UITNODIGING

INFODAG: BOUWEN MET MATERIALEN
UIT DE KORTE KETEN
Infodag en netwerk event:
Kortrijk | Texture | Donderdag 20 juni 2019 | 9 uur

Vlas, stro en hennep:
lokale ingrediënten voor gemeentelijk klimaatbeleid.
In Oostende staat een kinderdagverblijf waarvan de
gevels bestaan uit strobalen en kalkhennep en de rest uit
bio-ecologisch bouwmateriaal.
Een gezond en gezellig gebouw voor de kleintjes dat
bovendien bijdraagt aan een lee�are toekomst. Het
gebouw slaat meer CO2 op dan er voor de bouw nodig
was.

© BAST architects & engineers

De hele construc�e kon gerust gekweekt zijn op akkers in
de buurt in een korte keten van boer tot bouw.

Een klimaatneutrale gemeente bouw je met bio-ecologische grondstoffen.
Zonnepanelen alleen gaan het klimaat niet redden. Onze manier van bouwen speelt een veel grotere rol.
Cement veroorzaakt 6 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot en de voorraad zand is eindig. Alterna�even
zijn niet ver te zoeken. Je vindt ze bij de boer in de buurt: vlas, hennep en stro. Het zijn valabele
bouwmaterialen die bij de winning, bewerking en verwerking weinig energie vragen en bij a�raak geen afval
achterlaten. De lokale landbouw profiteert van extra-teelten en dubbel-doelgewassen. Hennep,
bijvoorbeeld, levert zaad en stro. De korte keten houdt de benefits binnen de gemeente en laat economie
en ecologie samen spelen in pakweg een kinderopvang.

Hoe kunnen ecologie en economie elkaar versterken?

Kom naar de infodag: Bouwen met materialen uit de korte keten.
20 juni 2019 - vanaf 9 uur tot minstens 16 uur
Kortrijk - Texture: Het museum over Leie en Vlas
De ideale plek om bio-ecologisch bouwmateriaal in de kijker te ze�en!
Het programma:
De materialen - handvaten voor een gemeentelijke aanpak - ervaringen met klimaatneutraal
bouwen - netwerken

GEINTERESSEERD?
Lees hier het volledig programma en schrijf je in op www.ba�c2.eu/nl/evenementen/infodagoverheden-texture-kortrijk
(Opgelet: deelname is gra�s, maar inschrijven is verplicht. Inschrijven kan tot en met woensdag 12 juni)
Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Praktische informatie
Loca�e: Texture Museum over Leie en Vlas - Noordstraat 28 - Kortrijk
Bereikbaarheid:
Trein: Er zijn gemakkelijke verbindingen vanuit Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Luik en
Oostende. Het sta�on Kortrijk ligt op 15 minuten wandelen van Texture.
Bus: Er zijn regelma�ge busverbindingen tussen het sta�on en de halte Meensepoort (1 zone).
Van daar is het minder dan 1 minuut wandelen tot Texture.
Auto: Kortrijk ligt op een knooppunt van twee belangrijke autowegen (E17 en E403).
Route: ring Kortrijk (R8) > Meensepoort > Noordstraat > Parking
Parking op wandelafstand : P Wembley (gra�s) en P Haven (€ 2,50 voor een hele dag).

Meer info: www.batic2.eu/nl
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