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Thema: Casa do Forno: een Portugese woning.

Vooronderzoek:
- typisch Portugese streekproducten
- design klassiekers
- huidige trends in kleur en materiaal (jaar 2016/2017)
- recycled materiaal, duurzame materialen en eco-friendly materialen.

Typisch Portugese streekprodukten
De kenmerken van het Portugese interieur:
Uiterst licht interieur met vooral wit, beige en grijs, ook op de banken.
Bovendien enorm grote ramen.
Het interieur is gebaseerd op natuurlijke materialen zoals hout, steen en leer.
De accessoires zijn in zeer intense kleuren: rood, blauw en geel. Die kleuren vind je vooral in het
textiel zoals kussens en dekens en de bekleding van de meubels. Het aardewerk is ook vaak kleurig.
De belangrijkste rol speelt de kunst in het huis. Er hangen prachtige schilderijen aan de muren. Ook
de meubels zijn vaak mooi beschilderd.
De houten meubels zoals stoelen, tafels, kasten en fauteuils zijn vaak met houtsnijwerk versierd. Er is
ook grote waardering voor oude meubels en tradities. Het Portugese huis maakt verbinding tussen
geschidenis en eigentijds.In het Portugese interieur vind je allerlei vintage meubels zoals design
klassiekers Eames (stoelen).

De aandacht trekken meteen de lampen die er uitzien als echte kunstwerken.
De meeste mensen willen graag een badkamer van marmer.
De planten zijn op een bewuste manier geplaats in het hele huis.
Azulejos zijn een Portugese kunstvorm. Het zijn keramieken tegels waarop verschillende soorten
taferelen geschilderd zijn. Vaak gebeurt dit met blauwe verf. De tegels worden zowel op de
binnenmuren als op de buitenmuren van huizen, kerken en andere gebouwen aangebracht.

De keuken is de belangrijkste plek in het Portugese huis. Nog steeds wordt veel tijd besteed aan het
koken. De verschillende streken van Portugal hebben hun eigen gerechten net zo als hun eigen stijl in
decoratie.

De keuken van Portugal is eenvoudig en eerlijk. Ze maakt gebruik van allerlei verrassende
ingredienten zoals kaneel, kruidnagel, koriander en pepertjes. Dit is het resultaat van de vele
ontdekkingsreizen en van invloeden uit de vroegere kolonien van Portugal.
Portugal zelf verbouwt veel soorten fruit, groenten en olijven. Het vlees is veelal van eigen bodem en
vanwege de Atlantische Oceaankust staan er op elke menukaart in Portugal wel voor – en
hoofdgerechten met verse vis en zeevruchten en natuurlijk met bacalhau (gezouten kabeljauw). Er
wordt wel gezegd dat er voor elke dag van het jaar een recept met bacalhau is in Portugal. Een
vegetarische keuken kent Portugal eigenlijk niet.

Eten in Portugal – het menu
Voorgerecht : Soep is in Portugal een favoriet gerecht. Portugezen houden vooral van goed gevulde
soepen. De basis bestaat meestal uit groentebouillon met aardappelen en groenten.
Hoofdgerecht: Een traditionele maaltijd in Portugal is redelijk eenvoudig en bestaat vaak uit vlees of
vis met aardappelen of rijst en een gemengde salade met ijsbergsla, tomaat en ui. Elke streek in
Portugal heeft daarop eigen varianten en bijzondere gerechten met producten uit de regio.
Nagerecht: Naast vers fruit vind je vele soorten mousse, pudding of creme op de menukaart. Het ijs is
vrijwel altijd een kant-en-klaar ijsje van de bekende ijsmerken.
Elke streek heeft zijn eigen bijzondere gerechten. Hieronder schets in het kort hoe de keuken er
uitziet van Noord-Portugal (Minho, Douro en Trás-os-Montes), Midden Portugal (Beiras, Ribatejo en
Estremadura) en Zuid-Portugal (Alentejo en Algarve).
Noorden In de Minho zijn veel gerechten ontstaan die door heel Portugal zijn overgenomen. In de
rivieren hier wordt veel vis gevangen. Uit Trás-os-Montes komen stevige gerechten met
varkensvlees, noten en gedroogde bonen. Gezouten en gerookt vlees speelt in het hele noorden een
belangrijke rol.

