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Stichting Agrodome

Stichting Robinia geeft vanaf 2008 vanuit Agrodome informatie over hernieuwbare
bouwstoffen. De afgelopen periode was de belangstelling voor het project groot,
ook vanuit Europa. Daarom is de bouwvoorlichting sinds 2010 ondergebracht in een
nieuwe stichting met de toepasselijke naam: Stichting Agrodome. Stichting Robinia
houdt zich weer vooral bezig met de specifiek aan hout en bos gerelateerde onderwerpen.

Stichting Robinia en het
etalageproject Agrodome
Na de oplevering van het project Agrodome heeft de Stichting Robinia in een van
de woningen haar kantoor gevestigd. Deze
woning is tevens het informatiecentrum
voor bio-based materialen zoals hout, vlas,
leemstuc etc.
Stichting Robinia voelt zich thuis in dit
project. Het laat (echt) mogelijkheden en
toepassingen van Europees houtgebruik
zien. Tevens legt het project een natuurlijke
link met andere grondstoffen uit de landen bosbouw. Nieuwe technieken of inzichten komen het beste tot bloei als zij in de
praktijk worden toegepast. Zulke stappen
zijn nodig om ontwikkelingen verder op
gang te brengen.

Pers en bezoek
Het etalageproject kreeg tijdens de opening veel belangstelling uit de vakwereld,
de lokale pers en nationale media.
Ook in de periode daarna zijn er regelmatig berichten en artikelen verschenen
in de vakpers over dit unieke project. Na
de opening zijn we gestart met openstelling op zaterdagen, gecombineerd met
de mogelijkheid voor groepsbezoek op
andere dagen. Dit heeft ervoor gezorgd
dat veel particulieren, studenten en marktpartijen kennis hebben kunnen maken met
het project.

Voorlichting naar Stichting
Agrodome
De belangstelling voor het project was zo
groot dat de Stichting Robinia deze heeft
overgedaan aan de vanuit het project
opgerichte Stichting Agrodome.
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Stichting Agrod me
van bos naar bio based bouwen
Stichting Agrodome is een ideële particu
liere stichting die de milieu- en klimaateffecten van de bouwproductie terug wil
dringen. Milieuwinst kan worden behaald
door gangbare bouwmaterialen te vervangen door andere materialen. Stichting
Agrodome richt zich met name op materialen die oneindig beschikbaar zijn. Ook op
de langere termijn.
Stichting Agrodome gaat ook op andere
plekken in Nederland etalageprojecten en
tentoonstellingen ontwikkelen.

Voorlichting project Agrodome
Stichting Agrodome geeft informatie en
voorlichting over bio-based bouwmaterialen. Hiervoor is de locatie op de Veerstraat
zeer geschikt. Belangstellenden zijn welkom op open dagen, afgesproken groepsbezoeken of workshops.

innovation centre for bio based building

Innovatie
Het ontwikkelen en verbeteren van bio
based bouwmaterialen is een belangrijke
doelstelling van Stichting Agrodome. In
feite staat de bio based economy nog in de
kinderschoenen. Het opsporen van kennislacunes en het verbinden van bestaande
kennis zijn kernactiviteiten. Hiervoor is het
Europese project CAP’EM een belangrijke
pijler (zie pg 8/9).

Informatie digitaal op
www.agrodome.nl
Om de informatie zo actueel mogelijk te
houden en de toegankelijkheid optimaal,
zal Stichting Agrodome vooral gebruik
gaan maken van de website als communicatie en naslagmiddel. Bovendien
voorkomen wij op deze wijze een stroom
aan folders en rapporten die in korte tijd
verouderen.

Contactgegevens
Stichting Agrodome
Veerstraat 122
0317  427 570 of info@agrodome.nl
Op dit adres blijft ook de Stichting Robinia
bereikbaar voor vragen en informatie over
bos(aanleg) en houtproducten.

Wageningen UR onderzoek in praktijk
Wageningen Universiteit wil een bijdrage leveren aan het oplossen van de grote
vraagstukken van deze tijd, zoals de beschikbaarheid van voldoende en gezond
voedsel, met klimaatsveranderingen omgaan en ontwikkelen van een duurzame energie- en grondstofvoorziening. Wageningen Universiteit staat op vele fronten aan de
internationale top en committeert zich aan het streven om de positie van Nederland
als competitieve en innovatieve speler op de wereldmarkt verder te versterken. De
missie van WUR is:

To explore the potential of nature
to improve the quality of life.

Dakpannen en goot van lariks

Vlas als isolatie, ook fijn om te verwerken voor

Schelpkalk als buitenafwerking in plaats van

de bouwers

mergel (mergel raakt op, schelplagen groeien
aan)

Daarin past het Agrodome bouwproject,
waarin de DuBo voorbeeldwoningen
werden gerealiseerd, die zo veel mogelijk
zijn samengesteld uit verbouwbare producten. Hiermee worden hernieuwbare
grondstoffen als hout en landbouwproducten bedoeld, die bijvoorkeur lokaal, maar
vooral ook duurzaam zijn te produceren.
Wageningen UR heeft een brede kennis
van deze grondstoffen en hun productiewijze en ervaring met innovatief onderzoek
naar nieuwe materialen. Dit project waarbij duurzaam geproduceerde bouwstoffen worden gebruikt had als tweeledig
doel: toepassingsmogelijkheden zichtbaar
maken in bouw, beheer en onderhoud; en
het vergroten van kennis voor duurzame
bouwprojecten.

Het project beoogt een brede uitstraling te
krijgen, heeft waarmogelijk gezocht naar
vernieuwende concepten: niet alleen door
materiaalkeuze, maar ook door architectuur en woonbeleving. De woningen moesten duurzaamheid uitstralen: duurzame
productie, duurzaam bouwen, duurzaam
wonen en duurzaam onderhoud. De
woning als organisch onderdeel van een
duurzaam ecologisch systeem.
Om de doelstellingen te realiseren werden
keuzes gemaakt uit uiteenlopende materialen en grondstoffen. De materiaalkeuze
was bepalend voor een deel van de constructiemethodiek en vormvrijheid in het
ontwerp. De materiaalkeuze viel voor een
groot deel op bestaande commerciële
producten met een goede milieuprestatie,
omdat veel alternatieve en experimentele
materialen niet op voldoende schaal te

produceren waren. Het bleek moeilijk om
belangstellende producenten te vinden
om nieuwe producten te vervaardigen.
Een uitgebreide en kritische milieuprestatie
analyse werd opgesteld van de verschillende bouwsystemen en deeloplossingen
(LCA=levenscyclusanalyse). Daaruit bleek
met name de keuze voor de fundering van
schuimbeton het zwaarst te wegen in de
totale milieuprestatie van deze demonstratie woningen. Meer onderzoek naar alternatieve bouwsystemen en verduurzamingmethoden voor hout en vezelproducten zijn
hiervoor noodzakelijk.

