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Zoals jullie zullen lezen, bevinden we ons in een spannende periode en we 

verwachten  dat er het nodige werk aankomt. Daarom hebben wij besloten de 

kerngroep uit te gaan breiden. 

 

1.Contact particuliere investeerder  
Op 15 juli j.l. hebben wij, samen met een adviserend architect, een gesprek 

gehad met een particuliere investeerder om te bespreken wat de 

mogelijkheden zijn bij het bouwen van de ecologische huurwoningen in ons 

project. Dit is verder nog niet uitgewerkt, maar wij vinden het belangrijk jullie 

op de hoogte te houden van onze acties. 

 

 2.Bezoek ecowijk EVA-Lanxmeer 

  gewoon in Nederland 

In de afgelopen jaren zijn wij, Emmie en Wim , 2 keer in Schotland geweest en 

wel in Ecovillage Findhorn. Wij volgden daar een aantal cursussen. Daar hebben 

  

    

https://www.ateliergroenblauw.nl/ontwerp/pioniersveld-eva-lanxmeer-culemborg/
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we een Nederlander ontmoet die daar werkte en woonde en ons op het spoor 

van EVA-Lanxmeer zette. Bij ons werd toen het idee voor een ecowijk geboren. 

Pas dit jaar zijn we in EVA-Lanxmeer in Culemborg geweest. Een van de eerste 

ecowijken in Nederland (2004) met de status van ecovillage. Deze wijk wordt 

nog steeds uitgebreid en telt inmiddels 300 huishoudens. 

Het is een genot om daar rond te lopen, vanwege de sfeer, de doorlopende 

tuinen, de afwisseling van de woningen en de gebouwen. We spraken enkele 

bewoners en hoorden met hoeveel plezier het daar toeven is!  

Dit initiatief is van meet af aan omarmd en ondersteund door de gemeente. 

We gaan nog een keer terug met belangstellenden van HGSO voor een 

rondleiding.  http://www.eva-lanxmeer.nl/ 

 

 

 
  

 

3.Informatiemiddag ecowijk Boekel 
Op 18 augustus j.l. zijn wij met de initiatiefgroep naar Boekel afgereisd. 

De zaal zat vol met geïnteresseerden en wij luisterden naar een goed 

doortimmerd plan en verhaal. Daarna zijn we rondgeleid door de toekomstige 

wijk en de al aanwezige tuin. We hebben veel informatie over bouwmaterialen 

gekregen, dit ging van glasgranulaat tot kalkhennep (“isoleert als een 

bezetene”) en nog veel meer. 

 

Zowel de gemeente Boekel als de provincie Brabant hebben het project 

enthousiast ondersteund. De provincie heeft een substantiële lening en 

schenking gedaan. 

http://www.eva-lanxmeer.nl/
https://www.hetkanwel.nl/2016/02/10/wonderlijk-wonen-in-een-ecologische-wijk-deel-2/
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     Deze week kregen we een mail van hen met onderstaande tekst: 

Mijlpaal: De bouw is gestart!  

  

 

 

 

Op woensdag 23 oktober is de bouw van 

onder meer zesendertig 

milieuvriendelijke, circulaire 

huurwoningen in Ecodorp Boekel 

gestart. Een mijlpaal, niet alleen voor de 

ecodorpers, architect Huub van 

Laarhoven en bouwbedrijf ECO+BOUW, 

maar eigenlijk voor heel bouwend én 

wonend Nederland. De Toekomst van 

het Bouwen Ecodorp Boekel, dat in 2013 

begon als een kleinschalig 

burgerinitiatief, groeide uit tot een …  
 

  
 

  

4.Nota Wonen 
Op 10 september j.l. werd in de Raadscommissie van de gemeente Renkum 

de Nota Wonen besproken. Deze nieuwe Nota Wonen biedt volgens ons 

voldoende basis voor innovatieve initiatieven op ecologische basis.  

Wij van HGSO kregen spreekrecht en hebben daar natuurlijk gebruik van 

gemaakt. Wim heeft een presentatie gehouden, waarvan je de tekst hierbij 

aantreft. 

Toespraak Nota 

Wonen 10 9 19.docx  
In het debat werd HGSO diverse malen door de fracties genoemd als een 

burgerinitiatief met inhoud. De wethouder bevestigde dit. 

Tevens deelde wethouder Jasper Verstand mee, dat hij zijn best zou doen om  

het initiatief van HGSO te ondersteunen. 

