
De Vergaderfabriek, een 3D-geprint gebouw in tien dagen
TEUGE – “Het gebeurt ge-
woon in Teuge”, vertelt 
Arvid Prigge enthousiast. 
“Wij staan als dorp ineens 
op de wereldkaart als het 
gaat om duurzaamheid.” Nog
even en dan staat in Teuge 
het eerste commerciële 3D-
betongeprinte gebouw van 
Europa, bedacht vanuit een 
visie die vele malen verder gaat 
dan het bouwen van ‘alleen’ 
een nieuwe vergaderlocatie.
 
“Wij wilden een nieuwe ver-
gaderlocatie neerzetten, maar 
dit moest een innovatief, duur-
zaam en inspirerend gebouw 
worden. Een concept waarbij 
we gasten – individueel, groe-
pen en teams – volledig wil-
len meenemen in een nieuwe, 
innovatieve wereld. Daarbij 
wilden we vooral dat het con-
cept zou passen bij onze doel-
groep en deze omgeving. 
Omdat de traditionele bouw 
dit ons niet kon bieden, zijn 

wij verder gaan kijken wat 
er mogelijk is en zo kwamen 
wij, inmiddels drie jaar gele-
den, bij 3D-printen uit. Samen 
met diverse partners, waaron-
der CyBe en Witteveen+Bos, 
net als de gemeente Voorst en 
Cleantech Regio, hebben wij 
elk aspect uitgewerkt en nu is 
het dan bijna zover.” 

“Inspiratie tot een duurzame 
toekomst is ons doel” 
Een ronde vorm, duurzame 

materialen en een hoog-
waardige technologie waar-
bij je je als bezoeker in een 
andere wereld waant.” De 
ronde vorm van het gebouw 
is hierbij het uitgangspunt 
geweest voor architect Pim 
van Wylick. Voor een bij-
zondere zintuiglijke waar-
neming voor de bezoekers 
wordt 360 gradenprojectie 
gebruikt. Beeld, muziek en 
geur zorgen voor een optima-
le beleving. “Inspiratie is ons 

doel. Inspiratie tot nadenken 
over wat er allemaal moge-
lijk is met de technieken die 
we tegenwoordig tot onze 
beschikking hebben. Zo biedt 
3D-printen zoveel mogelijk-
heden en het kan op den 
duur voor zoveel andere doel-
einden worden ingezet, zoals 
in zorginstellingen.”

Tien dagen printen
De printer is inmiddels aan-
gekomen op de locatie en 

een tent omringt de plaats 
waar het gebouw van 120m2 
wordt neergezet. De testen 
die zijn uitgevoerd afgelopen 
tijd zijn veelbelovend. “Het 
materiaal kan ontzettend veel 
kracht aan. Bij de testen kwam 
er zelfs geen krimp bij een 
verdubbeling van de maxima-
le kracht. Dit laat zien dat wij 
als mens zoveel kunnen bete-
kenen voor een duurzame en 
circulaire toekomst.” 

Het printen van het gebouw 
duurt tien dagen. “Wij wil-
len iedereen laten zien wat 
wij hier doen. Daarmee willen 
we inspireren en tonen wat 
er allermaal mogelijk is met 
een goed team aan mensen 
om je heen. Duurzame bouw, 
waarbij bijvoorbeeld biokor-
rels als isolatiemateriaal wordt 
gebruikt. Alles valt of staat bij 
deze techniek met een juiste 
grondstof. Je grondstof zorgt 
voor de kwaliteit. Deze bouw 

staat voor onze toekomst; het 
rendement is 75% circulari-
teit. Ons 3D-gebouw staat 
er binnenkort, maar eigenlijk 
is dit pas het begin van een 
nieuwe duurzame toekomst.” 

