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Duurzaam bouwen
 
Er wordt veel gebouwd in dit nummer. Duurzaam wel te verstaan. In
een historisch pand, op het terrein van een voormalig klooster, als
ecodorp binnen een nieuwbouwwijk: overal geven bevlogen bewoners
hun woongemeenschap vorm met aandacht voor natuur, mens en
economische haalbaarheid. De gemeente Olst kent maar liefst drie van
dergelijke locaties. Vandaar het hoofdartikel over hen en een interview
met de wethouder Wonen en Duurzaamheid aldaar.
 
Alle stadia
Sommige groepen wonen al enige tijd in hun duurzame onderkomen,
andere zijn er net ingetrokken, kijken uit naar de bouw of  zijn nog aan
het puzzelen over hoe en wat. We sluiten af met een
woongemeenschap uit 1998 die stap voor stap aan verduurzaming
werkt.
 
Wijzer Wonen
Ook ons eigen ledenblad Wijzer Wonen is verbouwd. Groter formaat,
andere opmaak, nieuwe rubrieken. En in aansluiting op het thema:
gedrukt op FSC® papier. We hopen dat iedereen zich er snel en
duurzaam thuis voelt.
 
Ellie Tap – hoofdredacteur Wijzer Wonen

 
'Een paar jaar geleden wilde ik als bijna-gepensioneerde zestig-
plusser nog wat leuks doen met mijn ervaring als gemeentelijk
beleidsmedewerker wonen en verbinder in het sociaal domein.
Wim Kouwenhoven, helaas in 2019 overleden, nodigde mij uit
voor de opening van het Vriendenerf in Olst. ‘De wijsheid van het
Vriendenerf’ werd in 2017 mijn eerste artikel voor Wijzer Wonen.
Voor dit lentenummer was ik virtueel weer even terug in Olst. Het
blijft interessant om te buurten rond initiatieven voor gemeen-
schappelijk wonen 50-plus. En te kijken naar de kansen die
gemeenten en woningcorporaties bieden. Daar kwam de serie
gesprekken met wethouders van het afgelopen jaar uit. Er zijn
steeds nieuwe initiatieven en ontwikkelingen te beschrijven, en ik
doe dat graag nog een tijdje voor u als reizend reporter.' 
 

'We hopen dat je
je snel in de
vernieuwde
Wijzer Wonen
thuis voelt' 

Even voorstellen
Art Touw
Beeld Susanne Kempen
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Woongroep de Kleine Ruïne

Historisch pand duurzaam verbouwd

In de grote, sfeervolle gemeenschappelijke ruimte
vertelt Jan van Iersel: ‘Dit is de vierde locatie die wij -
vier bevriende stellen - in het vizier kregen voor onze
woongroep. De andere projecten, waaronder een
oude brandweerkazerne en een fabriekje, gingen aan
onze neus voorbij. Ik denk dat de gemeente ons
daarom dit, na een jarenlange zoektocht, gegund
heeft.’

 
Puzzel 
Jan: ‘Architectonisch was het een uitdaging. De
structuur van het gebouw moest op last van de
welstandscommissie behouden en zichtbaar blijven.
Hierdoor konden we de trappen niet samenvoegen
zoals we wilden, en moesten we puzzelen waar de lift
kon komen. Omdat de constructie hier en daar
zwakke plekken had, was een nieuwe fundering
nodig en werden op sommige plekken de dragende
delen versterkt. Met onder meer (mat)glazen wanden
konden we de indeling alsnog aan onze wensen
aanpassen.
 
Om ieder appartement aantrekkelijk te maken,
hebben we veel extra daglicht binnengelaten.
Dankzij speciale, op maat gemaakte dakramen is het
aanzicht van het pand gerespecteerd gebleven.
Verder hebben we veel aandacht besteed aan
brandwerende barrières tussen de appartementen
en de akoestiek in de grote, hoge ruimtes.’

Warmte en water
In de tuin zijn 7 bronnen van elk circa 70 meter diep
in de grond aangebracht om de warmtepomp te
laden met aardwarmte. Voldoende voor de
vloerverwarming in het hele gebouw, ‘al warmt het
wel langzaam op’ voegt Jan er met een grijns aan
toe. Voor de douche heeft iedereen een eigen boiler,
quookers zorgen voor heet water in de keuken.

Het voormalig Wees- en Oudeliedenhuis in hartje Leiden is een rijksmonument. De verbouwing tot
woongemeenschap moest dus aan de nodige regels voldoen. Daarnaast wilden de bewoners in spe
duurzaam leven. En vier appartementen realiseren die gelijkwaardig zouden zijn. Gelukkig was er een
architect aan boord.
 
 
Tekst Ellie Tap Beeld Broekbakema Architectuur
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'Als kleine woongroep
hebben we weinig regels
en geen huishoudelijk
reglement.
Onze insteek is dat we
problemen oplossen als ze
zich voordoen.'

In de tuin is bovendien de oude put in ere hersteld,
waarin het hemelwater wordt opgevangen. Jan: ‘Ook
de afgelopen hete zomer konden we de tuin ermee
besproeien’. De bewoners delen verder een
fietsenstalling annex werkplaats en twee
logeerkamers. Sommigen delen twee wasmachines,
anderen vinden dat onhandig en hebben hun eigen
wasmachine staan: ‘daar doen we niet moeilijk over’.
 
De verbouwing met alle voorzieningen heeft van alle
bewoners een flinke investering gevraagd. Dankzij de
verkoop van ieders eigen woning en een
overbruggingskrediet van de bank kwam de
financiering rond.
 
Uitgangspunt
Jan: ‘Voorafgaand aan dit alles hebben we onszelf
de vraag gesteld: wat willen we met elkaar? Ons
uitgangspunt is vanaf het begin geweest: wat
gemeenschappelijk kan, doen we gezamenlijk. Die
gelijkgestemdheid is in onze ogen de basis van een
duurzame woongroep. Zo lang mogelijk waren we
samen met het grote geheel bezig. De schil is
gemeenschappelijk betaald, dus bijvoorbeeld ook de

Jan van Iersel, archtect en bewoner van de
Kleine Ruïne: 'We hebben veel extra licht
binnengelaten'. 

daklichten van enkele individuele appartementen.
Pas toen het geheel goed in elkaar zat, zijn we de
appartementen gaan verdelen. Tot die tijd heeft
iedereen zich ingespannen om iedere wooneenheid
een eigen kwaliteit te geven. Via de VvE hebben we
vervolgens een splitsingsacte opgesteld; iedereen
bezit een kwart van het geheel.
 
Als kleine woongroep hebben we weinig regels en
geen huishoudelijk reglement. Soms komt iemand
met een voorstel en dat bespreken we dan. Onze
insteek is dat we problemen oplossen als ze zich
voordoen; we willen ons niet vooraf overal voor
indekken.'
 
Nieuwe voordeur
'Alle bewoners zijn betrokken bij de VvE: we eten
regelmatig samen en bespreken de zaken die op dat
moment actueel zijn. Zo hebben we niet zo lang
geleden een nieuwe monumentale voordeur laten
maken. We hebben, heel bewust, één voordeur met
nu ook een elektronisch videosysteem waarop iedere
woning is aangesloten. Dit was voorlopig wel ons
laatste grote project. We wonen hier nu vijf jaar en
hopen samen op een goede manier oud te worden.
Precies wat ons voor ogen stond toen we aan dit
avontuur begonnen.’
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Prikbord

Beeld Moon Saris
 
Coöptatie onder druk
Eind 2020 wilde de gemeente Amsterdam woon-
gemeenschappen beperken in hun mogelijkheden
om zelf op zoek te gaan naar nieuwe huurders. Dit
stuitte op grote weerstand onder woongroepen in de
hoofdstad, daarin gesteund door de LVGO. Ook de
woningcorporatie had bedenkingen. Het plan is
voorlopig uitgesteld. Intussen is een werkgroep
‘Behoud Coöptatierecht’ gevormd. Belangstelling?
Mail: mverdult@hotmail.com.

