
Energie in Architectuur 

 

Waarom voelen we ons in de natuur zo prettig en komen we tot rust, terwijl de stad vaak het 

omgekeerde effect heeft. En waarom verkiezen we er dan voor om meer tijd in de stad door te 

brengen dan in de natuur. Het antwoord is erg voor de hand liggend, maar ik gebruik dit vraagstuk als 

een inleiding voor hoe we een bepaalde vorm van energie kunnen toepassen in architectuur.   

 

 
 

Veel van ons werken en hebben andere mensen nodig om hun werk te kunnen doen. Je hebt 

voorzieningen nodig om te kunnen werken, maar ook om te kunnen ontspannen. Het hebben van 

sociale netwerken, het creëren of krijgen van kansen, de dynamiek van een samenleving, de 

beschikbaarheid van werk, enzovoort. De energie van een stad is vol van prikkels en mogelijkheden 

en om “vooruit te komen” lijkt de aanwezigheid van deze energie noodzakelijk.  

De energie van de stad wordt gekenmerkt door een hoge frequentie die we kunnen associëren met 

onze hersenen, of anders gezegd, de bovenkant van ons lichaam.  

 

De natuur daarentegen brengt ons weer in contact met ons hele lichaam. De frequentie is laag, de 

lucht is schoon en vol met zuurstof en er is geen stress of druk om te presteren. Er zijn weinig tot 

geen andere mensen in de buurt en we vinden het heerlijk om uren te wandelen of te genieten van 

de zon. We laden onszelf weer op, om na het weekend of een welverdiende vakantie, weer fris aan 

het werk te kunnen. Een vakantie zo af en toe, lijkt dan ook bijna een noodzaak om goed te kunnen 

blijven functioneren.  

 

Deze twee omschreven omgevingen zijn uitersten van elkaar en geven duidelijk aan dat er een 

verschil in “energie” aanwezig is. Ons lichaam reageert anders, als onze omgeving anders is.  

 

Een dorp is een mengvorm van deze twee omgevingen. De sfeer is gemoedelijker, de mensen 

hebben meer tijd voor elkaar en alles lijkt er trager te gaan. Een dorp is echter ook geslotener dan 

een stad en het is lastig om als buitenstaander geaccepteerd te worden. De sociale controle is groot 



en veel opgroeiende kinderen vertrekken uiteindelijk naar de grote stad, omdat ze de energie van 

hun omgeving te beperkend vinden voor hun persoonlijke groei. Naarmate men ouder wordt, begint 

echter ook het dorpsleven weer in aantrekking te winnen.  

 

De energie van de plek of locatie waar we geboren worden is belangrijk voor de manier waarop ons 

lichaam reageert op onze omgeving. Mensen die geboren worden in een dorp in Groningen zullen 

het lastig vinden om te kunnen “aarden” in een stad als Maastricht, laat staan in een dorp ergens in 

Limburg. Ditzelfde kan gezegd worden voor mensen die geboren worden in Friesland of Noord-

Brabant. Ondanks de omvang van ons kleine landje zijn de verschillen in energieën enorm.  

 

 
 

Een deel hiervan is te verklaren door te kijken naar de energie van de richtingen. Spiritueel gezien 

wordt de energie van het Noorden gekenmerkt door “overzicht”, terwijl de energie van het Zuiden 

juist de kenmerken heeft van “details”. Het Westen heeft de energie van “initiatie” en het Oosten de 

energie van “koestering”.  

Deze energieën zijn erg verschillend ten opzichte van elkaar, waardoor het logisch is dat de mensen 

die geboren worden in een bepaalde locatie, een andere “basis-energie” hebben van mensen die in 

een andere locatie geboren worden.  

 

Als ik dit aspect van energie doorzet naar het moment waarop we geboren worden, dan is niet alleen 

de locatie belangrijk, maar ook het tijdstip van onze geboorte.  

 

Als alles energie is, dan is onze gehele omgeving doordrenkt van energie. Van de meubels in ons huis 

tot de mensen die ons omringen, van het huis waarin we wonen tot de cultuur waar we deel van 

uitmaken, van de aarde waarop we leven tot de sterren en planeten die ons omringen.  

Op het moment van onze geboorte zal alles wat ons omringt een wezenlijk onderdeel van ons wezen 

worden. De energie van dat moment wordt als het ware onze “energie-stempel” en wij reageren op 

onze omgeving vanuit dit ene energetische perspectief.  

