autobanden op te vullen met aarde, op elkaar te
stapelen en te bepleisteren krijgt men een heel solide, veilige en warmte vasthoudende
constructie. Een Earthship en de bewoners gaan inspelen op de omgeving en de
natuurverschijnselen, waardoor een levende interactie ontstaat tussen mens, huis en natuur
gebaseerd op respect en harmonie (interfacing).
Earthships verenigen een aantal onmiskenbare voordelen die een haalbaar antwoord bieden op
dringende problemen rond milieu en energie (zoals bvb. Kyoto normen).
Het Earthship concept werd ontwikkeld door architect Michael Reynolds en momenteel
werden reeds meer als 1000 Earthships gebouwd in diverse streken en klimaatzones.
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De voordelen op een rijtje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

autonoom: is onafhankelijk van externe energiebronnen, steunt geen multinationals
milieuvriendelijk: kiest voor zuivere, natuurlijke energiebronnen
niet vervuilend: de restafval en het vervuild water worden gezuiverd of verwerkt
recyclage: bestaande materialen worden opnieuw gebruikt, er is geen verspilling
economisch: een zuinige, duurzame en stevige woning
ecologisch: er is geen afval noch vervuiling noch uitputting van de aarde
veilig: een onbrandbare en schokbestendige constructie
creatief: is vrij makkelijk zelf te bouwen, elk Earthship is een unieke creatie
goedkoop: zowel de bouw (materiaal en arbeidskost) als later de energiefactuur
toegankelijk: brengt het bezit van een eigen woning binnen ieders financiële en
creatieve mogelijkheden, de goedkopere bouwgrond staat los van het netwerk
zelfvoorzienend: door eigen kweek van groenten en fruit in en rond het Earthship
interfacing: stoelt op een evenwicht tussen mens, huis en omgeving; interfereert met
de natuur rondom
esthetisch: ligt harmonieus ingebed in de natuur en gebruikt organische vormen
uitdagend: een ‘levend’ huis vraagt een nieuwe omgang met wonen en leven
aardend: gezellig dicht in de schoot van moeder aarde
levenskwaliteit: nodigt uit tot een minder stressvolle levenswijze en een dieper contact
met de natuur
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Een Earthship vernietigt onze leefbiotoop niet maar geeft integendeel iets terug en geneest
daarom de planeet. Luxe en comfort hoeven niet te ontbreken en kunnen ingevuld worden
naargelang behoefte en mogelijkheden.
Rivendell wil mogelijkheden creëren en concrete stappen zetten waardoor een gemeenschap
van mensen kan ontstaan die autonome Earthships bouwen en bewonen.
Zonnewoningen gebouwd van gerecycleerd materiaal en onafhankelijk van de bestaande
infrastructuur (zoals Earthships) betekenen namelijk een wezenlijke verlichting van de
energiefactuur en de milieuvervuiling die elke belastingbetaler en elke regering zo laag
mogelijk wil houden. Het Earthship is speciaal ontworpen om de vernietigende impact van de
courante woning- en stedenbouw op de aarde, het milieu en landschap op verantwoorde wijze
te verminderen. De hoge kostprijs en ecologische stress die de conventionele woning- en
stedenbouw veroorzaakt, kan drastisch verlaagd worden.
Belgische site: http://www.earthshipbelgium.be/index.html
Nederlandse site: http://www.owaze.nl/
Michael Reynolds: http://www.earthship.org/

Earthship Dossier

Rivendell

Glenn Callens

Concept
Het Earthship concept stoelt op drie basis ideeën:
•
•
•

de volledige autonomie van de bewoners
het toepassen van duurzame technologie
het hergebruik van afgedankte producten