Contactgegevens
Agrotechnology and Food Sciences Group
WUR
Dr. Jan E.G. van Dam
Jan.vandam@wur.nl
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De Woningstichting
ervaring MET met bouwinnovaties
Zorg voor het milieu is één van de speerpunten in het beleid van de Woningstichting. Dit
uit zich onder meer in een zorgvuldige keuze van bouwmaterialen zowel bij nieuwbouw
als bij het onderhoud van de woningen. Naast het zorgen voor effectief milieugebruik
in bestaande woningbouw en bij nieuwbouw, vindt de Woningstichting het ook
belangrijk een bijdrage te leveren aan innovatieve projecten op dit gebied. Het project
‘zonnewoningen’ aan de Veerweg is een voorbeeld van milieuvriendelijk bouwen. Bij de
bouw zijn zoveel mogelijk duurzame en minder milieubelastende materialen gebruikt.

Duurzaam

wonen in Wageningen

www.dewoningstichting.nl

Duurzaam bouwen is natuurlijk meer dan besparing van energie en hergebruik
van bouwmaterialen. Het gaat ook om beter gebruik van hernieuwbare
grondstoffen. Het project Agrodome is hier een voorbeeld van.

Waarom
In het milieubeleidsplan staat omschreven,
dat de Woningstichting een demonstratieproject wilde opzetten gebaseerd op
hernieuwbare grondstoffen gecombineerd
met door de WUR ontwikkelde kennis
op dit gebied. Zo zou er een typische
Wageningse milieuwoning kunnen ontstaan. De match was snel gemaakt, toen
de Woningstichting een tijd later werd
benaderd door Onderzoeksinstituut Agro
Technologisch Onderzoek (ATO), dat op
zoek was naar een concreet bouwproject
op dit gebied!
De Woningstichting startte met dit project,
om zich te onderscheiden op het gebied
van milieu van andere woningcorporaties
en projectontwikkelaars. Met dit experiment

tonen ze aan, dat bij de woningbouw veel
hernieuwbare (verbouwbare) grondstoffen
toepasbaar zijn. Doel is te laten zien dat
een woningcorporatie duurzaam bouwen
in vergaande mate kan toepassen en
dat duurzaam wonen (met herbouwbare
materialen uit de regio) gezond en goed
mogelijk is.

Voorbeeld
De Woningstichting wil met Agrodome
haar kennis over milieuvriendelijk bouwen
vergroten. Door informatieverstrekking en
voorlichting levert de Woningstichting een
aandeel aan de ontwikkeling van nieuwe
bouwmethoden, waarbij minder eindige
bouwstoffen en meer hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt. Ze willen een
voorbeeld geven van verantwoord omgaan

met het milieu in bouwen en beheren
van woningen, niet alleen op energetisch
gebied, maar ook bij de keuze van bouwmaterialen en bouwsystemen.

Vervolg
Op dit moment is de Woningstichting
bezig met het formuleren van haar nieuwe
milieubeleidsplan. Hierin is een van de
speerpunten een bijdrage leveren aan
innovatieve projecten op milieugebied.

Informatie
Contactpersoon bij de Woningstichting is
Richard Coenen, manager Vastgoed
telefoonnummer 0317 471 600.

Agrodome gebouwd met behoud van de natuur.

Onthulling van het informatiebord tijdens
de opening door directeur Lex Janssen
van de Woningstichting en Stella Efdé,
Wethouder gemeente Wageningen
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Gemeente Wageningen
en Duurzaamheid
De gemeente Wageningen heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te worden.
Duurzaam bouwen vormt daar een belangrijk onderdeel van.
De gemeente geeft waar mogelijk zelf
het goede voorbeeld. Dat geldt voor
de gemeentelijke gebouwen, maar ook
bijvoorbeeld voor de openbare verlichting
en de verkeersregelinstallaties. Er wordt
zo energiezuinig mogelijk gewerkt, groene
stroom gebruikt en zo duurzaam mogelijk ingekocht. Daarnaast stimuleert de
gemeente, dat de bestaande woningen en
gebouwen in Wageningen zo energiezuinig mogelijk worden gemaakt. Gestreefd
wordt naar een zo hoog mogelijk energielabel (de range gaat van G naar label A).
Hiervoor werkt de gemeente samen met de
woningcorporaties en gebruikt de landelijke stimuleringsmaatregelen, waardoor
de woningverbeteringen voor de bewoners
kostenneutraal gerealiseerd kunnen worden.
Ook bij nieuwbouw streeft de gemeente
naar een zo laag mogelijk energiegebruik
en toepassing van duurzame energie.
Woningen kunnen zelfs netto-energieleveranciers worden in plaats van netto-energievragers. Dat is in principe al mogelijk
en wordt waarschijnlijk in de toekomst
steeds aantrekkelijker. Denk aan de mogelijkheden van optimale isolatie, gebruik
van de zon, warmtepompen en nieuwe
ontwikkelingen als Hre-ketels en flexibele
zonnecellen.

Samenwerking als sleutel voor
succes
Behalve met de woningcorporaties is ook
samenwerking met Wageningen UR en
andere bedrijven en instellingen in Wageningen van groot belang. Dit is in het project Agrodome mooi samengekomen. De
gemeente Wageningen heeft als inbreng
de grond ter beschikking gesteld. Verder
heeft de gemeente meegewerkt aan het
verlenen van vergunningen.

Agrodome gezien vanaf de Grebbedijk, zomer 2009

Vervolg
De gemeente Wageningen wil zelf een
klimaatneutrale organisatie worden. Ook
andere bedrijven en instellingen willen zich
daar mogelijk bij aansluiten. In samenwerking kunnen er projecten worden opgezet,
die tot veel CO2-reductie leiden en tegelijk
tot innovatie, werkgelegenheid en energiekostenbesparing leiden. Door middel
van samenwerking tussen diverse partners
is Wageningen op deze manier toegerust
voor de toekomst. Agrodome speelt daarbij een rol in de voorlichting.

Gemeente als grondeigenaar
Doordat in dit geval de gemeente de
grondeigenaar was, kon er in samenspraak met de partners van het project
een hoge mate van duurzaamheid worden gerealiseerd. In gevallen waar de
gemeente geen eigenaar is, komt dit vaak
moeizamer tot stand, doordat dan de
afhankelijkheid van de goede wil van de
projectontwikkelaar groot is. Duurzaam
bouwen is namelijk geen wettelijke plicht.
Twee andere duurzame projecten in

Ervaringen tijdens bouw(proces)
Een project als dit met veel verschillende
partners vraagt altijd wat meer overleg.
Het voordeel is wel dat je elkaar goed
leert kennen met zo´n concreet project
en dat geeft een basis voor de toekomst.
Verder lag het project ook nog in een
gecompliceerd gebied (aan de voet van
de Grebbedijk en een lichte bodemvervuiling). Dat gaf ook extra complicaties
bij het ontwerp en de uitvoering van het
project.

