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Of klik op een van de onderstaande logo’s:

THE EXPLODED VIEW BEYOND BUILDING 

“Maak kennis met je circulaire leefomgeving van de toekomst” met deze boodschap presenteert 
Biobased Creations, als curator van de Embassy Circular & Biobased Building, samen met ruim 100 
pioniers uit de wereld van circulair en biobased bouwen The Exploded View Beyond Building. Deze 
tentoonstelling ging in première tijdens Dutch Design Week 2021. 

The Exploded View Beyond Building is een iconische tentoonstelling in de vorm van een huis dat 
volledig bestaat uit biobased materialen, circulaire bouwmethoden en verhalen over de veranderende 
waardeketen waar het onderdeel van is. Dit levensgrote biobased huis prikkelt al je zintuigen en toont 
je de circulaire toekomst.

The Exploded View Beyond Building komt voort uit een samenwerking van en onderzoek door 
bouwers, producenten, agrariërs, wetenschappers, designers, overheden, kennisinstituten, 
storytellers en kunstenaars die zijn verenigd in The Embassy of Circular & Biobased Building. Samen 
werken ze aan nieuwe perspectieven voor duurzaam (circulair en biobased) bouwen en wonen; een 
circulaire leefomgeving.

Bezoek www.theexplodedview.com voor meer infomatie

http://www.theexplodedview.com
https://ddw.nl/en/programme/6099/the-embassy-of-circular-biobased-building
https://www.worlddesignembassies.com/embassies/circular-biobased-building/
http://www.biobasedcreations.com
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THEMAKAMERS
Er zitten bijna 100 natuurlijke bouwmaterialen in The Exploded View 
Beyond Building. In het paviljoen tonen we de eindeloze, potentiële 
materiaalstromen die voorradig zijn en niet of nauwelijks gebruikt 
worden in de bouwwereld. Bijvoorbeeld materialen uit voeding, zeewier, 
(riool)water, gebouwen of zelfs onze eigen woonomgeving. Het zijn 
materialen die al bestaan maar nog moeilijk hun weg naar de bouwwerf 
vinden. Maar ook materialen die nog serieuze steun nodig hebben om 
te ontwikkelen en op te schalen. Materialen van vandaag, morgen en 
overmorgen. Daarom hebben we de het paviljoen onderverdeeld in 
7 themakamers en presenteren we online de materialen binnen deze 
thema’s. Via QR-codes bij de materialen kunnen bezoekers de online 
informatie eenvoudig opvragen.

Klik op de foto’s om de materialen te ontdekken.

Minerale grondstoffen, zoals 
klei en leem, zijn in rivierdelta’s 
haast oneindig beschikbaar door 
de constante aanvoer via het 
water. Ook nadat ze specifiek zijn 
toegepast kunnen de mineralen 
gemakkelijk teruggebracht 
worden naar hun oorspronkelijk 
vorm. Hierdoor kunnen ze als 
grondstof veel vaker worden 
ingezet.

Als wij u zeggen “wij bouwen 
met schimmels en bacteriën” 
is de kans groot dat uw gezicht 
vertrekt van afschuw. Maar 
schimmels en bacteriën zijn al 
millennia lang de bouwstenen van 
de natuur en kunnen ook voor 
ons van onschatbare waarde zijn. 

&Onze aarde bestaat voor 
70 procent uit zeeën en 
oceanen. Naast de opmars van 
zeeboerderijen die algen, zeewier 
en andere zeegrassen cultiveren, 
geven ook steden steeds meer 
ruimte aan waterplanten als riet 
en lisdodde. Deze natte gewassen 
zijn niet alleen essentieel voor 
biodiversiteit en het tegengaan 
van schadelijke bodemdaling, 
maar kunnen ook worden ingezet 
als bouwmateriaal. We tonen in 
ons huis watertoepassingen voor 
zowel binnen- als buitengebruik.

https://theexplodedview.com/nl/materialbbtype/aarde/
https://theexplodedview.com/nl/materialbbtype/schimmels-bacterien/
https://theexplodedview.com/nl/materialbbtype/water-nl/
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Naast hout bestaan de meest 
voorkomende bouwmaterialen uit 
planten. Met als meest gebruikte 
plant op dit moment, hennep. 
Deze groeit makkelijk en overal, 
vraagt weinig water en levert 
een enorme hoeveelheid aan 
materiaal mogelijkheden. Naast 
het speciaal kweken van planten 
voor de bouwwereld, wat een 
perfect alternatief verdienmodel 
is voor de landbouw, worden 
er ook vele materialen 
gemaakt uit reststromen van 
voedselproductie. 

