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Disclaimer
Bij het opstellen van dit brondocument zijn enkele aannames gemaakt aan de hand
waarvan een beeld wordt geschetst van de plannen en de intenties van
woongemeenschap Akasha. Dit brondocument mag daarom gelezen worden als
groeidocument waarin ruimte is voor wijzigingen, gebaseerd op de uiteindelijke locatie,
groepssamenstelling en de invloeden van een steeds sneller veranderende wereld.
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Introductie

Op 20 Maart 2015 ontstond het eerste initiatief
voor het ontwikkelen van een geheel nieuw
samenlevingsconcept in Nederland.
Sindsdien is een kernteam bezig geweest met het
verder uitwerken van het bouwconcept en het
formeren van de gemeenschap die dit gebouw
kan gaan bouwen en bewonen. In het kernteam
komen regelmatig nieuwe leden bij, en er
vertrekken ook met regelmaat leden. Het aantal
kernteam leden is tot nu toe minimaal vier
geweest en maximaal twaalf.

Het doel is een ecologisch verantwoord en betaalbaar gebouw te construeren, dat door
een efficiënte bouwwijze snel te bouwen is en dat ingericht is voor een gemeenschap
van vierentwintig volwassenen en kinderen, die samen zelfvoorzienend wonen, werken
en leven. Het gebouw kan grotendeels door de bewoners zelf gebouwd worden en de
ontwikkeling van het bouwplan gebeurt door middel van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO). Het gebouw en de locatie zijn dienend voor zeven
generaties.

De kern van het ontwerp is een C-vormig gebouw, voorzien van tien units aan de
zuidzijde van het gebouw. De noordzijde biedt ruimte aan de gebruiks- en
werkvertrekken en gastverblijven. Het binnenplein van het gebouw is voorzien van een
EFTE koepel. De koepel zorgt voor een altijd beschikbare groene ruimte en helpt bij de
verwarming van het gebouw. De CO2- neutrale woningen, die grotendeels gemaakt
worden van secundaire en Cradle to Cradle bouwmaterialen, produceren zelf de
benodigde (duurzame!) energie en water, ze verbruiken geen fossiele brandstoffen en
zijn zoveel mogelijk onafhankelijk van nutsaansluitingen en riolering.

De basis van het gebouw is een ontwerp van The Dutch Design Initiative. Het ontwerp is
repeterend. Dit versnelt het bouwproces enorm doordat er gebruik gemaakt kan
worden van geprefabriceerde bouwdelen.

De cirkelvorm van het gebouw zorgt er tevens voor dat slechts de buitenmuren van het
gebouw aan weersinvloeden zijn blootgesteld. Drie van de vier muren kunnen daardoor
goedkoper uitgevoerd worden. Naast goedkopere bouw heeft de vorm ook op het gebied
van gebruik veel voordelen. Zo zal de verwarming slechts een fractie zijn van de
standaard woonwijk met tien woningen.
Op dit moment, April 2017, zoekt het kernteam een locatie om te bouwen en de
gemeenschap te realiseren.
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Sociale dimensie
We zien onszelf daarin als groep mensen die aan het begin staan van een mooi traject,
met in ons hart gezamenlijke drijfveren, en een gezamenlijk gevisualiseerd eindbeeld.

Visie
‘WE

ZIEN EEN VEERKRACHTIGE, GEZONDE EN FLORERENDE GEMEENSCHAP
VOOR ONS, DIE IN LIEFDEVOLLE EN RESPECTVOLLE VERBINDING MET
ELKAAR EN DE NATUUR LEEFT EN SAMENWERKT AAN EEN
TOEKOMSTBESTENDIGE, HARMONIEUZE EN DYNAMISCHE GEMEENSCHAP
VAN MENS, PLANT EN DIER’

Missie

Wij willen dit bereiken door boven zes NAP een energieneutraal gebouw te bouwen,
met twaalf privé woongedeelten bestemd voor vierentwintig volwassenen en kinderen,
gastenverblijven, een grote professionele keuken, restaurant, design studio, grof en fijn
ateliers, winkel, kringloop-upcycle- en recycle-straat, cursusruimte en
gemeenschappelijke voorzieningen. Verder scheppen wij ruimte voor recreatie, een
sociale broeiplaats, permacultuurtuinen, dieren, waterzuivering en het opwekken van
duurzame energie.
Wij willen zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn op het gebied van voedselvoorziening,
energie, water, waterzuivering en afvalverwerking. Bouwmaterialen worden zoveel
mogelijk lokaal betrokken en Cradle to Cradle hergebruikt.

Wij realiseren ons dat het een ambitieus plan is dat alleen kan slagen als er wordt
samengewerkt op een nieuwe manier: in vertrouwen, met bereidheid tot zelfreflectie en
zorgend voor elkaar.
We werken vol vreugde aan deze proeftuin, waar oude en nieuwe technieken, principes
en inzichten op het gebied van gemeenschapsvorming en duurzaamheid toegepast
zullen worden.
We willen onze ervaringen en opgedane kennis op het gebied van duurzaamheid en
gemeenschapsvorming doorgeven door middel van educatie, het uitgeven van boeken
en magazines en het geven van workshops en cursussen, zodat deze beschikbaar komt
voor iedereen.
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Onze missie samengevat

Versterken van natuurwaarden
Duurzaam samenleven
Dienend voor zeven generaties na ons
Lokaal werken in ateliers, cursusruimten en werkplaatsen
Zelfvoorziening in voedsel, water en energie
Natuurlijk en ecologisch beheer van het landschap
Bijdrage aan duurzaam toerisme
Innoverend
Arrangeren van duurzaamheidseducatie
Sociale broedplaats

Doelen van woongemeenschap Akasha

In de zoektocht naar de juiste woongemeenschap om bij aan te sluiten, vonden Henk en
Monica, de initiatiefnemers, niet wat hun ziel werkelijk raakte. Ze misten steeds ‘iets’.
Dat gemis aan dat ‘iets’ is de basis geweest om zelf de start te maken van een eigen
initiatief met gelijkgestemden. Mensen die dat ‘iets’ ook herkennen als ‘belangrijk dat
het er komt!’ Het gemis en het ‘iets’ kunnen we kort omschrijven als:

Gemeenschapsvorming
We zien een gebouw voor ons, waar we als groep van ongeveer vierentwintig
volwassenen samen kunnen wonen, werken en leven. Daarbij heeft ieder een eigen privé
vertrek met een eigen badkamer, WC, mini-keuken, slaapkamer en woonkamer, en klein
buitenterras of balkon. Gemeenschappelijke ruimten zoals een professionele keuken,
grote eetzaal, internetcafé, grote woonkamer, ateliers, werkruimten, was- en
droogruimten, magazijnen, opslagruimtes, tuinen, gastenverblijven en kringloopupcycle- en recycle-straat worden met elkaar gedeeld.
Effectief, goedkoop en efficiënt duurzaam bouwen
Als woongemeenschap samen duurzaam kunnen wonen en leven in een zelf
gerenoveerd en/of geconstrueerd gebouw, staat voor ons centraal. Het bouwproces
vormt daarin een uitdaging! We begrijpen dat lang achtereen (ver)bouwen uitputtend is
en daarom is het wenselijk de bouwtijd niet al te lang te maken. We gaan er vanuit dat je
door eenvoudig te bouwen en door repeterend te bouwen je het bouwproces
vereenvoudigt en daarmee de bouwtijd en kosten reduceert. We denken dat je door
slimme keuzes en slimme ontwerpen geld kunt besparen, waardoor duurzaam bouwen
voor iedere portemonnee haalbaar is.
Sociaal en levensbeschouwelijk
Een sociale samenleving is voor ons een samenleving waarin ook rekening gehouden
wordt met de oorsprong van de plek, het bewust ‘zijn’ van de bewoners, gelijkwaardige
binding, zelforganisatie en een holistisch, organisch wereldbeeld. Daarin ervaren we dat
sociaal leven en spiritualiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
We willen ruimte geven voor ieders eigen individuele weg in zijn/haar leven. Dat
betekent ook dat er verschillen zullen zijn in ‘bewustzijn’ en verschillen in sociale
aspecten en keuzes die we daarin individueel maken.
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Dat maakt dat we aandacht willen geven aan het ons herinneren wie we werkelijk zijn,
de moed om de menselijke situatie te omarmen zonder onze integriteit en het doel van
ons bestaan te verliezen.
Subdoelen die hieruit voortvloeien voor een nieuw te bouwen woongemeenschap zijn:

− Ecologische voetafdruk reduceren
− Biologisch en gifvrij; we streven er naar zoveel mogelijk biologisch en gifvrij
te leven. Voedsel dat we gezamenlijk nuttigen tijdens bijeenkomsten, in onze
groepsruimtes en restaurants is 100% biologisch en gifvrij.
− Een atelier voor het uitoefenen van oude ambachten, kunst en
handnijverheid. We willen kijken naar ambachten en manieren van vroeger om
op duurzame wijze te werken en te produceren, en deze te vertalen naar de
huidige tijdsgeest.
− Duurzame innovatie en design; we willen (ver)bouwen met de meest
duurzame materialen en op effectieve, innovatieve en energetisch
verantwoorde wijze.
− Inspirerende en demonstratieve plek; we willen een plek zijn waar talrijke
voorbeelden van hoe je duurzaam kan wonen en leven gedemonstreerd
worden ter inspiratie en educatie. Zo willen we onder andere een levend
laboratorium van duurzame bouw realiseren. Dit zijn diverse duurzaam
gebouwde gebouwen op het terrein die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden
als gastverblijven.
− Lage woonlasten, hoog woongenot; we willen in eerste instantie een groot
hoofdgebouw (ver)bouwen waarin plek is voor ongeveer vierentwintig
bewoners. Door efficiënt te (ver)bouwen willen we kosten besparen. Het
gebouw mag duurzaam en eenvoudig zijn. Door de woonlasten laag te houden
willen we (meer) ruimte creëren voor creativiteit en zelfexpressie.
− Sociale onderlinge betrokkenheid; We willen in de gemeenschap gebruik
maken van gemeenschappelijk gedeelde materialen en voorzieningen. We
willen met zorg en aandacht omgaan met elkaar. We willen evenwaardige
besluiten nemen. En we willen elkaar steunen, onder andere door elkaar groei
te gunnen.
− Werken vanuit betekenisvolle economische principes; we willen de
duurzaamheid bewaken door evenwicht tussen zelfarbeid, sociale arbeid,
productieve arbeid en zorgarbeid. We willen daarvoor ruilsystemen
ontwikkelen.
− Lokaal wonen, werken en leven; we willen zoveel mogelijk werk creëren, ons
voedsel zelf verbouwen, zelf drinkbaar water winnen en afvalwater zelf
zuiveren en zelf energie opwekken. Hiermee willen we de ecologische
voetafdruk zo laag mogelijk houden.
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− Zelfredzaamheid; we vinden het belangrijk dat bewoners zo veel mogelijk
zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen.
− Diep contact met de natuur; we willen diep contact met de natuur kunnen
ervaren door een groene omgeving in en om de woongemeenschap heen en
door speciale plekken in de natuur te creëren waar je je even kunt
terugtrekken en/of waar je gezellig samen kunt zijn. Zoals een vuurplek,
boomhutten, wilgenhutten, en een overdekte plek in de natuur die groot
genoeg is om te mediteren, etc.
− Zorg voor gezondheid; in de woongemeenschap is er ruimte en aandacht voor
een gezonde levensstijl. Zowel op het gebied van een gezond lichaam, gezonde
leefomgeving als ook een gezonde geest.
− Midden in de maatschappij, door het organiseren van activiteiten, zoals
bijvoorbeeld een streekmarkt of een expositie geïnspireerd door de historie, de
natuur en de omgeving van de plek. Door aandacht voor de interactie met de
lokale, sociale en natuurlijke omgeving geven wij uiting aan onze visie, namelijk
de visie dat een woongemeenschap voortdurend in contact staat met de
grotere gemeenschap om haar heen.

De naam Akasha

We hebben voor de naam Akasha gekozen omdat Akasha de term is die wordt gebruikt
om het collectieve geheugen te beschrijven, ook wel beschreven als de bibliotheek van
alle kennis en ervaring . Een grote drijfkracht om een woongemeenschap gezamenlijk te
realiseren is voor ons het bij elkaar brengen van kennis en ervaring en talenten van een
groep mensen bij elkaar te brengen, waardoor een unieke collectieve wijsheid kan gaan
ontstaan, Deze collectieve wijsheid is voor ons essentieel om te kunnen werken aan
belangrijke vraagstukken van de maatschappij.
De naam Akasha refereert ook naar het sanskriet Akasha en de morfologische velden,
beschreven door Ervin Laszlo. Voor ons een grote inspirator.

Formeren van de groep

Akasha is ontstaan doordat de initiatiefnemers Henk en Monica een website hebben
ontworpen waarin ze anderen hebben uitgenodigd met hun mee te denken. Binnen zes
weken is een groep ontstaan van zeven mensen, waaronder Hugo, Marieke en Sarah, die
samen een start hebben gemaakt om de visie en missie te ontwikkelen. Nadat de eerste
grove schets publiceerbaar was, zijn er kennismakingsdagen georganiseerd. In anderhalf
jaar tijd hebben zich vijfentachtig mensen aangemeld voor de nieuwsbrief, ongeveer tien
mensen hebben actief meegewerkt binnen de werkkringen, en daarvan is Hugo ook tot
de core group toegetreden. De core group bestaat nu uit Henk, Monica, Hugo en Marieke.
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Wanneer er iemand in de groep erbij komt, nemen we de tijd om elkaar beter te leren
kennen. We beseffen dat doordat er iemand bijkomt de groep weer door de volgende
fases heen gaat:
• formeren,
• stormen,
• normen/performen
• transformatie.

