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GEWEEST: 
 
22 mei - ALV 
Jaarverslag en financiële verant-
woording werden enthousiast ont-
vangen en boden vertrouwen het 
bestuur extra financiële armslag te 
geven bij de ontwikkeling van ver-
dere initiatieven. 
 
22 mei - VIBA 2de praktijkcafé 
http://www.vibavereniging.nl/praktijk-cafe/verslag-
praktijkcafe-22-mei-2014/ 
Met 20 VIBA-leden rond een grote 
tafel werden diverse onderwerpen 
uit de bouwpraktijk besproken. 
Onder andere de na-isolatie van 
drie rijksmonumenten met discus-
sie en onderbouwing van damp-
open oplossingen.  

 
Met een eenvoudig 'statisch' pro-
gramma www.u-wert.net liet Anne Ub-
bels de vochtproblematiek, zien bij 
na-isolatie van een spouwmuur 
‘binnen’, ‘in’ of ‘buiten’ de spouw-
muur en in diverse combinaties. 
Ter afsluiting hield Hans Stofberg 
een pleidooi voor de circulaire eco-
nomie en bouw. Zie ook: 
http://www.hs-integralist.nl/index.php/cradle-to-cradle 
 
VERWACHT: 
 
5 juni 
VIBA Café: lezing van Atelier Pro 
over zoektocht naar een modu-
laire bio based composiet gevel. 
 
26 juni 
VIBA Praktijk Café: onderwerpen 
indienen bij Renz of Chris: 
renz@archiservice.nl of synefsin@wxs.nl 
 
4 september 
VIBA Café: Programma volgt nog. 
 
27 september 
Nationale akoestiekdag 2014 bij 
VIBA-EXPO. 
 
INTERESSANTE LINKS: 
 
http://www.VIBAvereniging.nl/category/kennis/ 
Op de site zijn interessante projec-
ten te vinden van onze leden. Deze 
rubriek verdient nog uitbreiding 
met meer voorbeelden! 
 
http://www.vibavereniging.nl/kennis/project-vierakker-
willem-grotenbreg/ 
Het project Vierakker van Willem 
Grotenbreg is zo’n voorbeeld. 

 

VIBA CAFÉ DONDERDAG 5 JUNI 
 

Alex Letteboer Architect Directeur van atelier PRO architecten 
De zoektocht naar een modulaire bio-based composiet gevel 
 
Atelier PRO architecten kreeg in 
2010 de ontwerpopdracht van 
Enexis voor drie nieuwe regio-
kantoren. Eisen waren om een 
zeer duurzame en bovendien 
energieneutrale huisvestiging te 
realiseren. Voor PRO een kans 
om te onderzoeken hoe er voor 
drie nieuwe kantoorgebouwen 
op verschillende locaties (Zwol-
le, Venlo, Maastricht) een nieu-
we slimme en zeer duurzame 
gevel ontworpen kon worden. 
Een modulaire gevel die zo is 
opgezet dat deze efficiënt is in 
materiaalgebruik, snel te con-
strueren, slim in detaillering en 
met een grote mate van indivi-
dualiteit. 
Het gevelontwerp voor Enexis is 
geinspireerd op een kunstwerk 
van Jan Schoonhoven. Met een 
relatief nieuwe technologie konden de composietelementen van de 
gevel met een beperkt aantal mallen worden gefabriceerd. De ele-
menten zijn licht in gewicht, hebben een hoge rc-waarde en vragen 
zeer weinig materiaal. Uiteindelijk is een Breeam – Excellent certifi-
caat behaald. De energieneutrale kantoren zijn in de zomer van 2013 
opgeleverd. 
Alex Letteboer, directeur architect bij atelier PRO, zal het ontwerp 
voor Enexis en de achterliggende onderzoeken toelichten, hoe tot dit 
resultaat is gekomen, en welke beperkingen en mogelijkheden atelier 
PRO is tegengekomen in het ontwerpen met bio-based composiet-
materialen. 
Naast de gevel van de drie Enexis gebouwen laat Alex zien welke in-
novatieve ontwikkelingen op dit moment worden toegepast in de ge-
vel van het laboratorium gebouw voor het VUMC in Amsterdam. Hier 
bestaat een zelfbeschaduwende gevel uit een stapeling van verticale 
lamellen gemaakt van keramische platen die behandeld zijn met tita-
niumdioxide. 
Tot slot zal hij een korte toelichting geven op het recent afgerond 
ontwerp onderzoek Clean Air Schools. Hier staat de vraag centraal: 
kunnen we met de gebouwde omgeving de kwaliteit van de lucht 
verbeteren? 
 
