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AANMELDEN

per e-mail secretaris@VIBAvereniging.nl

VIBA CAFÉ: donderdag 5 februari
Uitreiking VIBA prijs 2015: Sietz Leeflang,
daarna een lezing:
Kris De Decker over Low Tech Magazine
Aanvang Prijsuitreiking 19.30 uur.

Aanvang lezing Kris De Decker, Low teg Magazine: 20.00.
Kom vóór 19.45 uur binnen! De poort van ‘t terrein sluit eerder!

Na afloop nodigen wij u uit
voor een gezellig napraten met een
drankje en een hapje.

VIBA, de Vereniging voor Integrale Bio-logische Architectuur is trots te kunnen melden
de VIBA Prijs 2015 te mogen uitreiken aan Sietz Leeflang, voorzitter van Stichting De
Twaalf Ambachten. Hij ontvangt deze prijs voor het uitzonderlijke steentje dat hij heeft
bijgedragen aan de Integrale Bio-logische Architectuur.
Sietz Leeflang heeft als pionier en uitvinder een uitzonderlijke
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het milieuvriendelijk en ecologisch bouwen in Nederland.
Na een loopbaan als wetenschapsjournalist bij het Algemeen Handelsblad (later NRC Handelsblad) en een
korte periode bij Philips richtte hij in 1970 milieuproefboerderij De Kleine Aarde op en in 1977 het centrum voor ecologische technieken
De Twaalf Ambachten. Hij heeft voor onze branche een reeks van belangrijke uitvindingen gedaan en producten ontwikkeld, met name op het gebied van verwarmen, ventileren en water zuiveren en -besparen.
Het bijzondere van deze uitvindingen is dat alles low tech is ofwel op
een eenvoudige manier (zelf) te maken. Door gebruik te maken van
goedkope en eenvoudige materialen zijn de producten
voor iedereen beschikbaar. De huidige ontwikkelingen
op het gebied van duurzaam bouwen zijn schatplichtig
aan zijn uitvindingen. Duurzame doeners kunnen nog
steeds veel van hem leren. Ook op hoge leeftijd houdt
Sietz Leeflang (Haarlem, 1933) zich nog dagelijks bezig met nieuwe ontwikkelingen. Hij lijkt daardoor een
onvermoeibare inspiratiebron.
De prijsuitreiking valt samen met de presentatie van het boek ‘Stralingsverwarming,
Comfortabeler en gezonder verwarmen met minder energie’, dat De Twaalf Ambachten
eind januari in samenwerking met de wetenschappelijke uitgeverij Eburon en wetenschapsjournalist Kris De Decker (Lowtech Magazine) uit brengt.
Deze compleet vernieuwde heruitgave van de “Stralingswarmtegids’ uit
1980 geeft een praktische en wetenschappelijke uiteenzetting van de moderne toepassing van een gezonde en zuinige verwarmingstechniek.
Na de prijsuitreiking geeft Kris De Decker een toelichting bij dit
boek met een lezing over zijn internationaal bekende website:
www.Lowtechmagazine.be .
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GEWEEST

NIEUWS

8 januari VIBA Café met nieuwjaarsborrel.
Kees van Wuyckhuyse was de spreker “met lichtbeelden” over
het “GreenHuus”, dat ligt gevoelsmatig aardig in het verlengde
van het VIBA-Café op 4 december van “the Greenman Project”
over bouwen met levende bomen.

13 januari
De Green Deal Circulaire Gebouwen is ondertekend door de VIBA
Vereniging, samen met ca. 60 andere partijen, op 13 januari.
De Green Deal Circulaire Gebouwen richt
zich op een minimaal
gebruik en hergebruik
van grondstoffen en
producten bij het ontwerp en de exploitatie
van bedrijfsgebouwen.
Dit betekent niet alleen het kijken naar materialen, maar ook
naar levensduurverlenging door het maximaal aanpasbaar maken
van de gebruiksfunctie van een gebouw. Een belangrijk onderdeel is het ontwikkelen van een gebouwpaspoort, hierin worden
de circulaire kenmerken van een gebouw vastgelegd. Het helpt
ontwikkelaars en gebouwbeheerders zicht te krijgen op de mate
waarin gebouwen voldoen aan het circulaire gedachtegoed.
De VIBA Vereniging heeft de Green Deal ondertekend om actief
betrokken te raken bij de ontwikkelingen, kennis uit te wisselen
en ook zelf te ontwikkelen. Iedereen die geïnteresseerd is om
mee te denken in een werkgroep en aan deze Green Deal een
bijdrage kan leveren kan contact opnemen met Joop Bensdorp,
via mail: joop@ruimtevoorleven.nl of telefonisch: 06 506 06 842.

