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Redactioneel. 

Beste leden, lezers en belangstellenden, 
 
In de laatste nieuwsbrief van april/mei 2019 werd al gemeld dat het goed gaat met de belangstelling 
voor de vereniging.  Aanzet hiervoor was vooral de publicatie in het blad UIT van NFN. 
De daaropvolgende bijeenkomsten op het terrein Gravingen (11 mei) en op de open dag  op Chamavi 
(26 mei), waar de vereniging zich presenteerde, hebben dan ook enthousiaste leden opgeleverd.  
 
Ook de ALV op 22 juni  (Wilgenborgh nabij Vinkeveen), werd goed bezocht.  Alle nieuwe leden waren 
daarbij aanwezig. De sfeer was goed en zeer enthousiast.  Er heerst het gevoel dat er, na een aanloop 
van drie jaar, nu een groep is ontstaan die daadwerkelijk het ideaal van de vereniging gaat realiseren. 
 
De tweede ALV eind september (bij Athena, Ossendrecht) bouwde daar op verder en we konden snel 
een aantal besluiten nemen. Het verslag is de leden al per aparte mail toegezonden. 
 
 

                                                                                                              Henk Kroon, secretaris 
 
 

 
1. Activiteiten woongroep Nederland 

 
Het  voorgaande heeft geresulteerd in de vorming van een initiërende woongroep van 10 leden, die 
graag wil doorpakken en zich daar voor inspannen. Er kunnen nog enkele leden bij, maar de groep 
komt wel bij de maximale grootte die we nastreven, daarna kom je op een wachtlijst. 
 
Er zijn al verschillende bijeenkomsten geweest van deze groep in Gouda, bij Edwin thuis en daarna 
door naar Berkenwoude (Zon en Leven), Ouderkerk, bij Henk thuis, Ossendrecht (Athena) en 
Apeldoorn, bij Max thuis. Binnenkort zitten we bij Riëtte in Zeewolde voor een volgend overleg. 
 
Als je nog niet betrokken bent bij dit alles en daar wel op in zou willen gaan haken dan is het handig 
om nu snel met ons contact op te nemen. Alles lijkt in een stroomversnelling te komen, en mocht je 
wensen en mogelijkheden hebben, dan adviseren we je om nu in te haken. 
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Tsja, welk ontwerp moet ik / 
moeten wij nu kiezen….? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens deze ontmoetingen leren wij elkaar steeds beter kennen. We  praten over onze idealen, 
hanteren  soms spelvormen om tot diepere inzichten te komen en zijn ons ervan bewust dat een 
dergelijk project alleen maar kan slagen wanneer je elkaar de ruimte geeft, elkaar respecteert. Anne 
Hans heeft een inleiding gegeven over sociocratie.  
 
Op een goede manier met elkaar communiceren en besluiten nemen is natuurlijk een voorwaarde 
voor het welslagen!  
 
Verder hebben we een ontwerp gemaakt van ons toekomstige  "dorpje" waar iedereen zich in kan 
vinden. Natuurlijk is dit niet in beton gegoten, maar we zijn klaar om, wanneer zich een mogelijkheid 
voordoet, direct met een uitgewerkt plan te komen. 
 
Een optie van een ontwerp van ‘ons’ gebied: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Project Oosterwold. 
 
Het was een teleurstelling dat de inschrijving voor Oosterwold (Almere) werd gesloten. Het succes 
bleek zo groot dat de gemeente even een pas op de plaats wil maken en het project wil evalueren.  
Verwachting is dat deze evaluatie voor de zomer van 2020 gereed is.   
 
Er ligt nog een flinke strook die daarna spoedig uitgegeven kan worden, waarop onze hoop is 
gevestigd.  Daarna zal de ernaast gelegen gemeente Zeewolde overgaan tot uitgifte van 
bouwlocaties. Dit kan nog wel een paar jaar duren. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. 
 

3. Zoektocht naar locaties. 
 
Omdat uitgifte van het gedeelte van Oosterwold binnen de gemeente Almere  en Zeewolde nog op 
zich laat wachten, is de woongroep druk doende andere locaties te zoeken. We hebben besloten na 
inventarisatie bij de betrokkenen dat deze vooral in centraal Nederland moeten liggen. 
 