Aanmelden: met een e-mail naar secretaris@VIBAvereniging.nl ! 
Tijd:  19.45 uur (om 20.00 uur sluit het gebouw)  
Plaats:  Peter Schmid Auditorium, Service-instituut VIBA-Expo,  

Veemarktkade 8, gebouw F,  
De Gruyter Fabriek, ’s-Hertogenbosch 

Fotograaf:    Jeroen Musch 
Gevelontwerp:  Atelier Pro 
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http://gemistgemist.nl/ons-huis-verdient-het/ 
Wekelijkse serie “Ons Huis Ver-
dient het” tv-programma van RTL4 
over energie-nul-renoveren waarin 
ook VIBAleden te zien zijn. Inmid-
dels zijn er al 7 afleveringen! 
 
http://alduurzaam.wordpress.com/2014/05/15/almere-
zaait-biobased-bouwketen-op-wachtlanden/ 
Hennep als multi-productieve stra-
tegie voor biobased ontwikkeling: 
Almere zaait 11Ha hennep op 
wachtlanden ter ontwikkeling van 
de biobased economie. Welke an-
dere gemeente of provincie kan 
ook profiteren van zo'n strategie? 
 
http://www.omslag.nl/wonen/ 
Praktische informatie voor ieder 
die wil wonen en leven in ‘n ecolo-
gische en meer sociale omgeving, 
in ‘n duurzaam huis, in ‘n woon-
groep of leefgemeenschap. 
 
www.strobouw.nl 
 
www.duurzaamgebouwd.nl 
 
www.vibe.be 
 

 

Het hele verhaal: 
http://www.vibavereniging.nl/events/viba-cafe-donderdag-5-juni-alex-letteboer-directeur-van-atelier-pro-architecten-over-de-zoektocht-
naar-een-modulaire-bio-based-composiet-gevel/ 
Meer informatie projecten atelier PRO:  
www.atelierpro.nl 
http://www.atelierpro.nl/nl/office/team/7/alex-letteboer  
Enexis regiokantoren: 
http://www.atelierpro.nl/nl/blog/56/jan-schoonhoven-en-enexis 
Diagnostisch Centrum VUMC: 
http://www.atelierpro.nl/nl/projects/31/diagnostisch-centrum-vumc  
Clean Air Schools: 
http://www.atelierpro.nl/nl/projects/169/clean-air-schools 
http://www.atelierpro.nl/nl/blog/169/dodelijke-stadslucht-verminderen-met-scholenbouw 
 
 
OVER DE NIEUWSBRIEF 
 
Dit is de 2de nieuwsbrief in deze vorm. De eerste gemist? Kijk dan op: 
http://www.vibavereniging.nl/wp-content/uploads/2014/05/VIBA-nieuwsbrief-14-01.pdf 
 
Elke 2de en 4de donderdag van de maand verschijnt deze nieuwsbrief 
over activiteiten van, voor en door VIBA-verenigingsleden. Ze vor-
men een soort springplank naar de website van de VIBA vereniging. 
Het doel is om leden te stimuleren ook actief deel te laten nemen aan 
de ontwikkeling van de website www.VIBAvereniging.nl en deze in 
hun omgeving meer onder de aandacht te brengen. 
 
Berichten over activiteiten buiten de VIBA, maar passend binnen de 
doelstelling en interessant voor VIBA-leden, worden beknopt vermeld 
met een link naar meer informatie. 
Leden worden opgeroepen om melding te maken van zaken die in de 
nieuwsbrief of op de website opgenomen kunnen worden. 
Stuur hiervoor - uiterlijk dinsdag voor verschijnen - een kort bericht 
(max. 100 woorden) met een link naar de redactie: 
Secretaris@VIBAvereniging.nl 
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