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BIJLAGE/ATTACHMENT 
Nieuwsbrief in de mail is afbeelding, bijlage bevat actieve links. 

Aanvang 20.00 uur. 
Kom vóór 19.45 uur binnen!  De poort van ‘t terrein sluit eerder! 
 

 

 
 
 

VIBA CAFÉ: “Bouwbiologie in opkomst” donderdag 2 april 
 
 

Vage gezondheidsklachten in huis – hoe komt dat toch? 
 
 
 
 
  

OOpp  ddeezzee  aavvoonndd  lliicchhtteenn  bboouuwwkkuunnddiigg  iinnggeenniieeuurr  
JJaann  HHuullssbbooss  eenn  ccooaacchh  CCaarroolliieenn  SScchhoooonneevveelldd  
hheett  vvaakk  BBoouuwwbbiioollooggiiee  ttooee.. 
 

Vanuit zijn bedrijf De Bouwbioloog helpt Jan 
mensen die nadelige gezondheidseffecten onder-
vinden in binnenruimtes. 
Beide sprekers maken deel uit van Emvion coö-
peratie. Deze richt zich op het professioneel me-
ten en terugdringen van elektromagnetische vel-
den (straling) in kantoorsituaties. 
 

De nadruk van deze lezing ligt op de uitleg van het vakgebied Bouwbiologie, met specia-
le aandacht voor het brede spectrum van elektromagnetische velden in woningen. 
Verder gaan zij in op andere aspecten van het binnenklimaat; zoals ventilatie, schimmels 
en lichtkwaliteit. Er wordt een meetdemonstratie gegeven en we krijgen praktische tips 
die vage, onverklaarde klachten (SOLK-klachten) in huis kunnen voorkomen. 
 

Lees meer op 
www.Debouwbioloog.nl en www.Emvion.nl 
 
GEWEEST (1) 
 

5 maart Energie-Nul voor bestaande woningen. 
De vraag op deze avond was hoe diverse VIBA-leden actief bezig 
zijn met dit onderwerp en welke ze problemen ze tegen komen 
als ze het gezondheidsaspect en andere principes vanuit de VIBA 
hierin willen betrekken. De avond trok bijzondere belangstelling 
vanuit actieve leden én betrokken bewoners van Platform Ener-
gie NUL73 uit ’s Hertogenbosch. 
 

Bij wijze van warming-up gaf Ad de Vrieze een 
korte inleiding van de 7 stappen die gezet moe-
ten worden om de vraag vanuit de bestaande 
woningen te benaderen. 
 

Joop Bensdorp stelde vervolgens de vraag om 
ieders expertise èn ervaringen met de eigen 
woning met elkaar uit te wisselen. 
 

Uiteindelijk bleken er heel wat zaken aan de orde te komen 
vóórdat het onderwerp gezondheid echt uitgediept kon worden. 
De keuze voor biologische materialen of andere dan gebruikelijke 

 
energiebesparende technische maatregelen kwamen pas vrij laat 
aan de orde. Overeenstemming was er over de noodzaak van 
een kennisdelende samenwerking tus-
sen de (vaak kleine) bedrijven om in 
bouwteamverband toch nog individueel 
maatwerk te kunnen bieden en zo de 
lat te verhogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jammer dat er weinig VIBA nieuwbouw 
ervaring naar voren kwam want ook 
daar geldt “Comfort is onbetaalbaar”! 
 
 
 

 
 

DE NIEUWSBRIEF 
bevat uitnodigingen en nieuws over activiteiten van, voor en door VIBA-leden. Ze verschijnt een of twee weken vóór het VIBA-café. 
Het is de springplank naar de website www.VIBAvereniging.nl. Berichten, met vermelding van een link, sturen aan: Secretaris@VIBAvereniging.nl 

 

AANMELDEN per e-mail secretaris@VIBAvereniging.nl 
VIBA-Expo, Veemarktkade 8, De Gruyter Fabriek, ’s-Hertogenbosch 
 

http://www.debouwbioloog.nl/
http://www.emvion.nl/
http://www.vibavereniging.nl/
mailto:Secretaris@VIBAvereniging.nl
mailto:secretaris@VIBAvereniging.nl
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OPROEP 
 

