
An ecological round house, made of wood, straw and clay
Une maison écologique ronde en bois, paille et argile
Een ecologisch rond huis van hout, stro en klei





accuspanning 220 volt wisselstroom 
maakt. Verreweg het grootste gedeelte 
van de dag is het huis volledig vrij van 
electrische velden en resonenerende 
frequenties. 

Isolatie

Door de combinatie van strobalen in 
de gevel en in het dak met geïsoleerde 
luiken voor alle ramen, verliest Ambre 
zo weinig warmte dat een echte kachel 
niet nodig is. Af en toe koken op het 
houtfornuis is ruim voldoende om 
het zelfs in de winter aangenaam te 
hebben. De strobalen geven ook in 
de zomer een goede isolatie tegen de 
zomerhitte. De dikke kleivloer, muren 
en binnenwanden werken als buffer. 
Het huis voelt daardoor koel in de 
zomer en warm in de winter.

Energie

Ambre is ontworpen om eventueel 
te functioneren zonder electra- of 
wateraansluiting. Het regenwater 
van het dak wordt opgevangen in 
een ondergrondse bak. In de tuin is 
een aantal zonnepanelen en warm 
water panelen op een nauwelijks 
zichtbare manier ingepast. Alles is 
verder gericht op een zo laag mogelijk 
electriciteits- en waterverbruik.

EAmbre is een compact en comfortabel 
huis.Door de dikke muren van 
strobalen, afgewerkt met 10 cm klei, 
is het binnen aangenaam in alle 
seizoenen. Rondom zijn de muren bijna 
een meter dik. De diepe raamnissen 
bieden plaats aan een zithoekje. De 
beganegrond, met een oppervlakte van 
33m², heeft plaatselijk een dubbele 
verdiepingshoogte. Het hoogste raam 
is hier meer dan 4 meter. Dit geeft de 
kleine woonkamer een extra kwaliteit.
Het interieur is rijk gedetailleerd 
en zorgvuldig afgewerkt. De sfeer 
heeft iets weg van een zeilschip. 
Veel vloeiende lijnen en bijna geen 
rechte hoeken. De binnenwanden 
zijn gemaakt van klei.  Ambre is een 
‘Earthship’.
De buitengevel krijgt een ruw karakter 
van  klei en vergrijsd douglas hout , dat 
zich goed voegt in ongerepte natuur. 
Onderhoud van  onbehandeld hout is 
niet nodig.

Gezondheid

Veel aandacht is besteed aan 
het creëren van een zo gezond 
mogelijk binnenklimaat. Plafond 
en kastenwanden zijn gemaakt van 
Douglas hout. Hout is vochtregulerend, 
akoestisch en voelt aangenaam. Door 
natuurlijke materialen te gebruiken 
en die af te werken met produkten 
op basis van lijnolie en bijenwas blijft 
een gezond binnenklimaat behouden. 
Naast de gebruikte materialen is 
de kwaliteit van de binnenlucht 
belangrijk. Ventilatie door gewoon een 
raam open te zetten heeft de voorkeur. 
Stralingswarmte van de zware kachel 
en kleiwanden geeft een prettige 
basiswarmte. Ambre is uitgerust met 
12 volt verlichting. Wanneer er extra 
vermogen nodig is  kan een omvormer 
aangezet worden, die van de 12 volt 

Een huis als een warme jas

natuurlijke materialen
gezond
comfortabel in alle seizoenen
een unieke sfeer
voor ieder budget



kan er een gesloten wintertuin van 
gemaakt worden en in de zomer een 
open veranda.
Alle ramen zijn voorzien van luiken. 
Ook de voordeur kan ‘s nachts worden 
afgesloten met twee grote luiken. In 
de luiken zit 6 cm isolatie.
Kasten vormen een onderdeel van het 
interieur en zijn gemaakt in de stijl 
van  het huis.
De verdieping is in het voorbeeld 

Plattegronden

Centraal in het huis staat het 
houtfornuis. De rookafvoer wordt via 
een zitbank geleid, zodat deze een 
aangename warmte uitstraalt. 
Na een dag wandelen  kun je helemaal 
bijkomen in de badkamer, die is 
voorzien van een ligbad en kleisauna. 
De uitbouw is voorzien van uit-
neembare raamstroken. In de winter 

met als voordeel dat deze nooit 
verstopt zijn.
Ambre kan ook zonder serre gebouwd 
worden. Verder kan bij de voordeur of 
in de tuin nog een berging toegevoegd 
worden. Ook zou een uitbouw 
voldoende maat en isolatie kunnen 
krijgen om als extra verblijfsruimte te 
dienen. Met de uitbouwen kunnen de 
huisjes ook geschakeld worden.

hierboven ingericht met een bed 
en een werkplek. Om het huis zo 
ruimtelijk mogelijk te houden staan op 
de verdieping geen gesloten wanden. 
Vanaf de werkplek kun je schuin naar 
beneden kijken naar de eethoek en 
rechtdoor is een doorkijk, over het 
sedumdak van de uitbouw, naar het 
omringende landschap.
De daken zijn voorzien van spuwers 
voor de afvoer van het regenwater, 
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Een huis voor ieder budget
Ambre in 3 afwerkingsniveaus:

Bouwpakket

Het hele huis wordt geleverd in 
losse planken, die op maat zijn 
gezaagd en voorzien van gaten en 
nummers. Verder is er een duidelijke 
montagehandleiding.

Houtskelet

Door een lokale bouwer kan het 
bouwpakket worden opgebouwd tot 
een houtskelet met ramen en een 
afgewerkt dak.

Klei afwerking

Rondom worden de strobalen 
geplaatst en met klei afgewerkt. Het 
huis is nu tochtdicht en geïsoleerd.

