
Glasbouw. Bamboe kan prima verbouwd worden in (kassen
in) Nederland en is bĳvoorbeeld een goede duurzame vervanger
van hout, onder andere omdat het sneller groeit en lokaal verbouwd kan
worden. In Verkasbouw kan verbouw en verwerking van bamboe naast elkaar
gecombineerd worden.

Recreatie en minder permanente huisvesting kan flexibel heen en terug gerealiseerd
worden. Van kas naar tent naar bamboe (recreatie)woning.

LABFAB’s kunnen ingericht worden en bieden de ruimte om duurzame bouwmaterialen, energieopwekking
en (her)gebruik van (afval)materialen te testen.

SMART GRID. Koppeling kan een goede verdeling van energie tussen Randstad en achterland van
restwarmte en energie optimaliseren.

Alle concepten zĳn geënt op het principe van hergebruik van
afval op lokale schaal, slim omgaan met energie/ reststoffen
en op het creëren van werkgelegenheid in krimpgemeenten.

Verkasbouw is een flexibel bouwconcept en is een variatie
op traditionele kasbouw. Het concept is
fungeert als een kapstok en circulaire
denkrichting. Het staat open voor
verschillende invulling op verschilende
lokaties en het staat open voor verdere technische ontwikkeling.

- minimale fundering wordt gestut met lokaal puin.
- bodemisolatie kan bĳvoorbeeld ook met
puin; door de kleine tussenruimte in het puin
wordt het condens van het grondwater tegengehouden.
- het skelet kan gerealiseerd worden met
omgesmolten lokaal metaalafval.

bĳverwarmde restwarmte van de
vuilverbrandingsinstallatie 1000>1300 C.
Bĳverwarmen wordt gedaan met schone
opgewekte energie lokaal of van het
SMART GRID. Een bamboe skelet is ook een optie.
- Glas heeft een lager smeltpunt dan metaal
en kan net als het metaal omgesmolten worden uit lokaal
afval materiaal. Hergebruik van kunststof is ook een
optie. Het opnemen van zonnecellen tbv
schone energieopwekking kan onderzocht worden.
- wandisolatie en duurzame waterdichte
schil; 1 laag bamboe van de woning onder
de glazen schil van de kas eventueel
aangevuld met schapenwol of bamboesnippers is voldoende.
Bĳverwarmen zal haast niet nodig zĳn in het
Hollandse klimaat. zie eventueel voorbeeld
In deze constructie is het impregneren van
het bamboe niet nodig.

- Afvoer van
hemelwater op het dak van de kas wordt
opgevangen en
hergebruikt. Bĳvoorbeeld
voor de irrigatie van bamboe.

Het concept voor
Verkasbouw is
ontworpen door Pen
Papier Plan en Nieuwe
Waren naar aanleiding
van een prĳsvraag van
COA,
Rĳksgebouwmeester en
de VNG voor flexibele
opvang voor azielzoekers op het platteland.
Het concept is destĳds gepubliceerd.
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