We zien de organisatie als een stromende rivier, die steeds vooruit stroomt. De rivier
kan breder en smaller worden, harder en zachter stromen en ook last hebben van
obstakels; maar stroomt hoe dan ook vooruit. Het verwelkomen van nieuwe
groepsleden zien we daarom als de instroom van een beek tot een rivier; we nemen de
tijd op dat moment om te integreren, om vervolgens daarna samen verder te kunnen
stromen!

Deelnemen aan het project

Je kunt op verschillende manieren deelnemen aan het project:

Als initiatief ondernemer voor de woongemeenschap Akasha
Dit zijn de kartrekkers van Akasha. Ze vormen het core-team. Dit team bepaalt de visie,
missie en strategie en past het aan bij veranderende omstandigheden. Het core-team
gaat op zoek naar een locatie, gaat contacten aan om het (ver) bouwen van het
hoofdgebouw en de tuinen eromheen van Akasha te kunnen verwezenlijken en stelt zich
daarbij ondernemend op. Binnen deze groep zoeken we een diversiteit aan mensen met
diverse achtergronden, talenten, kennis en vaardigheden.

Als (toekomstige) bewoner van de woongemeenschap
Dit zijn mensen die zich aangetrokken voelen om in de woongemeenschap te komen
wonen. Binnen deze groep zoeken we een diversiteit aan mensen met diverse
achtergronden, talenten, kennis, vaardigheden en invulling geven aan het leven zelf. De
overeenkomst die we verwachten te gaan vinden binnen deze groep is de motivatie om
zelf een positieve bijdrage te willen leveren aan het verbeteren van je eigen woon-, leefen werkomgeving. Het zullen mensen zijn die zich aangetrokken voelen tot het leven in
een harmonieuze, dynamische gemeenschap met een hoge dosis aan zelfinzicht,
zelfkennis en relativeringsvermogen. We verwachten dat de liefde voor mens, dier en
planten ruim aanwezig is. De drive om zelf innovatief, creatief en kunstzinnig bezig te
zijn is hoog. Toekomstige bewoners kunnen zich aanmelden via een inschrijfformulier,
en daarmee op een achtlijst komen. Zodra een locatie bekend is, wordt iedereen die zich
heeft ingeschreven uitgenodigd voor een informatie avond. Vanaf dat moment zullen
core team leden toekomstige bewoners betrekken bij de voortgang en eventueel ook een
selectie maken, mocht het aantal personen die zich hebben ingeschreven meer zijn dan
het aantal woonruimten.
Gasten, bezoekers en gebruikers van algemene ruimten zoals cursuslokaal, ateliers etc
Binnen deze groep zien we mensen die het fijn vinden tijdelijk aanwezig te zijn in de
woongemeenschap. Bijvoorbeeld om er tijdje te verblijven of aanwezig te zijn in het
atelier. Dit kunnen bijvoorbeeld WWOOFER’s zijn die een tijdje wonen en werken in het
ecodorp. Bezoekers en gasten die meedoen met trainingen en workshops. En bezoekers
9

van de koffiecorner, speelhoek, tuinen, etc. We verwachten dat het atelier mensen zal
aantrekken die het leuk vinden om creatief en innovatief bezig te zijn in het atelier. In
het creatieproces kan meer innerlijke rust ontwikkeld worden. De werkzaamheden
kunnen er toe bijdragen dat je meer uit het hoofd en meer in het hart en lijf komt. We
denken dan ook dat het atelier een ideale plek kan gaan worden voor rustzoekers,
ambachtslieden die kunstzinnig bezig willen zijn en daarin de sfeer van de groep als
positief ervaren, mensen die even een tijdje een steuntje in de rug kunnen gebruiken en
mensen die de woongemeenschap willen steunen met hun kennis, kunde en inzet.

Protocol voor deelname

Om deel te kunnen nemen aan Akasha zien we vier belangrijke op elkaar volgende fases.
Bij iedere fase is er sprake van meer binding met Akasha. In het begin zal er nog niet
zoveel binding zijn. En naarmate je je meer betrokken gaat voelen, zal er ook meer
binding gaan ontstaan. We hebben gemerkt dat het goed is om te erkennen dat de
binding in fases gaat. En te erkennen dat iedereen in zijn of haar eigen tempo en op
eigen wijze deze binding meer of minder
aangaat. Soms wat meer, soms wat minder,
Kennismaker
soms helemaal niet meer en soms wil je er
vol voor gaan! Dat wisselt regelmatig, en
dat is gezond! Om af te stemmen wat je wel
Pionier
en wat je niet wil wat binding betreft,
hebben we de fases een naam gegeven. De
fases geeft de betrokkenheid en de daarbij
Alea
behorende verwachtingen en
verantwoordelijkheden weer.

Het start met het kennismaken met Akasha.
Sherpa
Dat kan op verschillende manieren. Na de
kennismaking volgt een verdieping. We
hebben deze fase de pioniersfase genoemd.
Zoals pioniersplanten de grond loswoelen en geschikt maken voor andere planten, zo
kunnen pioniers figuurlijk ook woelen in de grond van Akasha. Daarmee verrijken ze de
basis voor Akasha. Pioniersplanten verdwijnen op een gegeven moment. Dat kan ook
binnen Akasha gebeuren. Als Akasha toch niet passend is. Pioniers kunnen er ook achter
komen dat Akasha het WEL helemaal voor ze is. Dan start de volgende fase: ALEA. In
deze fase verkennen we hoe je goed kunt aanhaken bij Akasha en hoe je eventueel ook
weer goed kunt afhaken, mocht er toch een moment komen dat je besluit iets anders te
gaan doen. Je kunt deze fase zien als een soort aspirant lidmaatschap. Na een half jaar
wordt je deelname aan Akasha besproken en vanaf dat moment is het ook mogelijk om
mee te gaan doen in het core team. We hebben het core team de ‘Sherpa’s’ genoemd.
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De vier fases voor deelname
Kennis maken
Kennis maken kan op de volgende manieren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Facebook
Website
Nieuwsbrieven (ook gepubliceerd op de website en Facebook)
Open dagen: drie keer per jaar (begin februari, mei en november)
Zomerkamp en andere uitstapjes (mee kamperen/ meegaan met uitstapjes)
Klussenbank: meedoen met klussen
Tijdens de 10 Akasha weekenden: twee uur durend programma plus samen eten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bron document doorlezen
Verdiepingsgesprek
Lezen van de droombundel
Meedoen aan thema dagen
Meedoen aan droom- en hartencirkels voor nieuwe leden
Pioniers betalen een eigen bijdrage in de fooienpot
Pioniers kunnen er voor kiezen om op de lijst van ‘vrienden van Akasha’ te
komen. Vrienden van Akasha dragen jaarlijks een kleine donatie bij (minimaal 10
euro voor het lidmaatschap voor het EcodorpenNetwerk), vrienden van Akasha
kunnen daardoor lid worden van het EcodorpenNetwerk via Akasha. Vrienden
van Akasha krijgen ook de interne nieuwsbrieven en krijgen als eersten te horen
wanneer zich woonruimte aandient.

Pioniers
Na de kennismaking kunnen geïnteresseerden (pioniers) zich verdiepen in Akasha op de
volgende manieren:

Pioniers zijn leden die de mogelijkheden van Akasha onderzoeken. Leden die kritische
vragen stellen waardoor Akasha fris en enerverend wordt gehouden, en daarnaast
onderzoeken de pioniersleden of Akasha bij hun eigen dromen aansluit.

Alea’s
Wanneer van beide kanten een goed gevoel is ontstaan en er een bereidheid aanwezig is
om zich meer met Akasha te verbinden en meer verantwoordelijkheid te dragen, kan
een Alea-lidmaatschap worden aangegaan.

Dit start met een Alea-gesprek waarin gevraagd wordt naar ‘het hartencontact met
Akasha’, de verbinding die wordt ervaren, de wensen voor zichzelf om te groeien, de
inzet voor Akasha en de balans tussen geven en nemen. Ook wordt gepraat over
belangrijke waarden en de visie en missie van Akasha. Alea-leden accepteren de
belangrijke waarden en kunnen zich vinden in de visie en missie van Akasha. Daarin
wordt ook een vast bedrag afgesproken voor contributie (30 euro) en de eigen bijdragen
voor Akasha. Van dit gesprek wordt een contract opgesteld.
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Na het Alea-gesprek kunnen Alea leden:
1.
2.
3.
4.
5.

Mee gaan werken in de werkkringen, behalve de initiatiefkring
Rollen en taken op zich nemen
Verantwoordelijkheid dragen voor de voorgang van Akasha
Aangesproken worden op inzet en afspraken die gemaakt zijn
Inspraak hebben tijdens beslissingen die gemaakt worden in de eigen werkkring
en tijdens ledenvergaderingen.
6. Naar eigen invulling en wens: samenwerken met de andere leden van Akasha
7. Op de wachtlijst voor wonen staan en ‘Alea-wonen’ bij Akasha (zie hieronder)

Alea-leden bouwen mee aan het manifesteren van Akasha. Ze gaan met Akasha mee op
weg. Het tempo van Alea-leden ligt wat lager als dat van de core-team-leden. Alea-leden
geven het vertrouwen aan de core-team-leden (Sherpa’s) om paden te verkennen en
mogelijkheden te onderzoeken. Er is een nauwe samenwerking tussen Alea-leden en
core-team-leden.
Alea-leden volgen de uitgestippelde en onderzochte paden van het core team.

Alea-leden komen op een wachtlijst. Zodra woonruimte zich aandient, worden ze als
eersten benaderd. Mocht er belangstelling zijn voor het wonen in Akasha, dan worden
afspraken gemaakt over een periode waarin mee kan worden gedaan in het core team.
We noemen het dan “Alea werken en wonen”.
Na een half jaar Alea werken en wonen wordt de periode geëvalueerd. Er worden
afspraken gemaakt over vervolg Alea-lidmaatschap en/of toetreden tot de core group.
Sherpa’s
Na het toetreden tot de core group kunnen de (sherpa)leden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een plek innemen in de initiatiefkring
De visie en missie van Akasha bewaken en bijstellen
Rollen en taken opnemen in alle werkkringen en in de initiatiefkring
Verantwoordelijkheid dragen voor de voortgang van Akasha
Aangesproken worden op inzet en gemaakte afspraken
Juridische verantwoordelijkheid dragen voor Akasha
Inspraak hebben tijdens beslissingen die gemaakt worden in de eigen werkkring
en tijdens ledenvergaderingen.
8. Naar eigen invulling en wens: wonen, werken en leven samen met de andere
leden van Akasha.

Sherpa’s zijn de leden die vooruit lopen. Die mogelijkheden verkennen en onderzoeken.
Ze toetsen de mogelijkheden aan de met elkaar door co-creatie samengestelde criteria.
Sherpa’s zijn de visionairs van Akasha. En tevens de visie- en missiebewakers. Ze sturen
de visie en missie bij naar mogelijkheden, kansen, vernieuwde inzichten, bedreigingen
en veranderende situaties. Het aantal core-teamleden limiteert zich naar het aantal
woningen dat beschikbaar is/komt.
Zoals we het nu inschatten is dat maximaal vierentwintig volwassenen voor één
woongebouw. Het verschil tussen een reiziger en een Alea is dat een Alea de intentie
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heeft om langer bij Akasha te blijven. Een reiziger heeft de intentie tijdelijk een periode
bij Akasha te wonen om vervolgens door te trekken. Reizigers zijn bijvoorbeeld EVS’ers,
WOOFERS of studenten die een opdracht uitwerken voor Akasha.

Uitleg over Sherpa’s:

De Sherpa's zijn een van oorsprong Tibetaans volk. Sinds lang leven zij ten zuiden van
de Grote Himalaya, in de bergdalen van Nepal. De Sherpa's zijn bekend vanwege hun
verdiensten voor het alpinisme als klimmer, drager en berggids. Ze kwamen oorspronkelijk
uit Kham, het oosten van Tibet, en zijn nauw verwant aan de Khampa's, de bewoners van
dat gebied. De taal van de Sherpa's, het Sherpa, is een Tibetaans dialect dat wordt
geschreven in het Tibetaanse alfabet. Ongeveer 500 jaar geleden trokken de Sherpa's over
de Himalaya naar het Khumbugebied. Ze leefden daar, vóór de opkomst van het alpinisme
en massatoerisme, van de veeteelt, de landbouw en de zout-voor-graanhandel tussen Tibet
en de Gangesvlakte.
De naam Sherpa betekent 'mens komende uit het oosten'. De naam slaat terug op het feit
dat de Sherpa's uit Tibet kwamen en zich vestigden langs de Nepalese kant van het
Himalayagebergte.
De Sherpa's zijn in grote meerderheid aanhangers van het Tibetaans boeddhisme.
De lama vervult een belangrijke rol in het dagelijks leven. De belangrijkste lama in de
Khumbu is het hoofd van het klooster van Tengboche, die de titel rinpoche, "dierbare",
draagt. Hij wordt beschouwd als de reïncarnatie van de eerste lama van het klooster.

Besluiten nemen binnen Akasha

Besluiten zijn niet allemaal gelijk aan elkaar. Besluiten kun je indelen naar mate van
belangrijkheid en impact voor de hele groep. Zo heb je:

A: strategische besluiten
B: besluiten met betrekking tot de structuur en de werkzaamheden van de organisatie
C: dagelijkse probleemoplossende besluiten.