Met een aantal voorstellen voor toevoegingen en wijzigingen voor de Nota 

Wonen werd het debat afgesloten. Op 25 september werd de Nota Wonen 

aangenomen in de Gemeenteraad, alsook het amendement dat er jaarlijks een 

evaluatie plaats vindt. 

 

Meer 

lezen  

https://www.ecodorpboekel.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMDI2IiwiZGY2NTQyIiwiMjUiLCI5ZTI5Yzc1MjU5N2IiLGZhbHNlXQ
https://www.ecodorpboekel.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMDI2IiwiZGY2NTQyIiwiMjUiLCI5ZTI5Yzc1MjU5N2IiLGZhbHNlXQ
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5.Interview ‘Oosterbeek beleeft’ 
Oosterbeek heeft een eigen glossy. Die is er al vijf jaar en wordt uitgegeven 

door Egbert Sloet Oldruitenborgh. Het blad wordt in Oosterbeek erg goed 

gelezen. Helaas heeft Egbert aangegeven ermee te willen stoppen. In 

november verschijnt de laatste editie en wij mogen ons gelukkig prijzen dat we 

daarin op de valreep met ons project te zien en te lezen zijn.  

We zullen t.z.t. interview en foto op de site zetten. 
 

6.Instemmingsoverleg de Hes 
Op 31 oktober hadden wij een gesprek met de wethouder wonen, Jasper 

Verstand en Hendrik Jan van Dijk, de ambtenaar wonen van de gemeente. 

De bedoeling was elkaar te informeren over de stand van zaken. 

Wij hebben uitgelegd wat wij allemaal hebben ondernomen en ook dat wij 

inmiddels een projectmanager in de arm hebben genomen. 

Ze heet Katja van der Valk van Building Community en was bij dit gesprek 

aanwezig. De wethouder herhaalde dat hij het plan van HGSO goed 

onderbouwd vond en had waardering voor alle stappen die wij inmiddels 

hebben gezet. Hij zag wel een plek op de Hes voor ons. Gegeven is, dat de 

grond van de ontwikkelaar Amvest is en dat de gemeente alleen wat te zeggen 

heeft over de bestemmingsplannen. De gemeente gaat een overleg arrangeren 

tussen Amvest en HGSO.  

 

7.Gesprek Statenleden Provincie 
5 November hadden we een gesprek met twee statenleden van Groen Links. 

Charlotte de Roo en Frans Bruning ontvingen ons hartelijke en na “Wat komen 

jullie doen”, vertelden we over ons plan. Later schoof ook Paul Smids aan, hij 

ondersteunt de fractie en is specialist op het gebied van water. 

Een open aangenaam gesprek, dat werd het en er werden allerlei vragen op 

ons afgevuurd en suggesties gedaan, waaronder het advies om contact op te 

nemen met het Waterschap Vallei en Veluwe, (wij zijn daar mee bezig). 

Frans Bruning gaf aan, vanuit zijn portefeuille “wonen” vraagbaak voor ons te 

willen zijn. Tevens gaat hij ons plan voorleggen aan de Gedeputeerde. 

Ten slotte zei Charlotte de Roo dat de Provincie juist projecten als de onze 

(ecologisch en sociaal) wil ondersteunen. 

Aan het einde kregen we een boeiende rondleiding in het monumentale 

Provinciehuis. 
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8.Dromen (eindelijk)  

 
Het heeft even geduurd, maar hier zijn ze dan, de dromen die we binnen kregen. 
We danken alle dromers voor hun inspirerende inbreng! 
Wij zijn zo vrij geweest om de teksten hier en daar in te korten en ietwat 
aan te passen. 
 
Terzijde van de Utrechtseweg komt de wandelaar door een ecologisch 
woonproject. Het ziet er leuk en heel afwisselend uit, en bij het speelveldje staat 
ook een bord waarop je kunt lezen wat daar aan de hand is.  
Doordat de bewoning zo gemengd en nauwelijks geclusterd is opgezet, en er deels 
gezamenlijke voorzieningen en (onderhouds- en moestuin-) activiteiten zijn, en de 
bewoners samen doen met spullen, ontstaan er allerlei verrassende contact-
momenten.  Daaruit kan zomaar van alles groeien. Een ouder stel vangt de 
kinderen op van een alleenstaande werkende moeder, en kookt vast wat zodat ze 
daarna gezellig met z’n allen kunnen eten. 
Uit de vele contacten en samen werkingen in de wijk, ontstaan maatschappelijk 
‘nieuwe’ dingen, kiemen van de maatschappij van de toekomst. 
 