Enkele typische gerechten uit de Portugese keuken van het noorden:




Gerookte ham uit Lamego en pikante chouriço (worst)
Caldo verde, de beroemdste koolsoep van Portugal
Sopa de castanhas piladas, een soep van kastanjes, bonen en rijst

Midden Het midden van Portugal heeft een zeer gevarieerde keuken. Een specialiteit uit Aveiro is
onder meer stoofpotten met paling. Rond Coimbra wordt veel speenvarken gegeten en landinwaarts

staat veel geit- en lamsvlees op het menu. Langs de kust vind je uiteraard veel schelpdieren. In de
hele streek worden veel kazen gemaakt van schapen- en geitenmelk.
Enkele bijzondere streekgerechten uit de keuken van midden Portugal:
Pataniscas, gefrituurde stukjes stokvis
Sopa de pedra, zogenaamde ‘steensoep', een soep met groente en vlees met een naam die afkomt
van een legende over een bedelmonnik
Bacalhau à Brás, een bekende schotel van gezouten kabeljauw, aardappels, roerei en ui
Zuiden In de Algarve wordt veel vis gegeten waaronder tonijn en sardines. In het binnenland heb je
veel stoofpotten van geiten-, lams- of varkensvlees bereid in lokale wijn. In het zuiden van Portugal
wordt de ‘cataplana' gebruikt, een gesloten wokachtige pan waarin gerechten gaar worden
gestoomd in het eigen vocht.

Enkele typische gerechten uit de Portugese keuken van het zuiden:




Sopa alentejana, een broodsoep met knoflook, koriander, olijfolie en een gepocheerd ei
Gezouten en gerookt vlees zoals chouriço (worst) en Presunto (gerookte ham)
Coelho em vinho, konijn bereid in wijn en bekend in heel Portugal

Gebak en patisserie
Overal in Portugal vind je zogenaamde ‘pastelerias' (banketbakkerijen). Bij een kopje koffie in een
koffiehuis of tijdens de lunch worden veel gebakjes (bolos) gegeten. De meeste gebakjes zijn zoet en
op basis van eigeel. In de grotere pastelerias hebben ze ook hartige varianten.
Het meest beroemd zijn de Pastéis de Belèm, romige taartjes bestrooid met poedersuiker, die in heel
Portugal verkrijgbaar zijn.

Design klassiekers:
Charles en Ray Eames

Marcel Wanders

Gerrit Rietveld

Willem Hendrik Gispen

Richard Hutten

Trends van kleuren en materialen 2016/17
De trends van 2016/17 blauwgrijs, grijs, wit, pastel (bijvoorbeeld licht rose), blauw, geel, groen,
oranje. De materialen die gebruikt worden bij het inrichten zijn leer, hout, beton, natuursteen, glas en
mataal, zoveel mogelijk natuurlijke stoffen.

Rustige elegantie
Dit palet creëert een sfeer van comfort en rust. Het komt vanuit de groeiende belangstelling van de
consument voor het vinden van een plek, weg van de realiteit. Verwassen roze, paarse, blauwe en
groene pasteltinten kenmerken dit thema en worden versterkt door donkere, gedempte kleuren.
Dromerig, intiem en vredig zijn de kenmerken van dit thema.

Energieke natuur
Dit kleurenpalet staat voor een uniek karakter en diversiteit. Imperfectie domineert doordat de
tinten afwijken van traditionele, zuivere kleuren. Geïnspireerd op de natuur, maar tegelijk met een
zachte bohemian stijl, biedt deze kleurbeleving zowel gemak als elegantie in een modern interieur.

Warme geborgenheid
Een donker, stevig concept. Vanuit het verlangen naar veiligheid bestaat dit thema uit
donkere natuurkleuren. Het effect: een beschermend, krachtig gevoel. Diep rood, bruin, blauw en
groen brengen energie en esthetiek samen.

