RehafutuR,
bijzonder renovatieproject
in noord Frankrijk
Het mijningenieursHuis van project reHafutur
voor (foto inzet) en na renovatie.

HEt prOjECt rEHAFUtUr rENOVEErt HUIZEN Op pASSIEF HUISNIVEAU MEt ECOLOGISCHE BOUWMAtErIALEN EN BEStAAt UIt tWEE ONDErDELEN: 1) DE rENOVAtIE VAN EEN MIjN-INGENIEUrSHUIS UIt 1920 IN LOOS-EN-GOHELLE, DAt LIGt
IN HEt VOOr-MALIGE MIjNBOUW-GEBIED tEN ZUIDWEStEN VAN LILLE IN FrANkrIjk, EN: 2) DE rENOVAtIE VAN ZES HUIZEN IN LENS, LIéVIN BIj LOOS-EN-GOHELLE
Op VErGELIjkBArE WIjZE.
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duurzaam bouwen
Auteur: fred van der Burgh

‘Toepassen van biobased
‘quote.’brengt
materialen
vakmanschap weer terug
in de bouw.’

FrEd van dEr burgh, Stichting
Agrodome.
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linKs: HergebruiK van oude tegels.
recHts: HennepbloKKen als isolatie.

uiTvoEring in dE prakTijk

Naast de biobased en ecologische materialen
zijn de bestaande materialen zoveel mogelijk

architect: Architects ArIEtUr
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