Een Earthship is niet aangesloten op het elektriciteitsnet, de waterleiding en het rioolstelsel.
De energie- en warmtevoorziening gebeurt voornamelijk door zonnepanelen en windturbines.
Er kan eventueel ook een kleine houtkachel of open haard voorzien worden.
Het regenwater wordt via het dak opgevangen, gestockeerd, gezuiverd en verschillende malen
hergebruikt. Eerst als drinkwater, maar ook als douche-, was-, toilet- en plantenwater.
Voor de constructie van de ruwbouw worden grotendeels afgedankte materialen gebruikt
zoals autobanden, aluminiumblikjes en afvalhout. De eigenlijke afwerking kan naar eigen
mogelijkheden en creativiteit ingevuld worden, maar gebruikt opnieuw gerecycleerde en/of
natuurlijke materialen zoals keramiek, leem, flessen, stenen,..
De ruimte achter de grote ramen op het zuiden is ideaal als serremodule en kan ingericht
worden om planten, groenten en fruit te kweken.
Dit alles maakt een Earthship tot een uiterst duurzame en hoogst ecologische woning die geen
enkele inbreuk op het milieu pleegt maar integendeel industrieel afval recycleert, zijn eigen
energie en water genereert en zijn bewoners voorziet in voedsel.
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Soorten Earthships
Packaged Earthship

Het meest veelzijdige, economische en interessantste model qua constructie is een Packaged
Earthship. Het gaat om een grote U -vorm, waarvan de oost-, noord- en westwand gebouwd
zijn met autobanden die samen met de aarden wal zorgen voor de thermische massa. De op
het zuiden gelegen voorkant is een grote glazen wand die zonlicht en zonnewarmte
binnenlaat.
Alle binnenmuren worden met blikjes, flessen of afvalhout gemaakt en hebben dus ook
weinig of geen thermische massa. Een of meerdere waterreservoirs worden aan de zijkanten
gebouwd.
De grootte kan variëren van een kleine ‘nest’ module tot ruimere units met verschillende
compartimenten.

Earthship Dossier

Rivendell

Glenn Callens

Bijzonderheden van een Packaged Earthship:
•
•
•
•
•
•
•

Het kan wereldwijd geleverd worden als bouwpakket
Het is aanpasbaar aan elk klimaat
Het is heel flexibel qua grootte
Er kunnen verschillende niveaus en verdiepingen in aangebracht worden
De noord-zuid inplanting kan niet gewijzigd worden, de oost-west afmetingen kunnen
wel onbegrensd uitgebreid worden
Er is een open einde op de west of oostkant
Er is mogelijkheid tot een garage op de west of oostkant

Bouw kenmerken:
•

•
•
•
•
•
•

Het constructiemateriaal voor de dragende muren zijn de typische autobanden
opgevuld met aangestampte aarde. Maar ook andere bouwmaterialen kunnen gebruikt
worden zoals strobalen, betonblokken, adobe,…
Een brede aarden wal rondom het gebouw zorgt voor een sterke isolerende werking en
houdt door de werking van thermische massa de temperatuur binnenin stabiel.
Zonne-energie panelen aangevuld met een windturbine leveren de elektriciteit en
verwarmen het water.
Er is een regenwater opvang- en zuiveringssysteem via het dak met opslag in een
reservoir als drinkwater.
Er is een grijs en zwart afvalwater behandelingssysteem en afvoer naar septische tank.
Verwarming, afkoeling en ventilatie gebeurt op basis van zonne-energie en thermische
massa.
Het kookfornuis en de koelkast werken op gas of zonne-energie.
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Het kleinste Packaged Earthship bevat één ‘nest’ module, is 607 ‘square foot’ groot en de
ruwbouw kan in twee weken opgetrokken worden.
Al naar gelang de noden en financiële middelen van de eigenaar kunnen meerdere ruimtes
naast elkaar gebouwd worden, die verbonden zijn door een lange gang vooraan.
25 Jaar wereldwijde ervaring in Earthshipbouw bevestigt het Packaged Earthship als beste
keuze qua kostprijs, comfort en prestaties.