Eén derde van al het voedsel 
dat we produceren wordt 
weggegooid. Deze ‘reststromen’ 
van eten hebben op dit 
moment geen volwaardige 
herbestemming. Ze belanden op 
de afvalberg of worden ingezet 
voor groene energiewinning. 
Een nieuwe generatie designers 
laat de enorme potentie van 
deze voedselresten zien door ze 
om te zetten in hoogwaardige 
bouwmaterialen. Als we de 
samenwerking tussen de 
voedsel- en bouwsector 
versterken, gaan we verspilling 
tegen en creëren we met wat we 
niet eten weer waarde. 

Als we echt een meer duurzame 
wereld willen dat moeten onze 
gebouwen niet alleen minder 
vervuilend zijn, ze moeten ook 
meer natuur creëren. Door 
gevels, wanden, daken en 
plafonds zo in te richten dat 
er planten en bloemen kunnen 
groeien zorgen we niet alleen 
voor meer groen, we verstevigen 
de biodiversiteit, helpen met 
wateropvang en zuiveren de 
lucht zowel binnen als buiten tot 
een ongekend niveau.

We zien riolen nog te vaak als de 
snelwegen van onze schaamte. 
Er zitten enkel dingen in die 
we niet willen ruiken, proeven, 
zien. Weg! Maar riolen bevatten 
ontzettend veel waardevolle 
stoffen en mineralen die we 
met de juiste filtering kunnen 
gebruiken om prachtige 
materialen mee te maken. Met 
deze materialen kunnen we 
bouwen, ontwerpen, de grond 
zuiveren en dat allemaal volledig 
biologisch.

https://theexplodedview.com/nl/materialbbtype/planten/
https://theexplodedview.com/nl/materialbbtype/voedsel/
https://theexplodedview.com/nl/materialbbtype/levende-materialen/
https://theexplodedview.com/nl/materialbbtype/riolering/
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Naast het tonen van de kracht, schoonheid en mogelijkheden 
van biobased materialen en technieken, delen we ook via the 
Exploded View Beyond Building verhalen, onderzoeken, inzichten, 
artikels, tekeningen, podcasts en video’s. Het zijn allemaal kleine 
stukjes van de grote puzzel die we de komende jaren moeten 
leggen als we echt een duurzame toekomst voor iedereen willen. 
We onderscheiden hierbij de vier volgende thema’s, Health, Value, 
Farming en Neighbourhoods.

Want willen wij een duurzame toekomst voor ons en onze kinderen 
creëren, dan moeten we evolueren naar een ander systeem. In 
dat systeem zijn alle werelden met elkaar verbonden. De bouwers, 
boeren, bewoners, bedrijven, bankiers, beleidsmakers en de 
beschouwers (onderwijs, research, kunst) moeten allemaal hun 
bijdrage leveren. Je bouwt immers niet enkel een huis, je bouwt 
een hele wereld. 

STORIES 

ALLE STORIES 

FARMING - EXIE 
RELIFE
ReLife is opgericht met als doel het gevecht aan te gaan tegen uitstoot 
van CO2, de strijd aan te gaan tegen...

VALUE - Nieuwe helden
VALUE MAGAZINE
We leven in een wereld gedomineerd door cijfers. Waarde drukken we uit 
in geld. En we laten steeds meer over aan... 

NEIGHBOURHOODS - BPD 
BIOBASED MATERIALEN IN HET HANZEKWARTIER
Door het partnership levert BPD een bijdrage aan het onderzoek naar de 
mogelijkheden van biobased materialen..

HEALTH  - VELUX
DE BINNEN GENERATIE
We brengen 90% van onze tijd binnen door zonder voldoende daglicht of 
frisse lucht. We staan   er niet meer bij stil, maar...

Bekijk hier alle stories

https://theexplodedview.com/nl/the-exploded-view-beyond-building/verhalen/
https://theexplodedview.com/nl/storybb/relife/
https://theexplodedview.com/nl/storybb/value-magazine/
https://theexplodedview.com/nl/storybb/biobased-materialen-in-het-hanzekwartier/
https://theexplodedview.com/nl/storybb/de-binnen-generatie/
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DDW 2021
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THE MAKING OF

“Voor mij als ontwerper is het belangrijk 
om de kracht van deze natuurlijke 

materialen te laten zien” 
-Pascal Leboucq

The Exploded View Beyond Building is gerealiseerd door meer dan 100 partners. Cool! Leuk! 
Maar hoe dan? We geven je graag een beeld hiervan. 