Krachtig optimisme
Dit kleurenpalet voor sociale, expressieve karakters haalt zijn inspiratie uit de late jaren 1970, bekend
van disco en innovatieve ideeën. Niet voor niets scheppen de typerende verzadigde
regenboogkleuren een futuristisch karakter en extreme expressie. Tegelijk brengen witte tinten licht
en evenwicht in het palet.

Verlichtingstrends
Industriele en draadlampen
Industriële lampen (in het bijzonder zogenaamde draadlampen) passen perfect in interieurs met
een landelijke of modern industriële stijl. Daarnaast combineren ze heel erg goed met een opvallende
lichtbron als een globelamp.
Lampen met een houten detail
Hout gaat uitstekend goed samen met verlichting en geeft een robuuste en natuurlijke uitstraling.
De ”lagen” look
Gelaagde ontwerpen zijn momenteel een absolute trend op het gebied van verlichting en een echte
eyecatcher in het interieur. In de wereld van verlichting zijn lampen te zien met laagjes, variërend van
over elkaar gespannen touw, metaal, plastic of veertjes. Ook worden er speelse lampen gemaakt van
hout waarbij de houten latjes d.m.v. een lasertechniek zijn uitgesneden.
Lampen met veel laagjes of opengewerkte lampen kunnen schaduwen veroorzaken op de vloer,
muren en plafond. Ze zijn daarom niet geschikt voor een werkplek.

Keukentrends
Mensen hebben het steeds drukker, daarom worden de keuken en eetkamer in het huis steeds
belangrijker. De keuken is en blijft een fijne plek om samen door te brengen. De keuken trends 2016
bestaan er uit dat mensen nog meer kunnen genieten onder ander van het samen met elkaar zijn.
Contrasten in kleur en materiaal.
De werkbladen zijn van beton. Polyform zorgt voor een naadloze aansluiting tussen werkblad en kasten.
Namaakhout of houtprints zijn op dit moment ‘note done’! De echte natuur in huis brengen kan bijvoorbeeld met
keukenkastjes van massief hout.
Kleurtrend: hoe natuurlijker hoe mooier. Natuurlijke kleuren zijn het helemaal voor 2016. Veel gebruikt worden
blauw ( bijv. vergrijsde blauwtinten) en groen, (bijv. mosgroen). En ook aardekleuren zijn erg in
trek.
Keukeneilanden
Keukeneilanden
Heel populair, als er voldoende ruimte is, is de grote woonkeuken waarbij iedereen rondom het eiland
kan staan en eventueel kan eten aan een bar.
Een mooie open ruimte met een keukeneiland is bijzonder functioneel omdat u er goed om heen kunt
lopen en u er met meerdere mensen tegelijk gebruik van kunt maken.
Populair qua vormgeving zijn ook brede, naadloze kasten en lades en het gebruik
van massief hout. Ook een volledig geintegreerde spoelbak in het keukenblad (naadloos), gaspitten
en zelfs plantenbakken voor de keukenkruiden zijn helemaal top in keukenland.
Ronde en ovale vormen zijn de trend voor 2016.
Dit zijn vooral aanraders voor een kleine keuken. Hierdoor neemt de keuken minder
ruimte in en met ronde vormen lijkt een groot object als een keuken minder kolossaal.
Planten zijn razend populair. Deze botanische trend past goed in alle ruimtes.
Industriële look & feel
Keukens met een stoere uitstraling en industriële accessoires. Deze zijn momenteel volgens de
keukenspecialisten erg populair. Dit in combinatie met natuurlijke materialen als metaal (koper en
goud), glas, hout, beton en aardewerk.

De gehele woning
In 2016 is blauw en groen de aan te raden kleur.
Vooral groentinten als mosgroen en flessengroen. Donkere lichtblauwe tinten veelal met een
vergrijsde ondertoon. Vooral de warme kleurtinten binnen blauw en groen zijn in het huis intrek. Ook
de metalen als koper (mat), goudgeel, tin/lood en platina.
De natuurtinten zijn een tegenhanger van de poeder – en huidskleuren maar combineren
daarentegen wel in veel gevallen prachtig met elkaar. Ook pure, eerlijke en natuurlijke materialen als
hout, linnen en wol.
Grote botanische woonmerken spelen dit jaar op deze trends in middels verschillende groene
wooncollecties. Veel collecties die zijn geinspireerd op de natuur herkent, bijv. Organische vormen,
natuurlijke prints en natuurlijke materialen zoals hout, kurk in combinatie met metalen (goud/ koper)
textiel als linnen glaswerk. Maar ook duurzamheid en hergebruiken van bijvoorbeeld „vintage”
woonitems.