We zoeken op www.funda.nl naar o.a. boerderijen , campings die te koop staan of bouwkavels. 
We nemen contact op met gemeenten, ook om te peilen hoe zij staan ten opzichte van ecologische 
wooninitiatieven  al of niet in tiny houses. We merken dat gemeenten momenteel meer open gaan 
staan om deze manier van wonen toe te staan. 
 
 

4. Werkgroepjes Nederland. 
 
Belangrijk is dat we weten hoe we de financiering rond kunnen krijgen wanneer zich een 
mogelijkheid voordoet . Daarvoor gaan leden van de woongroep naar bijeenkomsten over duurzame 
CPO en over het oprichten van wooncorporaties.  
 
Verder zijn enkele leden van de 
woongroep naar de bijeenkomst over 
"erfdelen" geweest.  
 
Er is een werkgroep actief met de 
communicatie en de website zodat de 
informatie niet verloren gaat en op de 
juiste wijze gedeeld kan worden (zie 
verderop). 
 
 
Er is verder een groepje bezig zich te oriënteren op allerlei woonvormen.  Aarden huizen, huizen van 
leem en hout, van alles komt voorbij. Daarover hebben we nog geen beslissing genomen, maar de 
onderzoeken beginnen steeds meer vorm te krijgen. 
 
Verder is er een werkgroep actief in de richting van klimaatneutraal wonen en ecologische 
mogelijkheden op een terrein. 
 
De eerstvolgende bijeenkomst van de woongroep (NL) is op 16 november in Zeewolde. In principe 
vinden er 3-4 wekelijks bijeenkomsten plaats, volg de agenda hiervoor op de website. 
 



5. Vernieuwde website: 
 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website. 
Door de grote hoeveelheid informatie op de oude site werd 
deze wat minder toegankelijk. Het streven is om in de loop van 
december de nieuwe site zichtbaar te kunnen lanceren. 
  
 

www.natu-eco.eu  
 
 

6. Activiteiten woongroep Spanje.  
 

Ook dit jaar zijn Wiebe en Nel weer vertrokken naar Spanje.   
 
Hun doel is, naast natuurlijk een heerlijk en ontspannen verblijf in het warme Spanje, 
geïnteresseerden te zoeken die ieder jaar een maand of liefst meerdere maanden in Vera Playa 
kunnen en willen verblijven (zelfstandige huur, via Wiebe is het mogelijk om contact met 
verhuurders te leggen, maar dat kan je ook zelf via andere instanties regelen).  
 
Wiebe zou het liefst  daar een locatie willen vinden en een woongroep oprichten om ook in Spanje 
een natu-eco dorpje te ontwikkelen. Meer informatie via de website, of per mail aan Wiebe: 
penningmeester@natu-eco.eu  
 
 

7. Tot slot een oproep aan alle lezers!.... 

De trein in Nederland is op stoom aan het komen, dat is duidelijk. 12 leden/partners zoeken 
momenteel een gezamenlijk terrein voor 9 wooneenheden. We kunnen nog wat uitbreiden, dus wil 
je mee-ontwikkelen dan is het handig dat snel aan ons door te spelen. Weet je of hoor je ergens 
geschikte mogelijkheden van gronden of terreinen die beschikbaar komen, stuur ons graag dan een 
berichtje. Het wordt zeer op prijs gesteld. Wordt je nu lid dan betaal je voor de maanden november / 
december 2019 geen contributie, je hoeft alleen voor 2020 dan te betalen (en inschrijfgeld). 
 
Zie je mogelijkheden om onze vereniging te promoten? Schroom ook dan niet contact met ons te 
zoeken. Dat doe je door op onze website het contactformulier in te vullen of mail even aan 
secretaris@natu-eco.eu  Verder vind je op onze website veel meer informatie over de activiteiten die 
we ondernemen. 
 

       Edwin Roovers, voorzitter 

 

 

Samen verder op weg….. 
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