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VIBA PRAKTIJK CAFÉ DONDERDAG 18 SEPTEMBER

Aanvang 20.00 uur. Aangezien de poort van terrein dan sluit graag al vóór 19.15 uur binnen zijn!
Het Viba praktijk café, nu 5e editie, blijkt reuze interessante onderwerpen en discussies op te leveren. Zie ook: http://www.vibavereniging.nl/praktijk-cafe/verslag-praktijkcafe-22-mei-2014/
Doel:

Gezamenlijk praktijkvragen onderzoeken en bespreken, iedereen is van harte uitgenodigd om nog vragen of suggesties door te geven.
Wie:
Het praktijk café is alleen voor leden van de vereniging. Iedereen kan zijn vragen inbrengen. We beginnen met een inventarisatierondje en kijken of vragen bij elkaar
passen. We kiezen een volgorde en kijken of alles deze keer aan de orde kan komen.
Hoe:
De vraagsteller licht zijn vraag kort toe. Daarbij kunnen ook toelichtende beelden of
tekeningen op papier of via beamer getoond worden.
Waarover: Denk aan vragen die specifiek bij de VIBA-vereniging aan de orde kunnen komen,
dus vragen met bouw-biologische, ecologische en sociaal-ecologische achtergrond.
Vragen:
vooraf indienen bij: renz@archiservice.nl of synefsin@wxs.nl

Afgelopen Praktijk café van 26 juni ontstond het idee een werkgroep "Massiefhoutbouwsystemen" op te richten. Er is met name onder architect-leden behoefte om kennis uit te wisselen
voor het kosten efficiënt ontwerpen met massiefhout systemen. Deze werkgroep brengt verslag
uit tijdens de Praktijk cafe's.

GEWEEST:

VERWACHT:

4 september VIBA café:
Vakantie-inspiraties

27 september
Nationale akoestiekdag 2014 bij VIBA-EXPO.
www.denationaleakoestiekdag.nl/

Een geanimeerd VIBA-Café waar met bezieling werd gesproken, geluisterd en meebeleefd. Vier VIBA-leden bleken bereid om hun
vakantie-inspiraties, vol bezieling, met het
publiek te delen. Het leverde vier prachtige
verhalen op en een enthousiast publiek.
1. Joop Bensdorp nam zijn dochters mee
naar Berlijn, voor een bezoek aan het Neues
Museum, dat gerestaureerd werd door architect David Chipperfield.
Joop: “Waarom dit gebouw mij zoveel doet?
Ik houd ervan als ik in een gebouw kan zien
en voelen waarvan het is gemaakt. Hier is niets verborgen gehouden voor
het oog.” Joop legt een verband tussen de nieuwbouw/renovatie van het
Neues Museum met de opvattingen over minimalisme en historie van de
Zwitserse architect Peter Zumthor en met zijn eigen voorliefde voor het gebruik van pure materialen. “Mijn eigen woning is uitgevoerd in massief
houtbouw: wat je ziet is wat het is. Geen decoratie.”
Het Neues Museum spreekt Joop ook aan omdat hier niet is geprobeerd het
oude na te maken. Het werd gerestaureerd met openlijk respect voor de
historie, die overal zichtbaar mocht blijven. De historie maakt het gebouw
mede tot wat het nu is. Het gebouw vertelt zijn eigen verhaal.
2. Wilco Machielse zag bergwandelend door het wilde westen van Piemonte
in Italië, verval en herbouw, ontvolking en terugkeer, verlies en nieuwe
kansen.
Wilco: “Ik liep door het grotendeels verlaten platteland van Piemonte, langs
lege huizen en dorpjes. De bevolking heeft hier in grote schaal de omgeving
verlaten om het geluk in de verstedelijkte gebieden te zoeken. Maar er is
ook een tegenbeweging waar te nemen. Opvallend vond ik de huizen die
weliswaar leeg, maar goed onderhouden waren. Het blijkt dat deze huizen
door familie op afstand toch nog onderhouden worden. In het goede seizoen komt men terug voor een paar maanden op het platteland. Deze GTAroute is samengesteld door een groep mensen die zich zorgen maakt over
de leegloop van het gebied. Door bekendheid aan de route te geven proberen ze de dorpen weer een nieuwe impuls te brengen.