Dit bijzondere gebouw wordt 
gerealiseerd met een bij-
zonder team: Witteveen en 
Bos, Cybe Construction, The 
Form Foundation, Revelation, 
Lexence advocaten, Elma 
media, de Slaapfabriek en 
Centre4moods b.v. Voor boe-
kingen en meer informatie 
over de voortgang kijk op 
www.devergaderfabriek.nl of 
op www.3dprintedbuilding.eu
De doelstelling van Cleantech 
Regio om in 2023 met 25% 
minder CO2-uitstoot de 
meest duurzame regio van 
Nederland te zijn, én de meest 
circulaire regio van Europa.
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“De naam zegt het al: wij bou-
wen met stro. Daarbij gaan 
we niet uit, zoals van ouds-
her gebeurde, van het sta-
pelen van strobalen om daar 
een frame omheen te zet-
ten, maar wij maken panelen 
waar stro in wordt geperst. 
Prefabricage: constructieve en 
maatvaste boxen.”

Milieuvriendelijke 
productie en bouw
Stro is zeer geschikt om mee 
te bouwen, ook in Nederland. 
“Stro kan van het land onbe-
werkt in de box worden ver-
werkt en met een dunne laag 
van leemstuc zorgt dit voor 
een gezonde, goed isoleren-
de dampopen en ademend 
binnenklimaat.” Zowel de 
wanden, vloer als het schuine 
dak kunnen worden gemaakt 
met de stropanelen. “Deze 
manier van bouwen is zeer 
duurzaam, alleen al doordat 
de stro rechtstreeks van het 
land kan worden gebruikt, 
een CO2-arme productie dus. 
Daarbij zijn de panelen heel 
licht, zodat voor een huis 
dat gemaakt is van stropa-
nelen geen zware fundering 
nodig is, maar wel kun je 

uiteraard kastjes of schilde-
rijen aan de panelen ophan-
gen. Zo sterk zijn ze zeker 
en daarbij kunnen ook leidin-
gen en dergelijke worden ver-
werkt in de houtvezelplaten. 
Bij deze bouw is geen zware 
fundering nodig. Er hoeft 
geen beton de grond in, wat 
een groot voordeel is gezien 
beton een erg milieubelas-
tende bewerking ondergaat. 
Doordat de woningen licht 
zijn is een ‘lichte’ schroef-
fundering prima in staat het 
huis te dragen.” Wie bang is 

dat strobouw nadelen heeft 
als brandgevaar of allergie-
en, heeft het mis. De pane-
len met leem zorgen voor een 
sterk brandvertragende wer-
king en de panelen zijn 100% 
dicht, waardoor het stro geen 
reacties veroorzaakt.

Jongeren een kans bieden
Strobox wil naast de bouw 
van duurzame woningen ook 
bijdragen aan het begeleiden 
en opleiden van mensen voor 
wie het moeilijk is om aan 
betaald werk te komen. Denk 
aan jongeren uit speciaal en 
bijzonder onderwijs. We heb-
ben tenslotte iedereen nodig, 
zeker ook in de bouw. “Er is 
in de bouw een groot tekort 
aan mensen. Er zijn voldoen-
de jongeren, maar als zij geen 
niveau 2 hebben mogen zij 
de bouwplaats niet op. Het 
gevolg is vaak dat zij ‘verdwij-
nen’ in de massa. Wij zijn een 
erkende leerplek en ons idee 
is om jongeren ‘op te schalen’ 
en hun in een andere setting 
op te leiden naar niveau 2.” 
Interesse? Kijk dan op www.
strobox.nl

Een nieuwe manier van bouwen met stroLeger des Heils bouwt textielsorteercentrum 
op A1 Bedrijvenpark Deventer

“Het nieuwe, duurzame sor-
teercentrum sluit helemaal 
aan bij onze missie, name-
lijk meerwaarde creëren voor 
mens en milieu. Het is een 
visitekaartje voor het Leger 
des Heils“, vertelt ope-
rationeel directeur Simon 
Smedinga van Leger des Heils 
ReShare.
 
Sociaal, duurzaam 
en innovatief
Smedinga: “Door inzameling 
en hergebruik verdwijnt er 
minder textiel via het restaf-
val en de verbrandingsoven. 
Geef je textiel een nieuw 
leven, in welke vorm ook, 
dan bespaar je op nieuwe 
grondstoffen. De textielin-
dustrie is zeer milieuvervui-
lend. Denk bijvoorbeeld aan 
de duizenden liters water die 
nodig zijn voor productie van 
een katoenen shirt. Daarom 
heeft hergebruik van tex-
tiel ook een enorm positieve 
impact op onze voetafdruk. 