De belangrijkste recyclingsmaterialen

1 Aluminium en blik
Het aluminium van blikjes kan voor 100% gerecycled worden. Dit kan ook nog eens meerdere keren
gebeuren. Nog sterker: het maken van nieuwe blikjes van oude blikjes heeft 95% minder energie
nodig!

2 Plastic/ Pet- flesjes
Plastic is heel schadelijk voor het milieu en omdat iedereen plastic flessen koopt is het belangrijk om
deze te recyclen!

3 Kranten, tijdschriften en ander papier
Eén ton gerecycled papier redt 17 bomen en 3785,4 liter water! Ook kost het 60% minder energie om
papier te recyclen i.p.v. het nieuw te maken.

5 Glas
Gerecycled glas veroorzaakt 20% minder luchtvervuiling en 50% minder watervervuiling. Dus glas in
de glasbak!

4 Bouwafval
Resten van tegels en beton worden verpulverd tot een substantie die wordt gebruikt voor wegenbouw of
voor het maken van nieuw beton. IJzer kan worden omgesmolten en hout kan worden vermalen tot snippers
voor biomassa dan wel basismateriaal voor spaanplaat.

Duurzame materialen
Duurzame materialen zijn materialen die het milieu zo min mogelijk belasten of zelfs helpen.
In een duurzame inrichting kan gekozen worden uit twee strategieën: kiezen voor nieuwe producten
van natuurlijke, gerecyclede of ‘hightech’ materialen die het milieu zo weinig mogelijk
belasten, of kiezen voor gebruikte en tweedehands producten.
Duurzame bouwmaterialen
Materiaalgebruik: bouwmaterialen die weinig energie vergen bij de verwerking.
Materiaaldatabanken (zoals in bepaalde apps) helpen de juiste materialen te vinden. Hier zijn
de ecologische aspecten van materialen te bekijken en te vergelijken.
Energie-efficiëntie: gebruik van productieprocessen en het kiezen van producten die minder
energie vragen.
Kwaliteit en levensduur: hoogwaardige producten hoeven minder vaak te worden vervangen.
Hergebruik en recycling
Een verantwoorde ecologische voetafdruk zorgt er voor dat de natuur niet onevenredig belast wordt.

Duurzame materialen zijn materialen die het milieu minimaal belasten. Je kunt bijvoorbeeld denken
aan hout dat afkomstig is uit gebieden die borg staan voor voldoende herbeplanting, of leer dat
volgens de laatste technieken vervaardigd is. Bewuste keuzes zijn niet altijd de gemakkelijkste. Ze zijn
echter bepalend voor de omgeving waarin wij en onze kinderen in de komende decennia leven.
Inzetten van milieuvriendelijke technieken
Nieuwe technieken maken het steeds eenvoudiger om het milieu te ontzien: de traditionele
oplosmiddelhoudende lakken worden waar mogelijk vervangen door lakken op waterbasis en poederlak.
Dat is beter voor het milieu, omdat de uitstoot (bijv. uit de schoorsteen) tot een minimum
wordt beperkt. Net als de lakken zijn de gebruikte lijmen mogelijk op waterbasis. Chemische
componenten die vroeger nodig waren, zijn overbodig geworden.
Hergebruik materialen
Leer, schuim, lak en folie: dit zijn allemaal materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Het kostbare, uit aardolie
geproduceerde schuim wordt verwerkt tot nieuw schuim dat voor verscheidene toepassingen nog prima bruikbaar is.
Van resthout en ook leerresten die niet te klein zijn kunnen portemonnees of kussentjes gemaakt worden.