Ontspullen 
Een van mijn dromen die steeds sterker wordt is: minder persoonlijke spullen. Niet 
alleen omdat het een goed middel is in de strijd tegen vervuiling en verspilling, 
maar ook omdat het leven daar volgens mij lichter van wordt. Met veel spullen 
ben je toch vaak de conciërge van je eigen bezit: eigendommen zijn een constante 
bron van zorgen: ze nemen plek in, ze vragen onderhoud, ze gaan kapot...  
Onlangs had ik een haakse slijper nodig en die heb ik toen maar gekocht! 
Van die haakse slijper werd ik niet echt gelukkig, want ik wist al bij de aankoop dat 
ik het ding niet vaak zou gaan gebruiken en dat er in mijn straat verspreid over 
diverse schuren waarschijnlijk nog vijftig haakse slijpers liggen te niksen. 
Het lijkt mij zo mooi om met meer mensen samen te wonen en samen een of twee 
van die machines te kopen en dat iedereen daar plezier van kan hebben en dat 
iemand die van gereedschap houdt daar dan voor zorgt… En dat iemand die 
tuinieren leuk vindt voor de gemeenschappelijke moestuin zorgt… En dat er een 
paar auto’s op het terrein staan die iedereen kan reserveren… En dat je daar dan 
samen plezier van hebt.  
Mooie dromen staan vaak aan de wieg van een betere realiteit. 
Van dat soort dingen droom ik. En omdat ik er steeds vaker over droom, gaat het 
er ooit een keer van komen. 
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Wij kunnen onze omgeving niet los zien van onszelf, wij maken er onderdeel van 
uit. Dit betekent dat je dat wat je voor je omgeving doet, ook voor jezelf doet. We 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
Een vriendelijke omgeving, huizen, mooie tuinen waarin mensen gezamenlijk aan 
de slag gaan. Daar waar mogelijk zouden wij ons heel graag inzetten om bij te 
dragen aan een mooie, liefdevolle leefgemeenschap. 
En ik zie een heel grote stang in de gezamenlijke ruimte waar we kleren op maat 
neer hangen die iedereen weer kan lenen. Kleren die nog helemaal prima zijn, 
maar die je op dit moment niet vaak aan hebt; een soort klerenbieb, dit zie ik 
natuurlijk ook met boeken, cd’s en weet ik wat allemaal.  
Dit zijn zo een paar droombeelden van ons.  

 
Ik droom van weer een eenvoudig maar gezellig buurtje, waar veel muziek 
gemaakt wordt. 
Ik zeg “weer” omdat ik er gewoond heb. Al gauw bleek toen dat er maar liefst acht 
piano’s in de diverse huizen stonden en ook andere instrumenten werden 
bespeeld, zoals een paar gitaren, een drumstel en een aantal fluiten, waarvan er 
een dwars. 
Er ontstonden initiatieven om samen muziek te maken, een band kwam er, maar 
ook werd er eens in de zoveel tijd een concertje gegeven, dan weer hier, dan weer 
daar. Als iemand zelf geen muziek maakte bakte hij of zij een taart, of hielp waar 
dat nodig was. Het ging niet om het niveau, maar om het luisteren naar elkaar, het 
samen zijn en dat stimuleerde velen om een stapje verder te gaan. 
Twee dochtertjes met een kwartviool speelden twee, drie noten, maar het 
applaus was oorverdovend, dat hadden de dametjes niet verwacht. 
Op 30 april, de voormalige koninginnendag, werden  ‘s morgens de huizen 
versierd, ’s middags waren er spelletjes voor oud en jong en ’s avonds speelde de 
eerdergenoemde band, er werd gedanst en iedereen at van de heerlijkheden op 
lange tafels. Maar niet alleen muziek maakte de harmonie, ook het er voor elkaar 
zijn. Een ouder echtpaar, waarvan de man dementerend was vroeg geregeld de 
aandacht. Mevrouw riep dan of wij haar man wilden gaan zoeken in het dorp. 
Diverse fietsen doorkruisten de omgeving en ja hoor, daar fietste hij. “Dag 
meneer, waar gaat u naar toe? “ik ga naar mijn ouders” , “Kom maar mee, ik weet 
waar ze wonen”. En zo werd hij weer veilig thuisgebracht. Samen leven, maar ook 
je eigen honk en je eigen privé, een omgeving die zo inspireert dat een ieder daar 
blij van wordt, met respect voor elkaar en voor de natuur, natuurlijk. Die 
harmonie, daar droom ik van, net zoals die andere droom, die van het Groene 
Spoor Oosterbeek. 