2 oktober
VIBA Café: werkgroep Harmonikale Ellips
18 oktober
VIBA Praktijk Café: onderwerpen naar Renz of Chris:
renz@archiservice.nl of synefsin@wxs.nl
6 november
VIBA Café: aanpasbaar en circulair bouwen
20 november
VIBA Praktijk Café: onderwerpen naar Renz of Chris:
renz@archiservice.nl of synefsin@wxs.nl

NIEUW OP ONZE WEBSITE:
Op 4 september vond met een verrassend VIBA-café
de aftrap plaats van een nieuw VIBA-seizoen. Zie deze
Nieuwsbrief en, voor een uitgebreid verslag, de website. Was u er ook bij?
We gaan meteen door met opnieuw een inspirerend
VIBA-praktijkcafé op 18 september. Onderwerpen o.m.
massiefhoutbouwsystemen.
Wist u dat na een bescheiden start de Praktijkcafé's
steeds beter bezocht worden? Bent u er al eens geweest? Of heeft u de enthousiaste verslagen op deze
site erover al eens goed gelezen? En wist u dat ook u
een onderwerp voor het Praktijkcafé kunt aandragen?
Wist u bovendien al dat we met onze gezamenlijke inbreng, dus ook die van u, deze website tot een levend
medium kunnen maken, dat in- en outsiders, jong en
oud, bouwer, ontwerper en doener kan meetrekken in
de richting van een bio-logischer samenleving?
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De groep heeft ook dagetappes uitgeschreven vanuit gemakkelijk met de
auto en het openbaar vervoer te bereiken startpunten. Het resultaat kwam ik
tegen op mijn pad: nieuwe en verbouwde alpenhutten en gastverblijven,
met behulp van subsidie verbouwde
oude jachtsloten, compleet opgekochte
dorpen, waar het hele jaar door bedrijvigheid is. Een nieuwe opleving. Dat
stemt hoopvol.”
3. Hans Hofmans - ook in Italië - raakte geïnspireerd door het oude Romeinse idee van het impluvium en hij stelde zichzelf veel vragen bij het
zien van een zonne-akker middenin het kleinschalige Toscaanse landschap.
Het impluvium was het Romeinse antwoord op waterschaarste in het warme
Italiaanse klimaat: een binnenplaats met een regenwaterreservoir, dat
rechtstreeks vanaf het rondom aflopende pannendak wordt aangevuld.
Binnen- en buitenruimte ontmoeten
elkaar in en mooie en praktische
voorziening.
Hans: “In de moderne discussie
over de integratie van architectuur
en landschap en van object en omgeving is het impluvium een briljante oplossing. Regenwateropvang is
in ons land te vaak niet veel meer
dan een zak in de kelder of en reservoir in een bijgebouw. En ik snap
dat het Nederlandse klimaat ook
niet direct aanzet tot
het aanleggen van een openluchtreservoir in de woning. Toch is het leuk
om na te denken over hoe een modern impluvium ook hier een betekenis
kan krijgen in het functioneren van een woning.”
Hans komt vaker in Toscane en hij houdt erg van het glooiende lappendekenlandschap van met bomen en struiken omrande akkers. Tijdens een van
zijn wandelingen viel hem op hoe een zonne-akker (PV-cellen) schitterde
midden in de lappendeken. Hans: “We weten inmiddels dat op veel plekken
de opbrengst van zonnepanelen hoger is dan die van veel landbouwgewassen. Het woord “landschapsvervuiling” vind ik misplaatst in deze context:
het landschap bestaat bij de gratie van zijn functie. Het ontleent er zodanig
ook zijn schoonheid aan. Toch schrok ik wel even bij het zien van die zonnepanelen. Vond ik ze lelijk? Vond ik het passend? Of gepast? Ik vroeg mij,
daar in dat oeroude landschap vooral af waar onze antipathie tegen zonnepanelen en windmolens vandaan komt.”
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Vervolg over onze website:
Laat ons zien wat u als VIBA-lid bezighoudt! Kom naar
de Café's, plaats uw projecten, ideeën en oproepen op
deze site en reageer op die van anderen.
En blijf ons volgen: we hebben voor het komende seizoen veel interessants in petto!

