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GEWEEST: 
 
5 juni VIBA-café 

Alex Wittenboer, van atelier PRO architecten, wist 
niet alleen het gezelschap te boeien met de zoek-
tocht naar de bio-based composiet gevel. Door de 
vragen en later ook door zijn toegift over verant-
woord ontwerpen met fijnstof in de buurt, ontstond 
er bovendien een levendige en boeiende discussie. 
Lees meer: www.vibavereniging.nl/category/viba-cafe 
 

Verdere informatie: www.atelierpro.nl en specifiek: 
www.atelierpro.nl/nl/office/team/7/alex-letteboer  
www.atelierpro.nl/nl/blog/56/jan-schoonhoven-en-enexis 
www.atelierpro.nl/nl/projects/31/diagnostisch-centrum-vumc  
www.atelierpro.nl/nl/projects/169/clean-air-schools 
www.atelierpro.nl/nl/blog/169/dodelijke-stadslucht-verminderen-met-scholenbouw 
 
VERWACHT: 
 
26 juni 
VIBA Praktijk Café: onderwerpen indienen bij Renz of 
Chris: renz@archiservice.nl of synefsin@wxs.nl 
 
4 september 
VIBA Café: Programma volgt nog. 
 
18 september 
VIBA Praktijk Café: onderwerpen indienen bij Renz of 
Chris: renz@archiservice.nl of synefsin@wxs.nl 
 
27 september 
Nationale akoestiekdag 2014 bij VIBA-EXPO. 
www.denationaleakoestiekdag.nl/ 
 
 
INTERESSANTE LINKS: 
 
www.VIBAvereniging.nl/category/kennis/ 
Interessante projecten van leden. Graag uitbreiden 
met voorbeelden! 
 
http://gemistgemist.nl/ons-huis-verdient-het/ 
8 delige RTL4 serie “Ons Huis Verdient Het” over 
energie-nul-renoveren met meerdere VIBAleden. 
 
www.dearchitect.nl/projecten/2014/23/kantoorgebouw-lustenau/kantoorgebouw-
lustenau.html 
Energie-efficiënt kantoorgebouw waarin het klimaat 
met enkel natuurlijke ventilatie is geregeld. 
 
www.renda.nl/nieuws/nieuws/energielabel-voor-alle-huizen-vanaf-2015.388473.lynkx 
RENDA kennis netwerk voor de bestaande bouw. Je 
kunt je ook aanmelden voor de gratis nieuwsbrief: 
www.renda.nl/aanmelden-nieuwsbrief.131608.lynkx 
 
www.vlindernet.nl/foto_vlindersoorten.php 
En een leuk stukje over een vlinderdaktuin: 
www.vlindernet.nl/actueel.php?id=991&p=a&q=daktuin 
 

 

VIBA PRAKTIJK CAFÉ DONDERDAG 26 JUNI 
 

Het Viba praktijk café, nu 3e editie, is een nieuw 
initiatief binnen de Viba Vereniging. Het blijkt reuze 
interessante onderwerpen en discussies op te leveren. 
Zie ook: 
www.vibavereniging.nl/category/praktijk-cafe 
 
Doel: Gezamenlijk praktijkvragen onderzoeken en 
bespreken. 
Wie: Het praktijk café is alleen voor leden van de 
vereniging. Iedereen kan zijn vragen inbrengen. We 
beginnen met een inventarisatierondje en kijken of 
vragen bij elkaar passen. We kiezen een volgorde en 
kijken of alles deze keer aan de orde kan komen. 
Hoe: De vraagsteller licht zijn vraag kort toe. Daarbij 
kunnen ook toelichtende beelden of tekeningen op pa-
pier of via beamer getoond worden. 
Waarover: Denk aan vragen die specifiek bij de VIBA-
vereniging aan de orde kunnen komen: dus vragen met 
bouw-biologische, ecologische en sociaal-ecologische 
achtergrond. 
Vragen: vooraf indienen bij: renz@archiservice.nl of 
synefsin@wxs.nl 
 
 
OVER DE NIEUWSBRIEF 
 
Dit is de 3de nieuwsbrief in ontwikkeling. De vorm past 
zich aan op de inhoud van aangeleverde nieuwtjes en 
uitnodigingen. 
Deze nieuwsbrief over de activiteiten van, voor en door 
VIBA-leden verschijnt op donderdagen voor of na een 
VIBA-café of VIBA-praktijk-café. Ze vormen de spring-
plank naar de VIBA-vereniging website. Het doel is le-
den te stimuleren actief deel te nemen aan de ontwikke-
ling van die website www.VIBAvereniging.nl en deze 
buiten de VIBA meer onder de aandacht te brengen. 
 
Berichten over activiteiten, passend binnen de doelstel-
ling en interessant voor VIBA-leden, worden links ver-
meld met een link naar meer informatie. Leden worden 
opgeroepen hiervoor suggesties in te dienen. Stuur deze 
- uiterlijk dinsdag voor verschijnen - met kort bericht en 
een link naar de redactie: Secretaris@VIBAvereniging.nl 
 
In verband met de zomerstop zal de volgende nieuws-
brief pas worden verzonden op 14 augustus. 
Geniet van een mooie zomer en veel vlinders! 
 
De vorige nieuwsbrief gemist? Kijk dan op: 
www.vibavereniging.nl/wp-
content/uploads/2013/11/VIBA-nieuwsbrief-14-02.pdf 
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