Inventief gebruik van warmte en energie
De beste methode om van warmte te profiteren, is door een oplossing te zoeken die een maximaal
rendement kan bereiken met een minimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen als gas of olie.
Energiebronnen:
Aardwarmte
Miniwindturbine
Biomassa
Isolatie
Goed gesloten ramen
Buitenverlichting
Zonnecollectoren
Zonnepanelen
Zonnefolie

De zon is een grote duurzame energiebron die met zonnepanelen tot bruikbare energie omgezet kan
worden. Het gebruik van zonnepanelen blijft echter nog steeds achter in vergelijking met dat van fossiele
brandstoffen. Het relatief beperkte gebruik van zonnepanelen is ondanks de beschikbare subsidie een
gevolg van de hoge aanschaf- en installatiekosten en de relatief lange terugverdienperiode.

Zonnefolie en zonnepanelen
Momenteel wordt onderzocht hoe de productie van silicium zonnefolie werkt. De zonnefolie wordt
geproduceerd met een maximale oppervlakte van zes vierkante meter. In vergelijking met
zonnepanelen is de zonnefolie een stuk handzamer waardoor daken niet meer aan bepaalde
voorwaarden, waaronder een minimaal draaggewicht, hoeven te voldoen. Daarnaast is het ook
mogelijk om wanden en muren met de zonnefolie te bekleden waardoor meer vierkante meters voor het
opwekken van zonne-energie kunnen worden benut. De zonnefolie wordt momenteel nog doorontwikkeld naar
een doorzichtige variant. Hiermee kan de zonnefolie niet alleen op daken, wanden en muren maar ook op kassen,
ramen, billboards en auto’s worden geplaatst. De wereld om ons heen kan op deze manier snel inkleine duurzame
energiecentrales veranderen.
De productie van zonnefolie is goedkoper dan die van zonnepanelen en daarmee dus ook voordeliger voor de
eindgebruiker, de consument.
Er wordt ook verwacht dat een vierkante meter zonnefolie op jaarbasis ongeveer voor 100 kWhelektriciteit kan zorgen.
Hiermee kan een spaarlamp een jaar lang non-stop branden.

De meest duurzame verlichting
Spaarlampen
De gemiddelde spaarlamp heeft een levensduur van ongeveer 8 jaar. Als je het energieverbruik van
een spaarlamp en van een gloeilamp vergelijkt, kom je tot de conclusie dat een spaarlamp tot 80
procent minder energie verbruikt.
Ledlampen
De ledlampen heeft een levensduur van 15 tot 25 jaar. Een goede ledlamp gaat dus minimaal twee
keer zo lang mee als een spaarlamp.
Ledverlichting is momenteel de meest duurzame vorm van verlichting. De meest zuinige ledlampen
verbruiken tot 90 procent minder energie dan gloeilampen met een gelijke lichtopbrengst.
Ledlampen hebben ook een langere levensduur. Een goede ledlamp kan tot 50.000 branduren meegaan.
In dit geval is de levensduur van de ledlamp vijftig keer langer dan die van een ouderwetse gloeilamp. Voldoende
reden om de overstap te maken van gloei- of spaarlampen naar duurzame ledverlichting.
Lichtproductie van ledlampen vergelijken met spaarlampen
Veel consumenten zijn op basis van een besparing in het energieverbruik nog niet voldoende overtuigd om op
ledverlichting over te stappen. Men heeft het idee dat ledlampen op basis van lichtopbrengst en
kleur onderdoen voor spaar- of gloeilampen. Dit is zeker niet het geval. Lichtsterkte wordt gemeten
in candela waarbij geldt: hoe feller de lamp, hoe meer candela. De lichtproductie van een lamp wordt
gemeten in het aantal lumen dat de lamp geeft wanneer de stroom is ingeschakeld. Een gloeilamp kan per Watt
tussen de 12 en 35 lumen licht produceren en een ledlamp produceert ongeveer 25.
Wanneer je een ouderwetse gloeilamp van 2 Watt wilt vervangen door een ledlamp van 2 Watt, besef
dan wel dat de ledlamp 50 lumen produceert, veel minder is dan de gloeilamp. Om verschil in
lichtsterkte te voorkomen is het belangrijk om het aantal lumen van een ledlamp te vergelijken met
het aantal lumen van een oude gloeilamp.