Wageningen.
Het nieuwe kantoor van Het Nederlands
Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).
Kantoren en sportaccomodatie de Vlinder

Nadere informatie
Team Beleid Ruimte
Mevrouw I. Botman
Tel. 0317-492921
e-mail: ine.botman@wageningen.nl
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Tot het definitief ontwerp werkten wij
samen. Daarna verzorgden wij de bouwaanvraag en werktekeningen. In het bouwteam met aannemer van Swaay hebben we
het project tot een mooi einde gebracht.
Het gehele bouwteam van opdrachtgever
in de persoon van Jeroen van Tol, WUR in
de persoon van Jan van Dam en aannemer van Swaay in de persoon van Arnold
van Swaay met zijn medewerkers, was
erg gemotiveerd om zoveel mogelijk agro
materialen toe te passen en daar hun nek
voor uit te steken.
Bijzonder is dat de aannemer zijn bouwvakkers alles heeft laten voorbereiden en
maken in zijn werkplaats en dat diezelfde
bouwvakkers alles op de bouw monteerden en afwerkten met veel liefde voor het
vak.

Archi Service

Mooi gedetailleerde zijgevel

De ervaringen van Agrodome zitten al in
onze volgende projecten en dragen bij
aan gezonde gebouwen met een minimale
milieubelasting door herwinbare materialen toe te passen, die zo min mogelijk zijn
bewerkt.

kennis in Een Bijzonder ontwerp
Buro Archi Service is een architectenbureau werkzaam op het gebied van
renovatie, restauratie en nieuwbouw. Naast puur bouw - biologische projecten
worden ook “gewone” opdrachten zoveel mogelijk bio - ecologisch ingebed.
Inspraak, bewoners participatie, zelfbouw
en ontwikkeling van mens en milieuvriendelijke bouwprocessen zijn vervlochten
met de opdrachten. In het belang van
een gezonde huisvesting is het een maatschappelijke plicht om bio - ecologische
principes en ideeën gezamenlijk uit te dragen en vorm te geven. Wij streven ernaar
dit in samenwerking met zoveel mogelijk
disciplines een breder draagvlak te geven.
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Door een uitgebreid netwerk van ecologische collega’s en adviseurs zijn wij als
bureau in staat tot integrale projecten.
Indien nodig wordt het juiste team van
deskundigen samengesteld, passend bij de
opdracht.
Tijdens de architectenselectie bleven Tjerk
Reijenga van voormalig BEAR architecten
en Archi Service bv Renz Pijnenborgh over,
wij hebben voorgesteld om ons beider
expertise voor dit project in te zetten.

Bijzonder, binnentuinen of patio's onder glas

Contactgegevens
Archi Service bv
Renz Pijnenborgh
Hooipolder 18
5235 VM ’s-Hertogenbosch
073 641 5709
www.archiservice.nl

Bouwbedrijf van Swaay
voorbeeldige duurzaMe bouw

“Duurzaam bouwen is de toekomst”.
Het was dan ook een zeer logische beslissing, om als Wageningse
aannemer deel te nemen aan dit prachtige project.
Geheel onbekend is Bouwbedrijf van
Swaay niet met dit fenomeen. Verderop
aan de Veerweg realiseerden wij “De zonnewoningen”, alsmede de ontwikkeling van
sportcomplex “de Vlinder” in Wageningen.
De vier Agrodome – woningen zijn zoveel
mogelijk gebouwd met hernieuwbare
bouwstoffen uit de land- en bosbouw
en andere herbouwbare producten. Dat
maakte de praktische uitvoerbaarheid
een belangrijke dimensie en uitdaging bij
dit soort projecten. We zijn er uiteindelijk
gezamenlijk goed in geslaagd om een
juiste keuze te maken uit de veelheid aan
materialen, die de revue gepasseerd zijn.
Terwijl de schuimbeton fundering werd
gemaakt, vond in onze werkplaats de
vervaardiging van de prefab houtskeletwanden plaats. De isolatie in de vorm van
vlaswol was vernieuwend en werkte bijzonder prettig.

Na de wanden plaatsten we de prefab
massieve dakplaten van Finn forest, hetgeen een prachtig aanzicht geeft. Het
frame was zo goed als af door de kozijnen
te plaatsen van inlands Douglas onder FSC
keurmerk, die wij tevens in onze eigen timmerwerkplaats hadden gemaakt.
De bekleding werd er vervolgens op
aangebracht: Pavatex isolatie bestaande
uit houtsnippers vormt de buitenschil. De
afwerking is tot stand gekomen met de
Stichting Waddenland en Stukadoorsbedrijf
Brogerius. Er is gekozen voor een schelpenstuc, die een prima link naar de natuur
vormt.
Het dak achter is bekleed met vetplanten
(sedum). Dit trekt als het ware de uiterwaarden door over de woningen heen. Het
dak aan de voorzijde is bedekt met lariks
leien.

Het hout voor de kozijnen is afkomstig van
Staatsbosbeheer.

De goten geven de élégance aan van
het dak. Prachtig “uitgeholde boomstammen” zijn aan de gevel gehangen, met de
vezeldraad in de waterrichting om houtrot
jarenlang te voorkomen.
Binnen zijn de woningen voornamelijk
afgewerkt met Fermacell platen. Dit zijn
gipsvezelplaten die op hun beurt weer vlak
gemaakt zijn met leemverf.
De leemverf heeft als groot voordeel, dat
het vocht regulerend is en dat de personen
in de woning zich er heel prettig bij voelen.

De bouwlocatie

Een aantal van de gebruikte materialen
gaan we in de toekomst vaker toepassen.
Wij kijken terug op een, voor alle partijen,
zeer leerzame en prettige samenwerking.
Natuurlijk zijn wij bereikbaar voor toelichting op duurzaam bouwen en inhoudelijke
vragen aangaande dit project. Neemt u
gerust telefonisch contact met ons op
0317-425025 en vraag naar Peter
Meeuwisz.

Plafond van masief hout
wordt geplaatst.

Arnold van Swaay
Directeur
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CAP’EM
Ecologische bouwmaterialen ontwikkelen en promoten
Het CAP’EM (Cycle Assessment Procedure for Eco-Materials)-project is een Noordwest
Europees programma voor het bevorderen van de productie, verspreiding en het
gebruik van ecologische bouwmaterialen. In CAP’EM wordt de expertise vanuit 5 landen samen gebracht. Stichting Agrodome is de Nederlandse partner in dit project. De
provincie Gelderland is één van de ondersteuners en samenwerkingspartners in dit
project.

