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Ecologisch buurtschap - Cora de Groot

Voor welke categorie meld je je aan ?
Burgerinitiatieven / Non-profit
Geef in een quote van maximaal 1 regel jouw boodschap voor Molenlanden mee.
Een ecologisch buurtschap waar wij te gast zijn in de natuur door energieneutraal, klimaat
adaptief, circulair en zelfvoorzienend te leven.
Wat is jouw idee/activiteit? Korte omschrijving met eventueel beeldmateriaal, foto's,
filmpje, tekeningen etc.
Op het moment zitten we in crisis; naast een financiële crisis ook een klimaat- en
woningcrisis. Ook de natuur heeft het moeilijk. Maar wat als we dat kunnen veranderen?
Wat als we een buurtschap kunnen creëren waar we 'de groene woestijn' omtoveren in een
groene oase waar wij als bewoners te gast zijn? Wat als we een buurtschap kunnen creëren
waar we zelfvoorzienend, energieneutraal en klimaat adaptief leven.
Mijn idee is om een ecologisch buurtschap creëren op 1 hectare waar wij te gast zijn in de
natuur en waar we (ongeveer 5 gezinnen) in balans met elkaar leven. Naast duurzaam leven
kunnen we binnen het buurtschap elkaar ook helpen en inspireren door bijvoorbeeld voor
elkaar te zorgen (mix tussen oud en jong) en elkaar te helpen om zelfvoorzienend te zijn
(door gezamenlijk een moestuin te delen).
Waarom vind je dat jouw idee/activiteit een duurzame bijdrage levert aan gemeente
Molenlanden? Waarom is het een goed voorbeeld voor andere inwoners?
Met een ecologisch buurtschap kunnen we hét voorbeeld geven en anderen inspireren dat
we gezamenlijk een oplossing kunnen vinden voor de crisis waar we ons in bevinden. Niet
alleen aan Molenlanders, maar aan de rest van Nederland!
- Waterproblematiek: In de toekomst zullen we meer moeten leven met het water (zie 'land
met een plan 2121' van Jan Rotmans). Door meer te bouwen, zal de bodem nog sneller
dalen. Daarom gaan we binnen het buurtschap water opvangen, ter plekken reinigen en een
vijver creëren waar we het water in kunnen opvangen.
- Woningcrisis: Met kleine woningen (tiny houses/ small houses) kunnen we op minder m2
meer duurzame (sociale) woongelegenheid realiseren zonder dat dit ten kosten gaat van de
natuur en kwaliteit van leven.
- Klimaatverandering: Door een centrale plek in Molenlanden te vinden (bijvoorbeeld
Giessenburg) waar alle faciliteiten op fietsafstand te bereiken zijn, voorkomen we onnodige
uitstoot. En kunnen we bijvoorbeeld duurzame initiatieven zoals de elektrische deelauto
bundelen en/of lanceren.
- Grondstoffencrisis: De buurtschap wordt uitsluitend gerealiseerd met duurzame materialen
en waar mogelijk klimaatneutraal.

- Energietransitie: De buurtschap is energieneutraal. We realiseren energiezuinige woningen
en we wekken onze energie op.
Tevens kan er een combinatie gemaakt worden met de Food Agri Campus waar momenteel
aan gewerkt worden waarbij we geleerde lessen met elkaar delen en gezamenlijk een sterk
ecosysteem vormen voor een toekomstbestendig, duurzaam Molenlanden.
Hoe vernieuwend is jouw idee/activiteit en wat maakt het uniek?
Er bestaan nog geen ecologische buurtschappen in Molenlanden. Er zijn een aantal
ecologische buurtschappen in Nederland waar we van kunnen leren, maar door dit goed aan
te pakken kunnen we het unieke voorbeeld in Nederland worden!
Zijn de activiteiten toekomstbestendig en waarom zijn ze relevant voor Molenlanden?
Op het moment is er veel belangstelling voor Tiny Houses, Small Houses, maar ook voor
betaalbare, landelijke woningen in de natuur. Zoals eerder beschreven speelt een ecologisch
buurtschap in op veel problematieken, maar zorgt er ook voor dat we een duurzaam
Molenlanden landelijk op de kaart kunnen zetten!
Kan jouw idee/activiteit bijdragen als inspiratie voor anderen?
Juist als inspiratiebron voor anderen! Het ecologisch buurtschap is bedoeld om anderen te
inspireren en te motiveren om ook duurzaam te leven. Naast de vijf gezinnen willen we ook
een educatie- en inspiratiecentrum inrichten waar we Molenlanders (en overige
geïnteresseerden) kunnen inspireren in samenwerking met stichtingen zoals Stichting
Duurzaam Molenlanden, Blauwzaam en geïnteresseerden bedrijven.
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