Module Earthship
Zoals de naam zegt is dit Earthship opgebouwd uit een aantal modules die de basisstructuur
vormen van de woning. Een module Earthship biedt meer artistieke en architecturale
mogelijkheden en er is ook een grotere variëteit in ruimte indeling.
Iedere module is omringd door thermische massa wat iedere kamer een omhullende sfeer en
stabiele temperatuur meegeeft.
De modules kunnen één voor één (aan)gebouwd volgens beschikbare tijd en financiële
mogelijkheden van de eigenaar. Door stap voor stap te werken krijg je ook een beter begrip
van alle aspecten van een zelfvoorzienend huis.
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U-module
Dit is een U-vormige module, waarvan de wanden volledig zijn opgebouwd uit autobanden,
met één opening op het zuiden gericht. Het is een basisruimte die op verschillende manieren
kan ingericht en gebruikt worden: als keuken, leefruimte, eetkamer, slaapkamer,
studeerkamer,..Door de typische U vorm is ze meestal ook groter dan dezelfde ruimtes in
conventionele woningen.

Hutmodule
De hutmodule is rond en stevig wat vooral erg veilig kan zijn in zones waar veel
aardbevingen voorkomen. Andere voordelen zijn de relatieve koelte binnenin, de lagere
kostprijs en een eenvoudiger bouwmethode. Wordt vaak gebruikt als demonstratie module bij
workshops en als opvanghuis in rampgebieden.
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Serremodule

De serremodule bevindt zich vooraan op het zuiden, heeft een schuine of verticale glazen
wand en overspant de hele lengte van het Earthship. Naast de plantenbakken loopt de gang die
alle aparte ruimtes met elkaar verbindt.
De serre kan ook vóór een bestaande wal of voorgevel gebouwd worden. Zo krijg je een
dubbele voorgevel die stabiele temperaturen, extra bescherming en grotere isolatie biedt in
extreem warme of koude gebieden.
Meestal bevat de serremodule ook het grijswater gedeelte van de afvoer module.

Zwart en grijs watermodule

Het opgevangen regenwater wordt na zuivering gebruikt als drinkwater en douchewater. Het
grijze huishoudwater en zwarte toiletwater worden via planten gezuiverd.
Deze waterzuiveringssystemen bevinden zich enerzijds in de plantenbak in de serre
binnenshuis en anderzijds in de zwartwater module buitenshuis.
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Systeemmodule

Hier bevindt zich de motor van het Earthship. Deze module stuurt alle water- en
energiesystemen en zorgt zo voor volledig autonomie. De aankoop van batterijen, pompen,
zonnepanelen en andere systemen bedraagt ongeveer een vierde van de totale bouwkost maar
toekomstige elektriciteit- en waterfacturen vallen uiteraard weg.
De systeem module omvat opvang-, opslag en verdeelsystemen voor water en energie; een
water verwarmingssysteem en afvoer-, zuivering- en rioolsystemen.
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Hybride Earthships
Dit zijn combinaties van Hut-, U -en Packaged Earthships met verticale of horizontale glazen
voorgevel. Alles is mogelijk. Ook bouwen in verschillende niveau’s.
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Autonomie
Warmte
Het Earthship behoudt een constante temperatuur in elke klimaatzone. Enerzijds door gebruik
te maken van de aarde die als een enorme thermische massa een bepaalde constante
temperatuur afgeeft (15° Celsius), en anderzijds door de warmte van de zon. Beiden zijn
gratis en behoeven geen leidingen of buizenstelsel.

De verschillende klimaatzones vragen telkens een aangepast ontwerp van het Earthship om
deze 2 temperatuurbronnen te gebruiken. De bovenste laag van de aarde warmt op en koelt af
onder invloed van het weer, maar dieper in de aarde heerst een constante temperatuur van 15°
Celsius. Deze geo-thermische energie kan gebruikt worden als het ontwerp van het huis dat
toelaat.
Earthships zijn in de eerste plaats ‘thermische massa’ woningen, en dan pas zonne-energie
woningen. Door de interactie met aarde- en zonnewarmte zijn geen fossiele energiebronnen
meer nodig om een aangename temperatuur te behouden in de woning.

