Ecodorp Plan

Doel van het plan.
Het globale doel is om meer groepen mensen te inspireren om
initiatieven te nemen die daadwerkelijk effect gaan hebben op de
verbetering van het klimaat, het huizenaanbod, gezondheid van
mens en dier en sociale interactie wat nu door veel mensen wordt
gemist. Er zijn nog maar weinig ecodorpen en er is veel vraag naar.
We kunnen niet alleen maar blijven rekenen en maar wachten op
steun van machthebbers die zo ook hun eigen doelen hebben.
Het hoeft niet persé een wooncommunity of sekte te worden waar
je bijelkaar op de lip zit en aan elkaar vast zit geplakt waardoor je
continu het idee kan hebben dat je aan elkaar moet gaan
verantwoorden waar dus veel ruzies uit voort gaan komen.
Maar het kan ook een warm dorpje zijn waar buren een familiaire
band kunnen krijgen en samen ideeën uitvoeren maar ook de
ruimte hebben voor een echt privé bestaan wat men helaas nu erg
mist.

We zullen net als vroeger, ook zelf initiatieven moeten tonen om
ons nageslacht zo veel mogelijk sterren extra betere levenskwaliteit
te geven in de toekomst.
In dit boekje willen we juist respect tonen naar de boeren en de
boeren juist proberen te helpen.

inhoudsopgave
Boeren krijgen de belangrijkste rol.

2

Ecodorpen gezonder voor insect waaronder de bijensoorten.

3

Energie

4

Ieder grond en omgeving is anders dus ieder huisje ook.

6

Verschil moet er zijn…

7

Tijd en privacy Management.

9

Behoefte aan ecodorpen.

10

Ecodorp voorziet boer en boer voorziet ecodorp.

11

Wij hebben boeren nodig als we de klimaatdoelen willen halen.

12

1
Let op: Dit zijn globale ideeën.
Er is in dit boekje geen rekening gehouden met de evt haken en ogen.
© Jaquelien papenhuijzen. Zeg even hallo jaquelien19987@gmail.com

Boeren krijgen de belangrijkste rol.
5 juli 2021 was er op journaal dat er om de klimaatdoelen te halen,
er 10.000 boeren in Nederland moesten verdwijnen.
Dit klinkt krankzinnig en dat is het ook want de machthebbers gaan
dus hun best gaan doen om 10.000 boeren failliet te maken terwijl
de boeren het al zo moeilijk hebben op het moment om de kost te
verdienen door te zorgen dat wij geen honger krijgen in Nederland.
Dus gaan de boeren naar het buitenland dus haalt het wat uit?
Aan de andere kant kun je dit zien als een nieuwe kans voor de
boeren om problemen in onze samenleving voor een deel te
verhelpen.
De boeren van nu gaan het dus steeds zwaarder krijgen en steeds
minder verdienen en moeten dus steeds harder gaan werken voor
de kost als er verder geen nieuwe initiatieven genomen worden.
Als je met een drone of een vliegtoestel in de lucht het platteland
aan het bewonderen bent, zie ik eindeloos veel landbouwgrond.

Wat als dit omgetoverd kan worden in een combi tussen ecodorp
en natuurgebieden? De boer zijn kost gaat verdienen aan het
goedkoop verhuren van huisjes die gemaakt zijn van hergebruikt
materiaal. Dat de bewoners in ruil daarvoor de boer een beetje
gaan helpen bij de klusjes die gezamenlijk gedaan kunnen worden
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want vele handen maken licht werk. Dat de boer uiteindelijk
boswachter wordt over zijn eigen landgoed of natuurgebied met
uiteraard diverse vee en moestuinen zodat de gemeenschap
zichzelf en de boer kunnen gaan onderhouden.
Zo kan er op een welbehaaglijke manier, inderdaad 10.000 boeren
transformeren naar boswachters of eigenaren van combi tussen
eco dorpen en natuurgebieden.
Dit maakt ook weer ruimte voor nieuwe leer en werkplaatsen.
Want er zijn veel mensen die graag op een natuurgebied/boerderij
willen wonen, werken en leren.

