UITNODIGING EXCURSIE
Zaterdag 26 maart as. organiseert de Vereniging Kalkhennep Nederland een excursie met thema
“Na-isolatie met kalkhennep in bestaande gebouwen”.
Een krachtige toepassing van kalkhennep is het isoleren van bestaande gebouwen. Met name de
vochtregulerende eigenschap van kalkhennep komt hierin optimaal tot zijn recht.
Aan de hand van 3 verschillende projecten worden de voordelen van renoveren/na-isoleren met
kalkhennep uit de doeken gedaan.
Het programma van deze dag is intensief en afwisselend; speciaal voor deze gelegenheid worden extra’s
aangeboden: een blowerdoortest en een fotopresentatie.
Deze bijeenkomst is inbegrepen hapjes, lunch en consumpties.
Je bent van harte welkom je aan te melden voor deze excursie. Er is ook ruimte voor geïnteresseerden uit
je netwerk. Dus nodig die uit!
Aanmelden: email met onderwerp ‘Excursie 26 maart 2016’ naar kalkhennepnederland@gmail.com .
Telefonisch bereikbaar: Hans van der Vorst, 06 30967810.

PROGRAMMA
10.00u
Ontvangst op Oud Aa 36, Breukelen (parkeren carpool A1/overburen)
10.15u
Welkomstwoord door Hans van der Vorst, KHNL
Koffie, thee en een hapje
10.20u
Historie van de boerderij en de locatie door R. Gombault
10.30u
Toelichting op energieplan en renovatie door R. Gombault en Ron Stet
10.40u
Rondgang door het pand
11.00u
Eigenschappen/”facts and figures” van kalkhennep door Rens Borgers
11.05u
Blowerdoortest
11.30u
Vertrek naar Zevenhuizen, Dorpsstraat 173 (div. openbare parkeerplaatsen, druk!)
12.15u
Aankomst
Lunch met fotopresentatie door Elvee Stucwerk; “Stucwerk in de renovatie”
12.45u
Rondleiding en werkwijze op de bouwplaats
14.15u
Vertrek naar Rotterdam, Oostkousdijk 17b (betaald parkeren)
14.45u
Aankomst bij de “Werkplaats voor de Geest”
Bezichtiging monumentale kalkhennepmuur
15.15u
Toelichting door architect Guillem Colomer van COFO Architects (Engelstalig)
16.00u
Afsluiting met nazit, thee en hapjes
Het bezoek aan bouwplaatsen is op eigen risico.

BIJDRAGE DEELNEMERS
Leden
:
€12,50
Niet-leden:
€22,50
Betaling voor 24 maart op IBAN: NL 58 TRIO 0197 97 69 64 ten name van Kalkhennep Nederland onder
vermelding van “bijdrage excursie”. BIC code: TRIONL2U.
U reist met EIGEN VERVOER naar de verschillende locaties. Mocht u graag samen reizen kunt u zich bij ons
melden, dan proberen wij mensen aan elkaar te verbinden.
CONTACT
Voorzitter KHNL: Hans van der Vorst, 06 30967810

“de natuur als bouwleverancier”
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