
 

 

 

 

juni 2020                                          Nieuwsbrief Vereniging Natu-Eco@EU  

 

Website: www.natu-eco.eu                                Bijdragen graag sturen aan: redactie@natu-eco.eu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

In deze nieuwsbrief:      

Gezocht: Nieuwe leden 

Algemene ledenvergadering  

Activiteiten Initiatief Nederland 

Nieuwe vormgeving website 

Activiteiten Spanje 

Afsluiting en contact. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Beste leden, lezers en belangstellenden, 

 

In de laatste nieuwsbrief van november 2019 werd gemeld dat we met een groep van 11 mensen ons 

ideaal aan het realiseren zijn. Samenleven en wonen met gelijkgestemden in een warme en prettige sociale 

omgeving, waar we onverplicht met elkaar actief zijn en voor elkaar klaarstaan. Kernwaarden daarbij zijn: 

naturisme, ecologie en sociocratie. We zijn het afgelopen half jaar heel veel bij elkaar geweest, er is veel 

gepraat en onze plannen zijn steeds meer uitgewerkt. Dat heeft geresulteerd in een ontwerpschets en 3d 

maquette van ons wooninitiatief, een soort ideaalplaatje. Ook hebben we ons verdiept in de sociocratische 

vergaderorde en zijn we op zoek naar ecologische woningen. 

 

Helaas hebben we van enkele initiatiefnemers afscheid moeten nemen. Niet omdat zij niet in de groep 

pasten, integendeel, maar omdat zij zich realiseerden dat het bereiken van ons ideaal voor hen te lang zal 

duren. Dat je voor dit proces een lange adem nodig hebt is wel duidelijk geworden. Hadden we 

aanvankelijk onze zinnen gezet op Oosterwold (Almere), daar is nu een streep doorheen gezet. Wij 

verwachten dat de uitgifte van nieuwe kavels nog jaren op zich laat wachten. 

 

Dat betekent dat we onze zinnen hebben gezet op het aankopen van een gezamenlijke bouwkavel, een 

boerderij of eventueel een camping. Maar dat blijkt niet zomaar te kunnen. Een camping heeft een 

recreatieve functie met alleen in het hoofdverblijf mogelijkheid tot permanente bewoning. Op het erf van 

een boerderij mag je niet zomaar een aantal huisjes bijplaatsen. Dat vraagt overleg met de gemeente.  

 

Toch gaan we de boer op en verdiepen ons in erfdelen en bestemmingsplannen. We realiseren ons dat 

gemeenten steeds meer open staan voor dit soort initiatieven. We kunnen met onze plannen een uniek 

visitekaartje voor de gemeente worden als het gaat om ecologisch bouwen en tuinieren, energieneutraal 

wonen, leven in harmonie met de natuur en zorg voor elkaar! 

 

We wachten niet af, maar gaan actief gemeenten benaderen. 

 

Henk Kroon, secretaris 



 

 

 

Nieuwe leden: 
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe belangstellenden.  Het zou geweldig zijn wanneer we dit project 

met 4 tot 8 nieuwe deelnemers kunnen voortzetten. Dat betekent niet alleen meer financiële 

mogelijkheden, maar direct meer kennis van zaken. In onze groep hebben we veel expertise op het gebied 

van ecologisch tuinieren en op het gebied van ruimtelijke ordening, sociocratie, pr en besturen. Maar met 

meer mensen haal je meer kennis in huis, misschien wel op het gebied van bouwen of financiën.  

 

Schroom niet om toch nog eens te informeren om te kijken of het iets voor je/jullie is.  Er is nog volop 

ruimte om mee te denken en mee te beslissen.  En bedenk dat dit de woonvorm van de toekomst wordt! 

 

Algemene Ledenvergadering 10 mei 2020 
De vergadering heeft via ZOOM plaatsgevonden en verliep rustig. De jaarstukken 2019 zijn vastgesteld en 

zijn op de website gepubliceerd. Als je anderen weet die mogelijk belangstelling hebben, denk 

bijvoorbeeld aan bepaalde gemeentes, dan vernemen we dat graag. 

 

Volgens het rooster van aftreden was de termijn van de voorzitter verstreken. Hij werd herkozen en heeft 

deze functie wederom aanvaard.  Dit werd door de aanwezige leden zeer gewaardeerd! 

 

Initiatief Nederland: 
Er is een driedimensionale bewegende weergave van ons idee van ons "eco-dorpje".  Het is altijd fijn een 

ideaalplaatje te hebben van waaruit je kunt denken en werken.  Uiteindelijk zullen onze definitieve 

plannen er anders uit zien. Al was het alleen maar omdat de kavel een heel andere vorm heeft, of omdat 

er al bestaande bebouwing aanwezig is of omdat we nog geen beslissing hebben genomen over het soort 

woningen. Maar aan bepaalde basisideeën willen we graag vasthouden: de gemeenschappelijke ruimte, 

de zwemvijver, de sauna, wat kleinvee en de tuinen met het voedselbos rondom.  

