Nieuwsbrief 21 mei 2013
Beste,
Met deze nieuwsbrieven informeer ik u met achtergrond informatie ten aanzien van de bouwbiologie. De vorm
en het ritme van de nieuwsbrieven zal niet vast zijn. Het kan een artikel zijn of zelfs alleen maar een hyperlink
naar een interessante website.
Bouwbiologie is de leer van de volledige relatie tussen de mens en de bebouwde woon- en werkomgeving. Dat
betekent zo bouwen dat het in harmonie met de natuur is. Er wordt onder andere rekening gehouden met;
ecologie, straling, het welzijn van de bewoners, gebruik van natuurlijke materialen, besparing van energie.
Bouwbiologisch bouwen is niet per definitie duurder dan conventioneel bouwen. Duurder wordt het vooral
wanneer er gekozen wordt voor exclusieve materialen; volhout parket van Esdoorn, hoog waardige wollen
tapijten en dergelijke. Bouwbiologische bouwmaterialen worden ook conventioneel geproduceerd,
bijvoorbeeld bakstenen, hout, kalk en leemstuc, houtvezelplaten, tegels en glas. Moeilijk te vermijden zijn de
meerkosten voor het aanbrengen. Droogtijden zijn langer en veel materialen vergen meer handwerk. Over het
algemeen is bouwbiologisch bouwen ongeveer 10% duurder dan modern of conventioneel bouwen. Toch
lonen deze extra kosten door een gezond binnenklimaat en daardoor een hogere levenskwaliteit, een hoge
verkoopwaarde van de woning en geringere gebruikskosten. Als alle kosten mee gerekend worden; minder
ziektekosten, minder milieuschade, minder energie verbruik en dergelijke. Dan is het goedkoper dan gewoon
bouwen.
De bouwbiologie is meer. Ook kledingstukken kunnen ongezond zijn. Een door bouwbiologen veel gebruikt
voorbeeld is de beugelbeha. De beugel kan namelijk magnetisch zijn, maar ook de sluiting kan magnetisch
uitgevoerd zijn. Wat de lange termijn werkingen zijn van het magnetische veld 15 uur per dag vlak bij uw
borsten, hart en longen? Niemand weet het. Beter eerst bij aankoop de beugelbeha te controleren met behulp
van een kompas. Draait of beweegt de kompasnaald? Beugelbeha niet kopen.
De bijgevoegde foto [ontvangen van collega Jacques de Been] is het label van een beha met magneet sluiting.

Als de pacemaker er niet tegen kan….
Zie svp ook bijgaande film:
http://www.ktvu.com/videos/news/special-report-keeping-cell-phone-in-bra-may-lead/vhPF8/
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