Als je warmte wenst, laat je de zonnestralen toe. Deze verwarmen de massa in de wanden,
waar de warmte opgeslagen en vastgehouden wordt door de isolerende wal. Hoe groter de
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massa, hoe groter de opslagcapaciteit. Als er geen zon is, komt de opgeslagen warmte vrij
(want warmte stroomt altijd naar koudere plaatsen) en verwarmt zo de ruimte.
Als je verkoeling wenst, dan scherm je de zonnestralen af en laat de koelere aardetemperatuur
toe. De koele massa van de aarde is verbonden met de wandenmassa van het Earthship en
geeft zo zijn temperatuur af.
Beide massa’s (de aarde en de gevulde autobanden) zijn opslagbatterijen voor temperatuur.
Een goede isolatie verhindert het verlies van temperatuur. Goed isolatiemateriaal is niet vast,
maar vol luchtbelletjes. Deze vertragen namelijk het verlies van temperatuur.
De compacte banden massa daarentegen is heel vast, zonder lucht of andere lege ruimtes.
Deze stockeren het beste de temperatuur.
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Water
Het regen- en smeltwater dat het Earthship opvangt, wordt vier maal gebruikt. Indien nodig
kan bij eventuele tekorten stadswater als reservebron dienen. Het gebruikte water vervuilt op
geen enkele manier de ondergrond.

Het water wordt opgevangen via het dak. De dakbedekking bestaat dan ook uit niet giftig
materiaal. Het water wordt gekanaliseerd door een bed van puimsteen om er het grootste vuil
uit te filteren en geleid naar grote reservoirs die aan de zijkant aangebouwd worden, goed
afgeschermd van zonnehitte of vorst door aarde. Daar wordt het tijdelijk opgeslagen. Het
beste is om het reservoir zo hoog mogelijk boven de grond te plaatsen om zo elektriciteit te
sparen bij de verdeling van het water door het huis via de pompen. Door de werking van de
zwaartekracht worden namelijk de pomp en filters van het watersysteem aangedreven. Via de
pomp komt het water in een druktank vanwaar het de huishoudkranen in het huis bereikt. De
filters reinigen en zuiveren het tot drinkbaar water.
Na gebruik als douche-, kook-, drink- of waswater komt de overschot terecht in een
biologisch grijswater behandeling- en opslagsysteem.
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In het Earthship zijn er verschillende systemen voorzien voor de verschillende soorten water.
Zo is er het drinkwater, badwater, grijs water en zwart water.
Hiervoor zijn verschillende pompen, filters, aan- en afvoerbuizen in het Earthship aanwezig.
Al het water uit het reservoir gaat door 3 fijnmazige nylonfilters die steeds kleinere deeltjes
verwijderen. Dit water kan dan gebruikt worden voor de wasmachine, de douche en de
zonneboiler. Het drinkwater gaat door een Katadyn-filter, een chemische filter die microorganismen in het water doodt.
Het grijze water is water dat werd gebruikt in de douche of de keuken. Dit water wordt door
een grote plantenbak geleid, die gevuld is met stenen, puimsteen en teelaarde. De planten
nemen de nodige voedingsstoffen op uit het water en produceren zo ook zuurstof en eventueel
ook voedsel. Wanneer het water aan de andere kant van de plantenbak er weer uit wordt
gepompt is het gefilterd en kan het worden gebruikt om het toilet door te spoelen.
Dit toiletwater (zwart water) wordt afgevoerd naar een septische tank buiten. Dit is een
zonnetank met op het zuiden gerichte glazen wand. Het zonlicht stimuleert de biologische
afbraak van het afval in de tank.
Het zwarte overloopwater wordt naar een plantenbak buiten gevoerd, waar het weer op
dezelfde manier als binnen wordt gefilterd en afgebroken door de planten, totdat het een
acceptabel niveau aan nitraten heeft en het de bodem niet kan verzuren.
Er bestaan nu ook droge toiletten, zoals composttoiletten, waar geen water gebruikt wordt om
het toilet door te spoelen. Het principe is vrij simpel, het afvalmateriaal wordt opgevangen in
een metalen oven. Het binnenvallende zonlicht verhit via weerkaatsing de oven. Het metaal
wordt gloeiend heet en verkoolt het afval tot korrels. Deze onschadelijke korrels zijn
bovendien erg goed geschikt als natuurlijke planten meststof.
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Elektriciteit
Earthships produceren hun eigen elektriciteit door een combinatie van photovoltaïsche
panelen en een windturbine. Deze ‘geoogste’ energie wordt opgeslagen in batterijen en
verdeeld over de hele woning. Indien nodig kunnen Earthships ook gebruik maken van
verschillende geautomatiseerde energiebronnen, zoals generatoren op gas of diesel en
uiteraard het bestaande elektriciteit netwerk.

