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VOORZIEN VAN DEVENTER PROFIELEN

Op de Kabbelaarsbank, aan de voet van het Grevelingenmeer is Greenhuus opgezet;
een verplaatsbaar eco-lodge concept wat volledig Cradle to Cradle inspired gebouwd
is en verantwoord maatschappelijk gefaciliteerd wordt. Een voor Nederlandse begrippen uniek concept dat 100% Autarkisch, Biobased, Circulair, niet locatie-gebonden
én demontabel is. Volledig passend binnen het concept heeft DEVENTER Profielen
voor Greenhuus de kaderdichtingen geleverd die gemonteerd zijn in de houten
raam- en deurkozijnen. Kees van Wuyckhuyse, één van de bedenkers van Greenhuus vertelt waarom hij bewust voor DEVENTER gekozen heeft.

Met het oog op de toekomst demontabel ontworpen
Ter plekke in een Greenhuus laat Kees zien welke duurzame oplossingen en verantwoorde
materialen zijn toegepast. Enthousiast vertelt hij: ‘’Het was mijn droom om een duurzame
oplossing voor de recreatiesector te ontwikkelen. Een omgevingsbewust concept geïnspireerd op de natuur, uitgerust met uitsluitend verantwoorde materialen en slimme
systemen. Vanuit die gedachte is Greenhuus ontstaan.’’ De uitdaging was niet alleen
om Greenhuus onafhankelijk te maken in de energie-, afval- en watervoorziening,
maar tegelijkertijd ook niet locatie-gebonden en met het oog op de toekomst demontabel.’’ Trots kijkt hij naar het resultaat; een strak, simplistisch Greenhuus, geïnspireerd
op de natuur, demontabel ontworpen met materialen die, geheel naar het circulaire
gedachtegoed, in de toekomst hergebruikt of ge-upcycled kunnen worden.

Zoektocht naar verantwoorde bouwmaterialen
‘’De afgelopen jaren heb ik me verdiept in de herkomst van bouwmaterialen en de wijze
waarop deze worden geproduceerd’’, vertelt Kees.
‘’In mijn zoektocht naar verantwoorde bouwmaterialen, kwam DEVENTER Profielen op mijn pad
en spraken de innovatie ambities van deze club
mij aan. Destijds zat DEVENTER in een vergevorderd stadium in het certificeringsproces van hun
assortiment TPE dichtingen en werden de mogelijkheden om Biobased te produceren onderzocht. Toen DEVENTER eenmaal Cradle to
Cradle gecertificeerd was, heb ik bewust gekozen
om de dichtingen van DEVENTER toe te passen
binnen het Greenhuus concept.’’
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