
*Kamp C organiseert deze uitstap in het kader van het project SHINE. Deelname is gratis, het aantal deelnemers is beperkt.
**Kamp C organizes this excursion as part of the SHINE project. Participation is free, the number of participants is limited.

DEADLINE

24/6
*Inschrijven | **Registration

REKKEM-BELGIE/ BELGIUM26

EEN HUIS IN EEN SERRE | BOUWFILOSOFIE 

Volledig autonoom (niet aangesloten op het water-, gas- of elektriciteitsnet), 
gebouwd uit bio-ecologische, nagroeibare materialen of minstens uit materialen 
die volledig recycleerbaar zijn, mocht de kaswoning ooit gesloopt worden. 
Daarmee huldigt het hele project het cradle-to-cradleprincipe van de circulaire eco-
nomie en wordt voortgeborduurd op het denkwerk van de voornaamste pioniers 
die eerder al de grondslagen legden van deze woon- en levensstijl onder glas.

A GREENHOUSE HOUSE | BUILDING PHILOSOPY

Fully autonomous (not connected to the water, gas or electricity 
network), built from bio-ecological, renewable materials or 
at least from materials that are fully recyclable.
The entire project, thus honors the cradle-to-cradle principle of 
the circular economy.

DISCOVER
AUTONOME HUIS

AUTONOMOUS HOUSE

EXCURSION

  JUNI
JUNE



09u30:  Vertrek |Departure
11u30:  Aankomst | Arrival
12u00:  Lunch
13u00:  Start rondleiding
 Guided tour
14u45: Webinar
15u00:  Drankje | Drink
15u30: Vertrek | Departure
 

Inschrijven | Registration
nezha.attaf@kampc.be
M: +32 476 60 69 78
www.kampc.be

-Voor zij die niet aanwezig kunnen 
 zijn, organiseren we een Webinar. 
 Voor de link te ontvangen gelieve  
 te mailen naar:

nezha.attaf@kampc.be 

-For those who cannot attend we organize 
 a Webinar.
 To receive the link, please mail to:
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**Kamp C organizes this excursion as part of the SHINE project. Participation is free, the number of participants is limited.
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Programma - Program

PRAKTISCH | PRACTICAL

Vertrekpunt - Departurepoint
-Plein voor de inkom van station Berchem
-Square in front of the entrance to Berchem 
 station

Zonnecellen in de glaspanelen
PV-panelen gekoppeld aan een zoutwaterbatterij
Zonnecollector voor warm water
Balansventilatie
Circulair beton
Cellulose/houtwol-inblaasisolatie voor 
de houtskeletstructuur
Thermisch onderbroken houten ramen 
met een aluminium voorzijde en driedubbel glas
Massief hout van Internorm (Duits systeem)
Enkelglas voor de serre en gelaagd glas voor het dak,
met een U-waarde van 0,5
Waterneutraal opvangcircuit voor regenwater met 
lavafilter, regenwaterput, cisterne en percolatievelden
Elektra-aansluiting in de opstartfase, te gebruiken als 
generator alleen bij elektriciteitstekort

De innovatieve technieken achter de kaswoning

Solar cells in the glass panels
PV-panels connected to a saltwater battery
Solar collector for hot water
Balance ventilation
Circular concrete
Cellulose / wood wool blow-in insulation for
the timber frame structure
Thermally interrupted wooden windows
with an aluminum front and triple glazing
Solid wood from Internorm (German system)
Single glazing for the conservatory and laminated glass for the 
roof, with a U value of 0.5
Water neutral rainwater collection circuit with
lava filter, rainwater well, cistern and percolation fields
Electricity connection in the start-up phase, to be used as
generator only in case of electricity shortage

The innovative techniques behind the greenhouse

De kaswoning bestaat uit een houtskeletbouw omgeven 
door een serre. Een woning met een dubbele huid dus, 
waarbij de buitenhuid – de glazen kas – een microklimaat 
vormt rond de woning- en kantoorruimte.

The greenhouse consists of a timber frame surrounded by a conservatory.
A home with double skin, in which the outer skin - the glass greenhouse - 
                            forms a microclimate around the home and office space.
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