Na vele jaren ervaring werd door het team van Michael Reynolds een compacte krachtcentrale
ontwikkeld die de zon- en wind energie opslaat, omzet en verdeelt over de leidingen in het
huis. Zo vermijdt men aparte aankopen van diverse toestellen die ofwel zonne-energie
omzetten, ofwel windenergie en die op elkaar en op de huisleidingen moeten aangesloten
worden.
Deze gebruiksvriendelijke ‘Power Organizing Module’ heeft zijn productiviteit en
betrouwbaarheid bewezen en komt goedkoper uit dan de aankoop van verschillende
toestellen.
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Riolering
Een Earthship hergebruikt al het huishoudwater verschillende malen, onder meer bij de
voedsel productie, en het uiteindelijke restafvalwater vervuilt de aarde niet.
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Het afvalwater afvoersysteem verwerkt het grijs en zwart water in kleinere ruimtes, zoals de
binnen en buiten plantenbakken, die ook botanische cellen worden genoemd.
Deze cellen gebruiken en reinigen het grijswater afkomstig van douche en afwas, waarna het
nogmaals gebruikt wordt in het toilet en daarna verwerkt wordt in de plantenbakken buiten.
Het grijswater systeem is in de loop der jaren grondig bestudeerd en functioneel erg verbeterd
zodat de waterbehoefte heel sterk verminderd is.

De inspanning om het afvalwater volledig te reinigen, hergebruiken en recycleren in plaats
van het zomaar te lozen en de gemeenschap de kosten te laten betalen, vermindert in hoge
mate de immense impact die de ondertussen vervuilde aarde en dode rivieren en oceanen op
de leefbaarheid van de planeet hebben.
Daarnaast wordt het kostbare water telkens hergebruikt wat in schril contrast staat met de
voortdurende verspilling in conventionele huishoudens.
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Constructie
Ruwbouw

De autobanden worden met aarde gevuld en aangestampt zodat ze een erg stevige massa
vormen.
Wanneer de eerste laag banden gelegd is worden de volgende lagen net zoals bakstenen erop
gestapeld. In de natte adobe tussen de banden worden er soms gebruikte aluminiumblikjes of
glasscherven gedrukt, om nog meer stabiliteit en stevigheid te krijgen.
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Nadat de banden zijn gelegd worden de dwars- en steunbalken voor het dak aangebracht. Ook
de constructie van de plantenbak kan beginnen, met daarvoor een glazen voorgevel.
Deze glazen wand is erg belangrijk omdat hij niet enkel het ideale klimaat voor de
waterzuiverende en voedsel producerende planten creëert; maar ook door het binnenvallende
zonlicht de temperatuur regelt.
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Afhankelijk van de breedtegraad waar het Earthship zich bevindt, wordt gekozen voor een
schuine of verticale beglazing.
De hellingsgraad van de ramen bepaalt de hoeveelheid zonlicht die binnen kan. Op plaatsen
waar de zon heel laag staat in de winter kan men best schuinere ramen gebruiken. Zo kan de
zon dieper doordringen in het Earthship.