Waarom CAP’EM
Ecologische bouwmaterialen leveren een
effectieve en blijvende oplossing voor de
milieuproblemen in de bouwsector. Het
kan in de praktijk moeilijk zijn te bepalen of een bouwmateriaal ecologisch is
omdat deze materialen zelden een door
de industrie erkende certificering hebben.
Hierdoor is het lastig hun prestaties op
milieugebied te vergelijken met de traditionele bouwmaterialen. Dit blokkeert de
marktontwikkeling van ecologische bouwmaterialen.
Daarom is het noodzakelijk om een
betrouwbaar beoordelingsinstrument te
ontwikkelen, dat:
• een eenduidige definitie geeft van
ecologische bouwmaterialen en ze
beschrijft in herkenbare taal;
• een degelijke kennisbank ontwikkelt
ten behoeve van fabrikanten;
• de blijvende integratie van ecologische
bouwmaterialen in de markt van
conventionele bouwmaterialen
ondersteunt.
De doelstellingen van CAP’EM zijn:
1. 	Het ontwikkelen van een
gemeenschappelijke methode voor het
opstellen van een levenscyclusanalyse,
ten behoeve van het beoordelen van
de milieu- en gezondheidseffecten van
bouwmaterialen.
2. 	Het beoordelen en classificeren van
een reeks materialen volgens deze
nieuwe methode.
3. 	Eindgebruikers in staat stellen
de sterke en zwakke punten van
deze materialen te vergelijken, en
technische en commerciële informatie
te ontwikkelen voor de markt.
4. 	Het verspreiden van de
beoordelingsresultaten van de
geselecteerde bouwmaterialen.



Het project brengt de deskundigheid van
partnerorganisaties uit heel NoordwestEuropa samen:
• Frankrijk: CD2E, Fédération Nord des
SCOP BTP en Globe 21
• België: VIBE. Green Building Cluster
• Duitsland: Handwerkskammer
Münster (HWK)
• Nederland: Stichting Agrodome
• Groot-Brittannië: Association of
Community Rail Partnerships (ACORP),
Business Support Kent (BSK) en
Greenspec

CAP’EM onderdelen
Gemeenschappelijke
methodologie

Ecologische bouwmaterialen definiëren.
Hun ecologische verdiensten beoordelen.

Kennis- en demonstratiecentra

Toepassingen van ecologische materialen tonen.
Informatie over hun technische prestaties verzamelen.

Informatieknooppunt
voor eco-materialen

Website, casestudies, nieuwe producten,
opleidingen, workshops, events…

ICdubo in Rotterdam, een van de locaties waar CAP'EM wordt gepresenteerd (www.icdubo.nl)
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Agrod me
Definitie
De CAP’EM partners hanteren de volgende
definitie van ecologisch bouwmateriaal:
“Een ecologisch bouwmateriaal of product
is een materiaal of product zonder zware
negatieve milieugevolgen en zonder
negatieve impact op de gezondheid.”
Kenmerken zijn met name:
• (bijna) onuitputtelijke of opnieuw
groeiende natuurlijke grondstoffen
• geen of minimum aan chemische
additieven
• geen zware negatieve milieu-impact
• geen negatieve impact op de
gezondheid
• geen petrochemische of synthetische
bestanddelen

De test- en ontwikkelfase is gestart met
30 materialen. In de loop van het project
wordt dit verder uitgebreid tot circa 150
materialen. Daarna zal de database verder
groeien met producten. Bouwmaterialen
als vlas en hennep voor isolatie, diverse
platen zoals Ecoboard en Panterra, houtproducten, muurelementen, dakbedekkingen en natuurverven zijn te vinden in de
database.

Ecologische materialen beoordeeld
Een van de belangrijkste resultaten van
CAP’EM zal een openbaar toegankelijke
beoordelingsmethode voor ecologische
bouwmaterialen worden. In de methode
worden elementen uit beoordelingswijzen
gecombineerd die momenteel in heel
Noordwest Europa worden toegepast. Het
doel is een gemeenschappelijk gedragen
en geharmoniseerde beoordelingsprocedure, gestructureerd rond een LCA.

Overleg met partnerorganisaties

Expositiecentra
Naast het beoordelen van materialen is het
bevorderen van de toepassing uiteraard
erg belangrijk. Het CAP’EM project creëert
hiervoor een netwerk van expositiecentra
met vestigingen in het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk, België, Nederland en Duitsland.
De centra worden door alle projectpartners
in de eigen regio opgericht, meestal binnen de context van een significant nieuwbouw- of renovatieproject waarbij ecologische bouwtechnieken worden gebruikt.
Elk centrum heeft een “showroom” gewijd
aan leren, begrijpen en het verbeteren van
vaardigheden. De centra stellen eindgebruikers en bouwprofessionals in staat te
leren over de nieuwste ecologische bouwmaterialen en de toepassingen van deze
materialen in de praktijk.

Agrod me
De database geeft van al die materialen
aan wat hun impact is op het gebied van
CO2, afval, gezondheidsrisico’s en uitputting van grondstoffen.

Wat is een LCA?

Innovatieprojecten
Agrod me om de p roductie,

Een Levenscyclusbeoordeling (LCA) is
een beoordeling van de milieu-impact
van een product, proces of dienst, vanaf
de winning tot en met de verwijdering,
d.w.z. over de hele levenscyclus. De
effecten op het milieu kunnen gunstig
of ongunstig zijn, en omvatten ook de
effecten op de menselijke gezondheid.
Deze effecten staan ook bekend als de
‘ecologische voetafdruk’ van een product of dienst.

verspreiding en het gebruik van b io based
bouwmaterialen te bevorderen.

innovation centre for bio based building
innovation centre for bio based building

CAP’EM in Nederland

Bij een LCA gaat het om het verzamelen
en beoordelen van de kwantitatieve data
op de input en output van materiaal,
energie en afvalstromen die verbonden
zijn met de hele levenscyclus van een
product, zodat de milieueffecten kunnen
worden bepaald.

In Nederland komen expositiecentra in
Agrodome, Wageningen; Innovatiecentrum
Duurzaam Bouwen (ICdubo), Rotterdam en
een nog nader te ontwikkelen extra locatie
in Gelderland.

Muur- en dakelement tentoongesteld in Lille

innovation centre for bio based building
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De rol van Europese houtsoorten
bij duurzaam inkopen
Kastanje, Robinia, Eiken, Lariks, en Douglas zijn stuk voor stuk prima houtsoorten die
al eeuwen lang in Nederland, en in onze omringende landen worden toegepast. Nu
het duurzaam inkopen in Nederland grootschalig wordt ingevoerd blijkt dat traditionele houtsoorten en bouwmethoden hoog scoren.

