UITNODIGING KALKHENNEP EVENT
Zaterdagmiddag 22 oktober organiseert Kalkhennep Nederland een kennis-event omtrent kalkhennep.
Wij van KHNL zijn erg enthousiast over de kwaliteiten die kalkhennep als bouwmateriaal biedt.
Bovenop deze mooie bouwfysische eigenschappen heeft kalkhennep een gunstige CO2-balans.
Gaan we energieneutraal of CO2-neutraal bouwen?
Om de klimaatdoelen te halen ligt de focus sterk op de energieprestatie van de bouwmaterialen en
amper op de productie-energie (CO2-inhoud).
Als je (kalk)hennep dan ook op een groter schaalniveau bekijkt wordt het nóg interessanter.
We maken u daar graag deelgenoot van.
De insteek is deze middag heel breed en zowel van theoretische als van praktische aard.
Architect Ralf van Tongeren van PlatforM3 Architecten neemt ons mee in de wereld van de
duurzaamheidsconcepten en laat zien welke rol kalkhennep daarin speelt. Kalkhennep, het
bouwmateriaal van de toekomst?
Voor bouwers die overwegen om kalkhennep te gaan toepassen laten we deze middag zien hoe
kalkhennep als “droge bouwmethode” in de bouwpraktijk wordt toegepast; Dirk van Impe van IsoHemp
Nederland laat zien hoe je kalkhennepblokken verlijmt, verwerkt en bewerkt.
Er wordt momenteel op verschillende plaatsen gebouwd met kalkhennep. Rens Borgers van EcoBouw
Salland neemt ons aan de hand van een diapresentatie mee naar deze kalkhennepprojecten.
Deze middag zijn er tevens verschillende ondernemers aanwezig die producten op basis van hennep in
kraampjes presenteren.
U bent van harte welkom op deze kennismiddag.
De bijeenkomst is voor leden gratis (vrijwillige bijdrage welkom!)
Niet leden vragen we €10,00. Deelname is gratis bij aanmelding voor een lidmaatschap van KHNL.
Aanmelden: email met onderwerp ‘Kennismiddag 22 oktober’ naar kalkhennepnederland@gmail.com .

PROGRAMMA
12.30u
13.00u
13.05u
14.00u
14.30u
15.00u
15.30u
16.00u

Inloop bij Architecten_Lab
Welkom door Hans van der Vorst
Lezing “Kalkhennep, het bouwmateriaal van de toekomst?” door Ralf van Tongeren
Demonstratie kalkhennep blokken
Lezing “Kalkhennepblokken” door Dirk van Impe
Demonstratie kalkhennep blokken
Diapresentatie “Kalkhennepprojecten” door Rens Borgers
Afsluiting met aansluitende borrel

U reist met EIGEN VERVOER. Mocht u graag samen reizen kunt u zich bij ons melden, dan proberen wij
mensen aan elkaar te verbinden.
CONTACTGEGEVENS
Voorzitter KHNL: Hans van der Vorst, 06 30967810
Adres : Architecten_Lab in Loods 570, Oostzeestraat 2, 7411MD Deventer
Tel. 06 50237004
Parkeren: Scheepvaartstraat 1, Deventer

“de natuur als bouwleverancier”

05.09.2016 A

www.kalkhennepnederland.nl

kalkhennepnederland@gmail.com

Pagina 1 van 1