De autobandenmuren worden ondertussen ook afgewerkt. Door een aantal lagen adobe aan te
brengen worden alle holtes gevuld en ontstaat een egale muur die afgewerkt wordt met verf of
keramiek.
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De niet-dragende muren van het Earthship bestaan uit lege blikjes, flessen en adobe. Na
iedere laag adobe wordt er een laag blikjes aangebracht. De kant met de klipjes van de blikjes
wordt zoveel mogelijk naar de buitenkant gekeerd zodat de adobe zich er gemakkelijker kan
aan hechten.

Muren met flessen zorgen voor een prachtig lichteffect.
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Het dak wordt uiteindelijk bekleed met EPDM omdat dit geen schadelijke stoffen afgeeft, en
alle technische systemen kunnen worden geïnstalleerd.
Binnen kan men dan beginnen met de inrichting en de afwerking van vloeren en muren.
Het uitzicht en afwerking buiten en binnen kan de bewoner grotendeels zelf bepalen
naargelang eigen creativiteit en mogelijkheden.

Afwerking
Ook hier worden zoveel mogelijk natuurlijke materialen en organische vormen aangewend.
Zo krijgt men kleurige en sprookjesachtige effecten
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Gang
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Living
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Badkamer

Earthship Dossier

Rivendell

Glenn Callens

Keuken
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Slaapkamer
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Earthships in warme klimaatzones

Bij extreme hitte zoals in de woestijn van Mexico wordt het Earthship zo lang mogelijk
uitgerekt in noord-zuid richting.
Door de diepte van het woongedeelte en de vrij kleine opening naar de zon, krijgt de
thermische massa van de muren en de aarde de kans om de temperatuur te regelen.
Bescherming tegen de warmte van de grond is ook nodig en dat wordt opgelost door te
isoleren met een aarden mantel.
Door de extreme warmte is er ook een bufferruimte nodig tussen het woongedeelte en de hitte
buiten. Er worden 2 glazen muren geplaatst aan elke kant van de bufferruimte, waarvan elke
wand uit dubbel glas bestaat.
Dit houdt het woongedeelte afgeschermd van de buitentemperatuur en geeft het de kans om
de koelere aardetemperaturen te absorberen.
In de bufferruimte wordt de plantenbak met waterzuiveringssysteem geplaatst.
De structuur van dit Earthship is erg eenvoudig, namelijk een U-vormige basisstructuur met 2
glazen wanden naar het zuiden.
De ventilatie gebeurt via pijpen die onder de grond lopen waardoor de koele aarde de warme
lucht afkoelt.

Earthships in koude klimaatzones

Nu wordt het woongedeelte langer in oost-west richting. Hierdoor wordt maximaal gebruik
gemaakt van de zon die de volledige lengte van het Earthship kan opwarmen.
Ook hier wordt eenzelfde soort bufferruimte geplaatst als bij Earthships in warme streken. Dit
dient om het woongedeelte af te schermen van de extreme buitentemperaturen.
Het woongedeelte absorbeert het zonlicht en ondergaat de invloed van de meer stabiele
aardetemperatuur. De omringende mantel isoleert tegen vriestemperatuur en de ventilatie
gebeurt via een deur in het zuiden en een dakopening.
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Earthships in gevaren zones en rampgebieden

Het Earthship model dat het beste geschikt is bij rampen en haalbaar als opvang voor
daklozen is het hut model. Door zijn sterke, ronde vorm is het aardbeving -en
orkaanbestendig. Het is snel, makkelijk en zelf te bouwen en voorziet de bewoners van
drinkbaar water.

