
Technische infodag over bio-ecologische materialen 
Vrijdag 6 december 2019 in Reims in het BTP CFA de la Marne 

In het kader van het Europese Interreg-project Bâti C² nodigen we u uit voor 
een technische infodag over de ontwikkeling en toepassing van bio-
ecologische materialen, waarbij u de kans krijgt fabrikanten/leveranciers/
organisaties en andere professionele actoren te ontmoeten. 

Uitnodiging 
6 december 2019 



9u30, Onthaal met koffie  
 

10u00—12u45, Lezingen – terugkoppeling over bouwprojecten 
met gebruik van bio-ecologische materialen 

 
  10u HENNEP 

Philippe Munoz, expert bij het Centre de Recherche et Développement Arago, en Claude 
Eichwald, bouwmeester (Région Grand Est), zullen de Franse voorschriften voor bouwen 
met hennep toelichten en hun ervaringen met hennepbetonbouw delen (onder voorbe-
houd van wijziging) 

 

  11u STRO 

Vincent Pierré, zaakvoerder van het studiebureau Terranergie (Région Grand Est), zal en-
kele innovatieve projecten voorstellen waarbij gebruik wordt gemaakt van stro als isolatie-
materiaal, waaronder een 8 verdiepingen tellende meergezinswoning in hout en stro, een 
woning, een rijwoning, een kleine meergezinswoning, een school en een college 

 

  12u LEEM 

Ken De Cooman, architect bij BC Materials (Vlaanderen), zal verschillende leembouwprojecten voorstellen die 
zijn bureau heeft gerealiseerd 

 

 12u45—14u00, Buffet  
 

14u00–16u30, Minibeurs en demonstratie van toepassingen van 
bio-ecologische materialen  
 
 Vrij bezoek aan de stands van fabrikanten/leveranciers/lokale organisaties (hoofdzakelijk Région Grand Est en 
België) die met bio-ecologische materialen werken 

 Bezoek aan de Airstream-caravan waarin stalen van bio-ecologische materialen tentoongesteld worden 
(gerealiseerd in het kader van het Europees project Bâti C2) 

 14u30 Demonstratie: een muur bouwen met stro/leem, door het BTP CFA de la Marne  

 15u30 Demonstratie: bouwen met hennepbeton, door het BTP CFA de la Marne  

16u30, Einde 

 Technische infodag over bio-ecologische materialen — Vrijdag 6 december 2019 

Programma 



Doelgroep: architecten, bouwmeesters, studiebureaus, bedrijven, ambachtslui, 
bouwheren, controlebureaus, leerkrachten en studenten 

Accès principal 

 

 

Gelieve het online inschrijvingsformulier in te vullen tegen 22 no-
vember 2019: Internet Link  
Indien nodig zal een tolk aanwezig zijn voor de Nederlandstaligen 

Gratis deelname (inschrijving verplicht)  

BTP CFA de la Marne – 31 avenue Hoche – 51100 REIMS – FRANKRIJK 

Contact:  

arcad-lqe@envirobatgrandest.fr — +33 (0)3 83 31 09 88 

Parkings rue Saint Léonard (op de hoek van de rue Hoche) 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: 

 Vanaf het station Reims Centre: buslijn 6 tot aan de halte Sabine (20-25 min.) 

 Vanaf het station Champagne-Ardenne TGV: tram B tot aan de halte Opéra, daarna 
buslijn 6 van de halte Opéra tot aan de halte Sabine (55 min.) 

Bereikbaarheid  

Inschrijving 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHbvyigYEwGERG8D-YlL0PuuwrtUCz1gdcTooIkiMUDYM9oQ/viewform