DE VOORLOPER 
In 2020 presenteerden we met trots de installatie The Exploded View 
Materials and Methods een huis, schaal 1:4, met meer dan 60 biobased 
materialen en circulaire bouwmethodes. Deze installatie oogstte al veel 
lof en reist sinds het begin door de wereld om te laten zien wat er al 
kan in duurzaam bouwen. In 2021 gingen we een stap verder met The 
Exploded View Beyond Building. Dit levensgrote biobased huis toont je de 
circulaire toekomst.

Groepsfoto van (bijna) alle makers tijdens de opening 
van The Exploded View Beyond Building  

The Exploded View 
Materials & Methods

Pascal Leboucq over het concept  

https://www.youtube.com/watch?v=ISNacfGOSrU
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We hadden deze innovatieve installatie nooit kunnen realiseren zonder de steun van onze 
bouwpartners, Caspar de Haan, WAM&VanDuren Bouwgroep, Fiction Factory en Van Helvoirt 
Groenprojecten.

Cas de Haan en 
Lucas De Man over de 

essentie van dit project 

Bekijk de timelapse van de bouw

Willy Smit van WAM&VanDuren Bouwgroep over 
de bouw van The Exploded View Beyond Building

THE MAKING OF

https://vimeo.com/642609377?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=120161728
https://www.youtube.com/watch?v=CJ13RNhjVrw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gligtPCmcCI
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DDW BEZOEKERS
Merel Hegenbart ging in gesprek met DDW bezoekers. 

‘‘How you are guided through the house and 
experience the different materials, it is all very 
carefully considered. The house is very cosy, the 
whole colour pallette is earthtone, very warm, which 
makes it a very good environment for residential 
purposes. Getaway is really popular in the United 
States right now, and one of these Getaway places is 
a cabin in the woods. The design of it is very similar 
to this house, it reminds me of that. I would like to 
live in this house, I just wonder how expensive it is, 
so I would like to if I can afford it.’’

‘‘Ik droom van het bouwen van een volledig 
duurzaam huis. Als ik dit huis zie, denk ik 
‘geweldig, elk jaar weer komt er een grote stap 
bij.’ En elk jaar word ik me er meer bewust van 
hoeveel wij hebben aan rijkdom wat we niet 
gebruiken en hoeveel er nog veel meer benut 
kan worden dan we denken. En dit huis vind ik 
fantasctisch, weer een grote stap vooruit. Ik voel 
alles, de zachte muren... zwammen en algen, wat 
je daar wel niet mee kunt doen. 
 

Jin Jing, 
student aan de University of Arts Berlin

Gerni Luttikhuis, 
docent Bedrijfskunde op de 
Universiteit van Groningen en 
eigenaar van een eigen bedrijf.

Maxim Meijer, 
Productontwerp-student aan de Hogeschool 
van Amsterdam

‘‘Zelf heb ik al wat kennis van de materialen 
in dit huis en producten van de ontwerpers, 
dus het was leuk om te zien dat het nu op 
wat grotere schaal wordt toegepast en 
dat er ook grote producten van gemaakt 
kunnen worden.

Tot op een zekere hoogte is er ook een 
emotionele ervaring als je door dit huis 
loopt. Omdat ik hier zelf ook mee bezig ben 
als student, motiveert en inspireert het me 
om verder te gaan in hetzelfde vakgebied.’’ 

Waar je ook kijkt, er is iets wat bruikbaar is 
en waar over na is gedacht. Ik word er heel 
blij van. Het komt bij elkaar, je maakt het, 
het leeft en het gaat weer terug als het niet 
meer bruikbaar is. En dan komt er een nieuwe 
generatie en die doet hetzelfde met nieuwe 
inzichten. Dus wij zijn tijdelijk hier, en zo’n huis 
helpt ons om het tijdelijk te kunnen doen. ’’

“Ik voel alles, de zachte muren... 
zwammen en algen, wat je 
daar wel niet mee kunt doen”

“I would like to live 
in this house, I just 

wonder how expensive 
it is”

