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niedawna stanowiły tereny rolnicze.  
Ze względu na obszar chroniony właściciel 
posiadłości dostał zezwolenie na jej budo- 
wę pod warunkiem zrekultywowania gleby  
i przywrócenia terenu do stanu poprzedzają-
cego intensywne rolnictwo. W związku z tym 
inwestor w roku 2006 zdecydował się na zale-
sienie nieruchomości poprzez posadzenie  
71 000 sześcioletnich drzew. 
Villa Kogelhof jest budynkiem jednoro-
dzinnym o powierzchni 715 m2. Na pierw-
szy rzut oka uwagę przykuwa ciekawa bry-
ła budynku, który unosi się na słupach nad 
powierzchnią ziemi. W tej części znajdu-
je się pokój dzienny, kuchnia, sypialnie, ła-
zienka oraz patio. Ciekawym rozwiązaniem 
było również zbudowanie części podziem-
nej budynku, w której znajduje się garaż (dla 
6 samochodów), łazienka, biuro oraz po-
mieszczenie gospodarcze. Wykopanie pro-
stokątnego stawu znajdującego się w bez-
pośrednim sąsiedztwie obiektu wymagało 
usunięcia ok. 70 000 m3 ziemi.

Villa Kogelhof  
– samowystarczalna 
energetycznie  
perła architektury

  Villa Kogelhof została nominowana do 
jednej z najważniejszych nagród w dziedzi-
nie architektury – Mies van der Rohe Award 
2015. Do tej pory obiekt został już doceniony 
nagrodami: Architizer A+ Award, AIT Award, 
ARC13 Architecture Award. Nieruchomość 
Kogelhof otrzymała również nagrodę FIABCI 
Prix d’Excellence Award w kategorii Zrówno-
ważony Rozwój & Budownictwo Mieszkalne. 
Villa Kogelhof jest piękną rezydencją powsta-
łą w Komperland w Holandii w 2013 roku. Bu-
dynek nie wywiera żadnego negatywnego 
wpływu na otaczające go środowisko. Nieru-
chomość o powierzchni 25 ha, na której znaj-
duje się willa położona jest na terenach sta-
nowiących połączenie regionalnych stref 
ekologicznych kraju. Grunty wokół willi do 

W jakim kierunku pójdzie przyszłość budownictwa? 
Wszystko wskazuje na to, że definitywnie wstąpi ono na 
ścieżkę związaną z wysoką efektywnością i oszczędnością 
energii. Miejmy nadzieję, że już wkrótce domy o niemal 
zerowym zużyciu energii, wykorzystujące do jej produkcji 
technologie odnawialnych źródeł energii, staną się 
popularne. Tymczasem warto przyjrzeć się „domom  
z przyszłości”, które funkcjonują już dziś. Doskonałym 
przykładem takiego obiektu jest Villa Kogelhof.

http://www.instalreporter.pl


Tym co wyróżnia Villę Kogelhof spośród in-
nych ciekawych pod względem architekto-
nicznym obiektów jest jej samowystarczal-
ność. Obiekt jest neutralny energetycznie. 
Dzięki połączeniu kilku technologii produku- 
je wystarczającą ilość energii elektrycznej  
i ciepła dla potrzeb mieszkańców. Za produk-
cję energii elektrycznej odpowiedzialne są 
panele fotowoltaiczne zlokalizowane na da-

chu, w planach jest również 
zbudowanie turbiny wiatrowej. 
Ogrzewanie zapewnia po-
wietrzna pompa ciepła.  
Za produkcję ciepłej wody 
użytkowej odpowiada nato-
miast kocioł na biomasę, która  
w przyszłości pozyskiwana bę-
dzie z drzew zlokalizowanych 
na terenie posiadłości. Fasa-
da budynku od sufitu do pod-
łóg zbudowana jest ze szkła, 
wewnętrzną warstwę stano-
wią rolety odbijające świa-
tło słoneczne. Obiekt wypo-
sażony jest w centralny system 
wentylacyjny.
Dzięki połączeniu energoosz-
czędnego budownictwa oraz 
kilku technologii odnawialnych 
źródeł energii możliwe było 
stworzenie autonomicznego 
budynku, samowystarczalne-
go energetycznie, który po-
nadto nie wywiera negatyw-
nego wpływu na środowisko.  
Wdrażany w Polsce program 
NFOŚiGW „PROSUMENT” otwie-
ra przed inwestorami nowe 
możliwości. Dofinansowa-
nie pomp ciepła w połącze-
niu z fotowoltaiką powoduje, 

że technologie te są bardziej dostępne. Być 
może oznacza to, że już wkrótce samowystar-
czalne energetycznie obiekty takie jak Villa 
Kogelhof będą powstawać również w Polsce.
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