De strategische besluiten worden hoofdzakelijk genomen door het core team. De
besluiten met betrekking tot structuur van de organisatie en werkzaamheden worden
voornamelijk genomen binnen de verschillende werkkringen van de organisatie. De
dagelijks probleemoplossende beslissingen worden genomen door personen binnen de
organisatie met de bevoegdheid om binnen een bepaald domein besluiten te nemen,
eventueel bijgestaan door gasten, pioniers, bewoners en/of de hele
werkkring/dorpskring.

Besluitvorming methode

Akasha is sociocratisch georganiseerd en neemt besluiten op basis van consent. Dat wil
zeggen dat we een sociocratische besluitvorming hanteren, waarbij ieder besluit wordt
begeleid met een voorstel. Naar aanleiding van het voorstel kunnen er vragen worden
gesteld. De vragen kunnen worden beantwoord of er wordt verder onderzoek gedaan.
Wanneer het voorstel duidelijk is en alle vragen zijn beantwoord, wordt er om consent
gevraagd. Consent houdt in dat er geen overwegende bezwaren zijn, dat het voorstel
veilig en goed genoeg is om voor een bepaalde (nader af te spreken) periode is te
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proberen. Een overwegend bezwaar is een bezwaar, op basis van gegronde argumenten.
Je kunt consent gegeven en daarnaast een zorg uiten. Een zorg is een aandachtspunt of
zorg binnen het te nemen besluit, waar je je zorgen over maakt, maar dat niet groot
genoeg is om er een overwegend bezwaar van te maken. Deze zorg wordt genoteerd.
Alle strategische en organisatorische besluiten worden op basis van consent genomen.
Voor dagelijks te nemen besluiten is de bevoegdheid om een bepaald type besluit te
nemen soms voldoende. Bijvoorbeeld: Iemand die de taak heeft om de gastenverblijven
te organiseren heeft de bevoegdheid om een kamer te reserveren voor een bepaalde
gast en de reservering in het reserveringssysteem te zetten.
Ook kan er bij dagelijks te nemen besluiten gekozen worden voor andere manieren van
besluitvorming, bijvoorbeeld om te stemmen door handen op te steken en de
meerderheid te laten bepalen. Een voorbeeld daarvan is het uitkiezen van een film om
deze te draaien via de beamer en het grote scherm. De film waarbij de meeste handen
omhoog gaan, wint!

Basis afspraken voor bijeenkomsten

Het core team komt minimaal 1 keer per maand fysiek samen. Voor deze bijeenkomst
wordt een agenda opgesteld en worden de te bespreken voorstellen meegestuurd. Van
iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en besluiten worden
overgenomen in het besluitenschrift.
De werkkringen komen naar behoefte en met een bepaalde regelmaat samen. Ze kunnen
er ook voor kiezen om via Skype te vergaderen. Voor deze bijeenkomst wordt een
agenda opgesteld en worden de te bespreken voorstellen meegestuurd. Van iedere
bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en besluiten worden overgenomen in het
besluitenschrift.
Voor cruciale besluiten kan er voor gekozen worden om er een expert bij te betrekken
en/of met een externe facilitator te werken. De facilitator kan meehelpen bij het
besluitvormingsproces.
Voor grote vraagstukken binnen de groep kan gekozen worden om het besluit op een
sociale manier aan te pakken. Door bijvoorbeeld te werken met de ‘six thinking hats’,
door het maken van een karabird na een droomcirkel, etc. De uitleg van deze
werkmethodes staan op deze website beschreven: http://clips.gen-europe.org/.

Sociocratische structuur

We vinden het belangrijk dat de organisatie helder en duidelijk gestructureerd is voor
iedereen. En daarnaast flexibel genoeg om mee te veren op de dynamiek van de
organisatie. We hebben ervoor gekozen om de organisatie op te zetten via sociocratie
3.0.
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De voordelen van een sociocratische organisatie zijn de volgende:

Geloofwaardigheid
− De communicatie is open en toegankelijk
− Competentie in het coördineren van de menselijke en materiële middelen
− Integriteit in de uitvoering van de visie

Respect
− Professionele ontwikkeling wordt ondersteund
− Waardering voor talenten, kennis en vaardigheden
− Groepsleden worden werkelijk gehoord en gezien voor wie ze zijn.

Eerlijkheid
− Groepsleden worden in gelijke mate beloond
− Informatie wordt onpartijdig van de bron behandeld
− Er wordt niet gediscrimineerd
− Er is een eerlijke verkiezingsprocedure voor taken
Verbondenheid
− Groepsleden voelen zich goed over hun bijdragen
− Groepsleden voelen zich verbonden met hun werk
Kameraadschap
− Medewerkers voelen dat ze zichzelf kunnen zijn
− Er is een vrolijke en gezellige sfeer
− Mensen voelen dat ze erbij horen

Een sociocratische organisatie impliceert het volgende:
1. De organisatie wordt bestuurd door samenwerking van diverse kringen. Iedere
kring heeft z’n eigen domein, doelen en taken voor de organisatie. Bestuurlijke
taken als die van voorzitter, penningmeester en secretaris worden
ondergebracht in een bestuurskring waarin ook mensen van buitenaf worden
betrokken met bestuurlijke expertise die aanvullend is voor de organisatie.
2. Besluitvorming op basis van consent (niet te verwarren met consensus). Consent
betekent dat een besluit wordt genomen als er geen zwaarwegende bezwaren
zijn en het veilig is om een voorstel voor een bepaalde periode uit te proberen.
3. Dubbele vertegenwoordiging: vanuit alle kringen worden een coördinator en
een kringvertegenwoordiger gekozen. Deze laatste vertegenwoordigt de kring
in de dorpskring. In de dorpskring worden zaken uitgewisseld tussen de diverse
kringen en besluiten genomen die het domein van de kringen overstijgen.
4. De kringen kiezen in een open discussie en met instemming mensen voor de
rollen en verantwoordelijkheden.
5. Centraal binnen het beslissingsmodel staan de ‘driver’ en de ‘main driver’. De
‘driver’ is de huidige situatie en de actie die nodig is om de wens van de groep te
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vervullen. De ‘main driver’ is het elementaire doel waarvoor de groep bij elkaar
is gekomen. Hierin zit zijn sturende kracht. Bij elke aanvullende wens wordt
een aanvullende ‘driver’ beschreven die getoetst wordt aan de ‘main driver’ (het
hoofddoel). Op deze wijze wordt via kleine beslissingen genavigeerd naar het
uiteindelijke eindresultaat.

Huidige organisatiestructuur
Op dit moment bestaat de huidige organisatie uit de volgende kringen:

Vrienden van Akasha
In deze kring zitten alle mensen die betrokken zijn bij Akasha. We willen diverse
momenten in het jaar creëren waarin we uitleg geven over de organisatie en waar
iedereen die zou willen input kan leveren op thema’s die we inbrengen. Hierin zijn ook
de personen vertegenwoordigt, die zich hebben ingeschreven als toekomstige bewoner.
Akashakring
Grote beleidsvraagstukken die iedereen aangaan worden in deze kring besproken.
Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de woonlocatie, de bouwlocatie of financiële
16

kwesties die iedereen aangaan. Mensen die lid zijn van Akasha hebben recht om mee te
besluiten. Vanuit deze kring gaan er twee afgevaardigden naar de dorpskring.

Dorpskring:
In deze kring zijn van iedere kring twee mensen vertegenwoordigd. Eén persoon brengt
informatie van de dorpskring naar z’n eigen kring. Deze persoon noemen we de
coördinator. En een andere persoon brengt informatie van z’n eigen kring naar de
dorpskring. Deze persoon noemen we de vertegenwoordiger. In de dorpskring worden
alle kring-overstijgende vraagstukken besproken en het bijbehorende beleid bepaald.

Financiële kring:
In deze kring wordt de boekhouding beheerd en het financiële beleid gemaakt en
uitgevoerd. Ze zijn verantwoordelijk voor het opstellen van begrotingen, financiële
planningen en jaarverslagen.

Communicatiekring:
In deze kring wordt de interne en externe communicatie georganiseerd en verzorgd.
Zoals PR activiteiten, mails beantwoorden, en administratie. Deze kring verzorgt tevens
alles rond het vastleggen van afspraken met mensen die bij woongemeenschap Akasha
willen mee doen. Er worden afspraken gemaakt over wat mensen inbrengen, wat ze
weer mee willen nemen als ze de woongemeenschap verlaten. Ook worden afspraken
gemaakt over de inzet en betrokkenheid voor de woongemeenschap. Verwachtingen
worden helder uitgesproken naar elkaar. Er wordt tevens bekeken en besproken hoe
dromen en verwachtingen een plek kunnen krijgen binnen de mogelijkheden van het
dorp.

Grond en gebouwenkring:
In deze kring wordt nagedacht over aanschaf van grond en gebouwen en het plaatsen
van gebouwen. Voorstellen hierin worden door deze kring voorbereid. In de kring wordt
gezocht naar geschikte woonwerkpanden en geschikte bouwlocaties. Deze kring
onderhoudt de contacten met gemeente, architecten, makelaars en projectleiders.

Initiatiefkring:
In deze kring zitten de leden van het bestuur en externe adviseurs. Zij voeren de
reguliere taken uit van penningmeester, voorzitter en secretaris. Deze kring geeft raad
en advies aan woongemeenschap Akasha. Ze dragen de juridische verantwoordelijkheid
van woongemeenschap Akasha.
Atelierkring:
Deze kring bepaalt het reilen en zeilen in het atelier en alle andere bedrijfsactiviteiten
binnen het dorp. Ze gaan over inkoop, verkoop, activiteiten, regels in het atelier,
verzekeringskwesties betreft het atelier, etc. Tevens denkt deze kring na over
verdienmodellen. Ze hebben daarnaast de taak om alle bedrijfsactiviteiten op elkaar af
te stemmen.
Feestkring:
Door deze kring worden de gezamenlijke activiteiten, feesten en kennismakingsdagen
georganiseerd.
Tuinkring:
De tuinkring ontwerpt en beheert het groen en de dieren rondom en in de gebouwen
17

Communicatie-richtlijnen

Iedereen luistert als iemand praat, zonder te interrumperen. Geweldloze communicatie
is het streven. Er wordt in iedere bijeenkomst tijd vrij gemaakt om gevoelens te delen
over besluiten en andere zaken. Om ervoor te zorgen dat iedere besluit tot stand komt
door eerlijke, echte en oprechte deelname binnen het proces, waarbij iedereen wordt
gezien en gehoord, willen we de besluiten nemen met hulp van een facilitator. Bij
cruciale besluiten kunnen eventueel ook experts gevraagd worden om het besluit mee
te helpen monitoren. De besluiten worden geregistreerd. De notulen worden bewaard
en zijn door alle core leden van Akasha in te zien. We zorgen voor een duidelijke en
heldere communicatie over de genomen besluiten en zorgen ervoor dat informatie die
belangrijk is voor werkkringleden, gasten en bezoekers, op heldere wijze wordt
doorgegeven. We vragen tevens feedback van gasten en mensen die betrokken zijn bij
het reilen en zeilen van Akasha, zodat we gebruik maken van verschillende informatieve
bronnen. Emails worden kort en bondig gehouden. We streven ernaar om besluiten
zoveel mogelijk in fysieke bijeenkomsten te nemen en proberen besluitvorming via
bijvoorbeeld Skype te voorkomen. Besluiten worden niet via de mail (verder)
besproken.

Relatie in waarden

Binnen de relatie die we met elkaar aangaan, zoeken we balans in de volgende waarden:

Liefde:
We voelen ons aangetrokken tot dezelfde doelen, visie en missie van Akasha en voelen
daar veel genegenheid voor.

Verbinding
We voelen ons verbonden met de realisatie van de woongemeenschap. We voelen ons
verbonden met onszelf binnen de woongemeenschap. En we voelen ons verbonden met
elkaar.
Vrijheid
We ervaren vrijheid om te zijn wie we zijn binnen de woongemeenschap. We voelen
vrijheid om in eigen ritme en in alle eigenheid te leven, wonen en werken.

Verantwoordelijjkheid
We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf. We geven uiting aan onze wensen,
behoeften en gedachten. We houden daarin rekening met elkaar en nemen
verantwoordelijkheid voor afspraken die we met elkaar maken. We nemen tevens
verantwoordelijkheid voor de taken die we op ons hebben genomen binnen de
woongemeenschap en zorgen ervoor dat taken over worden genomen wanneer het niet
lukt om de taken (zelf) uit te voeren.
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Normen, Waarden en Overtuigingen

Belangrijke normen, waarden en overtuigingen van ons zijn:
− Bewustzijn: we willen ons bewust zijn van onze identiteit en onze plaats in het
groter geheel. Zelfkennis en observatie van de natuur zijn helpend om in balans
te leven met je omgeving.
− Plezier: we willen werken aan een goede balans tussen inspanning en
ontspanning. Iets is voor ons duurzaam als het ook leuk is!
− Duurzaamheid: we willen een gezonde en duurzame leefomgeving behouden
voor de toekomstige generaties.
− Respect: we vinden het belangrijk om open te staan voor elkaars normen,
waarden, overtuigingen, wensen en behoeften, zo lang het de groep of
individuen in de gemeenschap niet schaadt.
− Evenwaardigheid: we zijn allemaal even waardevol voor elkaar.
− Gelijkwaardigheid in besluitvormingsprocessen: iedere stem wordt gehoord en
bezwaren worden meegenomen in besluitvormingsprocessen.
− Holistisch: we gaan er vanuit dat niets op zichzelf staat en alles met alles
verbonden is.
− Zelfontplooiing: we gunnen onszelf en elkaar groei.
− Integriteit: we willen een veilige en betrouwbare plek zijn

Externe communicatie

De openheid en wens tot interactie laten we zien door bijvoorbeeld het organiseren van
open-inloop thema-avonden waar we luisteren naar ideeën van anderen, ook van
buurtbewoners. Onze website, het bronplan en de nieuwsbrief zijn belangrijke media
om onze visie en doelen kenbaar te maken, en ook het reilen en zeilen en voortgang van
de Akasha. Ook hebben we een flyer ontwikkeld die we tijdens evenementen uitdelen.