“Tot op een zekere hoogte is er ook een emotionele 
ervaring als je door dit huis loopt”

https://www.merelhegenbart.com/
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‘‘Ik vind het huis ontzettend tof. Ik 
denk dat je dit huis nodig hebt om 
klimaatrobuust te ontwerpen en 
echt vanuit die positie te denken. Het 
hergebruik van materialen zoals algen en 
riet, dat zijn materialen waarmee we in 
de toekomst denk ik aan de slag moeten. 
Het zijn dus niet alleen bouwmaterialen, 
want in bouwmaterialen gaat helaas 
ontzettend veel verloren. In Rotterdam 
zijn we ook aan het kijken naar hoe we die 
materialen opnieuw kunnen gebruiken. 
Hoe dat is gedaan in dit huis is echt super. 
Hier zit echt toekomst in.’’

Jelmer Boersma, 
landschapsarchitect bij de 
Gemeente Rotterdam

Noémie van der Brempt, 
student interieur-vormgeving op het 
LUCA in Gent

Peter Kapteijn, 
oprichter van circulair ontwerp- en 
projectbureau Werkterrein

‘‘Ik ben heel erg geïnteresseerd in duurzame materialen en heb veel met duurzame 
materialen gewerkt in mijn projecten, eerst op de Steinerschool en inmiddels 
op het LUCA in Gent, waar ik interieurvormgeving studeer. In dit huis zitten 
bepaalde materialen verwerkt die ik nog helemaal niet kende, dus ik heb alles in 
me opgenomen. Het zou gaaf zijn om een keer met deze materialen te werken. De 
slaapkamer is heel aangenaam akoestisch, en eigenlijk alles is mooi.’’

‘‘Ik heb een interieurbureau voor 
ontwerpen en realiseren. Daar waar we 
interieurs bouwen zijn we al jaren bezig 
met groenwanden, met leem, met het 
geven van een nieuw leven aan oude 
producten en het werken met hout. Ik 
word daar erg vrolijk van. Dit huis is dan 
ook fantastisch. De nieuwe methodiek 
en ontwikkelingen om van organische 
grondstoffen nieuwe producten te 
maken, nieuwe toepassingen. Heel mooi. 
Het is voor mij de kennismaking met 
een aantal nieuwe toepassingen van 
bestaande producten die het de moeite 
waard maken om hier doorheen te lopen. 
Die kurkwanden, de rietwand boven. Het 
ligt allemaal voor de hand, maar je moet 
het maar tegenkomen.’’

“Die kurkwanden, 
de rietwand boven. 

Het ligt allemaal 
voor de hand, maar 

je moet het maar 
tegenkomen”

“In dit huis zitten 
bepaalde materialen 
verwerkt die ik nog 

helemaal niet kende, 
dus ik heb alles in 

me opgenomen”

“Het hergebruik van 
materialen zoals 
algen en riet, dat zijn 
materialen waarmee 
we in de toekomst 
denk ik aan de slag 
moeten”
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Evelyn Leiva Deantonio, 
G4-trainee Informatiemanagement bij 

Gemeente Rotterdam

Nathalie Lermytte, 
Styliste DingDong BV België

Jason Fick, 
Trainee Informatiemanagement bij 
Gemeente Rotterdam

‘‘Lopend door dit huis vond ik het heel leuk om te zien hoe deze duurzame 
materialen bij elkaar komen. Het is echt een nieuwe manier van denken en 
ontwerpen, wat voor een langere tijd mee kan gaan en ervoor kan zorgen 
dat we bewuster leven. 

Ik vond het echt super gaaf om te zien wat je er allemaal neer kan zetten 
en op welke duurzame manieren je kunt bouwen. Heel mooi om niet alleen 
het verhaal te horen, maar om het te kunnen zien in het huis en het te 
mogen aanraken, ervaren en ruiken. Het voelde eigenlijk alsof ik in een 
soort museum was. Ik vond het fijn dat het een volledige ervaring was, dus 
dat je er echt in kon lopen, echt een overall experience. Het is eigenlijk een 
kunstwerk waar je in loopt.’’

‘‘In dit huis zijn bepaalde materialen te zien waarvan ik wel 
wist dat je die kon verwerken, maar ik wist niet dat het in deze 
specifieke vorm bestond, zoals het glas van zeewier of het 
gordijn van zeewier. Dat vind ik verbazingwekkend.
De structuren zijn heel aangenaam om in te vertoeven. De 
slaapkamer inspireert me om zoiets ook in een hotel te 
verwerken in een toekomstig project.’’

