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"A human being is a part of a whole, called by us, universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts
and feelings as something separated from the rest... A kind of optical delusion of his consciousness.
This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons near to us.
Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace
all living creatures and the whole of nature in its beauty."
Einstein
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Inleiding.
Bouwen aan een duurzame toekomst op het Europese platteland.
Het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ is een integraal woon / werk concept en
bedoeld om het Europese platteland te revitaliseren. Een natuurlijk antwoord op
de uitdagingen van onze tijd. Klimaatverandering, wereldvoedselprobleem, het
opraken van fossiele brandstoffen en de actuele kredietcrisis kunnen niet anders
dan vragen om een nieuw wereldbewustzijn.
Het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ wil op een praktische manier een bijdrage
leveren aan dit nieuwe bewustzijn, door nieuwe woon en leefenclaves te
realiseren. Het wil mensen, overheden en bedrijfsleven stimuleren om hun
gezamenlijke duurzame toekomst concreet vorm te geven.
Beginnen bij het verduurzamen van de eigen leefomgeving betekent wereldwijd
resultaat boeken. Dit is binnen het ‘Sustainable Lifestyle concept een kernbegrip!

Met een sociaal duurzame aanpak is het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ in staat
om betaalbare woningen op te leveren.
Door te bouwen met lokale arbeidskrachten en materiaal uit de regio krijgt de
plaatselijke en regionale economie al bij aanvang een nieuwe impuls.

Nieuwe ‘Sustainable Lifestyle’ dorpen bieden een breed spectrum aan innovaties
op het gebied van energie, waterhuishouding, afval, mobiliteit en economisch
herstel. Sleutelbegrippen zijn kleinschaligheid, zelfvoorziening en het
introduceren van een nieuwe economie. Ecologische land- en tuinbouw en
ecologisch landschapsbeheer worden vanaf de eerste planfase bij het
bouwconcept betrokken.

De uitgangspunten van kleinschaligheid en zelfvoorziening, scheppen een
leefklimaat dat ruimte biedt aan diverse zelfstandige ondernemingen. De
bloeiende lokale en regionale economie die hierdoor ontstaat maakt leven en
werken op het platteland weer aantrekkelijk. Dit verlaagt zowel de economische
als de maatschappelijke druk waar veel moderne stadsbewoners onder gebukt
gaan. Het directe contact met natuur en landschap en de natuurlijke kringloop
van het bestaan kalmeert sociale onrust en leidt tot sociale cohesie.

‘Sustainable Lifestyle’ dorpen bieden een optimaal toekomstmodel waarmee we
het onvermijdelijke inkrimpen van fossiele brandstoffen voorbereid tegemoet
kunnen treden. Waardoor tegelijkertijd de actuele leegloop van het platteland en
de toeloop naar verstedelijkt gebied een halt wordt toe geroepen.
Om mensen uit te dagen te kiezen voor ‘Sustainable Lifestyle’ woon- werk en
leefenclaves moeten de voorwaarden en omstandigheden zo aantrekkelijk
mogelijk zijn.

Door bestaande dorpskernen te renoveren, duurzaam te isoleren en duurzame
nieuwbouw vrij in het landschap te plaatsen
ontstaat er een ruime keuzemogelijkheid tussen levendigheid en privacy voor
huidige en toekomstige bewoners in het nieuwe planologische landschap.
Door het realiseren van zelfstandige energiewinning, eigen afvalverwerking en
waterzuivering zijn de woonkosten laag tot nihil.

Het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ is bedoeld als een voorbeeldproject. Het wil de
etalage worden voor een integrale duurzame manier van leven en werken op het
Europese platteland met een sneeuwbaleffect als gevolg. Door de op vraag en
aanbod gebaseerde aanpak van dit concept kan het succesvol worden toegepast
op internationaal niveau.
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1. Doelen en vooruitzichten.
Een belangrijk doel van het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ is het revitaliseren van
het Europese platteland om de leegloop, het in onbruik raken van bestaande
dorpen en het verlies van bestaande voorzieningen, een halt toe te roepen.
Dit is alleen mogelijk als er een aantal nevendoelen worden gerealiseerd zoals:
· Het creëren van duurzame hoogwaardige en betaalbare woonenclaves in nauw
verband met bewonersparticipatie.