 

Binnen de westerse astrologie kan deze “energie-stempel” vallen binnen twaalf verschillende tekens: 

Schorpioen, Kreeft, Maagd, Steenbok, enzovoort. Deze twaalf tekens zijn onder te verdelen in 4 

basis-elementen, te weten Aarde, Water, Vuur en Lucht. Ieder element heeft specifieke kenmerken 

en zal ook op een andere manier reageren op zijn of haar omgeving.  

 

 

 

 



 
 

 

Een aarde-teken is pragmatisch en “geaard” en zal zich prettig voelen in rechthoekige ruimtes. Deze 

vorm van een ruimte, zorgt voor een rustige basis en een gevoel van veiligheid. Er is echter ook de 

kans op stagnatie van energie. Een ronde of ovalen ruimte zal de energie in beweging zetten, 

waardoor dit voor een aarde-teken een zeer prettige en aantrekkelijke vorm zal zijn.  

 

Een ronde ruimte zal echter voor een vuur-teken werken als olie op het vuur. Dit teken is al 

beweeglijk vanuit zichzelf en zal een bewegelijke ruimte ervaren als een teveel aan prikkels. Iemand 

die een vuur-teken is, zal behoefte hebben aan een omgeving die rust en overzicht heeft, een meer 

rechthoekige ruimte.  

 

Hoe wij reageren op een bepaalde vorm zegt al veel over wie we zijn en waar we behoefte aan 

hebben. We kunnen echter nog een stapje verder gaan.  

 

Als we kijken naar de materialen waarmee we ons omringen kan ook gesproken worden van een 

bepaalde voorkeur die voortkomt uit onze “energie-stempel”. Zo is er bijvoorbeeld een groot verschil 

tussen mensen die kiezen voor strobalen als isolatiemateriaal, en mensen die kiezen voor kalkhennep 

als isolatie voor hun buitenmuren. De eerste groep is sociaal, warm en aards, terwijl de tweede groep 

meer intellectueel en vurig van aard is. En zo zijn er ook verschillen te ontdekken tussen mensen met 

een voorkeur voor vlas-isolatie en wol-isolatie, of leemstuc versus kalkstuc, steen versus hout, 

enzovoort.   

 

Alhoewel alle mensen uniek en verschillend zijn, zijn er ook veel overeenkomsten te vinden. Omdat 

onze directe omgeving een grote invloed op ons heeft, is het belangrijk om te ontdekken wat onze 

“energie-stempel” is. Aan de hand hiervan is het mogelijk om actief een omgeving te creëren waarin 

je je prettig voelt en die kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving, of je nu woont in een stad, 

een dorp of in de natuur.  
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Arch. Ir. Michel Post is architect en oprichter van het 

architectenbureau ORIO architecten.  

 

ORIO staat voor ORganisch Intuïtief Ontwerpen, maar is ook 

een fonetisch symbool voor de interactie tussen twee 

werelden: de zichtbare fysieke wereld en de niet-zichtbare 

wereld om ons heen.  

 

Door zijn persoonlijke ontwikkeling dankzij diverse 

metafysische studies, heeft Michel een fijngevoeligheid  

ontwikkeld die hem in staat stelt om aan te voelen waar een bepaalde opdrachtgever, bewust of 

onbewust, behoefte aan heeft. In combinatie met een inzicht in de verschillen in energie van 

materialen, vormen en ruimtelijke afmetingen, levert dit een unieke visie op architectuur. 

 

In de loop der tijd zijn er diverse ecologische, organische en duurzame gebouwen ontworpen en 

gebouwd, waarbij natuurlijke materialen zoals hout, kleipleisters, stro, hennep, kalk, leem, enzovoort 

als bouwmaterialen zijn gebruikt. De vorm van deze gebouwen is afgestemd op de wensen en 

behoeften van de opdrachtgever en kan zowel rechthoekig als organisch van vorm zijn. Kenmerkend 

hierbij is de persoonlijke aandacht en respect voor iemands persoonlijke pad.    

 

Als energetische architect heeft Michel de overtuiging dat een gebouw meer kan zijn dan een “dak 

boven je hoofd” en dat de directe omgeving van vitaal belang is voor de beleving en energie van een 

ruimte, een gebouw, of een omgeving. Als we een hernieuwde connectie willen met de natuur, begint 

dit met de manier waarop wij naar onze gebouwde omgeving kijken en wat voor invloed dit op ons 

heeft.   

 

 