‘‘Ik ben Trainee Informatiemanagement 
bij de Gemeente Rotterdam. Daar werk 
ik nu binnen het team innovatie en ben 
ik bezig met het vraagstuk: hoe gaan we 
innovatie verbinden aan het verbeteren 
van biodiversiteit binnen de gemeente?
Dit huis laat voor mij zien dat het 
gebruiken van de biomaterialen niet zo’n 
heel ver toekomstbeeld is. Het is toch 
wel heel realistisch, dit huis bewijst dat. 
Het is een gemiste kans om geen gebruik 
te maken van deze materialen. Het huis 
voelt heel huiselijk, warm, het is fijn om 
zo’n natuurlijke uitstraling om je heen te 
hebben. Daarnaast is het ook fijn om te 
weten dat je een goede impact maakt op 
het klimaat.’’ 

Jacques Vink, 
architect met specialisme 
Natuurinclusief Ontwerpen

‘‘Ik ben architect met specialisme 
Natuurinclusief Ontwerpen. Dat houdt in 
dat onze omgeving niet alleen bedoeld 
is voor mensen, maar ook voor dieren 
en planten. In een omgeving zouden die 
allemaal een volwaardige plek moeten 
krijgen.

Ik vind het heel goed dat het huis schaal 
1:1 is, omdat je vaak de kleinere modellen 
ziet. Deze schaal is toch een heel ander 
verhaal, het bewijst zich op onze eigen 
schaal. Je kan het beter inschatten, ook 
als architect. Het laat zien hoe het in het 
echt werkt. Hier zitten veel materialen 
tussen die ik toch wel erg bijzonder 
vind, zoals deze Mycelium wand. Voor de 
ervaring is het ook goed dat je alles 
mag voelen.’’

“Ik vind het heel goed dat het huis 
schaal 1:1 is, omdat je vaak de 
kleinere modellen ziet. Deze schaal is 
toch een heel ander verhaal”

“Het is echt een 
nieuwe manier 
van denken en 

ontwerpen”

“De structuren zijn heel aangenaam 
om in te vertoeven” 

“Dit huis laat voor mij zien 
dat het gebruiken van de 

biomaterialen niet zo’n heel ver 
toekomstbeeld is”
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DDW BIJEENKOMSTEN

The Exploded View als fieldlab
Elkaar ontmoeten is nodig, meent ook Sanne 
van Leeuwen, die vanuit TNO meewerkt aan het 
programma ‘The Exploded View als fieldlab voor 
emissieloos bouwen’. De workshop is de eerste 
van drie workshops waar de producenten van 
materialen en de marktpartijen met elkaar in 
gesprek gaan over waar ze tegenaan lopen als 
het gaat om circulair biobased bouwen.  

Caspar de Haan neemt relaties zoals 
woningbouwcorporaties mee in de wereld 
van circulair en biobased bouwen. Er werden 
vijf ochtenden georganiseerd inclusief een 
rondleiding door The Exploded View Beyond 
Building. De inzet van verbeeldingskracht, 
verhalen en verbinding inspireerde 200+ 
deelnemers wat er vandaag, morgen en 
overmorgen kan op gebied van circulair en 
biobased bouwen. 

Stichting Agrodome organiseerde tijdens 
DDW een minisymposium over gezond 
bouwen en andere voordelen van natuurlijke 
bouwmaterialen.

Zaterdag 16 oktober
Stichting Agrodome - Gezond 
bouwen met biobased materialen

Zaterdag 16 oktober
Opening met partners

Maandag 18 oktober
Caspar de Haan - ontbijtsessie

Maandag 18 oktober
Meet the Gencork team

Dinsdag 19 oktober 
Caspar de Haan - ontbijtsessie

Woensdag 20 oktober 
Caspar de Haan - ontbijtsessie

Donderdag 21 oktober 
Caspar de Haan - ontbijtsessie

Vrijdag 22 oktober 
Caspar de Haan - ontbijtsessie

Dinsdag 19 oktober
Drive Live

Dinsdag 19 oktober
WAM&VanDuren Bouwgroep

Dinsdag 19 oktober
College van Rijksadviseurs

Woensdag 20 oktober
Provincie Noord Brabant - 
Brabantse aanpak circulair bouwen

Woensdag 20 oktober
BPD - Inspiratiesessie projectteam 
kloostergoed Theresia

Donderdag 21 oktober
TNO / Biobased Creations - 
The Exploded View als Fieldlab

Vrijdag 22 oktober
Rabobank - Inspiratiesessie

Vrijdag 22 oktober
Jansen by ODS

Tijdens de DDW zijn er verschillende bijeenkomsten gehouden in 
The New Blok.