Inleiding
De rijksoverheid stimuleert samen met de
medeoverheden de markt voor duurzame
producten door het goede voorbeeld te
geven en zelf duurzame producten te
kopen. Jaarlijks besteden de gezamenlijke
overheden (Rijk, provincies, gemeenten
en waterschappen) meer dan 50 miljard
euro aan de inkoop van goederen, werken
en diensten. Nu de overheden duurzaam
inkopen, krijgt de markt voor duurzame
producten een stevige impuls. De overheden hebben zichzelf duidelijke doelen
gesteld: de rijksoverheid wil in 2010
voor 100 procent duurzaam inkopen. De
gemeenten streven naar 75 procent in
2010 en 100 procent in 2015. Provincies
en waterschappen hebben minimaal 50
procent in 2010 als doel gesteld en zijn in
gesprek over verhoging.
Nederland heeft langjarige ervaring met
het gebruik van Europese houtsoorten. Pas
in de jaren zeventig heeft het gebruik van
tropische houtsoorten massaal zijn intrede
gedaan. Echt noodzakelijk is het gebruik
van tropisch hardhout voor buitentoepassingen niet. Er zijn tegenwoordig nieuwe
verbindingstechnieken en milieuvriendelijke
houtbeschermingsmiddelen waardoor
het gebruik van Europese houtsoorten
voor langdurige toepassingen heel goed
mogelijk is. Vanuit duurzaam inkopen is dit
ook een stuk beter, omdat het nogal wat
energie vraagt om tropisch hardhout naar
Nederland te transporteren.
Inlands hout (zoals lariks, Douglas en
Eikenhout) heeft zeer veel toepassingsmogelijkheden. Op steeds meer plaatsen
wordt hout toegepast voor de bouw van
buitenverblijven, recreatie-woningen, bruggen en geluidschermen. Voorbeelden zijn:
dierentuinen zoals de Apenheul, Blijdorp,
en het Gaiapark (Kerkrade) daar zijn
spectaculaire objecten met Europees hout
gerealiseerd die ook mooi zijn om te zien.
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Een ander praktisch voorbeeld is de houtloods die enkele jaren gelden door Van
Vliet in Langbroek is gebouwd. Een prachtig bouwwerk waar vooral Europees hout
in verwerkt is.
Ook Staatsbosbeheer gebruikt voor haar
objecten (educatiecentra, opslagruimten
etc) voornamelijk hout uit eigen bossen.
Bijkomend voordeel is dat hiermee ook
het vakmanschap van bouwen met hout in
Nederland door timmerlieden in opleiding
weer nieuw leven ingeblazen wordt.

Bijvoorbeeld Van Vliet Kastanjehout
Van Vliet Kastanjehout heeft al een kwart
eeuw ervaring met levering en toepassing
van kastanjehout. Het bedrijf is de grondlegger van de import van Kastanjehout in
Nederland. In 1993 is de import gestart
direct vanuit vaste leveranciers in Frankrijk
en Engeland. Het materiaal wordt met
eigen vrachtwagens in Nederland, België
en een deel van Duitsland ‘right in time’
geleverd. Daarnaast heeft het bedrijf een
netwerk van zagerijen in binnen- en buitenland voor de productie van houtsoorten
op maat. De laatste jaren legt Van Vliet
Het Gaiapark (Kerkrade),

zich toe op het geven van advies en leveren van europees hout. Daarnaast zijn er
goede contacten met ontwerpers en aannemersbedrijven opgebouwd die complete
projecten kunnen ontwerpen en realiseren.
Ook levert Van Vliet kennisoverdracht op
maat. Bijvoorbeeld het ondersteunen van
een eigen werkploeg bij het plaatsen en
onderhouden van hekwerken.

Duurzaam inkopen van
kastanjehout
Kastanjehout heeft niet alleen een goede
duurzaamheid maar wordt ook duurzaam
geproduceerd zo blijkt uit de tabel uit
het ‘Eindrapport duurzaam houtgebruik
in leefmilieu- en infrastructuursector van
WWF Belgium vzw/asbl’. In vergelijking
met andere houtsoorten vraagt kastanjehout maar circa 1/3 -1/9 deel van de
energie die andere houtsoorten vragen
bij het transport en de modificatie. Als de
natuurlijke duurzaamheid van kastanjehout
hier nog bij betrokken zou worden zal de
score nog gunstiger uitvallen omdat uit
de praktijk bekend is dat kastanjehouten
palen onbehandeld circa 10 - 20 jaar
mee gaan, afhankelijk van de dikte en de
toepassing.

Massaranduba uit Amazone 0.172

1.21

0.473

0.559

0.030

1.412

PlatoWood uit Nederland

0.151

0.135

0.286

VisorWood uit Noorwegen

0.172

0.879

1.051

(MJ/kg hout)

Totaal

Proces

Drogen

Totaal energieverbruik

0.086

port

Kastanje uit Limoges

of

port bos- zagerij/

gemodificeerd type

Houtsoort

Energieverbruik trans-

(MJ/kg hout)

port over zee

(MJ/kg hout)
Energieverbruik trans-

Modificatie

Energieverbruik trans-

Transport

Totaal

Energieverbruik voor aantal houtsoorten of gemodificeerde producten

0.559
1.412
2.63

0.79

2.80

3.086

3.42

4.476

Gebaseerd op: Eindrapport duurzaam houtgebruik in leefmilieu- en infrastructuursector WWF
Belgium 2005

Certificatie Duurzaam
geproduceerd kastanjehout
Kastanjehouten hekwerk is leverbaar met
een PEFC certificaat en sinds kort ook
met het FSC certificaat. Onlangs heeft de
Engelse leverancier van kastanjehout als
eerste het FSC certificaat ontvangen van
Control Union. Deze leverancier die ook
landgoedeigenaar en natuurliefhebber is,
heeft duizenden hectare land in beheer
en wil dit duurzaam beheren. Als een
goed rentmeester kiest hij voor duurzaam
ondernemen en brengt producten met een
toegevoegde waarde op de markt. Goed
beheer van kastanjehakhoutbossen is niet
alleen een must voor de natuur maar ook
voor een economische bedrijfsvoering.
Om elk jaar te kunnen oogsten zijn de
gebieden in percelen verdeeld die om de
ca. 15 – 20 jaar geoogst worden. Voor de
flora en fauna heeft dit als voordeel dat er
gedurende deze periode geen werkzaamheden worden verricht. Na het kappen van

een perceel ontstaat er nieuwe flora en
fauna waarbij pioniersoorten weer volop
kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Houtgebruik heeft toekomst
Voor jonge en meer ervaren houtgebruikers liggen er kansen om iets goeds te
doen met hout uit onze eigen (Europese)
bossen. Veel opdrachtnemers zijn al bezig
of moeten binnenkort overgaan op Duurzaam Inkopen. AgentschapNL ondersteunt
opdrachtgevers bij het Duurzaam Inkopen.
Om duurzaamheid serieus te nemen en te
betrekken in het inkoopproces is het goed
om een deelnameverklaring te ondertekenen. Hiermee wordt de organisatie
deelnemer aan het programma Duurzaam
Inkopen, dat zich richt op gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheden.
De verklaring is een goede stimulans om
duurzaamheidcriteria mee te laten wegen
bij de aanschaf van producten en diensten,

Brug van europees hout in de Apenheul (Apeldoorn)

Van boven naar beneden: de houtloods in
Langbroek; hekwerk van kastanjehout; opgang
in de Apenheul