Interne communicatie

Binnen de woongemeenschap werken we met een gezamenlijke gedeelde Dropbox waar
alle informatie over de woongemeenschap wordt weggezet en te lezen is. Daarnaast
doen we ons best om via het software programma Asana over de werkzaamheden en
taken te communiceren. We houden maandelijks een weekend-meeting waarin iedereen
op de hoogte wordt gesteld van de nieuwste ontwikkelingen.
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Open communicatie

We vinden het belangrijk dat de communicatie binnen de woongemeenschap open is;

1. Eerlijk: we zeggen wat we er ECHT van vinden.
2. Zuiver: we vertellen een eenduidige boodschap (en manipuleren niet).
3. Direct: we vertellen het direct aan de persoon waar of aan de personen waar het
om gaat (en praten niet via anderen).
4. Aardig: we zijn aardig voor elkaar

Conflicthantering

Allereerst zien we conflicten als ‘helpend’ binnen de organisatie. Door conflicten zien we
de grenzen van meerdere mogelijkheden scherper en het geeft ons kansen om
bewustzijn te verbreden. We zien processen binnen de organisatie als een dynamiek
waarbij uitersten worden verkend en waarbij door reflectie bijgestuurd kan worden,
zodat we al slingerend en bijsturend onze doelen zullen gaan halen. Belangrijke
middelen om conflicten te voorkomen zijn dan ook reflectie en bijstelling.
Reflectie willen we op verschillende manieren inzetten:
− Aan het eind van iedere bijeenkomst reflecteren we kort op het groepsproces.
− Binnen het uitvoeren van voorstellen bouwen we reflectie-momenten in.
− We nemen met regelmaat tijd om aandacht te geven aan de innerlijke mens door
bijvoorbeeld forum en talking circles
Daarnaast willen we conflicten voorkomen door binnen projecten met regelmaat
afwisselende manieren te gebruiken om de input van iedereen te vergroten. Zoals
bijvoorbeeld het houden van een open space, wereldcafé, brainstormsessies,
spelvormen, etc. Op deze manier kan voorkomen worden dat een proces wordt
geregeerd door polarisatie van argumenten en wordt het kader breder getrokken.
Ondanks de zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er toch conflicten ontstaan. Uitleg
over forum en talking circles, open space, wereldcafe, etc vindt je op deze website;
http://clips.gen-europe.org/.
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We zien negen fasen in de ontwikkeling van conflicten, die oplopen in heftigheid:

1. Discussie en argumenten: de verschillende standpunten verharden zich;
spanning bouwt zich op, er wordt achter iemands rug om gepraat, men probeert
sympathie bij anderen te vinden.
2. Debat en polarisatie: door tactieken wordt geprobeerd de eigen positie te
versterken, er wordt verbaal geprobeerd te overtuigen, in deze fase is het
onmogelijk om nieuwe ideeën te bedenken, er ontstaan groepjes rondom de
verschillende standpunten.
3. Overspoeld raken: er wordt niet meer met elkaar gepraat, misverstanden,
negatieve verwachtingen, gebrek aan vertrouwen, de groep verhardt zich, rollen
verharden zich, het einde van compassie.
4. Stereotypering: self-fulfilling prophecy; positief beeld van jezelf en negatief
beeld van de ander, sterke groeperingen, autoritair leiderschap.
5. Gezichtsverlies: formele aanvallen, het opbouwen van mythes, isoleren en
mensen uit de groep bannen, zondebok aanwijzen.
6. Strategische dreigementen: kracht gebruiken om de ander eruit te krijgen; totale
fixatie, de tegenstander is niet langer menselijk.
7. Gelimiteerde vernietiging: beschadigen van de vijand: bereidheid om jezelf te
schaden als de tegenstander daardoor meer wordt beschadigd.
8. Aanval op het zenuwcentrum: verlammen van de tegenstander z’n verdediging,
verdeeldheid creëren, vernietiging van belangrijke systemen, bijkomende
schade.
9. Totale vernietiging: geen weg terug, een gevecht op leven en dood, winnen of
verliezen.

Om conflicten te hanteren zal uitgezocht worden in welke fase het conflict zit. Er zal
daarna worden gewerkt aan een besef dat totale vernietiging er aan zit te komen als er
niet iets verandert. Het conflict zal stapsgewijs worden aangepakt. Er zijn verschillende
manieren die we zullen hanteren bij conflicten zoals peers, mediation en de way of
council. (Uitleg peers, meditation en way of council op http://clips.gen-europe.org/)

Soms zal het dus nodig zijn dat een derde partij bemiddelt. Het is belangrijk dat deze
derde partij:
−
−
−
−
−
−

Observaties zo objectief mogelijk doet
Zo neutraal mogelijk is en niet moraliseert
De situatie van een afstand bekijkt
Geaccepteerd wordt door beide partijen
Vertrouwen ontwikkelt en bewustzijn verhoogt
Het verlangen om verantwoordelijkheid te nemen aanwakkert
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De "lijm"

Er zal ‘iets’ mogen zijn dat de groep bij elkaar houdt. Daarvoor is een basis van gedeelde
waarden nodig en visie die als een soort "lijm" kan dienen voor de groep. Het
ontwikkelen en onderhouden van deze ‘lijm’ heeft onze aandacht. We doen dit door
samen leuke dingen te doen. Zoals samen een wandeling maken, picknicken, samen een
potje voetballen, feesten vieren, belangrijke momenten in het jaar extra aandacht geven,
etc. Daarnaast houden we open thema-avonden om visie met elkaar te ontwikkelen.

Aan en afhaken van mensen

De woongemeenschap kan periodes van hoge activiteit op het gebied van groei
doormaken. Ook kan het voorkomen dat mensen de woongemeenschap weer verlaten.
Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen worden er op individueel vlak afspraken
gemaakt over de verwachtingen waarmee iemand de woongemeenschap binnentrekt, en
over de conclusies waarmee hij of zij weer vertrekt. Woongemeenschap Tempelhof in
Duitsland werkt op dezelfde manier en is binnen twee jaar gegroeid van een hand vol
initiatiefnemers tot tachtig dorpsbewoners. Wij willen dan wel niet zo sterk groeien,
maar geloven dat dit wel een laagdrempelige en fijne manier is om aan- en af- te haken.

Juiste samenspel van eenheid en diversiteit

Enerzijds willen we diversiteit omarmen en open staan voor een zo groot mogelijke
groep die zich aangetrokken voelt tot de woongemeenschap. Hoe meer diversiteit, hoe
meer kleur er kan worden gegeven aan de uitvoering van het dorp. We hebben mensen
nodig met uiteenlopende kwaliteiten, talenten, kennis en vaardigheden.
Anderzijds mag er ook een overlapping zijn in wat we samen willen bereiken en doen
binnen de woongemeenschap. Daarvoor hebben we een visie en missie ontwikkeld. Dit
geeft richting aan wat we samen willen en kadert ook daarin af. Het is daarom voor ons
belangrijk dat nieuwe bewoners/leden van de groep zich kunnen vinden in de visie en
missie.

Talentontwikkeling en leiderschap

We gaan er vanuit dat Akasha bestaat uit een groep leiders. Ieder is leider op z’n eigen
gebied waarin hij/zij sterk in is. Voor ons is een goede leider iemand die in staat is om
goed te luisteren, iemand die gewaardeerd wordt, iemand die in staat is zijn taak goed te
managen en besluiten daarin te nemen. Een goede leider geeft steun aan anderen en
creëert een creatieve, energetisch positieve sfeer in de groep. Dat betekent dat je ruimte
geeft aan anderen om zich te uiten en aanvoelt wat het voordeel is voor de hele groep.

Taakverdeling

We vinden het belangrijk dat ieder individu binnen de organisatie van de gemeenschap
autonoom kan functioneren en leiderschap kan ontwikkelen in het veld waarin hij of zij
zich zou willen ontwikkelen en waar hij of zij bekwaam is en zich thuis voelt. De eigen
wens om te groeien in een bepaalde richting, de noodzaak van taken die vervuld mogen
worden voor de organisatie voor het goed functioneren ervan en de gunfactor spelen
mee met het verdelen van de taken. Veel taken en rollen worden sociocratisch gekozen.
Dat wil zeggen dat we binnen werkkringen bekijken welke taken er zijn. We kiezen
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personen bij een taak doordat alle leden op een briefje schrijven wie ze het beste vinden
voor de taak. De briefjes worden openlijk besproken en de keuze wordt gemotiveerd. Je
kunt als laatste zeggen of je de taak wel of niet accepteert, Het fijne van deze methode is
dat iedereen uit de groep jou graag de taak ziet uitvoeren en je door de hele groep wordt
gesteund. We gaan er vanuit dat er zoveel leuke en diverse taken zijn, dat er altijd wel
een taak te vinden is waar iemand ook echt blij en gelukkig van wordt.

Talenten binnen de groep

Binnen de groep hebben we mensen die talenten en ervaring hebben binnen de
volgende gebieden:
- Het duurzaam (ver)bouwen.
- Duurzame techniek
- Duurzame land- en tuinbouw.
- Het geven van trainingen en workshops op het gebied van duurzame techniek en
natuurbeleving.
- Een uitgeverij runnen en bekend zijn met het samenstellen van educatief
lesmateriaal, het opmaken van magazines, het maken van een digitale
leeromgeving, het uitgeven van lesmateriaal, het geven van docenten-trainingen,
etc.
- Het maken van permacultuur-designs en het aanleggen van permacultuurontwerpen en energetische tuinen.
- Het verwerken van plantaardige producten in natuurlijke cosmetica, jams,
chutney’s etc.
- Het werken in de ouderenzorg.
- Handvaardigheid en handnijverheid
- Het arrangeren van onderwijs-projecten, zoals taalcursussen, techniekonderwijs,
natuuronderwijs, etc.
- Fotografie
- Integratieve (kinder)therapie, in de natuur coachen, en coachen met behulp van
paarden.
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Werkzaamheden binnen Akasha

Onder productieve arbeid verstaan we alle betaalde werkzaamheden in euro’s. We
hopen productieve werkzaamheden binnen Akasha te creëren in de ateliers, de design
studio, de tuinen, de winkel en de koffie-corner. Naast productieve arbeid worden er
nog veel meer werkzaamheden verricht binnen de woongemeenschap. We overwegen
om ook te werken met een eigen muntsysteem om diensten te kunnen ruilen. Als naam
voor de eigen munt kiezen we kasha. We onderscheiden de volgende werkzaamheden
binnen het dorp die niet direct uitbetaald worden in euro’s of kasha’s (eigen ruilmiddel
binnen de woongemeenschap):
• zorg voor het huishouden
• zorg voor zieken
• zorg voor kinderen
• zorg voor de maaltijden
• zorg voor het bijwonen van bijeenkomsten ten behoeve van
het dorp
• zorg voor jezelf
• zorg voor de gezamenlijke (sier)tuinen
• zorg voor het onderhoud van het pand/de woningen
• zorg voor dieren

We vinden het belangrijk dat bewoners een gezonde balans kunnen hebben in betaalde
werkzaamheden en onbetaalde werkzaamheden. We willen daarom ruimte creëren en
helpen faciliteren om hierin de juiste balans te kunnen bereiken. Onder andere door de
huishoudelijke taken, het verzorgen van de maaltijden en de zorg voor zieken en
kinderen eerlijk te verdelen onder elkaar. Dit noemen we dan ook wel sociale zorg. Door
met andere dorpen te vergelijken verwachten we ongeveer vierentwintig sociale
zorguren per maand per bewoner. Daarnaast vinden we het belangrijk dat bewoners
betrokken zijn met elkaar en daarom regelmatig naar bijeenkomsten gaan, mee doen
met groepsactiviteiten en ook tijd nemen voor zichzelf. Dit noemen we ook wel zelfzorg
en zorg voor anderen. We willen daarom tussen de twee en acht uur zelfzorg en zorg
voor anderen faciliteren.
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Rituelen en vieringen

We vinden in onze groep aandacht voor de groep en voor elkaar belangrijk. We nemen
dan ook regelmatig de tijd om samen ontspannen bij elkaar te komen en gewoon koffie
te drinken en gezellig te kletsen, samen te picknicken, verjaardagen te vieren of zo maar
samen iets te vieren. Of iets anders te organiseren waarbij vooral het samen zijn centraal
staat. We vinden het ook fijn om verdiepend bezig te zijn. Onder andere door soms een
deep ecology oefening van Joanna Macy te doen of iets soortgelijks. We vinden het
belangrijk om ons te verdiepen in (geloofs)belevingen van anderen. Daarom staan we
ook open voor bijvoorbeeld een boeddhistische meditatie, jaarvieringen of sjamanisme.
Het is uiteraard voor iedereen vrij om een activiteit te organiseren en ook vrij om
daar wel of niet aan mee te doen.
Spiritualiteit wordt op diverse manieren door de groepsleden vormgegeven. De meeste
van ons zijn wel op één of andere manier bezig met zingeving. Zoals mantra zingen,
meditatie, astrologie etc. Binnen onze groep zijn twee leden aangesloten bij de OBOD.
Voor hun zijn de jaarvieringen
belangrijk. De jaarvieringen kennen hun
oorsprong in de oude tijd en zijn
afgestemd op de seizoenen en de daarbij
horende veranderingen in de natuur. De
vieringen werken helend doordat we de
energie van de aarde, de lucht, de bomen
en de planten om ons heen in ons
opnemen en onze liefde en zegeningen
naar de aarde terugsturen.
Ook mensen die niet zo bezig zijn met
spiritualiteit zijn welkom bij Akasha. We
vinden het belangrijk dat er met respect
om gegaan wordt met elkaar, ook in de
wijze waarop vorm wordt gegeven aan
spiritualiteit en zingeving.