Manifest ‘Ruimte voor collectief wonen’
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2022 richt het burgerinitiatief ‘Ruimte voor
collectief wonen’ zich met een manifest tot alle
Nederlandse gemeenten met de vraag passend
beleid te ontwikkelen voor gedeelde woonvormen.
Voor veel initiatief-woongroepen vormt het gebrek
daaraan een flink obstakel op de weg naar realisatie
van hun plannen. De LVGO steunt het manifest en
roept alle leden op het mede te ondertekenen.

Knelpunten wonen 55-plus
De Monitor Ouderenhuisvesting van demissionair
minister Ollongren onderstreept de urgentie om in
woningen voor ouderen te blijven investeren. In de
stad blijken de woningen zelf regelmatig niet
leeftijdsbestendig, in landelijke regio’s geeft de
woonomgeving vaak problemen. Bij de monitor
hoort een openbare databank waar per gemeente
informatie over de 55-plushuishoudens en de
woningvoorraad terug te vinden is. Deze cijfers en de
monitor geven initiatief-woongroepen een beeld van
de woonsituatie van 55-plussers in hun gemeente.
 
Kijk voor meer informatie over bovenstaande en
andere ontwikkelingen op www.lvgo.nl/nieuws.

Themabijeenkomsten
 
• In 2020 namen 160 mensen deel aan vijf
  themabijeenkomsten van de LVGO.
• Drie bijeenkomsten waren digitaal.
• Het thema ‘Hoe start je een
  woongemeenschap?’ trok 60 deelnemers.

Test en brochures LVGO
In opdracht van het programma Langer thuis van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
vernieuwden we de test Gemeenschappelijk wonen,
is dat iets voor mij? op onze website. De test is nu

nog aantrekkelijker om te doen en kan ook infor-
matief zijn voor wie al een tijd gemeenschappelijk
woont.
 
In hetzelfde kader ontwikkelden we een vijftal
nieuwe brochures. Deze bieden startende en
bestaande woongemeenschappen informatie en tips
over: Een woongemeenschap starten; Bestuur en
besluitvorming; Communicatie; Woonplezier; Zorg.
Bij het schrijven hebben meerdere LVGO-leden een
waardevolle inhoudelijke bijdrage geleverd, waar-
voor onze hartelijke dank. De brochures rollen in
maart van de pers en zullen ook digitaal beschikbaar
komen. Meer over de verspreiding van het materiaal
lees je binnenkort in de Nieuwsbrief.
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Agenda
Regelmatig organiseert de LVGO thema-
bijeenkomsten. 
23 april 2021:
Woongemeenschap: deel van de maatschappij
2 juli 2021:
Samen wonen, samen (be)sturen
Voor meer informatie: www.lvgo.nl/lvgo/agenda

Actief binnen de vereniging
In deze rubriek stelt ieder kwartaal een actieve
vrijwilliger binnen de LVGO zich voor. Dit keer geven
we het woord aan Aty Jansen: ‘Een jaar geleden las
ik een oproep van de LVGO om het EHBO-team te
komen versterken. Ik dacht onmiddellijk: dat lijkt me
wel wat. Maar waarom eigenlijk?
 
Sinds 2014 woon ik samen met mijn partner Pieter in
een woongroep in Amsterdam en ben er tevens
secretaris. Ik ben jarenlang werkzaam geweest als
docent, opleidingsmanager en supervisor op een
Hogeschool. Werken in teams en met groepen
behoorde tot een van mijn kernactiviteiten. En in
(woon-)groepen is er bij tijd en wijle gedoe, geschuur,
een conflict, onenigheid… En het gaat niet over
grasmaaien (hoewel).
 
Op onderzoek uitgaan waar het dan wel over gaat,
wat mensen verwachten van het samen wonen of
wat hen motiveert, vind ik spannend. Ik denk niet dat
ik problemen moet of kan oplossen, maar wil graag
woongroepen ondersteunen bij iets wat vastgelopen
is weer in beweging te krijgen.’
Lees meer van Aty’s hand op pagina 17.

Op de foto!
Om mooie maar vooral ook herkenbare brochures te
kunnen maken, vroegen we Moon Saris om bij een
drietal woongemeenschappen langs te gaan voor
een fotoreportage. Een eerste indruk van het
resultaat is zichtbaar op deze pagina’s.
De LVGO wil, ook namens Moon, alle betrokkenen
nogmaals bedanken voor hun geduldige en gastvrije
inzet. En voor het feit dat we nu beschikken over
foto’s die uit het leven van ‘echte’ woongemeen-
schappen gegrepen zijn. Ze zullen onder meer ook
terugkomen op de website, in Wijzer Wonen en in de
Nieuwsbrief. In de zomer volgt een laatste serie met
hopelijk een bloemrijke tuin en een zonnetje in beeld.
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Interview Platform 31 

Alle bewoners meenemen

Voor verduurzamen van de huizen of appartementen in een woongemeenschap gelden drie hoofdregels:
bespreekbaar maken, een plan opstellen en financiering vinden. Daarna pas komt het op de uitvoering aan.
Met deze aanbevelingen kunnen woongroepen aan de slag, zegt Tanja Morsheim van Platform31, kennis-
en netwerkorganisatie voor stad en regio.
 
 
Tekst Gijs Korevaar Illustratie Mimi Slauerhoff

Verduurzamen is in. Het verminderen van de CO2-
footprint, de strijd tegen klimaatverandering, nul op
de energiemeter, iedereen heeft het erover. De
reclames van bedrijven die zonnepanelen plaatsen
zijn regelmatig op tv en in de kranten te zien.
Dakisolatie, de vele versies van warmtepompen,
experimenten voor alternatieve energie, gasloos
bouwen, het kan allemaal niet op. Maar hoe bereik
je dat ideaal van energieneutraal? Wat doe je als
woongroep met het idee van duurzaamheid, doen
alle bewoners mee, hebben alle bewoners er de
financiële mogelijkheden voor?
‘Het is een ingewikkeld proces’, stelt Tanja Morsheim,
coördinator toekomstbestendige woningmarkt van
Platform31. ‘Welke maatregelen moet je nemen om
het gebouw energieneutraal te maken? Hoe betrek
je je buren en andere bewoners? En hoe zorg je dat
de plannen gefinancierd en uitgevoerd kunnen
worden?’
 
Routekaart Aedes
Een eerste maatregel voor het verduurzamen, waar
niemand spijt van krijgt, is beginnen met goed
isoleren, aldus Tanja Morsheim. ‘Dat is de allereerste
stap.’ De muren, het dak en de vloer op de begane
grond. Gemeenten nemen nog dit jaar een besluit
over hun Transitievisie Warmte, waarin zij per wijk
bepalen voor welke warmteoplossing zij kiezen om
zo alle woningen ‘aardgasvrij’ te maken. Deze
Transitievisie Warmte bepaalt hoe de huizen daar
straks verwarmd worden. En de corporaties maken
plannen om hun woningen in 2050 energieneutraal
te krijgen. Soms met een tussenstap om eerst label B
te realiseren. Tanja Morsheim: ‘De koepel van die
corporaties, Aedes, maakt hier een routekaart voor’.

Stappenplan koopwoningen
Maar bij koophuizen en zeker bij woongroepen met
koophuizen ligt het anders. Dan moeten de
bewoners zelf aan de slag. Zo zal een Vereniging van
Eigenaren (VvE) de splitsingsakte er op na moeten
slaan welk meerderheidspercentage nodig is voor
het treffen van maatregelen om de huizen
duurzamer te maken. Bij een algemene
ledenvergadering van de VvE moet tenslotte worden
gestemd over plannen voor onderhoud en
verduurzaming.
 