én dit een stap verder te brengen. Het
toepassen van gecertificeerd Europees hout
levert een positieve bijdrage aan duurzaam
inkopen. Daarnaast worden de mooie
eigenschappen van deze houtsoorten weer
goed zichtbaar. Hout is een hernieuwbaar
materiaal dat goed kan concurreren met
staal en beton. Verantwoord rentmeesterschap is weer terug van weggeweest. Met
als gevolg minder CO² uitstoot en constructies die goed passen in de natuurlijke
omgeving.
Met medewerking van: Ernst Jan Damen,
Van Vliet Kastanjehout, Langbroek

Meer informatie
www.inkoopduurzaamhout.nl
www.kastanjehout.nl
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vormgeven met natuurlijke
grondstoffen in het interieur
Het Agrodome is gebouwd met natuurlijke en
nagroeibare grondstoffen. Dit is ook te zien in het
interieur. Wat overheerst zijn de natuurlijke kleuren van hout, bamboe en leemverf. In een project
zoals het Agrodome is het gebruik van natuurlijke
interieurmaterialen vanzelfsprekend. Je verwacht
niet anders vanwege de voorlichtingsfunctie op het
gebied van duurzaamheid die het Agrodome heeft.
Deze vanzelfsprekendheid is nog lang niet overal
zo voor de hand liggend. Vooral als het gaat om
meubilering, stoffering en verlichting.
Wij hebben aan Jan Franssen, als ervaren
duurzame interieurontwerper, gevraagd
hoe wij dat aan kunnen pakken.

Meubels.
In het Agrodome staan nu meubels van
gelakt (acryl) rotan, hout, glas en gerecycled kunststof. Voor de aanvullende of
vervangende meubilering in de presentatie- en kantoorruimte wordt uitgegaan
van houtproducten die met een natuurlijke
olie (eventueel in kleur) afgewerkt. Van de
bestaande schragentafel met glazen blad
worden de schragen vervangen door een
op maat gemaakt beukenhouten frame
met vier poten. Hout is een nagroeibare
grondstof met uitstekende eigenschappen
die juist behouden blijven als ze behandeld
worden met een natuurlijke olie. Meubels
van hout zijn meestal te repareren en,
afhankelijk van de vormgeving, te restylen
waardoor de gebruik- (levens-)duur verlengd wordt.

Gordijnen.
De presentatieruimte op de begane grond
ligt pal op het zuiden. Om hinder van de
zon tijdens voorlichtingsbijeenkomsten te
voorkomen is gekozen voor een transparante 100% linnen gordijnstof. Deze stof filtert het zonlicht op een aangename manier
terwijl het daglicht toch binnen kan komen.
De gordijnen worden met zeilringen
geconfectioneerd en opgehangen aan een
aan het houten plafond gemonteerde houten roede. Bijzonder aan dit product is dat
ze bedrukt kunnen worden in een patroon
naar wens van de opdrachtgever. Linnen is
een vezel die verkregen wordt uit de schors
van de vlasplant. Het is een sterke vezel,
goed warmtegeleidend en heeft een hoog
vochtopnemend vermogen.
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Voor het glazen dak op de verdieping is
een aanbieding gedaan voor een zonwering van geweven hout, uitgevoerd met
afstandsbediening. Dit laatste is noodzakelijk vanwege de moeilijke bereikbaarheid
van de ramen. Geweven hout heeft en
natuurlijke warme uitstraling en is in vele
uitvoeringen verkrijgbaar. Daarmee in veel
situaties bruikbaar.

Daglicht en kunstlicht.

manier van verlichten blijft de wand vrij
voor projecties bij presentaties. De combinatie van direct (plafondarmaturen) en
indirect (LED verlichting in plint) biedt de
mogelijkheid de
sfeer per situatie aan te passen (lichtniveau
en sfeer) aan het
gebruik op dat
moment.

De presentatieruimte op de begane grond
heeft een wandvullend glasoppervlak in
de zuidelijke achtergevel en in het midden
een grote diagonaal geplaatste lichtkoepel.
Samen met het licht dat via het atrium de
ruimte inkomt, is het meestal niet nodig
overdag gebruik te maken van kunstmatige lichtbronnen. Het plan is om voor
de algemene verlichting aan het plafond
vierkante armaturen met fluorescentie
lichtbronnen te plaatsen. De armaturen
worden diagonaal en in lijn met de
bestaande diagonaal geplaatste lichtkoepel gemonteerd. Zo ontstaat er een
onopvallende maar ritmische beweging in
de ruimte.

Interieurarchitectuur & Project
inrichting Atelier Jan Franssen

Op de plint wordt een houten lichtkoof
geplaatst die voorzien is van LED verlichting. Hiermee worden wand en plafond
van beneden af aangelicht. Door deze

Hoenveldsestraat 5 A
6665 NB Driel
Tel. 026 - 4437583
info@atelierfranssen.nl
www.atelierfranssen.nl

Bedrukte stoffen voor

zachte toets en vormenspel
Geen enkel interieur kan zonder textiel. Heel belangrijk is dat deze stoffen ook steeds
meer gemaakt zijn van natuurlijke materialen die het milieu ontzien. In Agrodome
heeft Zeebra de vitrage geleverd, maar zij kunnen meer.
Beddengoed, tafellinnen, stoelbekleding
of raamdecoraties hebben een duidelijk
technische functie. Maar vaak hebben ze
ook een decoratieve functie en daarmee
brengen ze sfeer en tonen stijl, status en
smaak. Bovendien appelleren ze aan een
algemeen menselijk gevoel: wie een stof
ziet, wil hem ook aanraken, even voelen.
Mede daarom zijn stoffen ook in moderne,
strakke interieurs onmisbaar: te midden
van harde materialen zorgen ze voor de
zachte toets en akoestische correctie.
Textiel in het interieur is van alle tijden. Dat
geldt zeker voor gordijnen, wandkleden,
panelen en kamerschermen. Want daar
wordt textiel verticaal gebruikt en telt het
decoratieve aspect dubbel omdat de stof
nu werkt als een vlak in de binnenruimte.
En die werking kan men accentueren door
bewust een basisstof te kiezen op soort,
structuur en kleur.
Dat visuele effect is nog te versterken met
een opdruk, all-over of juist plaatselijk.
Waarbij ook de kleur of kleuren van de
opdruk bepalen of het ontwerp heel sprekend uit de verf komt of zich juist ton sur
ton voegt naar de kleur van de basisstof.
Keus genoeg, welk effect mag de bedrukte
stof op de entourage hebben?