Bioregionalisme

We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de lokale gemeenschap; het dorp of de
stad waarin we ons gaan vestigen en de aangrenzende gebieden. Lokale feesten en
events, beschermde dorpsgezichten, oude ambachten, streekproducten en
streekgewoonten zullen we proberen te integreren in de gemeenschap. We willen open
staan ook voor bewoners van de gemeente waar we ons gaan vestigen, en ze betrekken
in onze activiteiten. Zo willen we een theetuin openstellen, een atelier waar gebruik van
gemaakt kan worden, cursussen geven, een aanschuiftafel, een winkel met o.a.
zelfgekweekte groenten en fruit, zelfgemaakte producten en een kringloop- en
weggeefwinkel. Ook kunnen bewoners uit de gemeente zich aansluiten als bewoner van
Akasha.
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Ecologische dimensie
'We've known about this for centuries, for over half a decade. Try to
have a conversation with anyone about climate change, people just
tune out. And the problem seems to be getting worse and worse and
worse...'

Toekomstbestendig bouwen

We willen zelf duurzame woningen bouwen die op de toekomst zijn voorbereid. Het gaat
erom dat het huis dat we nu bouwen ook bestemd is voor de toekomstige generaties die
hier gaan wonen en leven.
Het is niet zo’n gek idee dat je in Nederland een toekomstbestendig huis wil bouwen dat
bestand is tegen stijgend water. Of het nu door de zee komt, of de heftige regenval die
ontstaat door klimaatveranderingen, of door rivieren die overstromen; water is er veel
in en om Nederland. De Zweedse ecosysteemonderzoeker Johan Rockström van het
Stockholm Resilience beweert dat als alles bij het oude blijft (zelfs als alle concrete
beleidsintenties die tijdens het klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt, toegepast
worden) de mondiale temperatuur nog altijd vier graden Celsius zal stijgen. En dit kan
een stijging van de zeespiegel van zes meter veroorzaken. We kunnen de signalen
negeren. Dat voelt voor ons wel een beetje als de kop in het zand stoppen. Zoals in de
documentaire ‘Before the flood’ van Leonardo Dacaprio werd gezegd: ‘Hoe zou de
wereld er vandaag hebben uitgezien als we de milieuproblemen door fossiele
brandstoffen in de jaren vijftig al serieus hadden genomen?’

Het klimaat verandert

We zien om ons heen het klimaat veranderen. Je kunt de krant niet openslaan of je kunt
wel iets daarover lezen. Zo was voor mij het laatste schrikbarende nieuws dat 67% van
het noordelijk deel van het Great Barrier Reef in Australië (koraalrif) was verbleekt
volgens studie van het ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies. De oorzaak is een
stijging van 1 graad Celcius van het zeewater als gevolg van de uitstoot van
koolstofdioxide.
Ook in Nederland zien we het klimaat veranderen. Er is sprake van zwaardere
regenvallen, heftige stormen en extreme perioden van droogte .

Wij nemen klimaatveranderingen serieus! We willen geen doemdenkers zijn. We
verwachten niet dat we binnenkort in Nederland onder water zullen staan. We vinden
wel dat we daar dan wat voor moeten doen. We willen daarom aandacht vragen voor de
problemen rond klimaatverandering. Door op een ludieke wijze klimaatneutraal te
bouwen! En door niet beneden de 6 meter NAP te willen wonen.
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De locatie

We hebben nog geen locatie gekozen. Wel zijn er voorwaarden en voorkeuren voor een
locatie opgesteld. Momenteel kijken we in de gemeenten Olst, Deventer en Winterswijk
naar mogelijkheden. Ook zijn we in gesprek met Gelders Landschap. Uiteraard staan we
ook open voor gemeenten die ons als project wel zien zitten! Het kan dus nog alle kanten
op. We gaan er dan ook vanuit dat de leden van Akasha het concept van Akasha zo zien
zitten, dat de locatie er minder toe doet. We houden er uiteraard wel rekening mee dat
mensen werk moeten kunnen vinden, een inkomen moeten zien te realiseren, en dat
soort echt essentiële zaken. We praten hier heel open met elkaar over en zoeken naar
mogelijkheden voor de groep en voor elkaar.
Onze voorwaarden en voorkeuren voor een locatie zijn:
•

•

•
•
•
•
•

•

Akasha’s gemeenschapshuis en bijbehorende huizen en gebouwen mogen in de
buurt liggen van water en/of een waterbron. We willen zelf water kunnen
winnen. En eventueel water gebruiken voor bijvoorbeeld het opwekken van
energie.
De bouwlocatie ligt vrij hoog; je houdt er droge voeten. We denken aan 6 meter
boven NAP. En/of eventueel terpen.
De bodem is voedzaam daar we zelfvoorzienend voedsel willen verbouwen.
Ruimte voor de natuur is ruimschoots aanwezig.

Het is een goede locatie waar vanuit ook handel kan ontstaan.
De gemeente staat achter de plannen.

De omliggende bewoners zien de ecologische gemeenschap als waardevol en
verwelkomen de nieuwe ecologische gemeenschap.

Op de locatie is er meerwaarde te realiseren voor de huidige gemeenschap en
ook voor de Akasha.
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Gesloten kringlopen

We willen zoveel mogelijk vanuit het gesloten-kringloop-principe wonen, werken en
leven. Dat wil zeggen dat we daar waar mogelijk is werken met biologisch afbreekbare
of recyclebare materialen. We gebruiken biologische schoonmaakmiddelen. We willen
afval verminderen, onder andere door te recyclen. Maar ook door te letten op wat en hoe
we inkopen. Binnen het atelier werken we met afvalmaterialen en biologisch
afbreekbare materialen. Ons streven is om het energieverbruik laag te houden. Onder
andere door handarbeid in plaats van het gebruik van machines daar waar dat mogelijk
is. En door hernieuwbare energiebronnen in te zetten. In de tuin gebruiken we
biologische compost voor bemesting en werken we met natuurlijke bestrijding van
ziekte en plagen.

Permacultuurprincipes

We gaan uit van de permacultuur-principes, zoals in de onderstaande afbeelding
weergegeven..
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De uitdaging van het biologische-systeem

Om activiteiten van een woongemeenschap te integreren in de natuurlijke wereld
zonder deze schade te berokkenen, is het nodig dat we milieuvriendelijke manieren
vinden om:
− De natuurlijke habitats te behouden
− Voedsel, hout, en andere middelen biologisch te produceren
− Organisch afval te verwerken op het terrein
− Giftig afval te vermijden
− Al het vaste afval uit het dorp te recyclen
− Het vloeibare afval van het dorp te verwerken
− Negatieve milieueffecten te vermijden
− Te bouwen met milieuvriendelijke materialen
− Hernieuwbare energiebronnen te gebruiken
− Behoefte aan gemotoriseerd vervoer te minimaliseren
− Een bouwwijze te gebruiken die een zo laag mogelijke impact op het land en de
lokale ecologie heeft

Om een gezonde interactie in de gemeenschap te bevorderen moeten de gebouwen:
− Een goede balans tussen de openbare ruimte en private ruimte hebben
− De interactie binnen de gemeenschap aanmoedigen
− Een verscheidenheid aan activiteiten ondersteunen

Voedselproductie en ecologisch tuinbeheer

Bij de inrichting van de tuinen voor voedselproductie en groenbeheer houden we
rekening met drie belangrijke aspecten:
1. De permacultuur-principes
2. Zelf voorzien in voedsel
3. Energie en heilige geometrie

Daarnaast hebben we diverse functies van de tuin opgesteld die we belangrijk vinden.
Deze functies hebben we verwerkt in een voorlopig tuinontwerp. Dit ontwerp zal te
zijner tijd aangepast mogen worden aan de beschikbare locatie.

In het ontwerp kun je de functies terugvinden die we belangrijk vinden, zoals:
• kampeerplekken
• autoloze woongemeenschap met
parkeerplekken aan de rand van
• plekken voor recreatieve
het dorp,
woningen,
• centraal hoofdgebouw,
• heilige geometrie,
• boomhutten,
• waterstromen,
• vuurplek, etc.
• samenkomstpleinen,
•

plantenspiralen,
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Voorbeeld-ontwerp
In onderstaand ontwerp, getekend door Hans Pardoel, komen de meest belangrijke
aspecten terug. Uiteraard zullen we pas een ontwerp kunnen maken als de locatie
bekend is. Daarin zullen we ook en vooral kijken naar wat al aanwezig is in het
landschap en hoe we onze ontwerpen en wensen daarin kunnen integreren.
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Groen en duurzaam bouwen
Hoofdgebouw
Het hoofdgebouw is ontworpen met de volgende basis-eisen in
gedachten:
− Duurzaam
− Goedkoop te bouwen
− Snel te bouwen
− Gemeenschapsvorming

Onderstaande beschrijvingen en ontwerpen zijn de ideeën en gedachten die we
momenteel hebben gevormd rond het gebouw en de inrichting ervan. Niets staat
echter vast en heel veel zijn we nog aan het onderzoeken en bespreken met
elkaar. Momenteel gaan we uit van duurzaam bouwen op een bouwlocatie via
CPO. We staan echter ook open voor het duurzaam verbouwen van een oud pand,
zoals een klooster of oude boerderij, mocht dat op ons pad komen, en haalbaarder
zijn.

Beschrijving hoofdgebouw
We denken momenteel aan een hoofdgebouw dat
bestaat uit een veertighoek (een figuur met
veertig hoeken en zijden) met een doorsnede van
50 meter. De buitenring van het gebouw bevat
twintig units. Zestien woningen van 75 m2, één
eetzaal/woonkamer van 150 m2 en één
educatieruimte van 150 m2. De begane grond
bevat tevens ruimtes die gebruikt worden als
uitbreiding van de woningen en als werkruimte.
Het centrum van het gebouw bestaat uit een
cirkelvormige binnenplaats van 25 m doorsnede
welke overdekt is met doorzichtig EFTE folie.
Deze binnenplaats is toegankelijk via twee poorten in de buitenring.
De buitenzijde van het gebouw is 5 meter hoog; de muren rondom de binnenplaats zijn
6 meter hoog. Dit geeft een aflopend plat dak, dat begroeid wordt met sedum of kruiden.

Onder NAP
Sommige locaties die we op
het oog hebben liggen onder
6 NAP. Zoals de locatie
Zonnekamp in Olst; deze ligt
op een hoogte van 4 m boven
NAP. Daarnaast ligt de Zonnekamp in de directe nabijheid van de rivier de IJssel. Het
ontwerp dat we nu in gedachten hebben, hebben we daarom op een twee meter hoge
terp geplaatst.
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Functies van het gebouw
Wonen
De woningen aan de oostzijde hebben
ochtendzon, de woningen aan de westzijde
hebben avondzon. De huizen aan de
zuidzijde zijn voorzien van grote ramen, die
veel zonnewarmte binnenlaten in de winter.

De grote oversteek van het dak zorgt er in de zomer
voor dat de felle hoogstaande zon niet te veel warmte
veroorzaakt. Een dergelijk systeem is op dit moment
naar tevredenheid in gebruik bij de aardewoningen.
De woningen worden voorzien van een kleine badkamer
en een kleine keuken. Meer uitgebreide voorzieningen
zijn te vinden in de gezamenlijke ruimtes van het
gebouw.
De overdekte
binnenplaats
breidt de
privéruimte op
een heel prettige en natuurlijke wijze uit naar
de gemeenschappelijke ruimte.

Ervaringen in o.a. het ecodorp Savværk in
Denemarken leren dat het gezinsleven zich door
een dergelijke overkapping op een zeer
natuurlijke wijze uitbreidt en overvloeit in het
gemeenschapsleven.
De binnenplaats is door de overkapping
afgeschermd van slecht weer en de atmosfeer
onder de koepel is daardoor subtropisch.
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Werken en gebruiken
De werk- en gebruiksruimtes bevinden zich op de begane grond van het gebouw.

Huiskamer/eetzaal
De ruimte is gesitueerd aan de noordwestzijde van het gebouw. Dit heeft als voordeel
dat de avondmaaltijd nog in de ondergaande
zon genuttigd kan worden. Buiten de eetzaal
is door middel van een plankier een terras
gemaakt tussen de ringdijk en het gebouw.
De eetzaal heeft een afmeting van 150 m2 en
is voorzien van een professionele keuken,
waar maaltijden bereid kunnen worden voor
de hele community. Gekookt wordt er op
biogas of elektriciteit. Gegeten wordt er aan
een lange tafel waar plaats genoeg is voor
alle bewoners inclusief gasten.

Educatieruimte
Een van de doelstellingen van Akasha is het
verbreiden van kennis van duurzaamheid in de
breedste zin van het woord. Voor het geven van
workshops, cursussen en opleidingen is er een
ruimte van 150 m2 beschikbaar. De ruimte kan
in meerdere delen gescheiden worden. De
educatieruimte bevindt zich aan de noordzijde
van het gebouw op de eerste verdieping. Dit is
direct naast de ingang en is te bereiken via de
buitenkant van het gebouw. Dit zorgt er voor
dat bezoekers niet door de
gemeenschapsruimte hoeven te gaan om een
opleiding te volgen.
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De tafel kan ook voor vergaderingen
gebruikt worden.
De huiskamer is voorzien van een
grote “rocket mass heater”, een zeer
energiezuinige houtstookkachel, met
ingebouwd bankje waar de bewoners
lekker warm kunnen zitten na het
werk buiten. De overige bewoners
kunnen gezellig rondom de “rocket
mass heater” zitten op bankstellen. Het
zitgedeelte heeft een vriendelijke,
huiselijke sfeer.