Als je in een woongroep woont en je woning is een
koophuis, dan is het verstandig om ook hier te kijken
welke afspraken zijn vastgelegd in de statuten. ‘Als
groep bepaal je samen de stip op de op de horizon
en stel je een stappenplan op om die stip te
bereiken’, aldus Tanja Morsheim. Het kan verstandig
zijn om je als woongroep te laten begeleiden door
professionals en informatie in te winnen bij
kennisinstituten en bij Vereniging Eigen Huis. ‘Neem
de tijd voor dit stappenplan zodat bewoners de tijd
krijgen om te sparen voor de investeringen of een
eenmalige bijdrage. Ook zijn er vaak mogelijkheden
voor subsidie. Een VvE moet wettelijk een
meerjarenplan opstellen en sparen. Zo kun je bij
meerderheid van stemmen ook sparen voor
verduurzamen en zonnepanelen of nieuwe
technieken die nog op de markt moeten komen.’
 
Gedoe versus comfort
Een probleem is dat duurzaamheid nog steeds niet
erg aanslaat bij huizenbezitters. Die zien vooral op
tegen het gedoe, het breekwerk en natuurlijk tegen
de kosten.
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Die kosten kunnen flink oplopen. ‘Verduurzamen
leidt vaak ook tot meer comfort. Dat klinkt toch
prettiger in de oren’, aldus Tanja Morsheim. De
isolatie van vloer, muur en dak verhoogt dat
comfort. Een ventilatortje onder de radiator plakken
maakt de woonkamer sneller warm. De voordeur is
altijd nog een groot tochtgat, zeker in het geval er
een brievenbus in die deur zit. Daar zijn relatief
makkelijke oplossingen voor. Tegelijk: ‘Blijf ventileren
in huis. Anders wordt het te vochtig en kan er soms
schimmel optreden’, zegt zij.
 
Bij nieuw te bouwen woningen neem je deze
maatregelen meteen mee in de bouw. Voor
bestaande gebouwen zijn de maatregelen
verschillend per huis. ‘Een logisch moment voor
verduurzaming is als er een grote onderhouds-
ingreep is, zoals het vervangen van het dak. Of bij de
aankoop van een nieuw huis. Maar wat het
gezamenlijk heeft: maak ideeën over verduurzamen

bespreekbaar in de woongemeenschap. Zet die stip
op de horizon en maak een stappenplan om dat te
bereiken. Zoek een goede financiering voor de
plannen. Daarna pas komt het op de uitvoering van
de gemaakte plannen aan’, besluit Tanja Morsheim.

Nuttige websites
platform31.nl; verbeterjehuis.nl
aedes.nl/themas/duurzame-woningen
eigenhuis.nl/vve/onderhoud
 
TIP: Provincies ontvingen subsidie van het Rijk
(rvo.nl) om eigenaren van klein maatschap-
pelijk vastgoed te ontzorgen bij het verduur-
zamen van hun gebouw. Doe bij je eigen
Provincie navraag of jullie woongemeenschap
daar een beroep op kan doen. 
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Van onze
huisjurist

Ben je lid van de LVGO en heb je
een juridische vraag over jouw
woongemeenschap?
Stel deze via info@lvgo.nl.
Je krijgt altijd persoonlijk
antwoord en wie weet komt het
onderwerp terug in deze rubriek.

Duurzaamheid van je huurwoning
 
Tekst Gerard Broeksteeg - Juridisch adviseur LVGO
 

Ook verhuurders van woningen
(zoals woningcorporaties) doen
mee aan de nationale uitdaging
van meer verduurzaming, minder
CO2, isolatie, nul-op-de-meter en
wat al niet meer. Woon je met je
woongroep in huurhuizen, dan kun
je hier al mee te maken hebben
gehad. In dat verband zou je de
afkorting EPV tegengekomen
kunnen zijn.
 
EPV? Wat is dat dan? Het staat
voor EnergiePrestatieVergoeding,
en het is een extra heffing die de
verhuurder aan de huurder kan
opleggen om de omslag naar nul-
op-de-meter woningen mede te
kunnen betalen. Je woning
gebruikt dan niet alleen energie,
maar produceert die ook. Je kríjgt
die vergoeding als huurder dus
niet, nee, je moet die betálen.
 
Dus je betaalt die energie-
maatregelen zélf, in plaats van de
woningcorporatie? Nou, nee, dat
is niet helemaal waar. De EPV is
bedoeld als stimulans voor
verhuurders om aan de slag te
gaan met verduurzaming, omdat
de aangebrachte nul-op-de-
metervoorzieningen zo deels
worden terugbetaald door de

huurders. Maar daar zit een
tweede kant aan die medaille: het
is uitdrukkelijk de bedoeling dat
die extra heffing geheel wordt
goedgemaakt door de opbrengst
van de aangebrachte energie-
maatregelen: denk aan zonne-
panelen, een warmtepomp,
warmteterugwinning en
dergelijke.
 
Je bent als huurder dus per saldo
minstens even goed af; of beter,
als je zelf ook bewust leeft in
energiebesparingsopzicht. Het is
uiteindelijk de bedoeling dat je
woning net zo veel energie
gebruikt als produceert, en zelf
kun je daar bovenop nog het
nodige doen. Je rekening is
misschien even hoog, maar je
woning veel comfortabeler.
Verbruik je meer dan berekend (en
wat de woning zelf opbrengt dus)
dan moet je bijbetalen, verbruik je
minder dan krijg je het verschil
terug.
 
De hoogte van de EPV moet in
overleg tussen verhuurder en
huurder worden vastgesteld,
waarbij er wettelijke normen en
grenzen gelden. Zo wordt de EPV
berekend op basis van onder

meer de oppervlakte in m2 van de
woning. Bij een complex van
huurwoningen (ja, inderdaad,
zoals bij onze woongroepen) moet
minstens 70% van de huurders
ermee instemmen. En bij
onoverbrugbare verschillen van
mening is er op de achtergrond de
huurcommissie.
 
Overigens staat de EPV los van de
huur zelf en de servicekosten. Er is
dus ook geen invloed op eventuele
huurtoeslag. En zou je woning-
corporatie na al die verbeteringen
een huurverhoging willen
opleggen? Dan mag die in de
berekening over de hoogte van de
EPV ook meegenomen worden,
zodat je nog steeds neutraal
uitkomt.
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Initiatiefgroep Binnentuin-Hoflindebeek:

Gedeelde ruimtes, spullen en idealen

‘Een kleine twee jaar geleden besloten mijn vrouw en ik ons gezinshuis, waar we 10 jaar volwassenen met
een verstandelijke beperking opgevangen hebben, uit handen te geven. Met mijn 74 jaar werd het tijd
rustiger aan te doen. Wel moesten we daardoor op zoek naar andere huisvesting. Maar om met ons tweeën
in een rijtjeshuis te belanden? Dat leek ons heel erg saai.’
 
 
Tekst Ellie Tap Beeld Van de Looi Architecten
 

Binnentuin-Hoflindebeek heeft de intentie veel
te delen; zowel ruimtes, spullen als idealen. En
natuurlijk de binnentuin, waaraan het initiatief
z’n naam dankt. Toch zitten de voordeuren aan
de buitenkant van de U-vormige bebouwing,
want ook hier hechten de toekomstige
bewoners aan hun privacy.

Piet Vloemans vertelt aan de telefoon hoe het verder
ging. ‘Als tussenoplossing bekeken Marjan en ik een
vakantiebungalow, maar dat sprak ons helemaal
niet aan. “Wat zoeken jullie?” vroeg de verhuurster.
“Een woongemeenschap”, was onze reactie.
“O, maar dan weet ik misschien wel iemand voor
jullie” zei deze dame.

Dit bracht ons bij Reuvers Duurzame Ontwikkeling in
Oss, een kleinschalige projectontwikkelaar die net
een groot terrein had aangekocht. Na een goed
gesprek op zijn kantoor gingen we naar huis met een
locatie voor onze grote droom, twee dorpen
verwijderd vanwaar we altijd gewoond hebben.’
 