INTERESSANTE LINKS:
http://www.bouwlokalen.nl/ Infoblad 451 op:
http://www.sbrcurnet.nl/producten/infobladen
Zie krant "Bouw totaal" met een artikel over duurzame
monumentenzorg en een aantal avondbijeenkomsten
in den lande over bio-based-bouwen.
http://gemistgemist.nl/ons-huis-verdient-het/
RTL4 serie “Ons Huis Verdient Het”
waarin ook enkele VIBA-leden.
www.omslag.nl/wonen/
Met links naar: Nieuws en prikborden, Waarom
'anders' wonen?, Goede raad en advies, Ecologisch
bouwen en wonen, Ecologisch leven, kritisch consumeren en Stimuleren sociale duurzaamheid.
www.strobouw.nl
Techniek, projecten en informatie; professionals en
leden.
www.duurzaamgebouwd.nl

OVER DE NIEUWSBRIEF
Dit is de 5de nieuwsbrief, in vorm aanpast aan de inhoud van aangeleverde nieuwtjes en uitnodigingen
over activiteiten van, voor en door VIBA-leden. Ze
verschijnt op de donderdag voor of na een VIBA-café
of VIBA-praktijk-café en vormt een springplank naar
de VIBA-vereniging website. Het doel is leden te stimuleren actief deel te nemen aan de website
www.VIBAvereniging.nl zowel in de ontwikkeling als
deze onder de aandacht te brengen.

4. Thomas Jansen bleef thuis om zijn groene klimaatdak te verzorgen, dat
ammoniak en fijnstof uit de lucht filtert en waarop planten zich voeden met
lucht.
Thomas is opgetogen over het resultaat: “Aan het eind van het traject is
90% van de ammoniak en het fijnstof uit de lucht gezuiverd. De metingen
kunnen zeker nog wat nauwkeuriger uitgevoerd worden, maar dat het
werkt staat vast. En het gras stoort zich er bepaald niet aan dat het geen
water of aarde aan de voetjes heeft: het groeit maar liefst 1,5 cm. per
dag.”
Thomas ziet ook mogelijkheden voor het kweken van andere gewassen op
het dak: “Bij ons huis heb ik een vergelijkbaar dak gebouwd en daarop
groeide veldsla en rucola. Die smaakten goed.
Streeft Thomas ernaar een gesloten kringloop te realiseren? “Voor zover
een kringloop gesloten kan zijn, dus in die zin dat deze tak van veeteelt
geen afval meer produceert: ja, natuurlijk. Maar er is meer mogelijk: klaver
blijkt ook goed te groeien op het klimaatdak. Klavers zijn goede stikstofbinders, dus goede zuiveraars. En de bloemen trekken bijen. Daar moet iets
mee te doen zijn.”

Korte berichten, passend binnen de doelstelling en interessant voor VIBA-leden, worden vermeld met een
link naar meer informatie.
Alle leden kunnen deze, uiterlijk dinsdag voor verschijnen, sturen naar de redactie:
Secretaris@VIBAvereniging.nl

Het volledige verslag met meer informatie is te lezen op de website:
http://www.vibavereniging.nl/viba-cafe/verslag-viba-cafe-4-september-vakantie-inspiratie/

De volgende nieuwsbrief verschijnt 25 september.
Vorige op: http://www.vibavereniging.nl/nieuwsbrief/