Ecodorpen gezonder voor insect waaronder de
bijensoorten.
Er zijn steeds minder bijen door de schaarste van nectar.
Door deze transformatie op het landbouw grond, zullen er meer
bijen en hommels te eten hebben en zou het bijen en insecten
probleem voor een deel kunnen worden opgelost.
Hoe meer inheemse diversiteit hoe beter voor de natuur en
uiteindelijk voor ons en onze kinderen en kleinkinderen.
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Energie
Het is zeker aan het begin logisch dat dit beschouwd wordt als een
haak of oog. Hoe leg je alles praktisch aan, hoe maakt een ecodorp
zich (voor een deel) onafhankelijk van het net of wordt er een eigen
dorps net gecreëerd. Dit zou je zo duur kunnen maken zoals je zelf
wil… Wat er mooi uitziet zijn bijvoorbeeld water dynamo's van
vroeger of die kleine windmolentjes die wel eens in een tuin staan
op het platteland. Dat er regenwater in tonnen worden opgevangen
en dat het regenwater vervolgens wordt verspreid over de
moestuinen. Het is ook een leuk idee om te douchen op compost
warmte dat er een tuinslang in een spiraal door de composthoop
loopt en men zich buiten als binnen warm kan douchen.
In een composthoop bewegen er genoeg bacteriën, dat de broei
massa soms zelfs ontvlamt.
Zo zijn er genoeg composthopen afgefikt. Het globale doel is dat er
gestreefd wordt naar het natuurlijk en efficiënt opwekken van
warmte en elektriciteit.
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Ieder grond en omgeving is anders dus ieder
huisje ook.

Wat ook als haak of oog wordt gezien is dat een huis goed
fundament moet hebben. Dit klopt want je wil veilig en wel kunnen
wonen… Maar hoe werden huizen vroeger gebouwd? Gelukkig zijn
er genoeg ideeën en alternatieven waar mensen zich in kunnen
verdiepen zoals ecodorp Boekel ook heeft gedaan. Het huisje hoeft
niet zo heel groot te zijn en aangepast aan de soort natuur waarin
het huisje of blokhut woning zich in begeeft. Dit weet de boer als
het goed is als geen ander. Hetzelfde geldt dat jij ook weet hoe
groot het huisje mag zijn en wat jouw huurgrond is. Het is fijn dat je
duidelijke afspraken hebt zodat je weet waar je aan toe bent.
Afhankelijk van het project die de boer heeft, zou je aan de regels
van de landgoedeigenaar moeten houden.

5
Let op: Dit zijn globale ideeën.
Er is in dit boekje geen rekening gehouden met de evt haken en ogen.
© Jaquelien papenhuijzen. Zeg even hallo jaquelien19987@gmail.com