Deze nieuwsbrief en de website www.vibavereniging.nl komen 
niet vanzelf tot stand. Daar is jouw bijdrage voor nodig! Doe 
mee op de weblog, schrijf een verhaal over interessante activi-
teiten of stuur een link voor deze rubriek met beknopte infor-
matie aan de redactie: Secretaris@VIBAvereniging.nl 

 

GEWEEST (2) 
 

19 maart VIBA Praktijk Café 

Hoewel ruim te voren aangekondigd in de agenda’s van deze 
nieuwsbrief en ondanks het verslag in de vorige nieuwsbrief 
bleek de opkomst minimaal te zijn. Een teleurstelling voor dege-
nen die deze avonden voorbereiden! Zij stellen nu de vraag aan 
alle leden, die doorgaans enthousiast waren over deze avonden, 
of en hoe vaak dit praktijkcafé nog doorgang zal moeten vinden. 
 

NIEUWS 
 

VIBA WERKGROEP STRALINGSWARMTE 
Na VIBA-café van 5 februari 2015, met de presentatie van het 
boek “Stralingsverwarming, gezonde warmte met minder ener-
gie” en de lezing over infrarood verwarming door Kris De Decker 
van Lowtech Magazine en Sietz Leeflang van De Twaalf Ambach-
ten, is de werkgroep STRALINGSWARMTE in het leven geroepen. 

 
zonnebaden bij temperatu-
ren onder nul 
 

We ervaren het bijna 
dagelijks: zonnestra-
ling als aangename 
warmtebron. Het 
menselijk lichaam is 
een stralingsbron 
evenals de zon. Toch 
wordt (infrarood) 
straling, in tegen-

stelling tot de traditionele cv installaties i.c.m. radiatoren, te-
genwoordig nog maar mondjesmaat toegepast voor verwarming 
in gebouwen. Dit is toch merkwaardig, omdat infrarood stralings-
systemen m.b.t. gezondheid, comfort, energie en kosten vele 
voordelen kent t.o.v. convectiesystemen. 
 

weldadige infrarood stra-
lingswarmte in huis. 
 

De VIBA werkgroep 
STRALINGSWARMTE 

heeft tot doel om het 
fenomeen ‘infrarood 
stralingswarmte’ te 
bestuderen en te 
implementeren voor 
verwarming in ge-
bouwen. 
Met name de combi-
natie stralingswarm-
te met natuurlijke 

ventilatie is vrijwel niet onderzocht m.b.t. gezondheid, comfort 
en energie besparing. Hier ligt een belangrijke onderzoekstaak 
voor deze werkgroep. 
Wie wil deelnemen aan de werkgroep kan contact opnemen met 
Sjap Holst (info@artchitecture.nl ) De werkgroep staat open voor 
zowel leden als niet-leden van de VIBA. Jouw expertise, nieuws-
gierigheid en inbreng worden zeer op prijs gesteld! 
 

UITNODIGING 
 

27 maart Opening Bio-Based Bijen Paviljoen 
A.s. vrijdag 27 maart, 14.15 uur, opening van het bijen-paviljoen 
voor de Imkervereniging Nijmegen en Omstreken, in 'Volkspark 
de Goffert'. U wordt uitgenodigd - namens de architect en de 
Nijmeegse afdeling van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging - 
voor de officiële opening.  Harriët Tiemens, wethouder van o.a. 
duurzaamheid, verricht samen met de jongste en de oudste im-
ker de openingshandeling. 
 

