PLANVISIE

ECOWONEN MIDDEN

NEDERLAND

“Een uniek, inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven in
verbinding”

Ecowonen is een bewonersinitiatief om een sociaal en ecologisch woonproject te
realiseren.
Uitgangspunten van het te realiseren woonproject zijn:
▪

De ecologische voetafdruk van onze bewoners af te stemmen op wat de
aarde dragen kan. Dit uit zich in een bijdrage leveren aan de het zorgen
voor onze aarde, de mens en alles wat daarop en daarin leeft.

▪

Te wonen in een gezond en duurzaam huis in een voedende
leefomgeving.
Te leven van gezonde voeding.
Een leefomgeving te creëren waarin bewoners in elke levensfase deel
uitmaken van de gemeenschap.
Zelfvoorziening te realiseren waar mogelijk (voeding, water, energie en
bouwen).
Gebruik te maken van persoonlijke kwaliteiten en talenten en deze
verder te ontwikkelen.
Actief op zoek te gaan naar win-win situaties in het bereiken/uitdragen
van sociale cohesie en duurzaamheid zowel in Ecowonen en naar
omgeving.

▪
▪
▪
▪
▪

Visie Ecowonen
.
De essentie
Bij Ecowonen vinden mensen elkaar in een gezamenlijke visie. De kern van deze visie is
om de verbinding terug te vinden. Dit verwezenlijken we in een sociaal ecologisch
woonproject, waar mensen zich verbonden voelen met zichzelf, met elkaar, met de buurt,
met de wereld en met de natuur. Een plek waar bewoners zich thuis en gezond voelen, in
balans komen en geïnspireerd bezig kunnen zijn. Een plek waar bewoners betrokken
zijn, willen leren en ontwikkelen.
Samen leven met oog voor elkaar
We creëren een leefomgeving waarin bewoners in elke levensfase deel uitmaken van de
gemeenschap. Waar de centrale waarden heersen van in vriendschap en respect met
elkaar samenleven. Zorg voor elkaar en voor de buurt dragen en verantwoord omgaan
met energie, grondstoffen en voedsel. Waar ook ruimte is voor creativiteit, eigen
initiatief en privacy. Waar diversiteit èn eigenheid de norm zijn. We werken en leven
vanuit waarden als inspiratie, respect, openheid en saamhorigheid.
Om een goede synergie te ontwikkelen tussen de (toekomstige) bewoners zullen we tijd
met elkaar doorbrengen om elkaar beter te leren kennen. We stimuleren onze
persoonlijke en gezamenlijke groei in hoe we met elkaar een voedende samenleving
kunnen vormen. Indien een situatie dat vraagt zullen we coaching ondersteuning
aantrekken.
Van een geïndividualiseerde maatschappij weer naar betrokkenheid naar elkaar. Met in
acht neming van onze autonomie en in verbinding staan met de leden van Ecowonen.
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Tevens is een goede communicatie met de buurt van essentieel belang voor het slagen
van het project. We voelen ons bewoners van het dorp De Glind, en onze bijdrage kan tot
uiting komen door te participeren in de Dorpsgemeenschap.
Gezamenlijkheid
Er zullen gezamenlijke (buiten)ruimtes zijn op of vlakbij het terrein voor de bewoners,
zoals bijvoorbeeld: keuken, vergaderruimte en een eetruimte, die we ook kunnen
gebruiken voor bijeenkomsten (dansen, films, enz.); een natuurlijke zwemvijver cq
waterberging; een schuur met gereedschap.
Duurzaamheid
Bij Ecowonen gaan we duurzaam in een groot deel van onze levensbehoeften voorzien.
Hiermee dragen we bij aan oplossingen rondom klimaatverandering, milieuvervuiling en
uitputting van hulpbronnen. Dat doen we in samenwerking met de omgeving.
We willen een voorbeeldfunctie vervullen en voor de regio een inspiratiebron zijn!
Hoe gaan we dat doen?
Dit zal tot uitdrukking komen in innovatieve architectuur en in het gebruik van
duurzame materialen en technologie. Zelfvoorziening van energie, hergebruik van
materialen.
Wonen in een gezond en duurzaam huis in een voedende leefomgeving.
●
Biobased bouwen
Onze woningen worden zoveel mogelijk gebouwd met organische materialen die
hernieuwbaar zijn en zo weinig mogelijk embodied energy hebben (zoals zo weinig
mogelijk getransporteerd zijn en zo weinig mogelijk bewerkt). Denk aan leem uit de
omgeving, kalkhennep
Kenmerken van onze woningen zijn de hoge isolatiewaarde, veel daglicht en het passief
gebruik van zonne-energie in de juiste seizoenen.
●
Energie
We streven voorlopig naar 100% eigen energievoorziening voor stroom en verwarming/
koeling van onze woningen, waarbij behoefte en aanbod in balans zijn.
We gaan gasloos bouwen.
M.b.t. duurzaam vervoer denken we aan elektrische deelauto’s.
●
Water
We willen een ecologische waterketen. De basisprincipes van ons waterbeheer zijn:
- Gebruik drinkwater om te drinken
- Houd water zo lang mogelijk op het terrein
- Hergebruik water zo vaak mogelijk
- Filter water op ecologische wijze
- Gebruik de voedingsstoffen in grijs- en zwartwater voor het kweken van planten
- Maak een zwemvijver
Voedselbos:
We zullen ook proberen zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn in ons voedsel. Door een
gemeenschappelijk voedselbos en ecologische groente tuin en voedsel uit de buurt willen
we dat bereiken. Op deze manier willen we de uitdagingen van de toekomst aangaan.

De Locatie
Dit woonproject zal worden gerealiseerd op de plek van het huidige voetbal en oefenveld
in het dorp De Glind. De Glind is een plek waar je prachtig landelijk kunt wonen. Het
ligt centraal in Nederland, onder de vlag van Amersfoort waar je de voordelen van een
stad hebt.
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Het gaat hierbij om een project van ca. 24 woningen voor alle prijscategorieën dat
ontwikkeld wordt in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De groep wordt
gevormd door toekomstige bewoners, die zich hebben aangesloten bij Ecowonen Midden
Nederland. We werken samen met de gemeente Barneveld en diverse professionele
partners. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van soortgelijke
projecten in binnen- en buitenland.
De Naam
De naam Ecowonen Midden Nederland is ontstaan doordat de initiatiefnemers graag in
de omgeving van provincie Utrecht een project wilden realiseren. Het bleek niet
eenvoudig om grond te verwerven vandaar dat we een ruime naam hebben gekozen.
Ecowonen staat voor ecologisch en duurzaam wonen.
Voor Wie?
We streven naar een diverse, evenwichtige samenstelling van bewoners. Mensen van
verschillende generaties, met verschillende culturele achtergronden en
inkomensgroepen.
Het streven is om woningen te bouwen voor verschillende woonwensen en budgetten,
maar met een gezamenlijk beeld naar buiten. Een beeld dat de gemeenschappelijke visie
van Ecowonen uitstraalt. Die gezamenlijkheid vinden we door samen aan het project te
werken, ieder vanuit eigen kennis en mogelijkheden. We wisselen uit, discussiëren, gaan
op excursie, doen onderzoek en realiseren gaandeweg een unieke identiteit en
planvorming die eigenheid, creativiteit en verbinding uitstraalt.
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