Duurzaam in brede zin
Woongemeenschap Binnentuin-Hoflindebeek, op het
terrein van een voormalige boerderij c.q. klooster in
het Brabantse Stevensbeek, wordt duurzaam
opgezet. Piet: ‘Dat was de wens van de project-
ontwikkelaar en zo zit ik zelf ook in elkaar. Ik eet het
liefst biologisch en vind het niet prettig om agressief
te leven. Het is fijn om te wonen met mensen die ook
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die keuze maken. We houden zoveel mogelijk
rekening met de natuur, met de bewoners en met
de financiële haalbaarheid. Allereerst door de
bouwmaterialen en -technieken, zoals het gebruik
van cellulose-isolatie, kalkzandsteen en voor een
deel houtskeletbouw. Met een enorme rij zonne-
panelen op het dak en een lucht/waterwarmtepomp
voor elke woning streven we in principe naar nul op
de meter. Als bewoners delen we een logeerkamer
en wasruimte waardoor iedereen minder
woonoppervlakte nodig heeft. Dit houdt de prijs van
de appartementen en woningen (huur en koop)
binnen het bereik van mensen met een kleinere
portemonnee. En dat terwijl we gezamenlijk een
woning als ‘huis van de gemeenschap’ huren. Door
slim te bouwen, dat heeft de architect heel goed
gedaan, en door de inrichting van het huis van de
gemeenschap van Marktplaats te halen, is de
verwachting dat dat allemaal gaat lukken.’
 
Leeftijdsopbouw
Er zijn nu ruim dertig potentiële bewoners,
alleenstaanden en stellen, voor de twaalf
appartementen en elf tussenwoningen. De leeftijd
ligt grotendeels tussen de 50 en 74 jaar; de groep
zoekt hierin naar een evenwichtige opbouw. Maar

verder staan ze open voor iedereen. Ook de eerste
dorpsbewoners druppelen binnen. Piet: ‘We hebben
goede contacten in het dorp. Eerst keek deze 
kleine, gesloten gemeenschap wat vreemd tegen ons
aan. Het woord commune viel, daar heb ik gewoon
niet op gereageerd. Nu staat de eerste mevrouw uit
het dorp op de wachtlijst en twee andere hebben
interesse getoond. Dat doet me goed.’
 
Echt leren delen
Piet: ‘Mensen die zich bij ons aansluiten, geven aan
graag iets voor anderen te betekenen. Zelf vind ik
het ook fijn te functioneren in een groep met mensen
die elkaar verdragen. Onze gezamenlijk gedragen
besluitvorming, een methode beschreven door
antroposoof Jan Saal, is duurzaam omdat iedereen
zich gehoord weet.’
 
Zelf heeft Piet er intussen bijna een fulltime ‘baan’
aan. Piet: ‘Ik had nooit gedacht dat ik dit zo leuk zou
vinden. En ik leer er enorm veel van. Niet dat ik
vroeger heel star was, maar ik leer echt delen: geven
en nemen. Dus ja, het kost me heel veel tijd, maar
het geeft me een goed gevoel, ik had het nooit willen
missen.’
 
 
Belangstelling voor deze woongemeenschap in
opbouw? Verwacht wordt dat er nog woonruimte
beschikbaar komt. Bezoek de website binnentuin-
hoflindebeek.nl. Ook wie graag eens met Piet
Vloemans verder praat over de aanpak van dit
project is van harte welkom via het contactformulier
op de site of tel. 0485 785938.

Buren
 
In het hoofdgebouw op het terrein – voor
heen een klooster – nemen ouderen hun
intrek die deels 24-uurs zorg nodig heb
ben. In de andere vleugel verrijzen 10 star
terswoningen. Daarnaast komen er een-
gezinswoningen op het terrein te staan.
Binnentuin-Hoflindebeek hoopt met alle
buren een goede relatie op te bouwen. De
ouderen zijn van harte welkom in de tuin
en misschien hebben de jongeren zin om
mee te doen met activiteiten, zoals de ver
bouw van groenten en fruit.  
 

'Onze gezamenlijk
gedragen besluitvorming
is duurzaam
omdat iedereen zich
gehoord weet.'
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Kroniek Beste Buur Braassem

Discussies

Een groep senioren probeert een klein project van
de grond te krijgen aan de rand van het
Braassemermeer nabij Leiden. Een doorlopend
verslag van de successen en de hobbels door
redacteur Gijs Korevaar, een van de deelnemers.
 
Tekst Gijs Korevaar  Beeld MW Architectuur

Ooit zijn we begonnen met het idee van een hofje
voor senioren, maar dat idee sneuvelde al snel. We
bouwen in een gebied waar ooit kassen stonden. Die
glazen warenhuizen staan op lange, smalle stroken
grond en probeer daar maar eens een vierkant hofje
op te passen. Toen werden het zeven koophuizen op
een rijtje. Maar de architect bedacht een tussen-
oplossing: vier huizen aan de ene kant, drie aan de
andere met een gemeenschappelijke binnentuin.
Top. Het ei van Columbus.
 
Appartementen
Het bleek echter niet het einde van de discussie.
Meerdere deelnemers bedachten dat in plaats van
vier huizen aan de ene kant er ook vier apparte-
menten zouden kunnen komen. Het neemt dezelfde
ruimte op de grond in, het is net zo hoog als een
woning – twee verdiepingen – maar met dit verschil
dat je alle woonruimte op één verdieping hebt. Je
hebt niet meer een extra badkamer beneden nodig
voor het geval je de trap niet meer op komt.
 
Na een principiële discussie over de grootte van de
gemeenschappelijke binnentuin, is de schets nu
klaar. Vier appartementen en drie huizen zonder
uitbouw aan de voor- of achterkant. Rechte
gevels, lessenaarsdaken en voor alle woningen
een mooie binnentuin. Die hobbel hebben we
genomen. We hebben er drie keer over gesproken,

er zijn telefoontjes heen en weer gepleegd, de
vlekkenplannen veranderden geregeld, en tenslotte
is alles op z’n pootjes terecht gekomen. Hobbels als
dit zullen er ongetwijfeld nog meer volgen, dat deert
ons niet. Hobbels zijn er om over heen te springen.
Te klauteren als springen niet gaat.
 
Procedures
Zo’n hobbel was eerder de principevergunning die op
zich liet wachten. De vertraging had met het
bouwvolume te maken. De berekeningen voor het
hele bouwplan Braassemerland bepaalden dat op
‘ons stukje’ slechts vijf huizen zijn toegestaan. Door
ons nu los te knippen van dat grote plan, kunnen wij
onze gang gaan.
 
Maar nu moeten we een eigen bestemmingsplan-
procedure doorlopen. Inclusief de benodigde (grond)
onderzoeken gaat daarmee zo’n half jaar verloren. In
de tussentijd kunnen we verder met het ontwerp van
het appartementenblok en de drie huizen. En we
kunnen een begin maken met het selecteren van de
kandidaten voor de drie woningen die nu nog vrij
zijn. Zodat die nieuwkomers zich net als de huidige
leden van Beste Buur Braassem kunnen buigen over
het ontwerp van de splinternieuwe senioren-
woningen.
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Duurzaam Olst

Groene buren

Het Overijsselse Olst (ruim 8.000 inwoners) kent maar liefst drie duurzame woongemeenschappen, op
steenworp afstand van elkaar. Twee bewoond, de derde in aanbouw. Maak hieronder kennis met enkele
bewoners. Verderop in dit nummer staat een interview met hun wethouder Wonen en Duurzaamheid.
 
Tekst Art Touw Beeld Vincent Tollenaar

Tips voor starters
 
Peter: Neem bij nieuwbouw meteen alle
dingen mee die later veel moeilijker zijn uit
te voeren. Zorg voor uitstekende isolatie,
goed dubbel glas en een warmte-terug
winsysteem. Leg ook een lage-tempera
tuur verwarmingssysteem aan om de optie
van een warmtepomp open te houden als
je die niet meteen kan aanleggen.  
Estella: lees ‘Creating a life together’ van
Diana Leaf Christian. Zij constateerde in
de V.S. dat negen van de tien initiatieven
om allerlei redenen afvallen.
Marjolein: Neem een procesbegeleider in
dienst van buiten de groep, met overzicht
en niet emotioneel betrokken. Die kan de
lijnen uitzetten en de gemoederen een
beetje bedaren als dat nodig is. 
 