Na de opening is er tot 15.45 uur gelegenheid voor een drankje 
met iets lekkers en kunt u het nieuwe bijenpaviljoen & zonne-
wende-wijzer bekijken. Voor  Marcus Architecten speelt de Zon 
een grote rol in de ontwerpen; voor daglicht, comfort, warm-
te en energie. Het ontwerp is gebaseerd op de seizoenen en de 
zonnewende en de oriëntatie van de bij naar haar volk. In de 
analyse van de ontwerpopgave, was de benadering van tijd en 
locatie het hoofd thema.  Diverse onderdelen van het programma 

 

voor het gebouw 
waren de aanleiding 
tot de vorming van 
de plattegrond, deze 
is geïnspireerd op de 
geleding van een 
insect. De open zuid-
façade biedt zoveel 
mogelijk zonkracht 
op de bijenkasten. 
Het dak van het ho-
gere deel, met leslo-
kaal en bezoekers-
ruimte, is gericht op 
daglicht en energie. 
                                  Bio-Based Bijen Paviljoen ontwerp: Marcus Architecten 
 

VERWACHT 
 

2 april 
Viba café: Jan Hulshof en Carolien Schooneveld vertellen over 
hun werk als bouwbiologen. 
Ze werken samen in een coöperatie: www.emvion.nl  
 

16 april 
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Tijdens de vergadering 
worden de financiële afrekening van 2014, de begroting van 
2015 en een beleidsplan van het bestuur besproken. 
De stukken zullen begin april naar alle leden worden toegestuurd.  
 

7 mei 
Viba café: Marta Resink (www.Omslag.nl) over diverse vormen van 
groepswonen. Dit is de eerste lezing in een geplande serie over 
dit onderwerp. 
 

15 mei 
VIBA Praktijk Café (onder voorbehoud) 
 

4 juni 
Viba café: “Gezondbouwen 2.0”, Peter v.d. Cammen, Orta Nova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERESSANTE LINKS 
 

Bouwbiologen Jan Hulshof en Carolien Schooneveld; 2 april. 
www.Debouwbioloog.nl 
www.Emvion.nl 
 

Nul op de meter; 5 maart. 
www.huisvolenergie.nl 
www.onshuisverdienthet.nl 
energiesprong.nl/blog/category/onze-initiatieven/woningbouw-particulieren-onze-initiatieven 
 

Sietz Leeflang; zie verslag 5 februari. 
www.de12ambachten.nl 
www.dekleineaarde.nl 
 

Kris Den Decker; zie verslag 5 februari 

www.lowtechmagazine.be 
http://www.lowtechmagazine.be/2014/03/efficient-verwarmen-zonder-isolatie.html 
http://www.lowtechmagazine.be/2014/03/elektrische-infraroodverwarming.html 
 

Green deal Biobased Bouwen 
www.biobasedbouwen.nl 
www.biobasedbouwen.nl/over-kennisbank 
www.biobasedeconomy.nl/2015/02/17/lancering-kennisbank-voor-biobased-bouwen 
www.agrodome.nl 
www.sbrcurnet.nl 
 

Kees van Wuyckhuyse 
www.greenhuus.nl 
 

Het Levende Dorp initiatief van The greenman project. 
www.hetlevendedorp.nl/contact-nl-menu/the-greenman-project-nl-menu 

http://www.vibavereniging.nl/
mailto:Secretaris@VIBAvereniging.nl
http://www.emvion.nl/
http://www.omslag.nl/
http://www.debouwbioloog.nl/
http://www.emvion.nl/
http://www.huisvolenergie.nl/
http://www.onshuisverdienthet.nl/
http://energiesprong.nl/blog/category/onze-initiatieven/woningbouw-particulieren-onze-initiatieven
http://www.de12ambachten.nl/
http://www.dekleineaarde.nl/
http://www.lowtechmagazine.be/
http://www.lowtechmagazine.be/2014/03/efficient-verwarmen-zonder-isolatie.html
http://www.lowtechmagazine.be/2014/03/elektrische-infraroodverwarming.html
http://www.biobasedbouwen.nl/
http://www.biobasedbouwen.nl/over-kennisbank
http://www.biobasedeconomy.nl/2015/02/17/lancering-kennisbank-voor-biobased-bouwen
http://www.agrodome.nl/
http://www.sbrcurnet.nl/
http://www.greenhuus.nl/
http://www.hetlevendedorp.nl/contact-nl-menu/the-greenman-project-nl-menu