Kosten
Op de website van Michael Reynolds wordt de kostprijs van de ruwbouw op volgende wijze
verdeeld: 30 % werk, 30 % materiaal, 18 % systemen, 12 % onderaannemers, 10 % winst.
Als je het Earthship samen met vrijwilligers en vrienden bouwt, dan valt winst en werkloon
weg.
Een Packaged Earthship kost 135 $ (95 €) per square foot (= 0,09 m2 ); een Modular
Earthship 155 $ (108 €). Zelf bouwen vermindert deze prijzen dus met 40 tot 50 %.
Daarbij komt eventueel nog de aankoop van het uitgebreide bouwplan (5500 $/3850 €);
consultaties bij Michael Reynolds (200 $/140 € per uur) en de binnenafwerking.
Al bij al blijkt dat de totale kostprijs ongeveer vergelijkbaar is met deze van gelijkaardige
conventionele woningen. Maar uiteraard heb je dan een volledig autonome woning en vallen
alle toekomstige energie-, water- en gasfacturen en taksen weg. Door zoveel mogelijk zelf te
doen, kun je de prijs gevoelig drukken.
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De grootste uitgaven gaan naar de technische systemen, het glas en de binnen afwerking. Vele
recuperatie materialen die bij de bouw gebruikt worden zijn namelijk gratis: autobanden,
aarde, blikjes, flessen, afvalhout, afbraaktegels en -keramiek.
Solar Survival Architecture levert voor ongeveer 15000 € een complete machinekamer. Hierin
zijn opgenomen: de Power Organizing Module die elektriciteit van de zonnecellen en
windturbines distribueert en van gelijkstroom omzet naar wisselstroom, de accu’s waarin de
elektriciteit wordt opgeslagen, de Water Organizing Module waarin alle filters en pompen
voor het zuiveren en distribueren van het water zijn verwerkt, het controlepaneel van de Solar
Water Heater, (eventueel) een reserve gasboiler en de druktank voor het water.
De zonnepanelen en windmolen zijn niet inbegrepen.

Veiligheid en efficiëntie
Een vaak gehoorde opmerking betreft het mogelijke brandgevaar bij gebruik van rubberen
autobanden.
Maar dit is een onterechte zorg, want met aarde opgevulde autobanden bedekt met enkele
lagen adobe, zijn ongelofelijk brandbestendig. Aangezien er geen zuurstof bijkan en de
banden afgeschermd zijn van de vlammen door de bepleistering is er geen enkel gevaar.
Dit werd bevestigd door de bosbrand in 1996 in New Mexico. Ook een Earthship viel aan de
vlammen ten prooi. Al het interieurhout, dakbedekking, metaal en glas werden vernietigd in
de brand, maar de muren van autobanden en blikjes waren volledig intact gebleven.
Ook aardbevingen en tornado’s hebben geen noemenswaardige impact op de solide, brede en
massieve muren van het Earthship die ook nog volledig ingebouwd is in het landschap.
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De efficiëntie van Earthships werd ondertussen ook al ten volle bewezen. Overal ter wereld
staan Earthships en bewijzen hun doeltreffendheid op vlak van autonomie, comfort,
duurzaamheid en leefbaarheid al decennialang.
Door hun massaal gebruik van industrieel en ander afval reduceren zij in belangrijke mate de
afvalbergen. Er is berekend dat indien er 20.000 Earthships in Groot Brittanië gebouwd
worden, alle afgedankte autobanden verdwenen zijn.
Een Earthship legt geen belasting op de hulpbronnen van de planeet. Er zijn geen gas emissies
vanuit complexe verwarmingssystemen, geen CO2 uitstoot, het hangt niet af van
gecentraliseerde elektriciteit, water- of afvoer systemen. De materialen gebruikt bij zijn
constructie zijn gerecycleerd afval in plaats van kostbare natuurlijke hulpbronnen die
onvervangbaar zijn.
De ecologische voetafdruk (= de impact die wonen en leven op de planeet heeft) van een
Earthship is minimaal en behoort tot de laagste op het gebied van huisvesting.
Zuiver drinkbaar water is in veel landen nu al een probleem en het tekort zal nog toenemen.
Een economische of ecologische crisis, oorlog, rampen, computer uitval,…vele scenario’s
kunnen leiden tot een acuut watertekort. Een Earthship weet hieraan te ontsnappen, want
vangt zijn eigen water op.
Er is maar één aarde en die krijgt het momenteel hard te verduren door vervuiling, verspilling,
vernietiging, uitputting, vergiftiging. In snel tempo worden rampscenario’s werkelijkheid en
de planeet onleefbaar. Haalbare, duurzame en verantwoorde oplossingen zijn dringend nodig.
Earthships bieden een prachtige oplossing voor een hele resem uitdagingen waar de mensheid
voor staat: opwarming, klimaatverstoring, grondstoffenschaarste, afvalverwerking, pollutie,…
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Niets dan voordelen blijkbaar, het enige nadeel zijn de moeilijkheden rond het verkrijgen van
een bouwvergunning. In vele landen is het Earthship concept helemaal niet bekend en is de
wetgeving rond bouwen erg strikt wat het vaak lastig maakt om bouwtoestemming en
goedkeuring van de plannen te verkrijgen.