Peter Oostendorp woont met zijn vrouw in woon-
gemeenschap het Vriendenerf. De 12 koophuizen en
de bijgebouwen, waaronder het Deelhuis, zijn in 2017
opgeleverd. Sinds 1977 werkt Peter al aan
duurzaamheid, van warmtepompen tot windenergie.
Voor het Vriendenerf is hij ook in de aanloop sterk
betrokken geweest bij het energiegedeelte.
 
Vanaf het eerste begin was duurzaamheid belangrijk
voor deze senioren-woongroep. De woningen zijn
energie-neutraal ontworpen met een uitstekende
isolatie en een systeem van gebalanceerde warmte-
terugwinning bij de ventilatie. Per woning krijg je

verwarming, koeling en warm water met een
warmtepomp met bodemwarmtewisselaar. Op de
daken liggen zoveel zonnepanelen als erop passen.
 
Het Vriendenerf is zo met zijn 290 panelen een netto-
energieproducent die jaarlijks gemiddeld 36.000 kWh
aan het net levert! Ze zijn een lastige klant voor het
energiebedrijf want op een zomerse dag kan één
woning wel 50 kWh leveren. Die piekbelasting van
het net kan je beter direct gebruiken of lokaal
opslaan. Daarom gaat Vriendenerf samen met de
Aardehuizen meedoen aan een EU onderzoekproject
voor smart-grids. Daarbij zal ook gekeken worden
naar mogelijkheden van lokale opslag bijvoorbeeld
met een elektrische auto of een andere vorm van
batterij-opslag.
 
Regenwater en deelauto
Bij de bouw heeft de groep een grijswatersysteem
serieus overwogen, maar in overleg met de
installateur toch niet aangelegd vanwege het risico
op vervuiling van het gewone leidingstelsel. Het
regenwater wordt opgevangen en via een wadi weer
in de bodem gebracht. De vijver in de tuin wordt ook
gevuld door het regenwater van een blokje
woningen. Voor de groentetuin is een reservoir voor
regenwater. En voor droge periodes is er een
bronpomp voor grondwater zodat je ook dan water
hebt voor de tuin. Samen spullen en voorzieningen
gebruiken, schept op het Vriendenerf ook een band.
Een paar huishoudens hebben nu samen één hybride
auto. 
 
Goede buren
Estella Franssen laat mij haar weidse uitzicht zien.
Over een besneeuwd veld komt net een haas langs.
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Half februari heeft de groenwerkgroep stekjes
genomen van heesters en struiken rondom de
Aardehuizen die ze in maart rondom
Olstergaard planten. Zo kan je het
groeiseizoen van dit jaar al gebruiken tijdens
het bouwrijp maken. De stekjes staan nu in
bakken met leem en stekpoeder klaar, en je
leert elkaar meteen kennen!   

 
Virtueel dagje duurzaam Olst?
Bezoek: www.vriendenerf.nl;
www.aardehuizen.nl;
www.grijsengroenwonen.nl;
www.woneninolst-wijhe.nl/olstergaard;
www.tinyhousenederland.nl.
 

De 23 Aardehuizen zijn zelfvoorzienende huizen met
een gemeenschappelijk Middenhuis, die door de
bewoners helemaal zelf ontwikkeld en gebouwd zijn.
Het wijkje ligt naast de nog duurzaam te ontwikkelen
nieuwbouwwijk Olstergaard.
 
Al vanaf het eerste idee in 2006 doet Estella mee en
sinds eind 2014 woont ze er heel comfortabel. Ze
schrikt al lang niet meer van de vooroordelen. Nee:
in de woningen wonen geen holbewoners, het is er
lekker warm en in een aantal huizen staat ook
gewoon een vaatwasser.
 
Tiny house
Marjolein Jonker komt vanuit Alkmaar in het video-
gesprek. Ze is één van de drie mensen die in juli dit
jaar met hun eigen ‘Tiny house’ naar de Olstergaard
toe komen. Een Tiny house past helemaal in de
duurzame opzet: ontspullen, een kleine ecologische
voetafdruk en veel delen met anderen. 
 
'Ter inspiratie van de wereld om ons heen' 
De Aardehuizen werken vanuit de missie om ‘te
bouwen, werken, wonen en te leven in harmonie met
de natuur, in verbondenheid met elkaar en ter
inspiratie van de wereld om ons heen’. Estella en
Marjolein hebben al gemerkt dat ook de nieuwe
bewoners van Olstergaard vaak de lat wat betreft
duurzaamheid erg hoog leggen. De Aardehuizen
delen hun eigen voorbeeld en ervaringen uit binnen-
en buitenland graag met de nieuwe bewoners van
de Olstergaard. Estella heeft daarvoor als
projectmanager duurzame ontwikkeling een
opdracht van de gemeente gekregen.
 
Gezamenlijk groenbeheer
De bewoners nemen zelf natuurlijk ook al veel kennis
en ervaring mee. Voor allerlei vragen zijn
werkgroepen opgericht. De groengroep helpt de
bewoners bij de natuur-inclusieve inrichting van hun
eigen tuin en het gezamenlijk groenbeheer van het hele gebied. Zo kan je een veel mooier en diverser

landschap maken dan als je zou volstaan met
standaard groenbeheer door de gemeente. Bij de
begeleiding hoort het helpen bij de richting en
structuur van de hele ontwikkeling vanuit een
helikopterview. Ongetwijfeld zal het met de
Olstergaard net zo gaan als met de Aardehuizen:
heel veel nieuwe ideeën en initiatieven die elkaar
versterken.  
(Lees verder op pagina 16)
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Tekst Wil Kroon Beeld Gemeente Olst-Wijhe
 
Duurzaam bouwen 
Grijs en Groen Wonen is een kleinschalig CPO-
woonproject van 12 wooneenheden voor en door
actieve vijftigplussers. Duurzaam bouwen is
momenteel een begrip en wij willen daar natuurlijk
volop aan voldoen, maar wat is duurzaam bouwen
en wonen eigenlijk?
 
Sinds vorig jaar hebben we een optie op twee kavels
in de ecologische wijk Olstergaard in Olst. Ook de
overige 70 kavels zijn door de gemeente
toegewezen. Ons woonproject ligt daar straks
middenin. Door de gemeente is een zogenaamd
spoorboekje gemaakt. Daarin staat dat de wijk
energieneutraal wordt, circulair gebouwd,
klimaatbestendig, natuurinclusief ...

Het duizelt mij af en toe. Ik heb als voorzitter van
Grijs en Groen en als lid van de bouwcommissie
volop inzage in alle documenten en ideeën die door
onze leden worden aangedragen. We willen graag
met natuurlijke materialen bouwen, het liefst in hout,
maar is er wel genoeg hout in Nederland of in de
wereld? En die CO2 komt dan toch tijdelijk weer in de
lucht omdat de bomen in ons huis zijn verdwenen? O
nee, ook een houten gebouw houdt CO2 vast, maar
misschien is leemstuc toch beter?
 
Ik ontdek dat circulair bouwen ook kan betekenen
dat je oude materialen hergebruikt. Er zijn zelfs
woongroepen die ‘slooplijsten’ aanleggen zodat ze
weten waar gebruikte bouwmaterialen te koop zijn.
Ik merk ook dat er verschillende stromingen zijn en
dat het begrip duurzaam nogal eens misbruikt wordt
en niet overal hetzelfde wordt uitgelegd.           
 
