KHNL – Verslag Natúúrlijk Hennep Event 2016
Hier volgt een inkijk in het laatste evenement van KHNL in 2016.
De opzet van het Natúúrlijk Hennep Event, 22 oktober j.l. bij Loods 570 in Deventer, blijkt een
interessante invulling te geven aan de platform functie van onze vereniging. Door de aandacht
breder te leggen naar andere toepassingen van industriële hennep komt de positie van de toepassing
van hennep als bouwmateriaal nóg beter tot zijn recht. Het circulaire karakter van kalkhennep is
exemplarisch voor de macro-ecologisch ontwikkeling die noodzakelijk is om klimaatveranderingen
een halt toe te roepen. In samenwerking met de natuur.
Het beeld wat Ralf van Tongeren van PlatforM3 architecten in zijn presentatie op het Natúúrlijk
Hennep Event toonde, laat in één opslag zien hoe die grootschalige cyclus werkt.

Circulair vs. eindig

Ook op bijzonder kleine schaal ziet de hennepplant er boeiend uit. Onder de microscoop bekeken
verraad de industriële hennepplant hoe die zijn kwaliteiten als vochtregulator uitoefent.
Voor het optimaal transporteren en opslaan van vocht gebruikt de plant een ingenieus poriënsysteem waarvoor verbindingen van verschillende grootte tussen de cellen verantwoordelijk zijn.

De poriën structuur in het hennephout laat de hygroscopische kwaliteiten van kalkhennep zien
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De architect niet aan de top, maar er midden in; ego vs. eco

De volledige presentatie is op te vragen bij Ralf van Tongeren, vantongeren@platform-m3.nl.
Dirk van Impe van IsoHemp Nederland toont op handige wijze hoe je met kalkhennep bouwblokken
op eenvoudige wijze een muur kan stapelen.

Iedereen kan het!

Blokken tegen een houten constructie

Dirk van Impe weet naast een praktische invulling ook een breed en diepgaand relaas te vertellen
over de toepassingen en eigenschappen van kalkhennep.
Zijn volledige presentatie is op te vragen: dvi@isohemp.nl
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Rens Borgers, Ecobouw Salland en Kalkhennep Nederland sluit het programma af met een
overzichtspresentatie van projecten in Nederland die zijn gerealiseerd of nog in uitvoering.
Dat blijkt tot ieders verrassing al een respectabel aantal te zijn!
Een uitstalling van Michel Bogert van Hempie laat zien wat voor nuttige en lekkere toepassingen
met hennep te maken zijn.

Thee, zaden, olie, verzorging, textiel van Hempie

Dankzij de culinaire creativiteit van Michel kunnen de deelnemers genieten van een aantal heerlijke
hennephapjes.
Met wat heerlijk gezonde hennepproducten in de tas keren de aanwezigen weer huiswaarts.
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