Bij de meeste materialen waarmee huizen worden gebouwd, wordt weinig rekening gehouden met het
milieu en de gezondheid. Ze worden gefabriceerd in industriële processen, waarbij grote hoeveelheden
CO2 vrijkomen die veel energie vergen. Als hun gebruikswaarde voorbij is, zijn
ze niet biologisch afbreekbaar en wordt het lastig ze in de omgeving te integreren als afval.
Om die reden is het belangrijk om de materialen waarmee een huis wordt gebouwd met zorg uit te
kiezen, van de eerste steen tot de verf. De meest ecologische optie is te kiezen voor zo natuurlijk
mogelijke materialen zoals leem, riet of hout, zo mogelijk uit de nabije omgeving, om zo de
milieu-impact te vermijden die goederentransport met zich meebrengt en tegelijkertijd de locale
economie te ondersteunen.

Leem

Naar schatting wordt de helft tot twee-derde van alle huizen ter wereld is gemaakt van leem. Het
aantrekkelijke van leem is dat het volop aanwezig is, uit de omgeving komt en voordelig is, maar ook
een eersteklas bouwmateriaal vormt. Behalve dat het voor 100 procent natuurlijk is en vrijwel geen
energie vraagt bij de toepassing, is leem ook een goede thermische en akoestische isolator, die goed
vocht doorlaat, waardoor de woning kan ademen.

Stro

Dit agrarische bijproduct bezit grote kwaliteiten als bouwmateriaal. In de eerste plaats is stro voor 100
procent natuurlijk en aan het eind van zijn gebruiksduur biologisch afbreekbaar is. Het is ook een product uit de
directe omgeving, zeker in landelijke gebieden, dat niet van te voren hoeft te worden bewerkt.

Hout

Hout doet niet alleen warm en huiselijk aan, maar is ook natuurlijk, gezond, duurzaam, herbruikbaar
en biologisch afbreekbaar. Het is een geweldige isolator, zowel thermisch als akoestisch, het
ademt en het reguleert de vochtigheid uitstekend.

Bamboe

Bamboe is een van de meest gebruikte bouwmaterialen bij de promotie van duurzame architectuur.
De sterkste troeven zijn de snelle groei van de plant, die zich elke zes jaar regenereert en de flexibiliteit.
Behalve natuurlijk en biologisch afbreekbaar is bamboe ook voordelig en wordt het veel gebruikt in de streken
waarin de pant groeit.

Steen

Steen is zowel een akoestische als thermische isolator. Stenen huizen houden in de winter de
warmte vast en absorberen in de winter de zonnestralen, waardoor ongewenste opwarming
voorkomen wordt.

Natuurlijke isolatie

De belangrijkste natuurlijke isolatiematerialen zijn kurk, plantenvezels (zoals hennep en vals) en
houtvezel. Kurk is verkrijgbaar als schaafsel om holtes mee te vullen en in de vorm van panelen, maar kan
ook worden gespoten. Van vezels van hennep en vlas, twee snel groeiende planten, worden
isolerende matten gemaakt. Van houtvezel, tot slot, maakt men panelen.

Gerecyclede isolatie

Investeren in isolatie is altijd een goede zaak, zowel voor het milieu als voor de portemonnee, maar
vooral als u gerecycled materiaal kiest. Wolresten uit de textielindustrie, oud papier (vooral kranten)
en industrieel houtafval zijn zeer geschikte materialen. Wol, cellulosevezel en houtwol doen in niets onder voor
conventioneel isolatiemateriaal.
Het zijn allemaal materialen met een groot isolerend vermogen op zowel akoestisch als thermisch vlak.
Wol en houtwol ademen ook en reguleren de vochtigheid goed.

Verf
De grote verfmerken hebben tegenwoordig lijnen met ecologische producten, die worden gefabriceerd met
zoveel mogelijk respect voor het milieu. Maar op verfgebied is er ook een andere optie, die nog beter is voor
het milieu en de gezondheid: natuurlijke verfstoffen. Die zijn samengesteld uit producten van minerale of
plantaardige oorsprong. Omdat ze van natuurlijke herkomst zijn, is hun grote voordeel dat ze niet schadelijk
zijn voor mens of milieu.