Gelukkig hebben we een deskundige project-
begeleidster en ook bij onze toekomstige buren van
de Aardehuizen en het Vriendenerf is veel expertise.
Ik heb er alle vertrouwen in dat we uiteindelijk de
juiste keuzes maken. Ik durf alleen niet te
voorspellen of we een slooplijst gaan bijhouden …
 

 
'Het duizelt mij af en toe. Gelukkig hebben
we een goede projectbegeleidster en bij
onze toekomstige buren van de Aardehui
zen en het Vriendenerf is veel expertise.'  
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De eenheid herstellen … is de
wens. Maar hoe pak je dat aan als
je in een grote woongroep woont
waar al sinds jaar en dag
verdeeldheid heerst. Mensen
hebben soms sterke opvattingen,
uiten bezwaren of maken ruzie,
om tal van redenen. En niet alleen
in de werkelijkheid, maar meer
nog in hun hoofd. En dat bepaalt
vaak hoe men tegen  situaties en
personen aankijkt en hoe er
gecommuniceerd wordt. Daarmee
kunnen zaken behoorlijk vast
komen te zitten.
 
Zo’n anderhalf jaar geleden is het
bestuur van een grote woongroep
afgetreden. Een aantal bewoners
heeft een interim-bestuur
gevormd dat overweegt zich
herkiesbaar te stellen. Of dit
bestuur kan rekenen op het
benodigde aantal stemmen, blijft
de vraag. Binnen de woongroep
bestaat een soort tweedeling.
Daarnaast heb je leden die zich er
niet over uitlaten of zich daar niet
vrij genoeg voor voelen. Het
interim-bestuur ziet het als zijn
belangrijkste doelstelling om de
eenheid te herstellen. Daarom
willen de bestuursleden veilig-

heid, vertrouwen en respect in de
woongroep de volle aandacht
geven. Maar hoe?
 
Over deze vraag heeft een lid van
het EHBO-team een gesprek met
het interim-bestuur gehad. Daarin
is de tijd genomen om persoon-
lijke meningen, opvattingen en
ervaringen te ventileren. Welke
karaktereigenschappen van de
ander (vooral van de ander!)
roepen bijvoorbeeld irritaties op,
welke oorzaken en gevolgen heeft
die onenigheid, waarom raakt het
zo, welke idealen worden aange-
tast et cetera.
Ook de vraag naar een goede
aanpak voor het herstel van de
eenheid is natuurlijk besproken.
De voordelen van een bepaalde
aanpak, maar zeker ook de
beperkingen ervan passeren de
revue. Rekening houdend met de
geschiedenis, de context en
corona besluit men te kiezen voor
een praktische en informele
aanpak. 
 
Om een groter draagvlak te
creëren benadert het interim-
bestuur een aantal
woongroepleden om mee te 

denken. Een interim-bestuurslid
samen met iemand anders uit de
woongroep nodigt deze leden
persoonlijk uit.
 
Aan de hand van 10 vragen die
van te voren persoonlijk zijn rond-
gebracht, vinden gesprekken
plaats in kleinere groepen (coro-
na). Een vraag luidt: ‘Er is de
laatste jaren veel gebeurd. Goede
maar ook vervelende dingen. Hoe
kunnen wij dit samen oplossen?’
Samen oplossen, daar zit de
kracht in. Leden mede-eigenaar
maken van de problemen, zodat
zij zich ook verantwoordelijk
voelen voor de oplossing. Er
samen iets aan doen, dat
benadrukt het belang van de rol
en de bijdrage van ieder groepslid.
 
Als resultaat van dit proces gaat
het interim-bestuur met voldoen-
de stemmen als nieuw bestuur
van start. Heel veel zaken moeten
nog getackeld worden – maar er
is beweging. En ondertussen
zorgen gezellige activiteiten
ervoor dat mensen elkaar kunnen
treffen en met elkaar kunnen
praten. Als EHBO-team zijn we blij
dat we hieraan konden bijdragen.

Binnenshuis

De eenheid herstellen
 
Tekst Aty Janssen Beeld Moniek van der Kroef

In deze rubriek bespreekt een
wisselend lid van het EHBO-team
(Eerste Hulp Bij Ongenoegen) een
praktijkvoorbeeld. Dit kan een
inspiratiebron zijn om zaken die in
de woongroep spelen eens anders
of nader te bekijken. Wij zijn
bereikbaar via ehbo@lvgo.nl
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Ecodorp in Nijmegen

De draagkracht van de aarde

Op de website van de Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG) staat: ‘Wij dromen van een
betere wereld. Een wereld waarin we op een positieve manier naar onszelf kijken, meer van onze buren
weten dan alleen de naam, zorg dragen voor elkaar en rekening houden met de draagkracht van de aarde’.
 
Tekst Maria Leemreize Beeld CVEG vereniging ecodorpen Gelderland
 

De realisatie van die droom is onder andere Ecodorp
Zuiderveld, een dorp binnen een grotere en
gelijknamige wijk aan de Waalsprong in Nijmegen.
Waarin onderscheidt dit dorp zich op gebied van
duurzaamheid? Koen de Kruif, voorzitter van de
CVEG en bewoner Cor Gillissen vertellen er bevlogen
over. Duurzaamheid houdt voor hen niet op bij
ecologisch bouwen, maar betreft ook economische,
sociale en culturele dimensies. Wat betekent dat zoal
in de praktijk?
 
‘Weeskindjes van de steenfabriek’
De woningen hebben allemaal een tweedehands
keuken of huurkeuken. Als die huurkeukens na 15
jaar worden afgedankt, worden de materialen en
apparaten weer verwerkt. De buitenmuren zijn
gebouwd met afgekeurde stenen en circulair beton.
Het aantal vierkante meters van de huizen is
beperkt, om zuinig om te gaan met ruimte. In plaats
daarvan zijn er gemeenschappelijke ruimtes. In de
gedeelde tuin wordt voedsel geproduceerd volgens
de perma-cultuur. Dat alles met het doel niet meer
te nemen dan de aarde kan geven.
De gemeenschappelijke ruimte kan ook worden
gebruikt door buurtbewoners. De huizen van het
ecodorp zijn gebouwd in een wijkende U-vorm, ze
maken als het ware een uitnodigend gebaar naar de
andere wijkbewoners.

Nadruk op Zorg
Sociaal duurzaam leven betekent in Zuiderveld dat
zo’n 6 tot 8 woningen worden toegewezen aan
mensen met een zorgvraag en dat mantelzorg door
bewoners vanzelfsprekend is. Evengoed dragen
mensen met beperkingen naar vermogen bij aan de
gemeenschap. Waar de grens ligt aan het verlenen
van mantelzorg, zal in de toekomst worden ervaren
en op sociocratische wijze besproken.
 
Om mantelzorg te kunnen geven, is de opbouw van
de gemeenschap als volgt: 20% van de bewoners is
boven de 60 (de oudste 82), 40% is tussen 35-60 en
40% onder de 35 jaar. Bij de toewijzingscriteria is
ook gekeken naar de man/vrouw verdeling. Voor alle
andere taken binnen Zuiderveld zijn alle bewoners
verantwoordelijk. Lid worden van de vereniging
betekent dan ook een verplichte bijdrage leveren
aan de kwaliteit van de gemeenschap en lid worden
van een van de vier kringen: Bouw en Omgeving,
Welbevinden en Zorg, Organisatie en Activiteiten.
 
En om die gemeenschapsvorming nog meer te
stimuleren en leden de kans te geven zich verder te
ontwikkelen, organiseert de vereniging
gemeenschapsvormende trainingen voor alle
bewoners, de zogenaamde CLIPS-trainingen. Op de
website is hierover meer te lezen.
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Ouderen brengen levenservaring mee, jongeren
energie
Ecodorp Zuiderveld heeft bewust gekozen voor een
mix van mensen van verschillende leeftijden,
gezinssamenstelling en culturele achtergrond. Zo
kan iedere bewoner wat brengen en halen.
Ouderen brengen wijsheid en levenservaring mee,
‘de jonge hormonen zijn uitgewerkt’ en ze lossen op
een andere manier conflicten op. Ze krijgen
daarentegen energie van jongere bewoners en
innovatieve inzichten. Samen is  de kans op
eenzaamheid kleiner.
 
