
Graag nodigen we je uit voor de bijeenkomst Boeren voor de Bouw op 22
november in het Biosintrum in Oosterwolde. 

De agrarische sector staat voor grote uitdagingen: als het niet om stikstof gaat,
dan is het wel de bodem- en waterkwaliteit. Met oog voor het klimaat, staan
we voor noodgedwongen veranderen, wat de boeren het water naar de lippen
doet stijgen. Maar het kan ook een kans bieden om te laten zien wat de
mogelijkheden zijn, om elkaar te vinden en samen nieuwe en bestaande
ontwikkelingen verder te brengen want als het ergens kan dan is het hier, in
het Noorden! Op 22 november willen we met elkaar kijken naar perspectieven.
Welke mogelijkheden liggen er voor de agrarische sector in nieuwe teelten
voor de bouw?
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Verdienmodel boeren
Waar niet hernieuwbare materialen zoals beton, staal en baksteen in de
laatste eeuw de meest gebruikte bouwstoffen waren om steden te bouwen,
worden de negatieve effecten van deze fossiele bouwmaterialen op het
klimaat steeds duidelijker. Hernieuwbare, natuurlijke (biobased) materialen
bieden een totaaloplossing voor het (her)ontwikkelen van een ‘future proof’
gebouwde omgeving. Deze materialen zijn gemaakt van natuurlijke
grondstoffen die na het ‘oogsten’ snel terug groeien, zoals stro, vlas, wol,
schelpen, olifantsgras, lisdodde en zelfs hennep.

De teelt van vezelhennep, lisdodde en vlas  ontwikkelt zich snel, ook in het
Noorden; in 2022 werd er in Fryslân bijvoorbeeld al 700ha vezelhennep
geoogst. Naast dat het duurzaam is om deze natuurlijke grondstoffen te
gebruiken voor isolatiemateriaal, wand- of dakafwerking is het ook een steeds
interessanter verdienmodel. Tijdens de bijeenkomst op 22 november gaan we
met boeren en bouwers in gesprek aan de hand van inspirerende
voorbeelden, en bespreken we direct wat er nodig is om de boeren en
bouwers aan elkaar te koppelen om dit mogelijk te maken.

https://deuitkijkers.nl/agenda/boeren-voor-de-bouw/