Zo kan men, ook als een interieurontwerp
al gereed is en misschien reeds is uitgevoerd, met een bedrukte stof nog kleuren
accentueren of de kleurstelling juist corrigeren of een hoogte- dan wel breedteeffect aanbrengen. Een bedrukte stof is
ideaal voor het vormenspel want hiermee
zijn elementen als meubels, wandbekleding, raampartijen en vloeren soepel in
een andere verhouding te plooien.
ZEEBRA biedt een ruime keus aan duurzame effen stoffen als linnen, katoen, zijde
en wol in alle denkbare tinten; daaronder
diverse ecologische of biologische kwaliteiten. Voor een opdruk heeft u de keus
uit diverse ontwerpen die gemaakt zijn om
te boeien en dat jaar in,jaar uit te blijven
doen. Ook is het mogelijk zelf een ontwerp
aan te dragen of dat speciaal door ZEEBRA
te laten maken. Voor zakelijke toepassingen kan een logodessin worden ontwikkeld. Bij zulk maatwerk is het standaard
een proefdruk en/of kleurproef op uw
locatie te testen.

ZEEBRA ontwerp en zeefdruk
decoratieve stoffen
ZEEBRA is in 1986 gestart als textieldrukkerij voor mode- en interieurstoffen. Eigenaar
is Ria van der Linden (1961); zij studeerde
Monumentale Vormgeving aan de Kunstacademie Kampen.
Zeefdrukken of screenprinten is een
beproefde techniek voor duurzaam reproduceren waarbij de afbeelding wordt
afgedrukt door met een rakel inkt door het
gaas van de zeef te persen.
ZEEBRA voert opdrachten uit in de modesfeer, maar steeds meer voor ontwerpers
van interieur-toepassingen. Tevens voert
ZEEBRA een eigen collectie gedessineerde
stoffen Bezoektijden toonkamer: zie website of op afspraak.

ZEEBRA
Waterloweg 47
6713 AR Ede Gld.
0318 652 184
zeebra@xs4all.nl
www.zeebra-zeefdruk.nl

Kamerscherm met
voorbeelden ZEEBRAontwerpen

Drukken voor Arnhem Mode

Hoogte-effect en verfijnde

Rozen op linnen in galerie Henk Wolvers

Bewust gekozen stof op soort,

Biënnale 2009

kleurstelling

(Den Bosch)

structuur en kleur
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Over nevengeulen en nijverheid
de aanleg van de Agrodome-tuin
De Agrodome-achtertuin krijgt langzaam vorm. Samen met de buren en een
bevriende tuinontwerpster/hovenier van Lelie-tuinen is de modderpoel vol onkruid
omgevormd tot een grote gezamenlijke tuin. Geen schuttingen en hekken, maar een
grote border vol kleur. Een grindbedding die de tuinen met elkaar verbindt, suggereert water. De weelderige grassen komen al steeds beter naar voren, en over enkele
jaren zullen zij in het najaar de eerste viool spelen en wordt de overeenkomst met de
grassen en ruige planten in de uiterwaarden aan de andere kant van de dijk, zichtbaar.

hekwerk van kastanje met robinia palen

Tuin als binding

Ontwerp en omgeving
Een tuin die aansloot bij de omgeving en
bij de vormgeving en materiaalkeuze van
het Agrodome, dat was het uitgangspunt.
Een bloemrijke nevengeul was al snel de
centrale gedachte voor het tuinontwerp.
Open water kon helaas niet, vanwege de
kleine jongen die er woont. Het water werd
een grindbedding omzoomd door watersuggererende planten als hoge grassen,
ruit, hosta’s, irissen en lissen, grote pimpernel en kattenstaart. Het begin en einde
van de grindbedding wordt gevormd door
een moerassig gedeelte. Helaas kan het
beginmoerasje nog niet afgewerkt worden,
omdat de schuurtjes nog geplaatst moeten
worden. Het water van het dak van de
schuurtjes zal worden afgevoerd naar het
moeras en de grindbedding.

Natuurlijke duurzame materialen
Een rij knotwilgen, een kastanjehouten hek
met grillig gevormde palen van Robinia
en een grondkering van hetzelfde hout
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omzomen de tuin. De grond die vrijkwam
bij het graven van de grindbedding is
gebruikt om de achterzijde van de tuin op
te hogen, zodat geen grond hoefde te worden aan- of afgevoerd. Bovendien lijkt de
tuin hierdoor groter en sluit hij beter aan
bij de dijk en de hoge luchten erachter.
Het snoeiafval van de doorgeschoten rij
haagbeuken is onder de grond verwerkt en
wordt geleidelijk omgezet tot voeding voor
de planten. Ook de paden zijn van natuurvriendelijke materialen zoals houtsnippers,
schelpen, oude dakpannen en houten
planken. Door de paden verdiept aan te
leggen, lijkt de bloemrijke border over alle
tuinen heen door te lopen. In de toekomst
zullen tussen de hoge planten een paar
kippen scharrelen. Ook voor andere dieren
is zo’n tuin aantrekkelijk vooral omdat de
beplanting pas in het voorjaar wordt teruggeknipt, zodat deze de hele winter voedsel
en beschutting bieden aan de dieren. De
eerste salamander is al gesignaleerd.

De aanleg van de tuin hebben de bewoners met elkaar en de tuinontwerpster
uitgevoerd. In winterse kou en regen met
gezellige lunches en goede gesprekken
werd het een genoeglijk samenzijn. Zo’n
gezamenlijke tuin is zelfs in de aanlegfase al goed voor de sociale contacten,
zelfs met de mensen verderop, omdat
iedere verandering met veel belangstelling
werd gevolgd. In plaats van een kleine,
benauwde pijpenla hebben alle bewoners
van het Agrodome zo een ruime, moderne
en weelderige tuin met een mooi uitzicht
en voldoende privacy op het eigen terras.
Bovendien kunnen zij genieten van veel
commentaar van wandelaars en fietsers op
de dijk variërend van ‘het onkruid staat er
metershoog’ (op de plek waar de schuurtjes moeten verrijzen) tot ‘wat een aparte
tuin, maar dat is toch niet één huis?’

Lelie-tuinen; natuurlijke tuinen
Annique Lelie, hovenier
Kleine Omloop 6
6871 TC Renkum
0317-415676
06-36221971
Lelie.tuinen@xs4all.nl

Vilt als wandbekleding
Natuurlijk, warmte-isolerend en geluiddempend
De specifieke eigenschappen van vilt maken dit product uiterst geschikt voor interieurtoepassingen. Viltproducent VanVilt werkt samen met architecten en ontwerpers
en komt daarbij tot verrassend vernieuwende driedimensionale toepassingen van dit
ambachtelijke materiaal.

