inspreek R&I vergadering gemeente Laren, dinsdag 21 januari 2020 , aanwezig o.a. wethouder Ton Stam, alle
politieke partijen van Laren (LB, VVD, LL, CDA, D66) en Jan Nieuwenhuizen dir. Crailo.

Dag allemaal, ik ben Ronald Spaan, architect en bouwer, ik woon 45 jaar in Laren.
ik ben o.a. lid van de steun fractie van D66, lid energie vereniging Hut van Mie en lid
Strobouw Nederland en Kalkhennep Nederland, maar vanavond spreek ik vanuit mijn
persoonlijke titel.
Wij hebben het over Crailo, ik zat daar in de klankbordgroep, ik heb ook het ambitie
dokument en deel 2 het Stedenbouwkundig en Landschapsplan uit december 2019
gelezen, wat mij opviel is vooral het ontbreken van materiaal gebruik.
Misschien eerst even een uitleg over het begrip ‘Duurzaamheid’, dit woord betekend
voor velen dat er vooral zeer goed geïsoleerd wordt, er dus weinig energie verbruikt
wordt, daar zit nu het verschil wat ik jullie wil uitleggen tussen ‘ ecologisch circulair
Duurzaam.
Er zit een wereld van verschil tussen die 2, het gewone duurzaam betekend vooral
het gebruik van de bekende isolatie materialen zoals Glaswol, Steenwol, Polystyreen
(piepschuim) Pur en dergelijke, dit zijn over het algemeen niet zeer gezonde isolatie
materialen. Denk aan een betonnen gebouw geïsoleerd met 1 van de eerder genoemde producten en ook met veel glas, deze combinatie zal een verstikkend gevoel
kunnen geven, een constante mechanische lucht behandeling is hier een noodzaak.
Deze bouw heet dampdicht bouwen in tegenstelling tot het meer gezonde ecologische
dampopen bouwen.
Je kan het ook een beetje vergelijken met een komkommer die bij de supermarkt in
plastic folie wordt bewaard en op deze manier wat langer vers blijft, eigenlijk niet de
mooiste gezondste manier zoals wij die graag zien.
Duurzaam, ecologisch en circulair, dat is een compleet ander verhaal.
Thomas Rau onze bekende circulair architect heeft een bekend boek geschreven
(Material Matters) is ook door de VPRO in Tegenlicht uitgezonden onder de naam ‘Het
Einde Van Bezit”.
Afgelopen week heb ik het project Buurtschap Crailo nog met hem besproken, en wat
ons vooral zorgen baart is de vage omschrijving in dit document over de uiteindelijke
uitvoering in materiaal gebruik.
Wij hebben met dit prachtige gebied in het Gooi een aantrekkelijke uitdaging om hoogwaardig en gezond te gaan bouwen, laat dit buurtschap een mooi voorbeeld zijn voor
toekomstige woningbouw.
Een ander aspect aan deze vorm van Duurzaam bouwen is het positieve effect op CO2
en Stikstof uitstoot, door gebruik van veel meer hout in de constructies en veel minder
beton wordt dit bewerkstelligd.
Het Groen Paviljoen, wij zijn met een plan begonnen om in 1 ste instantie bij de Groene
Afslag een geheel ecologisch circulair gebouw neer te gaan zetten, het geheel zal voor
diverse professies tevens een opleiding zijn.
Het paviljoen zal demontabel zijn en de bedoeling is om dit gebouw later in het Buurtschap Crailo te gaan her plaatsen.
Het gebouw zal deels in Strobouw en Kalkhennep worden uitgevoerd, In dit gebouw
zullen ook andere natuurlijke bouw materialen worden gebruikt of getoond.
Er zullen ook informatie avonden en workshops kunnen worden gegeven.
Wij zullen de 3 betrokken Gemeentes om een financiële bijdrage vragen.
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Vervolg tekst blad 1.

Binnenkort sturen wij een brief naar de 3 gemeente raden, burgemeester en
wethouders en de GEM Crailo om dit plan beter toe te lichten.
Voor alle duidelijkheid ik ben niet een Groene Goeroe op sandalen, maar ik wil zeker
een bijdrage leveren aan een gezondere rechtvaardiger wereld.
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