Designstudio/cyber café
Een van de ruimtes is ingericht als designstudio voor
het maken van websites, educatief materiaal en
tuinontwerpen. Daarnaast is de ruimte uitgerust met
extra computers, zodat het dient als cybercafé voor de
bewoners en gasten.

Gezien het feit dat enkele leden zeer gevoelig zijn voor
elektromagnetische staling is dit de enige ruimte die is
uitgerust met Wi-Fi. Deze Wi-Fi zal alleen op
afgesproken tijden geactiveerd worden. Overige
ruimtes worden uitgerust met een bedraad
computernetwerk.
Ateliers/werkplaatsen
We willen drie aparte ateliers inrichten: een
schoonatelier, een vuilatelier en het
voedselatelier. Het schoonatelier wordt gebruikt
voor schilder-, teken-, naai-, boetseer- en
houtsnijwerk. In het vuilatelier vindt u de
timmerwerkplaats, de houtdraaibank en de
laswerkplaats. In het voedselatelier wordt op
allerlei wijzen voedsel ambachtelijk en duurzaam
verwerkt. Hier wordt voedsel o.a. ingemaakt en
gedroogd, maar ook worden hier paddenstoelen
gekweekt en verwerkt.
Alle drie de ateliers hebben 75 m2
vloeroppervlak en bevinden zich op de begane
grond.
Kinderspeelkamer
Onder of naast de huiskamer bevindt
zich de kinderspeelkamer. Kinderen
kunnen hier naar hartenlust spelen
terwijl de ouders in de woonkamer aan
het eten zijn.
Was-/Droogruimtes
Er zijn twee wasruimtes. Eén aan de westzijde en een aan de oostzijde
van het gebouw, om loopafstanden te beperken. De wasruimtes zijn
voorzien van een professionele wasmachine en voldoende ruimte om de
was te drogen te hangen.
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Bouwmaterialen

We beschrijven binnen dit thema de technieken en bouwmaterialen die we nu het meest
zien zitten. We blijven echter openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe
(technische) inzichten.

Houten frame
Het basis van het
gebouw bestaat uit een
zelfdragende houtskelet.
Het skelet is zeer
eenvoudig en kan met
behulp van eenvoudige
machines gebouwd
worden. Doordat de
constructie repeterend
is kan deze snel en
effectief opgebouwd
worden. Door eerst 1/20
van het gebouw te bouwen kan het resultaat bekeken en geoptimaliseerd worden,
waarna de overige 19/20 van het gebouw op een geoptimaliseerde wijze gebouwd kan
worden.
Vertikaal wordt gebruik gemaakt van kastanjehouten
palen met een diameter van 24 cm. Deze staanders zijn
half in de buitenmuur ingekapseld. De buitenzijde van
de paal staat bloot aan weersinvloeden en tekent mooi
af tegen de kalkmuren tussen de staanders.
Het kastanjehout is van nature duurzaam vanwege het
in het hout aanwezige looizuur. Hierdoor kan het hout
onbehandeld gebruikt worden, wat een meer
natuurlijke uitstraling geeft.
Horizontaal gebruiken we I-profielen, gemaakt van
douglasspar en underlayment-borden. Deze I-profielen
hebben een zeer hoge draagkracht en een laag eigen
gewicht. Met deze constructie worden de grote
overspanningen behaald zonder staanders in het midden
van de ruimtes. Om voldoende brandveiligheid te
garanderen is tussen de profielen een brandwerende laag
aangebracht. Vanwege de uitstraling en de grote sterkte
maken we zoveel mogelijk gebruik van volledig ronde
boomstammen.
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Fundering
Een duurzame fundering
bouwen is niet eenvoudig.
Gezien de aanwezigheid
van kwelwater op de
locatie en daarmee het
stijgende en dalende
waterniveau, zijn houten
palen niet mogelijk.
Betonnen fundering is
daarom de enige optie.
Standaard beton is niet
duurzaam. Hierin wordt
portlandcement gebruikt,
maar voor de productie
van dit cement is veel energie nodig. Daarnaast komt de CO2 die in de grondstoffen
aanwezig is vrij tijdens de productie. Dit alles zorgt er voor dat de cementindustrie voor
5% van alle CO2-uitstoot verantwoordelijk is.
Een vervanger van portlandcement is magnesiumoxide. MgO werd overal ter wereld
gebruikt als ingrediënt voor het maken van cement, voordat portlandcement bekend
werd. Zo is bijvoorbeeld de Chinese muur gebouwd met MgO-cement. Magnesiumoxide
is in overvloed beschikbaar; het beslaat zelfs zo’n 8 % van het aardoppervlak. En bij de
productie van MgO-cement wordt een veel lagere temperatuur gebruikt.
Het Australische bedrijf TecEco heeft een procedé ontwikkeld voor de vervaardiging van
ecologisch beton dat dezelfde toepassingsmogelijkheden heeft als standaardbeton.
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Muren
De muren gemaakt van duurzame materialen.
Momenteel denken we aan prefab Wood Wool
Cement panelen. Dit zijn kant en klare muren,
gemaakt in een fabriek of werkplaats. Doordat de
panelen kant en klaar zijn, kan de bouwtijd
worden gereduceerd. Deze panelen bestaan uit
houtsnippers welke gebonden zijn door middel
van cement. Het midden van het paneel is
voorzien van een houten staander, waardoor een
zelfdragende constructie mogelijk is. Deze
techniek wordt reeds veel in Scandinavië toegepast. De panelen in de buitenmuur
hebben een dikte van 40 cm en een vergelijkbare isolatiewaarde met een strobaal
gebruikt in de stro-/leembouw.

Voor de binnenmuren kunnen panelen met een dikte van 2x 10 cm gebruikt worden met
een geluidsisolerende spouw van 10 cm. Het voordeel van deze panelen is de
ongevoeligheid voor vocht en ongedierte. Ook een voordeel is dat de muren na de bouw
vrijwel vlak (zonder gaten en kuilen) zijn, waardoor deze veel eenvoudiger en
goedkoper af te werken zijn met leem. De panelen zijn net als de strobalen ademend,
waardoor de vochtregulering in huis gelijkwaardig is aan die van stro-/leembouw.
Standaard worden de houtvezels in deze panelen gebonden met portlandcement. Gezien
de grote impact van deze grondstof op het milieu hebben we de producent Knauf bereid
gevonden om samen met Akasha en het ingenieursbureau The Dutch Design Initiative
het cement te vervangen door magnesiumoxide-cement of een ander duurzaam
bindmiddel. We willen tevens laten onderzoeken in hoeverre we de prefabpanelen zelf
op lowtech wijze kunnen maken, en met lokale materialen.
Afwerking
De muren worden
afgewerkt met leem.
Dit leem zorgt voor
een prettig
woonklimaat daar
het vochtregulerend
werkt. De rustieke
uitstraling van het
leem zorgt voor een
prettige sfeer in het
gebouw.
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Vloeren
De vloer van de begane grond
bestaat uit een kalkvloer van het
merk Limecrete. De vloer wordt
gelegd op een laag isolerende
glaskorrels welke op ligt op een
geëgaliseerde klei-ondergrond. De
lagen worden van elkaar
gescheiden door middel van een
damp-doorlatende laag. De vloer
wordt afgewerkt met

vloerverwarming en een deklaag.

De vloer van de eerste verdieping wordt ondersteund door I-profiel liggers, gemaakt van
rondhout en underlayment. Tussen de onderste balken van het I-profiel brengen we een
vuurvaste laag aan. Hierbij denken we aan een laag kalkhennep van 5 cm dikte.
De hoogte die de I-profielen nodig hebben biedt ons de
ruimte om de vloer van de verdieping te voorzien van een
10 cm dikke leemlaag. Deze leemlaag zorgt voor een
uitstekende geluidsisolatie en zal tevens aan de zuidzijde
van het gebouw werken als kleine warmtebuffer waarin
zonnewarmte opgeslagen wordt.
Ook deze vloeren worden afgewerkt met Limecrete,
vloerverwarming en een deklaag.
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Dak
Het dak wordt ondersteund door het houtskelet. In
het midden van de woning tussen de wanden zorgt
een extra I-profiel-ligger er voor dat het dak om de 9
graden ondersteund wordt. Dunnere spanten liggen
haaks tussen de liggers en overspannen de ruimte
tussen de I-profielen. De constructie van rondhout
blijft zichtbaar aan de binnenzijde van het dak. De
ruimte tussen de I-profielen wordt afgewerkt met
een isolerende brandwerende laag van Wood Wool
Cement panelen.
Het dak wordt afgedekt met
gerecyclede underlayment platen. Op
de platen komt een waterdichte laag
EPDM waarop een sedumdak en/of
kruidentuindak aangebracht wordt.
Het dak loopt hellend naar binnen af
en is aan de buitenzijde 1 meter hoger
dan aan de Plazazijde.
Ramen
De woonruimtes op de eerste verdieping zijn aan
de buitenzijde voorzien van een glazen wand.
Hiervoor is HR++ glas gebruikt. Aan de zuidzijde
zorgen de grote ramen voor veel instraling van
zonnewarmte in de winter. De woningen aan
de noordzijde hebben niet het voordeel van de
zonne-instraling en worden verwarmd door
middel van vloerverwarming, aangesloten op
warmte-/koude-opslag.
De werkruimtes en slaapkamers op de begane
grond hebben minder ramen maar ontvangen
genoeg daglicht, doordat de dijk op voldoende
afstand ligt.

Binnenplaats
Midden op de binnenplaats staat een 8 meter hoge staander van kastanjehout. Tussen de
dakrand en de staander zijn 40 staalkabels gespannen in paren van 2. Tussen deze
kabels is EFTE-folie aangebracht.
ETFE wordt reeds veel in de kassenbouw gebruikt en wordt tevens gebruikt in het EDEN
project in Groot-Brittannië en het olympisch zwembad van Beijing.
ETFE is door de WUR getest en heeft een lange levensduur. Daarnaast heeft ETFE, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld plexiglas, het voordeel dat essentiële UV-straling er
gewoon doorheen gaat. (Als UV-straling geblokkeerd wordt, raken bijen en vlinders
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gedesoriënteerd en komt bestuiving van gewassen in het geding.) Bij de fabricage van
ETFE wordt geen aardolie gebruikt.

Duurzame systemen

Bekabeling
Daar alle ruimtes van het hoofdgebouw met elkaar verbonden zijn is de installatie van
de systemen relatief eenvoudig uit te voeren.

Elektriciteit
Er is veel gaande in de ontwikkeling van zonnepanelen. Een groot nadeel van de huidige
systemen is dat er veel schaarse grondstoffen worden gebruikt bij de productie.
Oplossingen hiervoor zijn te vinden in systemen met gefocust zonlicht, die een veel
kleiner oppervlak aan zonnecellen nodig hebben, en in systemen met organische
zonnecellen, waarbij een groot deel van de schaarse grondstoffen vervangen is door
biologische materialen.
Akasha volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal bij aanschaf kiezen voor de meest
duurzame vorm van zonnepanelen, in combinatie met een 12 volt netwerk. De
zonnepanelen kunnen op het gebouw of boven de parkeerplaats geplaatst worden.
Weliswaar levert dat wat verlies op, doordat we meer kabels gebruiken over een langere
afstand, maar dit verlies moet niet te groot worden. Volgens de onderstaande
berekening is er voor het hoofdgebouw 18077 kWh per jaar nodig.
Verbruiker

Wh
tot/d

kWh/jr

13,5

1080

394

225

4500

1643

1725 0,25 431,25

8625

3148

750 15000

5475

540 10800

3942

aantal

watt

uur

Lamp

80

3

4,5

Koffiezetapparaat

20

900 0,25

waterkoker

20
20

3000 0,25

Kookplaatje
Koelkastje

20

45

12

televisie

20

18

3

54

1080

394

Stereo

20

40

4

160

3200

1168

Close-in boiler

20

500 10000

3650

Koelkast

12v

Wh

1

2000 0,25
25

24

600

600

219

Vriezer

1

Afwasmachine

1

1200

2

2400

2400

876

505

Wasmachine

2

1000

6

6000 12000

4380

Computer

5

200

6

1200

2190

6000
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De nevenstaande calculator van de zonnefabriek geeft aan dat we voor deze opbrengst
rekening moeten houden met een oppervlak van
75x5 m, waarop 136 zonnepanelen geplaatst kunnen worden. De kosten bedragen
daarbij €50214,--
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Gas
Om te koken willen we op kleine schaal
biogas gaan produceren. Deze kleine biogasinstallaties worden op het platteland in het
buitenland al zeer veel gebruikt. In een
dergelijke “biodigester” kunnen plantaardig
restmateriaal, keukenafval, dierlijke mest
en zelfs menselijke uitwerpselen gebruikt
worden om biogas te produceren.
Voor de bouw van een biogasinstallatie is
een ontheffing noodzakelijk. Daar echter
deze techniek nu volwassen is geworden en
er in andere Europese landen voorbeeldprojecten te zien zijn, hopen we dat deze
vergunning verstrekt zal worden. Mocht een
ontheffing voor een gezamenlijke installatie
niet verstrekt worden, dan is er sinds kort
een enkelhuishouden-installatie op de
markt, waarvan we er enkele kunnen plaatsen.
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Water
Drinkwater
Het aflopende dak vangt veel water op. Dit water wordt afgevoerd naar de opslagtank in
de grond. Een deel van dit water zal gebruikt worden voor bevloeiing van de vegetatie
onder de koepel. Een ander deel zal gezuiverd worden door middel van een
omgekeerde-osmose-filter, gecombineerd met UV-straling. Daarna wordt het als
drinkwater opgeslagen.
Grijs water
Grijs water afkomstig van douche en afwas zal naar een helofytenfilter buiten het
gebouw geleid worden, waar het wordt gezuiverd en vervolgens gebruikt voor de
bevloeiing van de tuin.