Verschil moet er zijn…

De ene landgoed eigenaar wil een wooncommunity stichten waar
iedereen alles samen doet en dus vaak bij geen goede begeleiding
verwarringen ontstaat wie nou wat moet doen of dat iedereen graag
bijna allemaal hetzelfde taak op eigen manier willen doen.
Veel geruzie dus...
De andere wil graag dat iedereen gewoon vrij huurt en zijn of haar
verantwoordelijkheid heeft over de taak waar zijn of haar interesses
liggen. Bijvoorbeeld de bakker zorgt voor genoeg broden, de
pluimvee man en vrouw zorgt goed voor de hoenderen. Iedereen
draagt zorgvuldig verantwoordelijkheid voor zijn of haar taak waar
de interesses en talenten liggen en de boer (landgoed eigenaar)
houdt toezicht verder bemoeien de mensen alleen met hun eigen
taak en zijn alleen de tips en lifehacks van harte welkom. Verder
wordt bij helpen bij een andere taak, gewaardeerd. Dit kan prima
naast je baan of studie. (Hier komen bij duidelijke afspraken, de
minste ruzies van.)
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Weer een ander vindt het oké om een sekte stichten wat niet zo
vaak zou voorkomen. Maar je weet het niet Nederland is nog
steeds een vrij land.
Een ecodorp hoeven niet per definitie tinyhouses te zijn het kan
meerdere opties bevatten.
Er is een camping in zandpol, Drenthe. Waar een aantal jaren terug
mensen een stukje grond konden huren voor een huurbedrag. Hier
mochten ze destijds voor vast hun blokhut of tiny house verzinsel
op zetten. Nu wonen ze vast maar omdat er zoveel vraag naar was
en nog steeds is, hebben ze gezegd, dat er niet meer vaste plekken
beschikbaar worden gesteld dan het aantal wat er nu is. Deze
mensen kunnen daar nu lekker de hele jaar door zitten in hun
zelfgemaakte blokhut.
Ze zijn hechte buren die elkaar helpen en voor elkaar opkomen
maar zitten daar wel op hun zelf zonder bemoeienis van eventueel
een communitylid die zegt van hey! Help mee luierik...
Kortom er moeten meer ecodorpen komen want er is veel vraag
naar huizen en het wonen in de natuur…
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Tijd en privacy Management.
Wat bij ecodorpen van nu gebeurt, is dat er weinig rekening wordt
gehouden met privé tijd. Bij sommige wooncommunes moet je
naast je baan ook nog 2 dagen voor de community werken als je
alleen bent.
Dat weerhoudt de meeste mensen om naar een wooncommune te
gaan.
Daarnaast is het ook niet echt bepaalt relaxed dat er andere aparte
regels worden gesteld. Dan zijn de meesten van mening om liever
regulier te gaan wonen. Het is overigens ook logisch dat men niet
graag zich in een omgeving begeeft waar men door de
gemeenschap onder de loep of microscoop wordt genomen en
waar veel bemoeienissen zullen zijn.
Regels en duidelijke afspraken zijn erg belangrijk anders wordt het
een onveilige chaos bijvoorbeeld na 22u geen lawaai meer.
Maar je moet je ook niet in een soort mini dictatuur (sekte) willen
begeven waar bijna sadistische regels worden gesteld.
Ecodorp is leuk maar wil er niet door geleefd worden...
Dit zou per persoon per verantwoordelijkheid bekeken moeten
worden tussen boer en huurder.

VS
Dictatuur...

Vrijheid...
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Behoefte aan ecodorpen.
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat er echt behoefte is aan
ecodorpen. Alleen al aan de aanmeldingen van mensen die graag
willen bouwen aan een eigen plekje bij een warme
gemeenschappen die ook graag dezelfde doelen willen nastreven.
Er zijn veel mensen die opzoek zijn naar een huis en houden van
de natuur of het platteland. Genoeg mensen die biologisch willen
eten en drinken. Genoeg mensen die voor materiaal hergebruiken
zijn. Genoeg mensen die hun creativiteit de vrije loop willen laten
gaan als het gaat over wonen. Er is ook veel behoefte aan meer
aanspraak en minder eenzaamheid. Wonen in een ecodorp moet
niet meer langer voor pioniers zijn maar voor mensen die opzoek
zijn naar een plek om te wonen. Er is behoefte om het biologisch,
sociaal en agrarisch leven van vroeger te verbinden met de
moderne technologie en wetenschap van nu en de toekomst.
Een dorp waar jong van oud kan leren en oud van jong.
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Ecodorp voorziet boer en boer voorziet ecodorp.
Als iedereen in een ecodorp een eigen taak, huis en dier heeft,
heeft iedereen ook een eigen opbrengst of oogst. Van iedere
opbrengst of vangst zou één tiende naar de boer kunnen gaan
zodat de boer zelf genoeg te eten en te drinken heeft. Overschot
kan natuurlijk worden gedeelt, geruild of verkocht. Een ontwikkelde
ecodorp heeft bijvoorbeeld genoeg kippen, schapen, runderen,
paarden, vis, groente en fruit om genoeg mensen te voorzien van
voedsel. De boer zou ervoor kunnen zorgen dat zijn bewoners
genoeg kennis en middelen hebben om ook daadwerkelijk te
kunnen verbouwen wat er nodig is om de gemeenschap te kunnen
onderhouden.
Dit hoeft niet gelijk dit kan rustig worden opgebouwd.
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Wij hebben boeren nodig als we de klimaatdoelen
willen halen.
Boeren zijn ons altijd van dienst geweest en dat zullen dat ook
blijven. We hopen dat we de boeren kunnen inspireren.
Er is een wet: De aanpasser overleeft.
Houdt dit vast mocht de stikstof milieu pluris zo uitbreken dat er
inderdaad 10.000 boeren kapot gaan.
Samen staan we sterk met vele handen licht werk.
Samen zorgen voor onze kinderen.
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