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EXPO GOUDA MAAKT bouwt aan de toekomst
Met het thema ‘Bouw & Machines’ kijkt EXPO GOUDA MAAKT vooruit. In deze laatste
expositiemaand is er aandacht voor toekomstgericht bouwen, rekening houdend met milieu,
klimaat, bodemdaling en veranderende woonbehoeften. EXPO GOUDA MAAKT neemt je mee
langs duurzame bouwmaterialen en woonvormen. Daarnaast is er van alles te doen, zoals een
boomhut maken of timmeren aan het Tiny house van kunstenaar Jan Mostert.
EXPO GOUDA MAAKT geeft een kijkje in de ontwikkeling van de Goudse industrie. In de
permanente tentoonstelling is van alles te zien over de geschiedenis, grondstoffen, technieken,
mensen en ontwikkeling van de industrie in Gouda. Rijk geïllustreerd met foto’s, filmpjes,
interviews en verrassende attributen. De tentoonstelling is onderdeel van de viering van 750 jaar
Gouda.
Toekomstgericht bouwen
In de maand september is er speciale aandacht voor de industrietak ‘Bouw & Machines’. Met als
centrale vraag: hoe bouwen we de vele woningen die nu en in de toekomst nodig zijn in
Nederland? De bouwwereld is volop in ontwikkeling om te voldoen aan eisen van milieu, klimaat en
bodemdaling. Daar horen duurzame bouwmethodes bij, zoals houtbouw gecombineerd met
bouwmaterialen gemaakt van bijvoorbeeld lisdodde, hennep, mycelium, Sedum en spijkerbroeken.
Dit is allemaal te zien op de expo. Ook is er aandacht voor nieuwe woonvormen, bijzondere
gebouwen en miniatuur bouwkranen.
Van boomhut tot tiny house
Kom kijken én doen op EXPO GOUDA MAAKT. Bezoekers kunnen op een kaart aangeven waar zij
mogelijkheden zien voor duurzame bouwinitiatieven in Gouda. Of onder begeleiding van
houtkunstenaar Jan Mostert meebouwen aan een echt Tiny house in de expositieruimte. In overleg
met Jan kunnen bezoekers hiervoor ook bouwmateriaal inbrengen. En heb je altijd al een eigen
boomhut willen bouwen? Kom dan van Lego een boomhut maken en plaats die in expo-boom op
locatie. Verder kunnen kinderen het grote Electrospel doen en een eigen robotje knutselen van
verschillende bouwmaterialen.
Laatste maand
EXPO GOUDA MAAKT is nog t/m 25 september open van woensdag t/m zondag van 12 - 18 uur.
Dus pak je kans en breng in september nog een bezoek. Iedereen is van harte welkom, de entree is
gratis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor de redactie
Meer informatie over EXPO GOUDA MAAKT: Erika Hoefman, tel. 06 - 49 69 86 23 of kijk op
www.expogoudamaakt.nl
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