Zwart water
We onderzoeken de mogelijkheid om niet aangesloten te zijn op het riool. De voorkeur
gaat uit naar recycling van onze afvalproducten. Hierbij denken we aan composttoiletten
of afvoer van de spoeltoiletten naar de biodigester.
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Warmte
Warmte/koude opslag
Vanwege de constructie van het
gebouw is een warmtebuffer in
huis, zoals bij de aardehuizen
niet mogelijk. Voor Akasha
kiezen we dan ook voor een
andere manier om warmte en
koude op te slaan. Er is namelijk
heel veel massa… in de grond!

Door in de zomer de warmte die

doordringt in het gebouw af te vangen met een
koelsysteem en op te slaan in de grond, kunnen
we in de winter deze warmte weer gebruiken
door hem uit de grond op te nemen en door een
verwarmingssysteem te voeren. Zo hebben we
een koel gebouw in de zomer en een lekker
warm gebouw in de winter. In de ringdijk
rondom het gebouw willen we een horizontaal
WKO-systeem aanbrengen. Dit is goedkoper,
vergunningtechnisch eenvoudiger en
makkelijker te repareren.

Rocket Mass Heater
Als bijverwarming gebruiken we
een ‘rocket mass heater’. Deze
houtkachel brandt zeer
economisch. Door de aangezogen
lucht die door de brandkamer
stroomt brandt het hout extreem
fel, met als gevolg een zeer
doelmatige verbranding en weinig
rook.
Bij een dergelijke verbranding
loopt de temperatuur voor slechts
een korte periode heel hoog op. Om
er voor te zorgen dat de
geproduceerde warmte niet gelijk
weer weg is worden de
brandkamer en het rookkanaal ingepakt in leem.
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De warmte trekt in het leem, dat het langzaam weer
afstaat aan de omgeving. Het systeem is te vergelijken
met de bekende tegelkachel, met het verschil dat bij
een ‘rocket mass heater’ ook de warmte van het
rookkanaal gebruikt wordt.
Het rookkanaal van de ‘rocket mass heater’ wordt
veelal ingebouwd in een bankje waar gezellig en warm
op gezeten kan worden. De bovenzijde van het
buitenste stalen vat kan gebruikt worden om op te
koken.

Afval

Duurzaamheid gaat meestal hand in hand met veerkracht (resilience) en daarmee met
diversiteit. We willen dan ook ons biologische afval op
meer dan één manier verwerken.
Biodigester
Zoals eerder geschreven is de biodigester volwassen aan
het worden. En er is nu zelfs een compleet
enkelhuishouden-systeem via internet te koop.

uitstekende meststof voor in de tuin.

Daar we
echter met een groep van rond de twintig
volwassenen zijn, willen we een systeem
bouwen met wat meer capaciteit. Op de
afbeeldingen is een dergelijk systeem te zien.
Een dergelijk biogassysteem kan gevoed
worden uit diverse bronnen. Zo kunnen alle
keukenafval, uitwerpselen (mens en dier)
maar ook snoeihout, tuinafval en zelfs
gemaaid gras gebruikt worden.
De in het anaerobische systeem zetten
bacteriën de voedingstoffen om in methaan
en CO2. Daarnaast produceert het systeem een
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Composthoop
Ook de aloude composthoop kan zorgen voor de
vertering van ons biologische afval. Maar met een
nieuw trucje kan deze ook zorgen voor een deel van
ons warm water. De Biomeiler is een beproefd Duits
systeem dat met een paar aanpassingen in ons
ecodorp te gebruiken is.

Economische dimensie

De uitdaging van het economische systeem

Om een volledig uitgeruste nederzetting te creëren die bijdraagt tot een gezonde
ontwikkeling van de mens moet er een aanzienlijke economische activiteit in de
woongemeenschap zijn. Het is de bedoeling dat de nederzetting zoveel mogelijk
zelfvoorzienend wordt. Dat wil zeggen in z’n eigen behoefte aan water, energie en
voedsel kan voorzien. Daarnaast is het de bedoeling dat de nederzetting zoveel mogelijk
onafhankelijk is van diensten en producten die buiten de nederzetting worden
aangeboden en geproduceerd. Dat betekent dat er taken liggen om voedsel te
verbouwen, voedsel te verwerken, maaltijden te verzorgen, technische installaties te
installeren en te beheren, zorg te kunnen verlenen daar waar nodig, en andere taken die
gekoppeld zijn aan de missie van het dorp. Daarnaast moet het bestaan van de
woongemeenschap gegarandeerd zijn voor de toekomst. Om dat voor elkaar te krijgen,
is er een goed doordacht systeem nodig, dat op een harmonische manier geven en
nemen met elkaar in balans brengt en houdt. De volgende aandachtspunten zijn
daarvoor van toepassing:

Verdeling en organisatie van gemeenschappelijk en particulier
eigendom

Van successen en missers van bestaande succesvolle woongemeenschappen kunnen we
leren dat het problemen geeft wanneer het eigendom van de grond en gebouwen
gekoppeld is aan één of meerdere individuele bewoners. De grootste problemen daarbij
zijn:
− Wanneer een eigenaar komt te overlijden, hebben z’n kinderen recht op het
eigendom. Dit kan de gemeenschap in gevaar brengen.
− Binnen de machtsstructuur van de gemeenschap werkt het negatief wanneer de
eigenaar ook een bewoner is van de gemeenschap.

Om die reden willen we eigendom van grond en gebouwen onderbrengen in een
woningcoöperatie of een non-profit organisatie die het eigendom regelt en organiseert.
Bewonersbelangen willen we regelen via een sociocratische vereniging.
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Bruikbare alternatieven voor de geldeconomie
voor het vergemakkelijken van de economische uitwisseling binnen en tussen de
woongemeenschappen
Om ruildiensten en het ruilen van producten te organiseren willen we werken met een
interne munt en daaraan gekoppeld een digitaal ruilsysteem. Het voordeel van een
interne munt is dat het geld vaker rond gaat in de woongemeenschap. Hiermee worden
de interne en lokale activiteiten in het dorp gestimuleerd. We noemen de munteenheid
Kasha. We willen dit ruilsysteem koppelen aan een zorgsysteem waarbij zorg voor
ouderen, kinderen en zieken is opgenomen. We willen de ruil met andere
woongemeenschappen aantrekkelijk maken door woongemeenschappen korting te
geven op producten en diensten. Onderlinge communicatie gaat dan via een
websysteem. We hopen dat andere woongemeenschappen daarin mee gaan doen.

Waardevorming — prijsvorming

Een belangrijke waarde van een woongemeenschap is dat de ecologische voetafdruk
per bewoner flink wordt gereduceerd. Een belangrijk aspect daarvan is dat we
dichtbij onze woonplek willen werken. We creëren zelf werk. We gaan daarbij ook uit
van nieuwe economische modellen, zoals ruildiensten. In het dorp worden naast
productieve arbeid ook andere vormen van arbeid gewaardeerd, zoals de zorg voor
anderen. We willen een eigen systeem ontwikkelen waarbij de zorg voor kinderen en
ouderen is geregeld. We vinden het belangrijk dat mensen gemotiveerd hun
werkzaamheden verrichten en dat wat ze doen binnen de woongemeenschap ook
passend is bij de persoon. We proberen daarbij af te stemmen op wat het dorp nodig
heeft en op de eigen specifieke leerwensen en werkwensen. We willen graag waarde
toevoegen aan de omgeving en gemeenschap om ons heen. We denken dan aan de
volgende aspecten:
•

•
•

•

•

Beheer bos en natuur in de omgeving in en rondom de woongemeenschap.
We zien een win-winsituatie waarbij wij op verantwoorde wijze hout winnen uit
het bos voor de woongemeenschap en in ruil daarvoor het beheer van het bos en de
natuur uitvoeren.
Herstelplek: langdurig werklozen en langdurig zieken krijgen in de ateliers de
kans om zichzelf te hervinden en te werken aan werkritme.
Demonstratie en educatie van duurzame innovaties: de woongemeenschap is
een demonstratieplaats waar mensen kunnen leren hoe ze hun leven duurzamer
kunnen maken, en kunnen experimenteren met duurzame ontwikkelingen.
Recreatie: binnen de woongemeenschap zijn mogelijkheden voor recreatie.
Bewoners uit de omgeving zijn welkom om mee te doen aan de verschillende
mogelijkheden, zoals overnachten in de gastverblijven, inspiratie opdoen, de
ontdekplek, workshops en trainingen op het gebied van permacultuur en
duurzaamheid en het gebruik van/bezoek aan de expositie-ruimte.
Stimuleren van streekproducten en lokale ambachten: de producten uit de tuin
en ateliers en van omliggende boerenbedrijven en tuinderijen worden verkocht of
gekocht, waardoor lokale productie wordt gestimuleerd.
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Wat bieden we aan?

In grote lijnen bieden we het volgende aan:

Voor bewoners:
Een duurzame woon-, leef- en werkplek
In je eentje iets doen aan duurzaamheid is veel lastiger dan in een groep. In een groep
kun je samen investeren in duurzame bouw, duurzame energie en duurzaam
waterbeheer. Je kunt gezamenlijk inkopen, samen koken, auto’s, materialen en machines
delen, samen biologisch voedsel verbouwen en materialen hergebruiken. Zo
verminderen we samen makkelijker de ecologische voetafdruk.
Zelf bouwen en creëren
Veel mensen dromen van het (ver)bouwen van een eigen duurzaam huis. Dat vinden wij
ook een leuke uitdaging. En ook intensief. Door samen te (ver)bouwen kun je elkaar
blijven aanmoedigen, ook als het even tegen zit. Je deelt daarin samen de lusten en de
lasten. Zo helpen we elkaar bij het ontwerpen, het doen van een haalbaarheidsstudie, de
gesprekken met overheidsinstanties en de gemeente, het uitzoeken van de juiste
duurzame bouwmaterialen en uiteraard het samen (ver)bouwen aan de gebouwen.
Leven in en met de natuur
Veel mensen dromen van wonen in een hutje op de hei. Dit vanwege de natuur die daar
ruimschoots aanwezig is. Een woonplek vinden midden in de natuur is alleen vaak
onbereikbaar. De mogelijkheden van een groep daarentegen zijn groter. Ook kan een
groep meer doen om zelf natuur te creëren en te beheren in de directe woonomgeving.

Samen werken aan projecten
Een groep mensen die samen wil werken aan gemeenschappelijke duurzame projecten.
Samen kun je meer. In een groep die samen aan projecten werkt kunnen we veel meer
bereiken dan ieder alleen. Wij denken dat we in eerste instantie ons zullen blijven
richten op het runnen van het atelier. Dit kan uitgroeien tot activiteiten die buiten de
muren van het dorp gaan, door bijvoorbeeld technieken te ontwikkelen die boeren en
tuinders helpen. Of door mee te helpen bij activiteiten die zich afspelen in de omgeving
van het dorp.

Voor gasten, bezoekers en omwonenden
Een plek waar je kunt samen komen
In eerste instantie willen we een plek zijn waar we samen komen om leuke dingen met
elkaar te doen. Daarom zijn we begonnen met het runnen van een ambachtelijk atelier.
Je kunt in dit atelier langs komen zonder iets te hoeven. Alleen een kopje koffie drinken
is ook al goed. Het atelier biedt gezelligheid, mensen om je heen, een mogelijkheid om
een ritme te ontwikkelen om er naar toe te gaan, en een unieke kans om op
laagdrempelige wijze te gaan ontdekken waar je talenten liggen. Gereedschap, machines
en materialen staan al voor je klaar. Door samen te zijn inspireren en motiveren we
elkaar. Het is een fijne ontmoetingsplek.
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Demonstratieplek
Een plek waar je duurzame voorbeelden, duurzame innovaties en een duurzame
leefwijze kunt zien en ervaren en een plek waar je mee kunt werken om de duurzame
innovaties verder te ontwikkelen.

