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Circulair bouwen en ecologische bouwmaterialen:Circulair bouwen en ecologische bouwmaterialen:

ja, maar hoe en wat dan?ja, maar hoe en wat dan?

8 december Warffum
19:30 – 21:30 ’t Wieshoes, de Westervalge 5a

15 december Loppersum
19:30 – 21:30 Ons Dorpshuis, Wirdumerweg 21

24 januari Garrelsweer
19:30 – 21:30 Dorpshuis Weersterheem, Stadsweg 76a



Het Kenniscafé Aardbevingen is een initiatief en samenwerkingsverband van Kennisplatform BuildinG en 
Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. Zij organiseren bijeenkomsten om kennis 
en inzichten te delen met bewoners uit het aardbevingsgebied, maar ook om nieuwe kennis te ontwikkelen. De 
Kenniscafés vinden zes maal per jaar plaats op diverse plekken in de aardbevingsregio.

Programma

19.00 uur  Inloop (koffie/thee)
19.30 uur  Welkom en uitleg doel avond
19.35 uur Circulair bouwen door Tjeerd Veenhoven
20:00 uur Ecologische bouwmaterialen door Dirk van Impe

20.30 uur  Pauze

20.45 uur  Tijd voor vragen en discussie
21.30 uur  Einde

Waar en wanneer

Donderdag 8 december in  ’t Wieshoes, de Westervalge 5a, Warffum

Donderdag 15 december in Ons Dorpshuis, Wirdumerweg 21 Loppersum

Dinsdag 24 januari in Dorpshuis Weersterheem, Stadsweg 76a Garrelsweer

Tijdens de avond zorgen wij voor koffie/thee en een hapje en drankje. 
In verband met de catering vragen wij u om u aan te melden via 
www.building.nl/kenniscafe. Graag tot ziens!

Graag nodigen wij u uit voor ons Kenniscafé Aardbevingen met als thema Circulair bou-
wen en ecologische bouwmaterialen.

Via dit kenniscafé willen wij samen met u op een informele manier kennis en informatie de-
len over de noodzaak van circulair bouwen en het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen. 
Wat is circulair bouwen eigenlijk, waarom is het zo belangrijk en wat kan je er zelf mee? En 
welke natuurlijke isolatiematerialen zijn er op de markt en waarom zou je ervoor kiezen?

Tjeerd Veenhoven van het Groningse Studio Tjeerd Veenhoven neemt ons mee in de 
ontwerpprincipes en materialen die bij circulair bouwen horen. Specialist in ecologische 
bouwmaterialen uit Stedum, Dirk van Impe, komt vertellen welke mogelijkheden er zijn je 
huis te isoleren met natuurlijke materialen, zoals bijvoorbeeld vlas en hennep.

Tijdens het Kenniscafé Aardbevingen worden kennis en ervaringen over een bepaald 
thema gedeeld en is er veel ruimte voor vragen en discussie. Samen bespreken we wat er 
goed gaat en wat er anders of beter kan. Het is een laagdrempelige en informele bijeen-
komst en voor iedereen toegankelijk.