Het interieur is er ook in 3 varianten:

Pionier

De afwerking is zoals je die in een 
pioniershuis kan verwachten. no 
nonsens en praktisch.

Luxe

Dit is Ambre zoals getoond in deze 
brochure. Mooi afgewerkt en met veel  
extra’s.

Maatwerk

Hiervoor werken wij samen met ver-
schillende vaklieden, meubelmakers, 
stoffeerders en interieurontwerpers 
om Ambre volledig in een unieke stijl 
af te werken.

Ieder detail is ontworpen. In Ambre 
vind je de passie voor perfectie. 
Functioneel en uitgekiend, maar ook 
met oog voor een vanzelfsprekende 
esthetiek.
Omdat Ambre in serie wordt gebouwd 
is het mogelijk om veel meer kwaliteit 
te bieden, terwijl het huis toch zéér 
betaalbaar blijft. 
Ambre is een aantal stappen verder 
denken op weg naar een duurzame 
toekomst.

Natuurlijke materialen

Zowel het interieur als het exterieur 
worden gemaakt van natuurlijke 
materialen met een rijke sfeer.
Hennepstoffen met mooie patronen. 
Een rolgordijn van dik vilt om de 
hoge ramen eenvoudig af te sluiten, 
zonder dat overdag het gordijn in de 
weg hangt. Vilt verveelt nooit door de 
schakering van tinten en de warme 
uitstraling.

Tijdloos ontwerp

Ambre is een modern huis qua 
hoofdopzet en installaties. De details  
en ambachtelijk afwerking geven 
Ambre een tijdloze uitstraling.
Een aantal unieke lampen, ramen 
met gekleurd glas accenten en veel 
aandacht voor de afwerking van de 
kleimuren geven Ambre een unieke 
en eigenzinnige kwaliteit.
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mix van klei, zand, stro en puin

geïsoleerde luiken
sierrand van klei tegels

binnen- en bui tenkozijn gescheiden
door een lag kurk

de raam nissen zijn in een atelier gemaakt  en worden als  geheel geplaatst

het  houtskelet  is 
vooraf  op maat  
gezaagd en wordt  
aangeleverd als 
bouwpakket

50 cm stro
rolgordijn
vil t

gekleurd glas



OikosLibre sluit zich aan bij de 
tijdgeest van verandering en de vele 
initiatieven die al bestaan in deze 
richting..
Oikos is een grieks woord en betekent 
‘thuis’. Daarbij hoort ook de directe 
omgeving van het huis waar je woont 
en de mensen met wie je dagelijks te 
maken hebt. Het wordt uitgesproken 
als ‘ojkos’. Libre is een frans woord 
dat wordt vertaald als ‘vrij’, maar ook 
als ‘onafhankelijk’ en ‘onbelemmerd’ 
OikosLibre staat voor een vrij leven 
dat je deelt met prettige mensen, 
zonder dat dit ten koste gaat van iets 
of iemand. 

Start in de franse Corrèze

OikosLibre gaat ecologische huizen  
bouwen, verspreid over Europa. 
Klei-stro huizen waarin comfort en 
luxe gecombineerd wordt met ‘low-
impact’ materialen en installaties. 
Koken, wassen en drogen en verder 
verwarming, watervoorziening en 
electra worden als onderdeel van 
het ontwerp gezien en zo simpel 
en duurzaam mogelijk opgelost. 
Daarnaast is er veel aandacht 
voor details en afwerking. Door te 
werken met goedkope materialen die 
vervolgens met veel aandacht worden 
afgewerkt ontstaat een unieke sfeer. 
Door deze huizen te verhuren kan 
een groot aantal mensen ervaren hoe 
het is om in een Oikos te wonen. Een 
Oikos is veel meer dan een huis. Het 
is een manier van leven met toekomst. 

Concreet worden staat bij OikosLibre 
voorop, wonen in een huis van hout, 
stro en klei heeft toekomst.

Een groene Investering

Met de bouw van een duurzaam en 
gezond huis kan ook een waardevaste 
belegging met een aantrekkelijk 
rendement gerealiseerd worden. De 
huizen worden gebouwd door lokale 
vaklieden. De gebruikte technieken 
zijn beproefd en de installaties zijn 
degelijk uitgevoerd.
Indien gewenst, zal gezocht worden 
naar een manier om het huis lokaal 
te beheren en te onderhouden. 
Via de OikosLibre website kan de 
reservering worden gedaan. Reclame 
en aandacht in de media worden ook 
door OikosLibre geregeld.
Investeerders worden betrokken bij 
de initiatieven. Op internet kan met 
een webcam meegekeken worden 
tijdens de bouw, er komt ieder seizoen 
een nieuwsbrief en we gaan werken 
aan een boek en een documentaire.

Een belevenis 

Het idee is om mensen met werkelijk 
ecologisch wonen en een vrij leven 
in aanraking te brengen. Met de 
OikosLibre huizen kan bijvoorbeeld 
de mogenlijkheid gegeven worden 
om te ervaren waar ‘30 dagen weg 
uit je routineleven’ je brengt. In veel 
gevallen is vakantie zelfs routine. 
OikosLibre    geeft de mogenlijkheid 
om even in een ander leven te stappen. 
Een leven in de natuur vanuit een 
sfeervol en inspirerend huis.

OikosLibre

OikosLibre is een beweging die zich 
richt op mensen die op een andere 
manier  willen  leven en een eerste 
stap willen zetten op weg naar een 
wereld die meer in balans is. 

Meer dan alleen een huis

‘          

         Mahatma Gandhi 1869-1948

Wees zelf de verandering
die je wilt zien in de wereld
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Peter Blok Architecture
le Branchat
19380 Saint Chamant
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A journey of a thousand smiles 
begins with a single step
‘          