Allergie voor een goeroe
Aan het einde van het gesprek gaat Koen, als
voorzitter van het dorp, nog kort in op zijn
leiderschap. Hij zegt zelf allergisch te zijn voor een
positie als ‘goeroe’ en is voorstander van een
gedeelde verantwoordelijkheid. Alle bewoners van
het ecodorp dragen verantwoordelijkheid voor het
huidige en toekomstige samenleven.
 
Voor meer informatie:
www.cveg.nl/projecten/ecodorpzuiderveld

Huis van Compassie
 
Om ook de culturele dimensie van duur
zaamheid vorm te geven, werkte ecodorp
Zuiderveld samen met het Huis van Com
passie Nijmegen.
 
Gedurende de afbouw van de wooneenhe
den hebben vrijwilligers van het klussen
team van het Huis van Compassie gehol
pen bij het leemsmeren, het leemstucen,
het monteren van keukens en het bouwen
aan een schuur. Zo maakten leden van het
ecodorp kennis met vluchtelingen en hun
verhalen en leerden de vluchtelingen de
Nederlandse taal spreken.
Corona maakte het werken en samen eten
in grotere groepen onmogelijk, maar het
contact is gelegd en zal zeker verdiept
worden.
 
Zie voor meer informatie:
www.huisvancompassienijmegen.nl

Cor Gillissen (midden-voor): 'We proberen zo lang mogelijk voor elkaar te zorgen'.
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LVGO
Ledenservice

Beeld Moon Saris
 
De LVGO beschikt over veel kennis
die we graag met je delen. Een
team van expert-vrijwilligers staat
voor je klaar. Waarmee kunnen
we je van dienst zijn?
 
Voorlichting
Enthousiast over gemeenschap-
pelijk wonen van 50-plussers en
op zoek naar een spreker die hier
meer over zou kunnen vertellen en
over wat de LVGO hierin kan
betekenen? Ons info-team komt
graag naar je toe!
Voor wie: leden en niet-leden,
minimaal 5 toehoorders
Kosten: geen (mits ingezet voor
niet-commerciële doelen of
partijen)
Informatie: info@lvgo.nl
 
(Juridisch) advies
Soms heeft een initiatief- of
woongroep een specifiek vraag-
stuk of probleem. Ook daarin kan
de LVGO vaak bijstaan met
advies. Na een eerste telefonisch
overleg bekijken we samen of het
zinvol is dat we langskomen.
Voor wie: collectieve leden (woon-
of initiatiefgroepen)
Kosten: oriënterend gesprek is
gratis. Bezoek op locatie € 35.
Informatie: info@lvgo.nl

Eerste Hulp Bij Ongenoegen
(EHBO)
Schuurt het in de groep en kom je
daar onderling niet uit? Het
EHBO-team wil als onafhankelijke
partij vooral problemen in de
woongroep voorkómen. Samen
gaan we het gesprek aan en
zoeken naar een voor alle
betrokkenen aanvaardbare
oplossing.
Voor wie: collectieve leden (woon-
of initiatiefgroepen)
Kosten: vrijwillige bijdrage
Informatie: ehbo@lvgo.nl
 

Zin om bij te
dragen aan één
van deze
activiteiten?
Laat van je
horen:
info@lvgo.nl
 
LVGO-agenda
Regelmatig organiseert de LVGO
thema- of intervisiemiddagen. Kijk
voor de programma’s en
aanmelding naar de Agenda op
onze website.

Oproepen of activiteiten
Op zoek naar aanvulling van je
wachtlijst of versterking van je
initiatiefgroep? Naar medestan-
ders in een activiteit of antwoor-
den van ervaringsdeskundigen?
Plaats een oproep op de LVGO-
website en de LVGO-nieuwsbrief.
Voor wie: individuele en
collectieve leden (woon- of
initiatiefgroepen)
Kosten: geen
Informatie: info@lvgo.nl
 
Het bestuur komt naar je toe!
Het bestuur komt maandelijks bij
elkaar. Wanneer corona het weer
toelaat, doet zij dat bij voorkeur
op steeds wisselende locaties van
bij ons aangesloten woongemeen-
schappen. Uiteraard is er dan
ruimte nader kennis te maken en
ideeën uit te wisselen.
Voor wie: collectieve leden (woon-
of initiatiefgroepen)
Kosten: geen
Informatie: info@lvgo.nl

Uiteraard houden wij ons aan de
corona-richtlijnen. Veel kan via 
telefoon of video-verbinding.

Penningmeester gezocht
Kijk op www.lvgo.nl/lvgo/
vacatures-bij-de-lvgo
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Column Janny Koops

Bewustwordingsproces

In mijn boekenkast staat ‘De Club van Rome’, een
boekje dat in 1972 gepubliceerd is. Daarin wordt
ondermeer gesproken over het milieu: ‘ontwikkeling
moet in balans zijn met de eindigheid van natuurlijke
hulpbronnen’. Streven naar ‘duurzaamheid’ zouden
we nu zeggen.
 
Het heeft nog vele jaren geduurd voor de term
‘duurzaamheid’ ingeburgerd raakte. Toen wij in 1986
met vier echtparen een woongroep startten, leek het
ons alleen maar praktisch om te delen: één
wasmachine, één grasmaaier, een ladder enzovoort.
We deden dat niet om ‘duurzaam’ bezig te zijn. Toch
is ‘delen’ een van de mogelijkheden om duurzaam te
kunnen leven en is ook vaak een van de doelen van
een woongroep.
 
Het CBS  formuleert het zo: ‘duurzame ontwikkeling
is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de
levensbehoeften van de huidige generatie zonder die
van de toekomstige generatie tekort te doen. Het
gaat hierbij om economische, sociale en
leefomgevings-behoeften’.
 
In een woongroep worden met name  de sociale en
leefomgevings-behoeften gerealiseerd. De mens is
een sociaal wezen. ‘Mensen hebben mensen nodig’ is
de titel van een boek dat lang geleden verscheen en

'Duurzaamheid komt
steeds vaker ter sprake.
Je moet het er met elkaar
over hebben. Ik denk dat
een woongroep daar bij
uitstek een goede plek
voor is.'

de nadruk legt op de sociale aspecten van het men-
selijk bestaan. We kunnen niet zonder de ander. Ik
denk dat we dat allemaal herkennen. En het is in de
meeste gevallen ook het belangrijkste argument om
in een groep te willen wonen.
 
Dat wonen in een groep ook ‘duurzaam’ is, is mooi
meegenomen maar dat wil nog niet zeggen dat we
dat in het leven van alle dag ook doen. We zijn zo
gewend om de auto te gebruiken, we vinden het heel
gewoon dat we het hele jaar door alles kunnen
kopen en dat we ons nauwelijks meer realiseren dat
de groente en het fruit vaak uit warme landen komt.
Dat geldt natuurlijk ook voor kleding en de vele
andere dingen die we kunnen kopen. En nog veel
meer geldt het voor vakanties naar verre landen.
Duurzaam leven is niet vanzelfsprekend, daar moet
je over nadenken, het is een bewustwordingsproces
en dat heb je je niet zo maar eigen gemaakt.
 
Nu we al bijna een jaar te maken hebben met een
wereldwijde gezondheidscrisis, komt ook het thema
‘duurzaamheid’ steeds vaker ter sprake. Is die crisis
niet een gevolg van onze manier van leven? Je moet
het er met elkaar over hebben. Ik denk dat een
woongroep bij uitstek daar een goede plek voor is. Ik
kan me voorstellen dat zij ‘duurzaamheid’ ook tot
een van haar doelen maakt.
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Wethouder Wonen in Olst-Wijhe 

Het bed opschudden

Het is voor hem een groeiproces geweest: van gemeenteraadslid met een meer dan gemiddelde
belangstelling voor omgaan met natuur en de samenleving naar wethouder van Wonen en Duurzaamheid
sinds 2014 in de gemeente Olst-Wijhe.
 