  

 



Toespraak i.v.m. nota wonen Gemeente Renkum 

Ik ben Wim ter Horst en sta hier namens HGSO, maar ik sta hier ook voor een groter belang. 

 

In 2003 is er in Chili een gletsjer gesmolten, een half miljoen mensen, die afhankelijk waren van het 

smeltwater moesten verhuizen naar een stad. Dit bericht heeft destijds het nieuws niet gehaald. 

Het probleem was opgelost.  

Vandaag de dag schrikken we steeds meer op van berichten over allerlei ongewone 

natuurverschijnselen,  dat Djakarta, met 10 miljoen inwoners, moet verhuizen omdat de zeespiegel 

stijgt en de bodem daalt vanwege wateronttrekking, is inmiddels de schokkende realiteit die het 

nieuws wel haalt. 

 

Op wereldniveau wordt men zich steeds meer bewust van de realiteit, ik noem het Parijs akkoord, de 

diverse klimaattoppen, eind van dit jaar een grote in Chili. We kennen nu ook Covering Climate Now, 

een initiatief van vele nieuwsorganisaties, dat wereldwijd aandacht wil genereren voor het 

klimaatprobleem. 

En dan is er de 16 jarige Greta Thunberg die ons steeds weer verbaast met haar wake up calls, recent 

genomineerd voor de nobelprijs voor de vrede. 

 

Op nationaal niveau wordt men ook wakker, zie de klimaattafels en de afspraken die tot stand 

kwamen. 

Maar dit beperkt zich tot het hogere beleidsniveau, duurt veel te lang!; waar het op aan komt is wat 

er gebeurd met de voeten in de aarde, wat gaan wij nu - concreet - hier doen! In onze gemeente. 

Op lokaal niveau zullen uiteindelijk alle noodzakelijke maatregelen uitgevoerd moeten worden en 

dan kijk ik naar de B&W en de politiek. 

Voor u is dit een unieke mogelijkheid om bij te dragen aan wat voor ons allemaal belangrijk is. 

De nieuwe Nota Wonen kan m.b.t. het voorgaande een belangrijke bijdrage leveren en de uitvoering 

van de nota kan het verschil maken. 

 

Diverse gemeenten in Nederland hebben de moed gehad om ecologische burgerinitiatieven te 

omarmen en te stimuleren. Wij hebben er diverse bezocht ik noem er een paar: 

Boekel, Lent, Zetten, Driebergen en nog een aantal. 

Overal gaat het om een groter doel en dat doel is zorg te hebben voor het milieu, zorg voor ons 

ruimteschip Aarde en zorg te dragen voor de bewustwording van de bewoners en van de politiek. 

Geld verdienen mag niet alleen de drijfveer zijn. 

Wij zijn blij met de toezegging van wethouder Jasper Verstand op de vraag van Groen links in februari 

om Het Groene Spoor Oosterbeek te ondersteunen in het contact met Amvest en dat hij dat ook zal 

blijven doen; 

wij horen graag hoe dat afloopt. 

 

Wij van Het Groene Spoor willen graag een proeftuin zijn met onze klimaatadaptieve wijk, circulair 

gebouwd, waar de daken bestand zijn tegen forse hagelstenen, waar de bewoners de helft van het 

water gebruiken als in andere wijken. 

Waar ons helofytenfilter 98%van de medicijnresten uit het water haalt, waar 

waterzuiveringsbedrijven met meer dan gemiddelde belangstelling naar kijken … zij krijgen dat niet 

voor elkaar! 



Waar het grondwaterpeil niet zakt omdat het water wordt teruggegeven aan de aarde. 

Waar mensen elkaar bijstaan, i.p.v een beroep doen op de overheid. 

En nog veel meer. 

Zo’n wijk willen wij worden en wij hopen op uw support. Wij zijn er klaar voor! 

Naar onze mening bevat de voorliggende Nota Wonen voldoende basis hiervoor. 

Dank voor uw aandacht. 