Herstelplek
We onderscheiden twee doelgroepen binnen ons dorp. De bewoners en de gasten. Voor
gasten willen we een inspiratieplek zijn, een creatieplek, een stilte- en bezinningsplek en
een leuke plek om een tijd te verblijven. We willen met name ook een plek zijn voor
mensen die behoefte hebben aan een retraite en een plek waar gasten kunnen herstellen
van de hectiek in hun eigen leven binnen de huidige maatschappij. Het dorp biedt
uiteraard ook plek voor mensen die om welke reden dan ook vaak alleen zijn of zich
alleen voelen. Eenzaamheid lijkt steeds meer aanwezig te zijn in de huidige
maatschappij. Dat komt doordat er zoveel van mensen geëist wordt dat ze aan niets
anders meer toekomen dan wonen en werken. Ook langdurige ziekte en werkloosheid
kunnen zorgen voor eenzaamheid. Of er zijn belangrijke mensen in je leven weggevallen.
Of je omgeving heeft geen begrip voor keuzes die je maakt in je leven.
Het verdriet en de impact van eenzaamheid kunnen drukken op de ziel van de mens.
Maar in de ontmoeting met elkaar kun je loskomen van je eigen situatie en er even
helemaal uit zijn. Je kunt zo nieuwe contacten maken, talenten ontwikkelen en meer
zicht gaan krijgen in hoe je je leven zou willen (gaan) invullen.
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Waarin onderscheiden we ons

Waarin wij ons onderscheiden is dat:
− We naast ecologische aspecten ook veel aandacht besteden aan sociale,
economische en holistische aspecten
− We de kunst van oude ambachten eren en willen gebruiken voor hedendaagse
technieken, werkwijzen en het maken van eigentijdse producten
− We de kracht van creatie willen inzetten in herstelprocessen
− We samen betaalbare ecologische woningen willen bouwen (CPO)
− We dogma’s onderzoeken, daar waar nodig transformeren en gebruiken om
verdieping te ervaren in elkaar
− We open willen staan voor diverse manieren van leven, zich voeden en
spiritualiteit, en die respecteren. Daarin gunnen we ieder tijd en ruimte om z’n
eigen lessen te leren en z’n eigen pad te bewandelen.
− We het welzijn van de groep en dat van ieder individu belangrijk vinden
− We meerwaarde willen creëren voor zowel productieve arbeid als ook sociale
arbeid, zorgarbeid, en zelfarbeid.
− We uitgaven willen delen en ons niveau van consumeren willen reduceren
− We beslissingen willen nemen op basis van evenwaardigheid.
− We educatie willen ondersteunen en een educatiecentrum willen zijn.
− We een daadkrachtige en innovatieve groep willen zijn.
− We een gezonde en florerende woongemeenschap willen zijn waarin
hooggevoelige mensen zich thuis kunnen voelen.
We hebben de behoeften, technologieën en segmenten voor de woongemeenschap
uitgewerkt en verwerkt in een PMC model (zie hieronder).
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PMC model
In onderstaande PMC model van Abell zijn de behoeften, technologieën en segmenten in
kaart gebracht. We hebben de belangrijkste dicht bij de nul-as neergezet en de minder
belangrijke verder weg.

52

Kosten en baten

Naast een sociocratische vereniging, die de belangen van de bewoners behartigt, willen
we een coöperatie vormen, waarbij woonruimten zowel gehuurd als gekocht kunnen
worden, of een tussenvorm. De huurprijs of hypotheek is ook door huishoudens met de
laagste inkomens (uitkeringsgerechtigde) in Nederland nog te betalen. DE GLS bank is
bekend en ervaren in het financieren van gezamenlijk wonen projecten.

We streven ernaar zoveel mogelijk gefinancierd te krijgen via kennissen en familie. Zoals
bijvoorbeeld via een METelkaar hypotheek, certificaten met een aantrekkelijke
rentepercentage, crowdfunding of durfkapitaal.
Een van de opties om kapitaal te verkrijgen is om geld te lenen van bekenden
zoals familie, vrienden of een ander extern persoon. In het Engels wordt deze
groep van geldschieters ook wel afgekort met FFF wat staat voor Friends,
Family, Fools. Als zij investeren in jouw bedrijf beschrijft de belastingdienst dit
als durfkapitaal. In het verleden werden hier wat fiscale voordelen voor
aangeboden maar deze zijn in 2011 afgeschaft.
Het betreft normale mensen die wellicht hun geld vaak niet direct om het
rendement investeren, maar om het verhaal en beeld dat jij ze gegeven hebt.
Ze investeren puur vanwege hun vertrouwen. Dat vertrouwen moet er wel zijn
want de durfkapitaal-regeling is enkel mogelijk via een achtergestelde lening.
Oftewel, gewone schuldeisers zijn bij eventuele financiële problemen het eerst
aan de beurt. Bij een eventueel faillissement is de ‘fool’ dan ook na de
ondernemer zelf als eerste zijn geld kwijt!

We streven ernaar dat minimaal 30% van onze kosten door betaalde werkzaamheden
binnen de woonwerkgemeenschap kan worden gedekt. Dat betekent dat minimaal een
derde van de bewoners betaalde werkzaamheden kan verrichten binnen de
werkplekken binnen de gemeenschap. De betaalde werkzaamheden worden
gefinancierd door de opbrengsten van de bedrijfsactiviteiten.

We streven er naar om ouderen, kinderen en zieken binnen het dorp te verzorgen, naar
draagkracht van het dorp.
We streven ernaar dat alle bewoners sociale taken verrichten binnen het dorp.

We streven er tevens naar dat de opbrengsten van de bedrijfsactiviteiten de kosten van
het hoofdgebouw en de grond, de gemeenschappelijke maaltijden en de algemene
kosten dekken.

We vinden het noodzakelijk dat iedere bewoner goed is verzekerd voor ziektekosten die
buiten het dorp gemaakt worden, zoals bij specialistische zorg.

We streven ernaar zo zelfvoorzienend mogelijk te leven. Dat wil zeggen dat we zelf
energie opwekken, zelf voor ons water zorgen en zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn in
voedsel.
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We verwachten gemeenschappelijke kosten te hebben voor het gebruik van grond en
gebouwen en goederen, verzekeringen, deelauto’s, afschrijving van apparatuur,
inrichting van gebouw en tuin, materialen in het atelier, benodigdheden voor de tuin,
kleding en maaltijden van kinderen en ouderen, gebruik internet en telefoonkosten en
administratieve kosten zoals voor een boekhouder.

Omdat we nog geen locatie hebben gevonden, nog geen architect onderzocht heeft via
een haalbaarheidsonderzoek in hoeverre het project haalbaar is en te realiseren is tegen
welke prijs, en het dus erg koffiedik kijken is wat de daadwerkelijke kosten kunnen zijn,
hebben we alleen een overzicht gemaakt met wat we als groep denken te kunnen
omzetten. Het overzicht geeft weer hoe we als groep denken om via lokale
werkzaamheden een omzet te behalen, die we kunnen inzetten om de woonlasten te
verlagen.
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Gemeenschappelijke
opbrengsten
intern
omschrijving
Opbrengsten
woonruimten
(huur/hypotheek)

Maximaal 20
volwassenen*
350 euro

Maaltijd
vergoedingen

Algemene
onkosten
vergoeding

Jaar 1

Jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

jaar 6

jaar 7

jaar 8

78.000

78.000

78.000

78.000

78.000

78.000

78.000

78.000

8 euro per
persoon per
dag, 20
persoenen,
365 dagen

€ 58.400,00

€ 58.400,00

€ 58.400,00

€ 58.400,00

€ 58.400,00

€ 58.400,00

€ 58.400,00

€ 58.400,00

20
volwassenen *
300 euro

€ 72.000,00

€ 72.000,00

€ 72.000,00

€ 72.000,00

€ 72.000,00

€ 72.000,00

€ 72.000,00

€ 72.000,00

€ 208.400

€ 208.400

€ 208.400

€ 208.400

€ 208.400

€ 208.400

€ 208.400

€ 208.400

Totaal intern

Gemeenschappelij
ke opbrengsten
extern
omschrijving

Jaar 1

Jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

jaar 6

jaar 7

jaar 8

Opbrengsten tuin

1 hectare
nodig voor
eigen
consumptie.
Alles wat daar
van over blijft
is voor de
verkoop.

1.200

5.000

10.000

30.000

30.000

30.000

40.000

40.000

Opbrengsten
abonnementen

Na twee jaar

2.000

20.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Opbrengsten
verwerkte
producten

Opbrengsten
atelier

Eerste drie
jaar niet meer
dan 10000
euro

10.000

10.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Opbrengsten
gastverblijven

Eerste drie
jaar niet meer
dan 2400
euro.

2.400

4.400

8.000

10.000

16.000

16.000

16.000

16.000

Opbrengsten
educatie

4.400

4.400

6.000

8.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Opbrengsten
design

5.000

12.000

23.000

33.000

43.500

43.500

43.500

43.500

18.250

20.250

22.250

24.250

26.250

28.250

28.250

28.250

6.000

6.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

€ 52.250

€ 85.050

€ 118.250

€ 166.250

€ 200.750

€ 214.750

€ 236.750

€ 248.750

€ 260.650

€ 293.450

€ 326.650

€ 374.650

€ 409.150

€ 423.150

€ 445.150

€ 457.150

Opbrengsten koffie
corner
Opbrengsten
kinderspeelplek/
demonstratie
tuinen/
natuurlijk fitness
Totaal extern
Totaal intern &
extern

Eerste drie
jaar niet meer
dan 6.000
euro per jaar.
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Toelichting begroting
Woonruimten opbrengst: dit is de vergoeding die volwassen bewoners betalen als
vergoeding voor gebruik van een privé woonruimte, de gemeenschappelijke ruimte, de
tuinen en de wegen binnen het dorp. De opbrengst wordt door een woningcorporatie
geïnd. We gaan uit van maximaal 350 euro per maand per volwassen persoon. Dus 700
euro voor een gezin. We gaan uit van maximaal twintig betalende volwassenen.

Maaltijdvergoedingen: dit is de vergoeding voor de gemeenschappelijke warme
maaltijden. We gaan uit van 8 euro per volwassen persoon per dag. (gebaseerd op cijfers
van woongemeenschap Sieben Linden). Kinderen en ouderen (niet meer zelfredzaam)
eten gratis mee. Er wordt per maaltijd ingeschreven. Alleen genuttigde maaltijden
worden verrekend.
Algemene onkostenvergoeding: dit is de vergoeding voor algemene kosten zoals
verzekeringen, internet, telefoon, afschrijvingen apparatuur voor verwarming etc en
kosten voor beheer groene omgeving. Hieronder valt ook de extra (aanvullende
ziektekosten) verzekeringen die we standaard voor iedere bewoner afsluiten. We gaan
uit van een bedrag van maximaal 300 euro per volwassene per maand. En we gaan uit
van maximaal twintig betalende volwassenen.

Opbrengsten tuin:
In eerste instantie zijn de producten uit onze tuin bedoeld voor eigen consumptie en
voor mensen van elders die bij ons een abonnement hebben. Wat over is willen we
afzetten op streekmarkten. We verwachten aan huis niet zoveel te verkopen.
Eigen voedselproductie: Als we het advies van het Voedingscentrum volgen, moet elk
mens zo’n 400 gram groenten en fruit per dag eten. Dat komt neer op rond de 150 kg
per persoon per jaar. Voor twintig volwassenen en zes kinderen komt dit neer op: 3900
kilo. De meeste groenten hebben opbrengsten die variëren van één tot vier kilo per
vierkante meter. Als twee keer per jaar groente wordt geteeld en uit wordt gegaan van
gemiddeld twee kilo opbrengst per vierkante meter zit je dus op 35-40 vierkante meter
per persoon. Voor 26 bewoners is dit 1040 vierkante meter. Voor aardappels is 15
vierkante meter per persoon nodig en voor 26 mensen 390 m2. Voor tarwe is 100 m2
per persoon nodig en 2600 m2 voor 26 personen. Voor peulvruchten is hetzelfde areaal
nodig als tarwe dus ook 2600 m2 voor 26 personen. Uitgaande van koolzaadolie is 30
m2 per persoon nodig en 780 m2 voor 26 personen. Alles bij elkaar is ongeveer 7800
m2 nodig voor eigen consumptie. Hierbij gaan we uit van een vegetarisch en
veganistisch menu waarin we een deel van de granen zelf verbouwen.
Opbrengst abonnementen: dit is de verkoop van groente- en fruit-abonnementen die
we afzetten in de stad en op streekmarkten. We gaan uit van tweeënvijftig weken en
veertig abonnees per week die gemiddeld 15 euro afnemen. Voor deze abonnementen
maken we gebruik van eigen productie en van productie uit omliggende biologische
bedrijven.
Opbrengsten verwerkte producten: hiermee worden de jams, chutneys, zalven,
crèmes en andere zelfmaak-cosmetica bedoeld die verkocht worden.

Opbrengsten ateliers: hiermee wordt de vergoeding bedoeld voor het gebruik van de
atelierruimte door derden. Zowel het schoon atelier (boetseren, tekenen, naaien, etc) als
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het vuilatelier (zagen, timmeren, solderen, lassen, etc). We gaan uit van tien euro per
maand per gebruiker.

Opbrengsten gastenverblijven: hiermee bedoelen we de vergoedingen voor
overnachtingen door derden. We gaan uit van 15 euro per persoon per overnachting in
een bestaand gastenverblijf zoals een door ons duurzaam gebouwde recreatiewoning.
We gaan uit van 5 euro per persoon per nacht voor het tijdelijk kamperen op het terrein.
We kunnen maximaal acht tot vijftien gasten per nacht een plek geven volgens de
richtlijnen voor boeren-kampeerterreinen.
Opbrengsten educatie en expositie: hiermee bedoelen we de kinderactiviteiten, de
rondleidingen, de workshops en trainingen die we zelf aan derden verzorgen.
Opbrengsten design: hiermee bedoelen we de opbrengst van tuinontwerpen voor
derden, websites voor derden, ontwikkelde educatieve middelen voor derden en de
opbrengst van uitgegeven boeken en magazines door de woongemeenschap.

Opbrengst koffiecorner: in de koffiecorner willen we koffie, thee, zelfgemaakte
smoothies, vegan snacks en zelfgemaakt ijs aanbieden aan klanten en gasten van de
woongemeenschap en de ateliers. De vergoeding voor deze producten is de opbrengst
van de koffiecorner.

Opbrengsten kinderspeelplek, natuurlijk fitness en demonstratietuinen: in het
dorp willen we een afgeschermde kinderspeelplek realiseren die gratis toegankelijk is.
Daarnaast willen we een natuurlijk fitnesspad aanleggen dat bezoekers kunnen
gebruiken. We willen energetische tuinen aanleggen die bezocht kunnen worden. De
toegang voor deze tuinen is 2 euro voor kinderen tot 12 jaar en 4,50 per volwassen
bezoeker.
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