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'Earthship is signaal'
SWZ kiest voor uniek jubileumproject en bouwt een earthship
ASSENDORP - In de Nooterhof wordt een earthship gerealiseerd, dat moet gaan
dienen als theehuis. Het
unieke gebouw wordt vervaardigd uit materialen die
een tweede kans krijgen.
Dit alles ter viering van het
honderdjarige jubileum
van SWZ. “Een gigantisch
feest met dure, bekende artiesten had ook gekund”, aldus de bedenkster van het
plan.
Toch kiest de Samenwerkende
Woningbouwvereniging Zwolle
voor het bouwen van een
earthship. Rita Kamphuis
kwam met het idee op de proppen, het bleek een schot in de
roos. “Om op deze unieke manier ruchtbaarheid te geven aan
ons jubileum geven we gelijktijdig een signaal af. Eén die aansluit bij de visie op de toekomst.
Duurzaamheid daarin het sleutelwoord.”
Projectleider Yde Huizinga over
het opmerkelijke gebouw: “Een
earthship is gebouwd uit afvalmateriaal en aarde. De muren
worden bijvoorbeeld gemaakt
van met aarde gevulde autobanden. Een doordacht ontwerp zorgt ervoor dat een
earthship optimaal gebruik
maakt van de warmte van zonlicht.
Regenwater kan worden gebruikt voor de sanitaire voorzieningen. Zo is een earthship zo’n

Autobanden
De eerste earthships dienden zich aan rond 1970 onder de bezielende leiding
van Mike Reynolds. Hij zal
bovendien naar Zwolle komen om de bouw te coördineren. Volgens de geestelijk
vader moet een earthship
voldoen aan drie criteria.
Een earthship brengt geen
schade toe aan het milieu en
is daarom vervaardigd van
gerecyclede
materialen.
Daarnaast moet het voor iedereen te bouwen zijn. Bovendien is een earthship onafhankelijk van nuts-bedrijven en kent geen stromend
water of elektriciteit. Yde
Huizinga: “De muren van
een earthship zijn gemaakt
van met zand gevulde oude
autobanden. Wist je dat er
ieder jaar evenveel autobanden worden versleten als er
mensen op aarde zijn?”
negen maal minder milieubelastend dan een traditioneel gebouw.”
“Het idee om een theehuis te
bouwen stond al in de planning
bij de milieuraad, de gemeente
Zwolle en Landstede”, zo weet
Kamphuis. “Dit kwam ons ter
ore en wij boden aan om een
earthship te bouwen, waarin
dat theehuis een plaats kon krij-

ITTERSUM - In dienstencentrum De Riethoek aan de
Patriottenlaan 1-3 is een expositie van Odilia van der
Eems. Haar werk bestaat uit
schilderijen in gecombineerde technieken. De schilderijen kunnen bekeken worden van 9.00 tot 17.00 uur.

Vogelbeurs in
de WRZV-hallen
KAMPERPOORT - In de
WRZV-hallen aan de Buitengasthuisstraat wordt zaterdag 12 april weer een vogelbeurs gehouden. Een scala
aan vogels wordt aangeboden en ook zijn er diverse accessoires. In totaal zijn er
600 kramen. De beurs is van
9.30 tot 14.00 uur. De entree
is 2,50 euro.

Golden Earring rockt
in IJsselhallen

Een art-impression van het earthship, zoals SWZ dat wil gaan bouwen in de Nooterhof.
gen.” Huizinga: “Het was echt
één minuut voor twaalf, we
haakten precies op het goede
moment in.” Zo vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Na de bouw
in augustus mag Zwolle zich de
eerste stad in de Benelux noemen met een earthship in haar
gemeente. Huizinga: “In Amerika komt dit concept redelijk van
de grond, in Europa kennen alleen Frankrijk en Engeland een
earthship. We merken al dat de
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Tentoonstelling
Odilia van der Eems

Quality Engineer
Jouw werkzaamheden bestaan uit het initiëren, bespreken, opvolgen en
controleren van acties voortkomend uit klachten of controles met toeleveranciers.
Het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij de toeleveranciers is voor jou een
uitdaging. Documenteren en rapporteren van de bevindingen en het geven
van adviezen over correctieve en preventieve maatregelen behoren tevens tot
de werkzaamheden. In samenspraak met de afdeling R&D zorg je voor het
opstellen en beheren van meetstaten. Daarnaast neem je deel aan diverse vormen
van overleg.

International Trainer
(airco’s/kachels)
Het opleiden en bijscholen van de Webasto medewerkers en dealerorganisaties
is voor jou een uitdaging. Je ontwikkelt trainingsprogramma's en bijbehorende
les materialen. Daarnaast draag je zorg voor het initiëren en uitvoeren van
(inter-)nationale trainingen en het beheer van trainingsgegevens.
Tevens geef je inbouw demonstraties bij klanten.
Kijk op www.logischwerving.nl voor volledige functieprofielen.

Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie met CV naar p.j.venema@logischwerving.nl
of reageer via onze site : www.logischwerving.nl
Voor meer informatie: dhr. P.J.Venema, telefoon 06- 51 02 86 38
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ogen op ons zijn gericht. Veel
geïnteresseerden, ook van over
de grens, bieden zich vrijwillig
aan om mee te bouwen.”
Hoe ziet SWZ de toekomst,
woont over tien jaar iedereen in
een earthship? Kamphuis:
“Nee, dat zie ik niet gebeuren.
Met dit project willen we vooral
een signaal afgeven. We willen
laten zien dat we duurzaam en
milieubewust bouwen serieus
nemen en belangrijk vinden.”

Nooterhof
Het earthship krijgt een plek
in de Nooterhof (een park
tegenover park Weezenlanden). Nooterhof moet in de
nabije toekomst uitgroeien
tot een kenniscentrum waar
men elkaar kan ontmoeten.
Groen en duurzaamheid
staan daar centraal.

KAMPERPOORT - Nederlands bekendste rockgroep
Golden Earring treedt zaterdag 19 april op in de IJsselhallen. Uiteraard komen vele hits voorbij, die door het
publiek uit volle borst meegezongen kunnen worden.
Niets unplugged, maar het
wordt als vanouds weer een
stevig rockconcert. In het
voorprogramma treedt op
Cool Zero.
De zaal is open om 19.30
uur. Het concert begint om
20.30 uur. De entreeprijs is in
voorverkoop 22,50 euro aan
de zaal 25.00 euro. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij VVV
Zwolle, Ticketservice bij grotere postkantoren, Free Record Shops en via 09003001250.