15

TOURS 

Nederlands - Rondleiding door The Exploded View 
Beyond Building (16 min)

https://www.youtube.com/watch?v=OIJSrHZAeUA
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THE EXPLODED VIEW BEYOND BUILDING IN CIJFERS*

16

1
Modulair en 

circulair huis
schaal 1:1

100
Biobased materialen

8.000
Online rondleidingen

50.000
Bezoekers DDW

100
Rondleidingen

150
Partners

30
Media berichten 

17
Opbouwdagen

*stand op 1 december 2021

Eindhoven
DDW 2021

Antwerp
 KAMP C 2023

A C

Almere
Floriade Expo 2022

B
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IN DE MEDIA
Zowel nationaal als internationaal is er in kranten, online, 
op televisie en radio veel aandacht voor The Exploded View 
Beyond Building. Een completer en actueler overzicht van de 
publicaties vind je ook op de website.

成立20周年的荷兰设
计周 今年用“更大的
数字”讲故事

QQ

Het huis dat bestaat uit 100 
biobased materialen

BNR NIEUWSRADIO 

De wereld van morgen (min 
35 – 38)

AVROTROS

DDW TV (5): Lucas De Man

VPRO

House built from 100 
different plant-based 
materials unveiled at Dutch 
Design Week

DEZEEN

How Emerging Practices 
Approach Sustainability in 
Architecture

ARCHDAILY

Honderd biobased materialen 
samengebald tot een huis

COBOUW 

The Exploded View Beyond 
Building: expo rond huis uit 
natuurlijke materialen

CIRCUBUILD.BE

Een rioolwater-wc en een 
schimmelmuur, volgens deze 
kunstenaar is het de toekomst

NOS/ NIEUWSUUR

17

ALLE REACTIES 

Esta casa foi construída 
com 100 materiais à base 
de plantas e substâncias 
orgânicas

CASA VOGUE

Bekijk hier alle reacties

https://new.qq.com/omn/20211029/20211029A0CYJB00.html
https://www.bnr.nl/podcast/wetenschap-vandaag/10456524/ddw-x-bnr-het-huis-dat-bestaat-uit-100-biobased-materialen
https://www.npostart.nl/de-wereld-van-morgen/25-10-2021/AT_300003375
https://www.vpro.nl/festivals/ddw/kijk/overzicht/2021/lucas-de-man.html
https://www.dezeen.com/2021/10/20/biomaterials-house-dutch-design-week-biobased-creations/
https://www.archdaily.com/971859/how-emerging-practices-approach-sustainability-in-architecture
https://www.cobouw.nl/duurzaamheid/nieuws/2021/10/honderd-biobased-materialen-samengebald-tot-een-huis-101299898?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20211029_+Cobouw&tid=TIDP5474878X8275D26ED4F246D7898AC090609E12DDYI4&utm_content=
https://circubuild.be/nl/nieuws/the-exploded-view-beyond-building-expo-rond-huis-uit-natuurlijke-materialen/
https://nos.nl/nieuwsuur/video/2402438-een-rioolwater-wc-en-een-schimmelmuur-volgens-deze-kunstenaar-is-het-de-toekomst
https://theexplodedview.com/nl/the-exploded-view-beyond-building/pers-2/
https://casavogue.globo.com/um-so-planeta/noticia/2021/10/esta-casa-foi-construida-com-100-materiais-base-de-plantas-e-substancias-organicas.html
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UP NEXT:

DE FLORIADE IN ALMERE 
Van 14 april tot 9 oktober 2022

Voor vragen, ideeën of informatie over mogelijkheden tot samenwerking? 
Contacteer ons dan via info@biobasedcreations.com

18

PLAN EEN BEZOEK

mailto:info%40biobasedcreations.com%20?subject=
https://floriade.com/nl/
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THE EXPLODED VIEW BEYOND BUILDING IS 
MADE POSSIBLE BY: 

KNOWEGE PARTNERS:

PROGRAM PARTNERS:

TOGETHER THESE ORGANIZATIONS FORM:

IN COLLABORATIE WITH:

MATERIAL PARTNERS:
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