Diezelfde voetjes moeten dan 
wel in een duurzame loca-
tie lopen natuurlijk. Daarom 
bouwen we een klimaatneu-
traal sorteercentrum.”

ReShare zoekt steeds naar 
nieuwe bestemmingen voor 
kleding. Smedinga: “Samen 
met textieldeskundigen en 
ontwerpers kijken we voort-
durend naar mogelijkhe-
den om textiel op grote 
schaal te hergebruiken. Daar 
heb je ook innovatie voor 
nodig, zoals onze Fiber Sort 
Machine die met infrarood 
de verschillende materialen 
in textiel detecteert. Iets wat 
het menselijk oog niet kan. 
Daardoor krijg je meer zui-
vere grondstoffen die leiden 
tot meer mogelijkheden voor 
hergebruik.”
In het nieuwe sorteercentrum 
werken 25 mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
Het Leger des Heils biedt 
hen een gestructureerde, 

overzichtelijke werkplek. 
Voor de inzameling van tex-
tiel wordt samengewerkt met 
Circulus-Berkel.
 
Circulair
Economiewethouder Thomas 
Walder: “Dit sorteercen-
trum is een prachtige aan-
winst voor Deventer en de 
Cleantech Regio. Het nieu-
we centrum past helemaal bij 
de duurzaamheidsdoelstellin-
gen van A1 Bedrijvenpark en 
de gemeente Deventer, en de 
focus op een circulaire eco-
nomie in de regio. Bovendien 
zorgt het Leger des Heils voor 
belangrijke werkgelegenheid, 
ook voor een groep mensen 
die minder makkelijk ergens 
anders aan de slag kan.”
 
Het recent in gebruik geno-
men regionale sorteercentrum 
aan de Rostockstraat is met 
zijn 1.500 vierkante meter 
veel te klein en wordt afge-
stoten. Op de nieuwe plek 
kan 2,2 miljoen kilo gebruikte 
kleding per jaar worden ver-
werkt, tegen ongeveer 1 mil-
joen kilo op de huidige plek. 
De opening van het nieu-
we sorteercentrum is gepland 
voor maart 2020.
 
Nu wordt in Deventer kle-
ding gesorteerd uit Deventer 
en zeven Gelderse gemeen-
ten waar Circulus-Berkel de 
afvalinzameling verzorgt. Als 
de nieuwbouw klaar is, wordt 
Deventer het inzamelings- en 
sorteercentrum voor kleding 
uit heel Nederland. De gesor-
teerde kleding gaat vervol-
gens naar één van de winkels 
van ReShare. Dat zijn er nu 
nog elf, maar dat worden er 
straks 25.

Samen naar een schone toekomst. Daar koersen wij op in de 
Cleantech Regio. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, 
Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen werken met ondernemers, 
onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale en duur-
zame economie en samenleving. Economie en ecologie gaan hand 
in hand. Lees meer over de ambities, projecten, succesverhalen,
evenementen en cleantech nieuws uit de regio: www.cleantechregio.nl.
Meld je aan voor de nieuwsbrief en volg ons via: 

 Facebook @cleantechregion

 Twitter @cleantechregio 

 Linkedin @Cleantech Regio 

Voor meer informatie kun je ook 
mailen naar: info@cleantechregio.nl

Strobox is een bedrijf in opstart in de Cleantech Regio, dat 
geprefabriceerde panelen van stro maakt als bouwdelen 
van een strohuis. “Bouwen kan heel goed op echt duur-
zame wijze”, vertelt Roelof Vossebeld. Samen met Arjan 
Middelkoop en Daan Molkenboer houden zij zich bezig met 
een nieuw concept, met oog voor de planeet en oog voor 
mensen. “Wij hebben inmiddels de eerste woningen neerge-
zet, volledig of deels gemaakt vanuit ons concept Strobox.” 

Het Leger des Heils, met zijn textielafdeling ‘ReShare’, bouwt 
een nieuw landelijk sorteercentrum voor gebruikt textiel op 
A1 Bedrijvenpark Deventer. Het sorteercentrum wordt 5.000 
vierkante meter groot. Er gaan 25 mensen aan de slag. Het 
nieuwe centrum wordt energieneutraal.
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