Vooraf sprak Joop Bensdorp (ook van Goeree-Overflakkee). Als
voorzitter van het actieve bestuur schetste hij het voorbije jaar
inclusief de pechgevallen zoals rond de website. Hij kondigde
voortvarend enkele nieuwe ontwikkelingen aan - zoals deelname
aan de GreenDeal “circulair bouwen” - die op 26 maart tijdens
de jaarvergadering zullen worden besproken. Joop vroeg verder
nog aandacht voor het volgende café op 5 februari als de jaarlijkse VIBA-prijs wordt uitgereikt aan Sietz Leeflang, oprichter
van o.a. De Kleine Aarde en De Twaalf Ambachten in Boxtel.
Dan komt Kees aan het woord. Hij toont veel gerealiseerde projecten, ook op gebied van interieur en meubelen en vertelt over
zijn zoektocht als architect naar
zijn dromen, zijn kernwaardes
met de laatste vijf jaar het
“GreenHuus”. Het klinkt een
beetje utopisch in de oren: een
hotelconcept van verplaatsbare
eco-lodge’s. Geheel zelfvoorzienend, optimaal door cradle-tocradle geïnspireerd en volledig
gemaakt uit biobased materialen. Kees heeft ook al 7 ha natuurterrein op de Kabbelaarsbank voor 20 huisjes op het oog
”bio-logisch en autarkisch wonen”. Kees toont het model, dat in delen op een dieplader kan
worden vervoerd. Tot in drassig gebied of op een strand? En wat
mag dat dan wel kosten? Véél meer dan een ton, wie financiert
het? én hij wil ze niet zo-maar verkopen. Bedoeld voor een
niche-doelgroep: de “LOHAS”-mensen: “an acronym for Lifestyles of Health and Sustainability, a market segment focused on
health and fitness, the environment, personal development, sustainable living, and social justice.”
Al ‘ns eerder werd de “Paperdome” bedacht met dezelfde ecobedoeling. Die demontabele hal,
naar ‘n idee van de Japanse architect Shigeru Ban, van met
zand gevulde kartonnen kokers,
ligt in Amsterdam opgeslagen en
is te koop sinds medio 2013. )*
Mislukt, mijn achterdocht groeit.
Mijn wantrouwen kantelt als Kees dieper in gaat op zijn materiaalstudies, zijn collegiale contacten en Mike Dreisch zijn rekenwonder-kompaan roemt. Kees geeft wonderbaarlijk veel technische details. Dat kan hem ook parten spelen, zoals blijkt als hij
vertelt over een grote aannemer die zijn vertrouwen wel eens
zou kunnen beschamen door er een eigen versie van te maken.
De vakkundige gedrevenheid van Kees blijkt eens te meer als hij
elke lastige vraag onbevangen goed kan beantwoorden. Aan het
eind van de avond ben ik om en ga met belangstelling de verdere ontwikkelingen volgen en wens Kees Wuyckhuyse veel succes
Verslag: Wilco Machielse

Volledig verslag op de website!

)* Kees: Op dit moment zijn wij bezig deze Dome een serieuze herbestemming
te geven, als Experience center voor werk & arbeid. Ook dat gebeurt met een
aantal partijen en met medewerking van Deelgemeente A’dam.

15 januari
VIBA Praktijk Café; Verslag volgt in volgende nieuwsbrief
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VERWACHT
5 februari
VIBA Café: uitreiking VIBA Prijs 2015 aan Sietz Leeflang, voorzitter van Stichting De Twaalf Ambachten. Aansluitend een lezing
verzorgd door Kris De Decker over het LowTechMagazine.
19 februari
VIBA Praktijk Café
Verslag volgt in volgende nieuwsbrief
26 maart
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Voorafgaand hieraan een
gezamenlijke maaltijd. Tijdens de vergadering worden de financiele afrekening van 2014, de begroting van 2015 en een beleidsplan van het bestuur besproken. De stukken zullen begin maart
naar alle leden worden toegestuurd. Mocht u punten hebben voor
de agenda wilt u dat dan voor eind februari doorgeven aan onze
secretaris Wilco Machiels via secretaris@vibavereniging.nl.

INTERESSANTE LINKS
www.de12ambachten.nl
www.lowtechmagazine.be
http://www.lowtechmagazine.be/2014/03/efficient-verwarmen-zonder-isolatie.html
http://www.lowtechmagazine.be/2014/03/elektrische-infraroodverwarming.html
Zie bijeenkomst 5 februari a.s.
www.greenhuus.nl
Zie lezing Kees van Wuyckhuyse 8 januari 2015.
www.hetlevendedorp.nl/contact-nl-menu/the-greenman-project-nl-menu
Het Levende Dorp initiatief van The greenman project.

OVER DE NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief bevat nieuwtjes en uitnodigingen over activiteiten van, voor en door VIBA-leden. Ze verschijnt op de
donderdag vóór 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
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 22 januari 2015; voor
de vorige, kijk op: http://www.vibavereniging.nl/nieuwsbrief/