Oude techniek in nieuwe
toepassingen
Het vervilten van wol is een eeuwenoude
techniek die snel weer aan populariteit
wint. De basis ervan is simpel: met water
en zeep wordt wol gewreven tot een
plastisch materiaal dat tal van vormen kan
aannemen. Vilt heeft ecologische eigenschappen: de productie ervan is milieuvriendelijk en het product is water- en
vuilafstotend. Bovendien is vilt warmte- en
geluidsisolerend.
Van Vilt heeft zich in de laatste jaren
gespecialiseerd in het ontwikkelen van
ruimtelijke toepassingen van vilt. Anneke
Hoogervorst, eigenaar van Van Vilt: “in
opdracht van Nederlandse ontwerpers
hebben we een aantal interieurtoepassingen ontwikkeld die flink de aandacht
trokken. Onze eerste productie was de
vilten stoel, voor ontwerper Bert Jan Pot,
die door museum Boijmans van Beuningen
is aangekocht. Sindsdien werken we veel
met productontwerpers samen.”
Inmiddels weten ook architecten en interieurontwerpers hun weg naar VanVilt
te vinden. Voor het Amsterdamse communicatiebureau Vinland Concepts en
Campaigns ontwierp VanVilt onlangs een
vilten wandbekleding, in samenspraak met
interieurontwerper Kees van der Laan.
Anneke Hoogervorst: “Vinland verhuisde
naar een casco studio, een kale ruimte
met betonnen wanden en een epoxyvloer.
Het bureau wilde een omgeving waarin
natuurlijke materialen een bijdrage zouden
leveren aan een betere akoestiek en een
warme sfeer. Samen met de interieurontwerper hebben we toen bedacht dat we
een muur van 20 m2 zou bekleden met dik
vilt.”
Het resultaat is een robuuste ruigvilten
wand die geluiddempend en warmte-isolerend is. Door het gebruik van verschillende
soorten wol die met elkaar vermengd zijn,
ontstaat er een structuur die dan weer
glad, dan weer oneffen is. Op verschillende plekken zijn de vezels beter te zien.

Het geheel geeft de indruk van een huid.
Zo geeft de wand warmte aan een koele
ruimte.
VanVilt ziet meer mogelijkheden voor het
gebruik van vilt als wandbekleding of ruimtescheiding. “Je kunt met vilt in diverse tinten en diktes een unieke bekleding maken,
toegespitst op het gebruik. Daarnaast kun
je vilt ook met andere natuurlijke vezels
mixen. De mogelijkheden zijn legio en
nog lang niet allemaal uitgedacht”, aldus
Anneke Hoogervorst.

Contactgegevens
VanVilt
Anneke Hoogervorst
Kadoelenweg 328
1035 NS Amsterdam
020 4922601
www.vanvilt.nl
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Waarom willen jullie het gebruik van hergroeibare grondstoffen
bevorderen en wat zijn dat eigenlijk?
In de bouw worden veel grondstoffen
gebruikt. De milieueffecten van het bouwproductieproces beginnen bij de winning
van grondstoffen, waarbij met name de
aantasting van landschap, draagvermogen
van het milieu (biodiversiteit, reinigend
vermogen) en eindigheid van voorraden
een belangrijke rol spelen.

Bijdrage aan CO2-balans

Om tot een werkelijke verlichting van de
milieudruk te komen, dienen zij natuurlijk
wel duurzaam te worden geproduceerd.
Voorbeelden van hergroeibare grondstoffen zijn hout, schelpen, vlas, olifantsgras
enz. In het project Agrodome zijn deze
terug te vinden.

Door grondstoffen te gebruiken die zichzelf
in relatief korte tijd vernieuwen worden de
milieueffecten van de bouw sterk verminderd. Deze groep van grondstoffen
noemen we hergroeibare grondstoffen
(soms ook aangeduid als vernieuwbare,
hernieuwbare, biotische of groene grondstoffen).

Entree met veel licht en hout

Hergroeibare grondstoffen spelen
eveneens een rol in de CO2 balans:
tijdens de groei van de gewassen wordt
CO2 vast gelegd. Dat draagt bij aan
het verminderen van het CO2 gehalte
van de lucht. Zo lang het product in
gebruik blijft, zit deze CO2 vast. De
keuze van materialen waar winning
en productie weinig energie vragen,
dragen bij aan een vermindering van
de CO2 uitstoot.

Vloeren van natuurlijke
materialen, o.a. bamboe,
kokos en hout (robinia).

Bezoek Agrodome

Colofon

Aan deze uitgave hebben meegewerkt

Het informatiecentrum is te bezoeken voor

Deze speciale uitgave van het Raamblad is

Jan van Dam, De Woningstichting, Gemeente

groepen op afspraak en op open dagen (zie

uitgegeven door Stichting Robinia, Europees

Wageningen, Archiservice, Bouwbedrijf van

informatie website),

kwaliteitshout voor een duurzaam leefmilieu,

Swaay, Fred van der Burgh, Han van Drunen,

in samenwerking met Stichting Agrodome,

Heleen le Grand, Ernst Jan Damen, Jan

information centre for bio-based building.

Franssen, Annique Lelie, Zeebra,van Vilt, Trea

Verhuur
Daarnaast zijn enkele ruimtes in Agrodome

Hermans en Bert den Hartog

te huur voor vergaderingen, workshops en

Deze uitgave wordt gratis verspreid onder

Beeldmateriaal Stichting Robinia, de Woning-

bijeenkomsten. U maakt dan zelf mee hoe

donateurs van stichting Robinia. Niet-

stichting, Archiservice, Bouwbedrijf van Swaay,

een gebouw van hergroeibare materialen

donateurs betalen € 2,50 *(+ verzendkosten).

van Vilt, Zeebra, van Vliet kastanjehout, Jan

voelt. Voor de aankleding en de inwendige

U wordt donateur door € 20,00 of meer over

ten Hennepe, Annique Lelie, Andreas Müller,

mens maken wij zoveel mogelijk gebruik

te maken op een van de banknummers van

IDCube, Trea Hermans, Han van Drunen

van lokale ondernemers. Zeker ook in de

Stichting Robinia onder vermelding van Naam,

Eindredactie

valleiregio zijn er veel bedrijven actief bezig

adres en “donateurbijdrage”. Stichting Robinia

met verantwoorde teelten en streekeigen

is door de belastingdienst als Algemeen Nut

Vormgeving 	Trea Hermans

producten. Dit is dagelijks terug te vinden

Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt

Drukwerk	Drukkerij Frouws, Ede
op biotop papier

van Vreemde Streken. Voor tarieven en

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt

voorwaarden zie website www.agrodome.nl

door de Woningstichting.

Adres
Postadres

Berichtgeving per e-mail

Stichting Robinia
Postbus 494

Op verzoek verzenden wij informatie per

6700 AL Wageningen (NL)

e-mail. Heeft u daarvoor belangstelling? Stuur

Telefoon

++31(0)317427570

info@agrodome.nl. U wordt dan in de

Website

www.robinia.nl

verzendlijst opgenomen. Deze lijst gebruiken

E-mail

info@robinia.nl

Triodosbank

78.47.15.726

INGbank

352084

dan een e-mail berichtje naar


persberichten etc.
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Fred van der Burgh en Diny
Gesink

bij de bloemen van Bloemrijk en de catering





Houten dakgoot

++31 (0)68915775

wij voor het verzenden van actuele berichten,
* Prijzen voor 2011 en zolang de voorraad strekt.

1567-1410

Een Veelgestelde vraag