 

 
fig. 1: Een bewegende voorstelling van ons "eco-dorp". Gemeenschappelijke ruimte, zwemvijver, sauna, 

kleinvee, tuinen en rondom het voedselbos:    http://www.natu-eco.nl/nederland/          

 

http://www.natu-eco.nl/nederland/


 

 

 

 

Activiteiten van Initiatief 

Nederland 
 

Zeer geslaagd was een weekend met 

elkaar op Flevo-Natuur.  Anne-Hans had 

een aantal groepsactiviteiten voorbereid 

met als doel elkaar weer beter te leren 

kennen.  We vinden het belangrijk ook 

aan dit aspect veel aandacht te besteden.   

 

Daarnaast was er natuurlijk genoeg ruimte voor de sauna en het zwembad.  Zondagavond 15 maart, 18.00 

uur werd het zwembad gesloten. We hebben er tot op het laatste moment van kunnen genieten alvorens 

de corona-maatregelen ingingen! 

 

 

Video-vergaderen is bij ons ingeburgerd. Wekelijks houden we 

contact en overleggen we met elkaar. Zelfs de Algemene 

Ledenvergadering op 10 mei verliep uitstekend op deze manier. 

 

De zoektocht naar een geschikte locatie gaat onverminderd door. 

We vonden een camping die te koop stond in ter Aar. Op de dag 

van bezichtiging belde de makelaar met de mededeling dat de 

camping al verkocht was. Voor ons een teleurstelling maar ineens 

zelfs een waarschuwing.  

Zodra zich weer een nieuwe mogelijkheid voordoet moeten we snel 

kunnen handelen, onze plannen moeten klaarliggen. We zijn een 

schetsboek aan het samenstellen. Daarmee kunnen we bij de 

gemeenten langs om onze plannen uiteen te zetten. Verder zijn we 

op zoek naar een financieel adviseur, zodat we de financiering van 

een locatie snel rond kunnen krijgen. 

 

We zijn nu dus in de fase beland waarin we actief op zoek zijn naar 

een geschikte locatie. We zoeken vooral in de provincies Noord- en 

Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Het kan 

nu zo maar ineens snel gaan. Bijvoorbeeld voor Deventer zijn we 

nu voorbereidingen aan het treffen om onze plannen te 

presenteren met als doel daar te gaan participeren in de tuinen van 

Zandweerd. 

 

  



 

 

 

Website: 
De nieuwe website is klaar. We zijn trots op het resultaat. In het ledendeel is een forum opgenomen waar 

de diverse leden en groepjes met elkaar communiceren. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. 

Leden zijn van harte uitgenodigd om mee te praten op deze wijze om jouw visie en inbreng met ons samen 

vorm te geven. Voor niet leden: bezoek de nieuwe site eens: www.natu-eco.eu  

 

 

 

Opties Spanje (Vera Playa) tot en met maart 2019.  
 

Ik (Wiebe) woon jaarlijks maandenlang (oktober-maart) in Vera Playa en tracht daar in Zuid Spanje (regio 

Murcia / Andalusia) een groep belangstellenden te vinden om een Spaanse vestiging voor onze 

vereniging op te zetten. De zoektocht met een lokaal werkende Belgische makelaar heeft tot nu toe niet 

iets tastbaars opgeleverd. Soms wordt er geïnformeerd, maar veel verdere contacten zijn er niet. 

 

Dit jaar kwam een terrein aan zee, in Aguilas (30 km ten noorden van Vera Playa), even in beeld, maar 

hier bleek juist een camping te zijn beëindigd van overheidswege, die er een beschermde natuurstrook 

van heeft gemaakt. Dus geen mogelijkheden meer. 

 

Aan de kust lijkt het vrijwel onmogelijk iets te vinden, en blijkt Vera Playa zelf dus een unieke locatie. 

Hier zou stukje bij beetje een groep appartementen kunnen worden gekocht en zo zou dan een groep 

van ons met een meer sociale onderlinge band zich kunnen vestigen. De doelstellingen van de 

vereniging, zoals zelfvoorzienend, ecologische tuinbouw, en zelfvoorzienende energievoorzieningen? 

Daarvan zal daar dan alleen het naturisme worden gerealiseerd.  

Indien de overheidsrestricties b.v. op eigen energievoorziening worden versoepeld of ingrijpend 

gewijzigd kan daarop ingespeeld worden, maar dat lijkt verre toekomstmuziek.     

 

Ik hou de vinger wel aan de pols. Doet zich een optie voor dan zal ik me snel melden. Wil je eens in 

contact treden om te overleggen: mail me gerust, of kom eens langs in Vera Playa. 

 

Afsluiting en contact. 
Dit waren, in grote lijnen, de activiteiten van het afgelopen halfjaar en de lopende zaken. Ben je 

nieuwsgierig geworden en heb je belangstelling, schroom dan niet contact met ons te zoeken.  

Dat doe je door op onze website het contactformulier in te vullen. Verder vind je op onze veel meer 

informatie over de activiteiten die we ondernemen. De bestuursleden kun je ook rechtstreeks mailen via 

de mailadressen die op de website staan. 

 

Samen verder op weg.....              

 

 

 

http://www.natu-eco.eu/

