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OVER DE NIEUWSBRIEF 
 

Deze nieuwsbrief bevat aangeleverde nieuwtjes en uitnodi-
gingen over activiteiten van, voor en door VIBA-leden. 
Ze verschijnt op donderdag vóór een VIBA-café of VIBA-
praktijk-café en vormt een springplank naar de VIBA-
vereniging website. 
 
Het doel is leden te stimuleren actief deel te nemen aan de  
ontwikkeling en promotie van de website 
www.VIBAvereniging.nl 
 

Leuke korte berichten, met een link naar meer informatie, 
sturen naar de redactie: Secretaris@VIBAvereniging.nl 
 

Volgende nieuwsbrief verschijnt op 13 november; voor de 
vorige kijk op: http://www.vibavereniging.nl/nieuwsbrief/ 

OPROEP: 
 

Stuur een link met beknopte informatie voor deze rubriek naar 
de redactie: Secretaris@VIBAvereniging.nl 

 

 

VIBA CAFÉ:                    DONDERDAG 6 NOVEMBER 
Aanvang 20.00 uur!  Aangezien de poort van het terrein dan sluit graag al vóór 19.45 uur binnen zijn! 
 

 
Remco Zuidema voorzitter van de Stichting Briqs 
over de invulling van de circulaire economie 
in de gebouwde omgeving 
 

Remko Zuidema geeft lezingen over duurzaam bouwen, doceert 
en onderzoekt de organisatie en de verdienmodellen van de (in-
ter)nationale (duurzame) bouw. Zijn speerpunten daarbij zijn de 
positie van gebruikers en beleggers in onderlinge verhouding, en 
de verschuiving naar een circulaire bouweconomie op basis van 
grondstoffen. Hij is actief in Nederland, Indonesië en Brazilië. 

 
 
Er zijn twee opgaven die leiden naar invulling van de circulaire economie in gebouwen en haar 
omgeving: Van 3D naar 4D in gebouwen door de tijd integraal mee te nemen in de gebouw ont-
wikkeling en van EEN klant naar TWEE – de gebruiker en de belegger – nadrukkelijk als co-
opdrachtgever van die bouwwereld. Aan de hand van voorbeelden wordt getoond welke duurza-
me mogelijkheden zijn ontstaan en hoe de markt in verschillende landen daarop heeft gerea-
geerd. Nederland liep hier 20 jaar geleden in voor en wordt nu ingehaald door landen in de we-
reld op basis van ons gedachtegoed. Pakken we nu direct samen de draad weer op?  
Zie ook website www.briqs.org 
 
 
Aanmelden: met een e-mail naar secretaris@VIBAvereniging.nl! 
Tijd:             19.45 uur (om 20.00 uur sluit het gebouw)  
Plaats:    Peter Schmid Auditorium, Service-instituut VIBA-Expo,  
                    Veemarktkade 8, gebouw F, De Gruyter Fabriek, ’s-Hertogenbosch 
 

GEWEEST: 
 

2 oktober VIBA café: door Hans Coppen 
voorzitter van de werkgroep de “Harmonicale Ellips” 
Zie het volledige verslag:http://www.vibavereniging.nl/viba-cafe/verslag-viba-
cafe-2-oktober-hans-coppen-over-de-werkgroep-harmonicale-ellips/ 
 

 
 
 
 

INTERESSANTE LINKS: 
 

http://www.vibaexpo.nl/nieuwsflitsen 
http://www.vibaexpo.nl/contact-us 
Onze vaste gastheer voor alle Vibacafé’s 
 

www.briqs.org 
Volgende spreker VIBAcafé: Remco Zuidema Stichting Briqs 
 

http://youtu.be/M_C-yxXZkH0 

Energienul renoveren woningen, samenwerking in open cirkel. 
 

http://gemistgemist.nl/ons-huis-verdient-het/ 
RTL4 serie “Ons Huis Verdient Het” waaronder ook VIBA-leden. 
 

www.omslag.nl/wonen/ 
 Met links naar: Nieuws en prikborden, Waarom 'anders' wonen?, 

Goede raad en advies, Ecologisch bouwen en wonen, Ecologisch 
leven, kritisch consumeren en Stimuleren sociale duurzaamheid. 
 

www.strobouw.nl 
Techniek, projecten en informatie; professionals en leden. 

 

VERWACHT: 
 

6 november 
VIBA Café: aanpasbaar en circulair bouwen 
 

20 november 
VIBA Praktijk Café: over serres en kassen aan woningen, verdere 
onderwerpen melden aan Renz of Chris: 
renz@archiservice.nl of synefsin@wxs.nl 
 

4 december 
VIBA Café 
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