
UP STRAW

Event voor  
Bouw & Eco-wonen

Een driedaags event met ruimte voor de nieuwste feitjes van strobouw, ecologische 
bouw en gezond wonen

31 augustus - 2 september 2018 | 
VOLKEL, NB

www.stro-event.nl



Nederland vindt het beperken 
van CO2 uitstoot, onder andere 
door energiezuinig bouwen en 
het gebruik van milieuveilige 
materialen en installaties, steeds 
belangrijker. En ook gezond 
wonen en leven in een prettig 
binnenklimaat, staat op de agenda.

In Europa zijn in de afgelopen 10 
jaren jaarlijks zo’n 500 gebouwen 
in stro gebouwd. Inmiddels worden 
scholen, kantoren en openbare 
gebouwen vervaardigd met 
stro en voorzien van duurzame 
installatie-techniek. Ecologische 
gebouwen van zeven verdiepingen 
zijn geen bijzonderheid meer.

Dampopen bouwen met natuurlijke 
materialen als stro, leem en hout.  
Stro biedt de kans om ecologisch 
en daardoor energie-, milieubewust 
én gezond te wonen en te werken.

31 augustus, 1 & 2 september 
2018:

• alles wat nodig is om te bouwen 
met stro: architecten, lever-
anciers van bouwmaterialen, 
stro-aannemers, leveranciers 
van bouwcomponenten (prefab 
stro-elementen en prefab dak-
en), duurzame installaties (ener-
gie-opwekking, waterreiniging, 
verwarming, ventilatie) 

• workshops: bouwen met stro en 
leem, tadelact (kalk) en aanver-
wante technieken

• activiteiten voor kinderen: bouw-
en met strobalen, leemvormen

• informatie over bouwen met stro 
en andere natuurlijke materialen

• verscheidene presentaties en 
masterclasses

Doelstelling

STRO: ontdek de mogelijkheden voor 
gezond en ecologisch bouwen en leven

STRO is een driedaags event dat draait om kennis 
maken met stro en andere natuurlijke bouwmate-
rialen en hun toepassing in gezonde en energie-
zuinige gebouwen. Kom het beleven!

De mogelijkheden van stro 
verdienen meer aandacht. Daarom 
organiseert STROBOUW Neder-
land, ondersteund door Inter-
reg-Europa, een driedaags even-
ement waar woningcorporaties, 
gemeenten, bouwers en 
particuliere  belangstellenden ken-
nis kunnen maken met de mogeli-
jkheden van ecologisch en gezond 
bouwen, wonen en leven.

Inleiding

Opzet

Het Event
STRO zal plaatsvinden in een 
evenemententent op het terrein 
naast attractiepark BillyBird Park 
Hemelrijk te Volkel, Noord-Brabant.

31 augustus: 11:00 - 22:00

1 september: 10:00 - 22:00

2 september: 10:00 - 17:00

Entree voor bezoekers: €3,-. De 
optie wordt geboden om tegen 
gereduceerd tarief attractiepark 
BillyBird Park Hemelrijk te 
bezoeken.  

Locatie & openingstijden

Toegang



STRO is er voor elke partij die te 
maken heeft met het bouwen en 
gebruiken van ecologische gebou-
wen en opent haar deuren voor 
aannemers, architecten, materiaal-
leveranciers, ingenieurs, advies-
bureaus, installatieleveranciers, 
interieurbouwers, hypotheek 
adviseurs en meer. STRO richt zich 
op strobouw, maar biedt ook ruim-
te aan andere  bio-based bouw- en 
woonconcepten. 
De minimum grootte van een 
aangeboden stand is 3mx3m 
(9m2).  Uiteraard is er de mo-

gelijkheid om meerdere units te 
nemen en deze samen te voegen. 
Voor samengestelde units is de 
prijs gereduceerd en een korting 
wordt gegeven voor professionele 
leden van Strobouw Nederland.

In de huidige opzet is er ruimte 
voor bijna 90 bedrijven op met 
de mogelijkheid tot uitbreiding in 
geval van grote vraag. 

Kosten voor electriciteit worden 
z.s.m. bekend gemaakt.

Vrijdag 31 augustus voor 
professionele bouwers,  
volkshuisvesters en lokale 
overheden

• biobased bouwen en Return On 
Investment

• prefab-bouw

• renovatie met stro: sporthal 
Roomley in Tilburg

Zaterdag 1 september & 
zondag 2 september, gericht op 
het particulieren segment met 
geplande lezingen over:

• waarom stro? Dampopen 
bouwen uitgelegd

• bouwen met stro & welke 
duurzame installaties?

• collectief particulier 
opdrachtgeverschap

• zelf bouwen: kansen en (val)
kuilen

En ook:
• borrel met (live-)muziek op vrijdag- 

en zaterdagavond

• workshops

• drankjes & hapjes

• optredens

• combinatie-mogelijkheid met 
familie-uitje in Billybirdpark 
Hemelrijk

Programmering

Exposant worden?

Prijzen per stand
(ex. BTW)

Lid 
Strobouw 
Nederland

Geen lid 

1 unit (9 m2) €320 €440

2 units (18 m2) €640 €880

4 units (36 m2) €1200 €1600

6 units (54 m2) €1750 €2000



STRO wordt op de volgende  
wijze gepromoot:
• website;
• social media;
• de website van Billybird park 

Hemelrijk en de 42.000 vaste 
kaarthouders van BillyBirdpark 
Hemelrijk;

• landelijke, regionale en lokale 
media.

Iedere exposant krijgt 10   
vrijkaarten. Extra kaarten kunnen 
worden aangeschaft voor € 3 per 
kaart.

Exposanten van STRO worden 
vermeld op de website. Regelmatig 
zullen exposanten, middels een 
kort interview, aanvullend worden 
belicht.

Voor vragen en opmerkingen kunt 
u terecht bij:
 info@stro-event.nl

Voor aanmeldingen van 
exposanten:
 exposanten@stro-event.nl

Voor meer informatie:
 www.stro-event.nl
 facebook.com/stroevent

Promotie van STRO Contact

COLOFON:

Tekst & vormgeving:
Marcel Zwart

Audrey van den Heuvel
Sander Paulen

Christina Eickmeier
Bert Tigchelaar

Afbeeldingen:
Strotec/EcoCocon

Svarok Natuurlijke Bouw
Vereniging Strobouw Nederland

Dave Lambrechts 
Bed&Breakfast ‘de Wandhorst’,  

www.dewandhorst.nl

STRO wordt georganiseerd vanuit vereniging Strobouw Nederland. 

Strobouw Nederland zorgt voor advies, projectondersteuning en voorlicht-
ing. Het is een netwerk van zowel particulieren als ook professionelen. 
Kortom, Strobouw Nederland is een centraal aanspreekpunt voor een 
ieder die geinterresseerd is in ecologisch bouwen en strobouw. 

STRO is onderdeel van het internationale UP-Straw project en wordt mede 
mogelijk gemaakt door Europese subsidies.
Zie www.strawbuilding.eu/up-straw-interreg-project/

Voor meer informatie, workshops, excursies, lidmaatschap...
kijk op:

www.strobouw.nl

Gebouwen:        Buitenplaats Zoutelande - Orio Architecten //  Bed & breakfast ‘de Wandhorst’ - Giesen Architectuur // Huis van Stro - Rene Dalmeier 
  