Documentatie
Website
België: http://www.earthshipbelgium.be/index.html
Nederland: http://www.owaze.nl/
Duitsland: http://www.earthship.at/
Michael Reynolds: http://www.earthship.org/
Europa: http://www.earthship.co.uk/

Boeken
Een achttal (Engelstalige) boeken werden reeds door Earthship Biotecture uitgebracht. Deze
bevatten alle nodige informatie om zelf een Earthship te bouwen, en nog veel meer.
http://www.earthship.net/Store/index.php?act=viewCat&catId=2
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Video
Earthship Video Part 1 (5:20):
Een passieve zonne energiewoning gebouwd met natuurlijke en gerecycleerde materialen
Constructie van thermische massa wanden als temperatuur regelaar
Duurzame energie systemen, water- en afvoersystemen
http://youtube.com/watch?v=L9jdIm7grCY
Earthship Video Part 2 (5:46):
http://youtube.com/watch?v=Rlrhxqat_6A
Earthship Demonstration Video Part 1 (6:51):
Bolivia, Japan, India (zonne energie toilet)
http://youtube.com/watch?v=pAnDmCRbq9g
Earthship Demonstration Video Part 2 (8:37):
Honduras, Belgium, Lakota Country, Mexico
http://youtube.com/watch?v=sRvTWlv_Jeg
Earthship Demonstration Video Part 3 (8:44):
Scotland, Spain, England, India
http://youtube.com/watch?v=o07LTfQi7t4
Angel’s Nest Video (10:12):
Een duurzame, autonome woning in Taos
http://youtube.com/watch?v=ZpId9ZrT0Ak
Dokumentaire op Weather Channel over Earthship Biotecture (7:30):
http://youtube.com/watch?v=2TbxhpG-Y4Q
Earthship Design Principles (6:20):
Samenvatting van de Earthship principes
http://youtube.com/watch?v=_ozX_nt5A4o

Earthships
Engeland, Brighton: http://www.lowcarbon.co.uk/
Frankrijk, Ger: http://earthship-france.com/
Spanje, Almeria: http://www.earthship.es/
Schotland, Fife: http://www.sci-scotland.org.uk/
Zweden, Växhuset: http://www.vaxhuset.se/
USA, Taos: http://www.earthpower1.com/

Blog
USA, New Mexico, Taos – Kirsten: http://pinkhammer.blogspot.com/
Spanje – Oscar & Lisa: http://www.oscarlisabuild.blogspot.com/
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Foto’s
Mikey: http://www.flickr.com/photos/theentiremikey/sets/72157594338573623/
Annie & John: http://www.flickr.com/photos/annie-john/sets/72157594562766996/
J. Downer: http://www.flickr.com/photos/16426303@N00/sets/72157600392904279/
Amanda Miller: http://www.flickr.com/photos/literarycauldron/sets/72157600573959859/
Linda Lu: http://www.flickr.com/photos/linyroy/sets/72157600060115037/
Kirsten Jacobsen: http://www.flickr.com/photos/earthshipkirsten/
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Met dank aan Earthship Belgium en Karlien Truyens
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