
UITNODIGING

Feestelijke opening prefab-hennephuis
Wilt u ook een hennephuis bouwen of heeft u interesse? 

Hennepbouwer Dun Agro opent 
op 30 november de deuren van 
het eerste volledige prefab hen-
nephuis dat uit zijn fabriek komt. 
Met deze innovatieve techniek 
laat het bedrijf zien dat hennep-
bouw een serieus alternatief is, 
ook qua kosten, voor de ver-
duurzaming van de reguliere 
woningbouw. 

KOM 
EEN 
KIJKJE 
NEMEN!

VRIJDAG 30 NOVEMBER

ZATERDAG 1 DECEMBER

ADRES

O�ciële opening en rondleidingen 14.30-16.30 
uur (deuren open vanaf 14.00 uur) met o.a. 
Hennepbouwer Albert Dun van Dun Agro, 
gedeputeerde Nienke Homan, Burgemeester Jaap 
Kuin en Marjan Minnesma van Urgenda. Graag 
aanmelden via info@urgenda.nl.

Huis geopend voor publiek en geïnteresseerden. 
Rondleidingen tussen 11.00-15.00 uur

Tuinbouwwijk 14, 9665 NP Oude Pekela

ROUTE met openbaar vervoer: vanaf station Winschoten neemt u 
bus 23 of bus 24 naar de halte IJsbaanlaan. Van daaruit loopt u in 8 
minuten naar de hennep woningen.

WAT IS EEN HENNEPHUIS?
Hennep, een van de meest besproken planten ter wereld, laat zich 
steeds vaker van zijn andere kant zien. De ‘industriële’ 
hennepplant, wordt in rap tempo herontdekt voor duurzame
toepassingen, zoals in de bouw. Dun Agro ontwikkelde een 
techniek waarmee het de houtachtige kern van de hennep-
stengel gemengd met leisteenkalk tot op maat gemaakte 
prefab-muren kan persen. 

Wist u dat:

- Hennepbouw goed 
isolerende eigenschappen 
heeft, wat leidt tot een lager 
energiegebruik

- Hennephuizen door de 
open structuur, beter 
bestand zijn tegen 
aardbevingen

- Er in Nederland wel meer 
dan 2000 hectare hennep 
geteeld wordt

- Alle onderdelen van de 
plant goed gebruikt 
worden: de vezels voor 
isolatiematten of bioplastics, 
de bladeren en bloemen 
voor gezondheids-
producten en de houtkern 
voor de bouw.

Na diverse demo-projecten heeft 
het bedrijf nu de eerste volwaardige 
hennepwoning gebouwd. De buiten-
muren, tussenmuren én het dak 
bestaan uit deze henneppanelen. 

Voor het realiseren en het opschalen 
van hennephuizen zijn enthousiaste 
aannemers, architecten en project-
ontwikkelaars hard nodig. Wij 
nodigen deze partijen dan ook van 
harte uit!

Meer informatie op 
www.dunagro.nl


