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LET OP DE BIJLAGE

Deze nieuwsbrief wordt in de mail als afbeelding weergegeven.
De versie in de bijlage is beter leesbaar en bevat actieve links.

Aanvang 20.00 uur.

Kom vóór 19.45 uur binnen! De poort van ‘t terrein sluit eerder!
Plaats: Peter Schmid Auditorium, Service-instituut VIBA-Expo,
Veemarktkade 8, gebouw F, De Gruyter Fabriek, ’s-Hertogenbosch
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VIBA CAFÉ:
donderdag 8 januari 2015
Kees van Wuyckhuyse:
“over het ontwerp van het
GreenHuus en de zoektocht naar
C2C en biobased materialen”

GreenHuus is een hotelconcept van verplaatsbare eco-lodge’s. Het hotel bestaat uit verschillende, losse huisjes die geheel zelfvoorzienend zijn en waar dus geen infrastructuur voor nodig is.
Om de natuurbeleving te waarborgen is er bij voorkeur ook geen fysieke infrastructuur (paden &
wegen) nodig om de huisjes te bereiken. Het idee is dat een eco-lodge hotel midden in de natuur
geplaatst wordt en weer weggehaald kan worden zonder enige schade achter te laten.
De huisjes worden volledig opgebouwd uit cradle-to-cradle (inspired) & biobased materialen. Ze
zijn dus 100% natuurlijk. De toegepaste bouwmaterialen worden bij voorkeur binnen een straal
van 100km verkregen. Zo start binnenkort een traject waarbij de isolatie van GreenHuus , die is
gemaakt van vezelhennep, lokaal wordt geteeld. Het initiatief van GreenHuus past naadloos binnen de circulaire economie en de eco2 gedachte. Hierbij gaan ecologie & economie hand in hand.

Kees van Wuyckhuyse is architect en initiatiefnemer van het GreenHuus. Hij zal tijdens zijn lezing uitgebreid ingaan op het ontwerp en zijn zoektocht naar C2C en biobased materialen en de
manier waarop de huisjes gebouwd worden.
De eerste locatie, de Kabbelaarsbank, wordt komend jaar zelf ontwikkeld. Op ruim 7 ha grond
komen 20 GreenHuusjes die de gast de ultieme natuurbeleving gaan geven. Daarnaast worden
er op dit moment op basis van GreenHuus meerdere woonconcepten in Nederland ontwikkeld.
Voor meer informatie kijk op www.greenhuus.nl
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GEWEEST
4 december VIBA Café met als spreker: Bob Radstake
“the Greenman Project” en “Het Levende Dorp”
Bob Radstake vertelde in zijn voordracht voor het VIBA Café een
bijzonder verhaal hoe je met levende bomen kunt bouwen. Het
blijkt dat als je verschillende bomen van de zelfde familie aan
elkaar bindt, de bomen hun sapstromen gaan delen en uiteindelijk één levend organisme gaan vormen. Het geheel dat dan ontstaat is vervolgens veel sterker dan de individuele boom. Op
deze manier zijn er verschillende kunst projecten gerealiseerd en
ook objecten zoals bankjes, bogen en erfafscheidingen. In bomen kunnen ook niet levende materialen worden opgenomen.
De boom groeit om het betreffende materiaal heen. Bob voert
dit soort projecten uit onder de naam “Greenman Project”.
Zijn uiteindelijke uitdaging is
“Het Levende Dorp”, een dorp
dat gebouwd is met levend
materiaal. Om uit te zoeken
hoe hij dit kan realiseren is
Bob op dit moment bezig om
een uitbreiding aan zijn eigen
huis te maken. In eerste instantie had hij een wanden
gemaakt van met aarde gevulde jutte zakken, waar bomen
in gepland werden. Het jutte
verging helaas voordat de bomen met elkaar vergroeid waren en de wanden storten in.
Nu plant hij de bomen in driehoekige houten bakken die hij
op een speciale manier gestapeld heeft. Aan de binnenzijde
wil hij de wanden afwerken
met leem. De vraag is nog op
welke manier het vocht van buiten geweerd kan worden. Het
gehele bouwproces is afhankelijk van de snelheid waarmee de
bomen vergroeien en een dicht geheel gaan vormen. Dat kan
soms wel 5 tot 10 jaar duren. Het voordeel van het bouwen met
levend materiaal is dat de kosten minimaal zijn en dat de materialen een minimale belasting voor het milieu vormen. Bij het
gebruik van vruchtenbomen kan er zelfs gegeten worden van het
huis. Als het dorp gerealiseerd wordt is dit, voor zover bekend,
uniek in de wereld.
Verslag: Joop Bensdorp
Zie ook: http://www.vibavereniging.nl/category/viba-cafe/
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OVER DE NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief bevat aangeleverde nieuwtjes en uitnodigingen over activiteiten van, voor en door VIBA-leden.
Ze verschijnt op donderdag vóór een VIBA-café of VIBApraktijk-café en vormt een springplank naar de VIBAvereniging website.
Het doel is leden te stimuleren actief deel te nemen aan de
ontwikkeling en promotie van de website
www.VIBAvereniging.nl
Leuke korte berichten, met een link naar meer informatie,
sturen naar de redactie: Secretaris@VIBAvereniging.nl
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 5 januari 2015; voor
de vorige, kijk op: http://www.vibavereniging.nl/nieuwsbrief/

VERWACHT
8 januari
VIBA Café nieuwjaarsborrel,
met Kees van Wuyckhuyse over het ontwerp van GreenHuus en
de zoektocht naar C2C en biobased materialen.
15 januari
VIBA Praktijk Café: ook over serres en kassen aan woningen.
Iedereen die specifieke vragen, casussen of voorbeelden heeft
kan dit naar Renz Pijnenborgh of Chris Posma sturen.
renz@archiservice.nl of synefsin@wxs.nl
Een van de studenten die meegewerkt heeft aan de Pret-á-Loger
wordt uitgenodigd een inleiding te geven over dit onderwerp.
5 februari
VIBA Café: uitreiking VIBA Prijs 2015 en lezing verzorgt door
Kris de Dekker over het LowTechMagazine. lowtechmagazine.be

OPROEP
Stuur een link met beknopte informatie voor deze rubriek naar
de redactie: Secretaris@VIBAvereniging.nl

INTERESSANTE LINKS
www.greenhuus.nl
Zie lezing Kees van Wuyckhuyse 8 januari 2015.
www.vibavereniging.nl/kennis/air-root-purifier-wint-innovatieprijs-2014
Thomas Jansen wint Innovatieprijs!
www.vibaexpo.nl/nieuwsflitsen
www.vibaexpo.nl/contact-us
Onze gastheer voor alle Vibacafé’s
www.hetlevendedorp.nl/contact-nl-menu/the-greenman-project-nl-menu
www.thegreenmanproject.nl/technieken/huizenbouw.html
http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/je-kan-de-boom
Het Levende Dorp initiatief van The greenman project.
www.omslag.nl/wonen/
Nieuws en prikbord, 'anders' wonen, ecologisch bouwen, wonen

en leven, kritisch consumeren, stimuleren sociale duurzaamheid.