Tekst Art Touw Beeld Gemeente Olst-Wijhe

Met ouders die de oorlog hebben meegemaakt, had
Marcel Blind al van huis uit interesse in zuinig zijn op
wat je hebt. Vanuit een neutrale politieke houding
probeert hij als onder meer ‘die wethouder van
Duurzaamheid’ en van Wonen het bed op te
schudden en inwoners en de gemeente mee te
nemen om uit je bubbel te komen en niet al te
utopisch te denken.
 
Zijn aanpak: mensen meenemen in het proces, met
een open oog voor consequenties die bepaalde
keuzes met zich meebrengen. Met respect voor de
verschillende keuzes die mensen in hun eigen
levensstijl willen maken. Dat lukt in Olst-Wijhe met
ambtenaren die in hun DNA hebben om te werken
aan oplossingen in participatie met inwoners en
initiatiefnemers. En door een raadsakkoord dat door
de hele gemeenteraad wordt ondersteund.  
 
Samen beren verjagen
Die aanpak zie je terug in de samenwerking met
twee al gerealiseerde projecten in Olst-Wijhe: de
Aardehuizen en het Vriendenerf. Beide groepen
kwamen in Olst-Wijhe terecht nadat ze al in andere
gemeenten op zoek waren geweest naar locaties en
praktische samenwerking. Bij beide projecten kreeg
de gemeente te maken met goed georganiseerde en
zeer gemotiveerde initiatiefnemers. Daarnaast
vooral bij het project Aardehuizen, talloze (Marcel
Blind: ‘wel 100.000’) beren op de weg naar realisatie.
 
De kunst is die beren te verjagen, maar ook samen
te besluiten dat een bepaalde beer sterker is zodat je
toch echt een omweg moet maken. Daarvoor is

wederzijds vertrouwen nodig en het besef dat
idealisme soms om een lange adem vraagt. En de
gemeente moet niet alleen aantrekken, maar ook
kaders stellen in het belang van alle inwoners.
 
Nu in het groot in Olstergaard
De ervaringen past de gemeente nu in groter
verband toe bij de ontwikkeling van Olstergaard.
Daar is op een mooie locatie in de natuur, aan de
rand van Olst, ruimte voor een duurzame, circulaire
en natuurinclusieve woonwijk.
 
De 51 kavels voor nieuwe bewoners die aan de hand
van spelregels zelf gaan bepalen hoe hun woning
eruit komt te zien, zijn ondertussen bijna allemaal
verkocht. Daarnaast bouwt het collectief particulier
opdrachtgeverschap (CPO) Grijs en Groen een aantal
woningen en komen er 14 nieuwe sociale huur-
woningen van SallandWonen. De woningbouw-
vereniging probeert ook huurders voor hun
woningen te vinden die bewust kiezen voor het
wonen in Olstergaard.
 
De nieuwe bewoners, jong en oud, voor de helft uit
Olst-Wijhe en voor de andere helft uit alle delen van
Nederland, stelden met de gemeente het
ontwikkelingsplan op. Bijvoorbeeld de vitale
vijftigplussers van Grijs en Groen die collectief 12
appartementen en een ontmoetingsruimte op twee
grote kavels gaan bouwen.
 
Intensieve participatie
Zo krijg je ontwikkelaars die zelf inzetten op het
klimaat, natuur en gezondheid. Dat is dus echt
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anders dan normaal, waar je als gemeente bij de
gronduitgifte al het hele eisenpakket klaar hebt. En
zo krijg je ook verbindingen tussen de bewoners
onderling. Ze vinden elkaar al bij de ontwikkeling,
bijvoorbeeld bij de keuze van architecten en bouwers
en het omgaan met de natuur en het nadenken over
thema’s als energie en water.
 
De wethouder verwacht dat deze intensieve
participatie zal leiden tot het eigenaarschap van de
buurt. De gemeente heeft een beperkte winst op de
gronduitgifte, maar verwacht uiteindelijk op andere
kosten te besparen, zoals op onderhoud en later ook
op zorgkosten, omdat je toewerkt naar een
gezondere en meer robuuste samenleving. 
 
Het gaat om de motivatie van de mensen zelf
Nu speelt nog de stikstof discussie, omdat
Olstergaard vlak bij de natuurgebieden van de IJssel
ligt. Als daar een oplossing voor is, kan de grond
bouwrijp gemaakt worden en kan de bouw na de
zomer starten. De eigenaar van een tiny house staat
nu al klaar om als eerste haar huisje te laten
plaatsen. Voor de bouwwijze en de duurzame
voorzieningen gaat de gemeente vooral uit van de
eigen motivatie van de bouwers. Gasloos is wel een

voorwaarde, maar hoever iedereen gaat in de
energiebesparing en circulariteit zal nog moeten
blijken. Net zoals er duidelijke verschillen zijn tussen
de Aardehuizen met wanden van aangestampte
autobanden en het Vriendenerf waar vrij traditioneel
is gebouwd, zullen er ook in Olstergaard
verschillende niveaus van duurzaamheid zijn. 
 
Acceptatie van verschillen
Die acceptatie van verschillen is voor Marcel Blind
ook van groot belang bij het betrekken van alle
bewoners van Olst-Wijhe bij allerlei duurzaam-
heidsinitiatieven. Je kunt altijd beter uitnodigen dan
opleggen, en de gemeente probeert initiatieven
vooral te laten ontwikkelen door de bewoners zelf in
de diverse kernen. Een idee uit Olst komt niet
automatisch in Wijhe ook van de grond. Soms is wat
extra hulp en voorlichting nodig. Wat helpt is de
mogelijkheid om ook wat te kunnen verdienen aan
het opwekken van energie. Door die brede aandacht
voor duurzaamheid in de hele gemeente zijn er ook
nauwelijks bezwaarschriften tegen de plannen voor
een gepland zonnepark bij Wijhe van de coöperatie
Veur Mekare gekomen. Kortom: Doe maar gewoon,
en met elkaar werk je met duurzaamheid ook aan
een hechtere samenleving.

De tip van Marcel Blind voor collega's: Sta open voor initiatieven en zeg eerst ja. Ga er dan samen met
de initiatiefnemer mee aan de slag.
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Duurzaamheid bij een wat
oudere woongroep
 
Tekst Jac. Langeraar - Bestuurslid VvE Nieuw-Amer 
Beeld Louis Raaijmaakers

Al in 2014 werden bij woongroep Nieuw-Amer in
Amersfoort 32 zonnepanelen op het platte dak van
het gebouw geïnstalleerd. De woongroep (uit 1998)
bestaat uit 12 koopappartementen en 15
huurappartementen, verdeeld over 4 verdiepingen.
Initiatiefnemer was de penningmeester van de

 
Thuis bij ... 
Nieuw-Amer

woongroep, Jan de Jong, die tevens penning-
meester was van de VvE Nieuw-Amer. De zonne-
panelen dienden voornamelijk om de kosten van het
elektriciteitsverbruik van de lift en van de verlichting
van de algemene ruimtes te compenseren. De
aanlegkosten zijn betaald uit het reservefonds van
de VvE. Ieder jaar wordt elektriciteit teruggeleverd
aan Eneco na aftrek van het verbruik.

In 2016 is er in de woningen een energiezuinige cv-
ketel en een energiezuinige afzuiginstallatie
geplaatst. Ook zijn lampen geruime tijd geleden al
vervangen door led verlichting. Dit jaar (2021) wordt
nagedacht over toekomstige verduurzaming van de
tuin van 800 m2. De tuin zou dan meer berekend
moeten zijn op hitte door meer schaduw te creëren.
En op forse regenbuien door een doordachte afvoer
en eventueel opslag van regenwater. Die renovatie
zou dan in of na 2023 kunnen plaatsvinden.