· Het incorporeren van lokale en regionale voedselvoorziening in ‘Sustainable
Lifestyle’ woonenclaves door aanbod en afname garanties tussen producent en
klanten. Het is een primair doel van de ontwikkelaar om ecologische land en
tuinbouwbedrijven bij het concept te betrekken en voor deze bedrijven een
optimaal vestigingsklimaat te realiseren.
· Verkeersinfrastructuur wordt aangesloten op het omringende wegennetwerk.

· In samenhang met huidige en toekomstige bewoners een leefklimaat realiseren
waarbinnen nieuwe ondernemingen kunnen worden gefaciliteerd.

· Een flexibel duurzaam lokaal transportbedrijf sluit aan op het bestaande openbaar vervoer en op omliggende parkeerterreinen.

· De culturele, de sociale, de historische en geografische wortels van een plek
samen met de behoeften van huidige en toekomstige bewoners laten bepalen
hoe de esthetische en praktische vormgeving van het nieuwe planologische
landschap tot stand komt.

· Het opzetten van een lokale en regionale handelsonderneming als regiobank en
het introduceren van een regionale munteenheid, zodat het geld langer in de
regio blijft circuleren waardoor een bloeiende lokale en regionale zelfvoorzienende economie kan ontstaan.

· De bestaande bebouwing wordt duurzaam gerenoveerd zodat ook de bestaande
bebouwing minimaal energieneutraal en maximaal energieplus wordt opgeleverd.

· Het verwerven van voldoende grondgebied om de nieuwbouw op ruime percelen in het groen te kunnen bouwen om het keuzeaanbod tussen levendigheid en
privacy voor toekomstige bewoners te vergroten. En vooral om ruimte te bieden
aan de ecologische hoofdstructuur in en rondom het dorp. Op deze manier wordt
het stimuleren van biodiversiteit optimaal geïntegreerd in de bebouwde omgeving.

· Het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Er zijn diverse aanknopingspunten
voor het creëren van nieuwe werkgelegenheid simpelweg omdat er in een
kleinschalige zelfvoorzienende woonomgeving een hoop te doen valt. Dit biedt
ruime mogelijk-heden aan zelfstandig ondernemers en nieuwe participatiemaatschappijen.
· Het in kaart brengen van bestaand seizoensgebonden werkaanbod in de nabije
omgeving en het coördineren van dit aanbod, kan mensen ook in de directe
omgeving gedurende het hele jaar door een baangarantie bieden.
· Het aanleggen van volwaardige ICT- verbindingen, waardoor thuiswerken
mogelijk wordt gemaakt.
· Het ontwikkelen van een bloeiende en duurzame lokale en regionale economie
en het ontwikkelen van eigen streekgebonden handelsmerken en producten.

1 – 1: Groeimodel:
Het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ is een groeimodel. De eerste realisaties worden
de etalage, voor een nieuwe integrale manier van leven, wonen, werken, handel
drijven en kleinschalige onderlinge dienstverlening die op internationaal niveau
navolgbaar zijn. De opgedane ervaring wordt het uitgangspunt voor vervolgprojecten in meerdere landen. Geen enkel project kan hetzelfde zijn, omdat de
mensen, de omgeving en de landgebonden cultuur steeds anders zijn. Omdat het
‘Sustainable Lifestyle Concept’ het aanbod op de vraag afstemt is het toepasbaar
in vele culturen en bepalen al deze factoren met elkaar het uiterlijk van en de
bedrijvigheid in het desbetreffende dorp.

1 – 2: Samenwerking en individualiteit:
In ‘Sustainable Lifestyle’ dorpen staan samenwerking en sociale cohesie centraal
om een duurzaam en gezond leefklimaat voor mens, dier, landschap en milieu te
creëren. Leven in samenhang betekent ruimte bieden aan alles wat leven de
moeite waard maakt. Individualiteit, in de zin van levensstijl, levenshouding en
behoefte aan privacy zijn een groot goed en kunnen samenwerking optimaal
bevorderen. Het concept richt zich dan ook niet op een specifieke doelgroep van
bijvoorbeeld gelijkgestemden. Het wil zich juist richten op het faciliteren van een
doorsnee samenstelling aan inwoners qua, leeftijdscategorieën, sociale milieus,
beroepsgroepen, etniciteit en opleidingsniveaus. Hierdoor kan er een levendige,
krachtige, mondige en kleurrijke dorpsgemeenschap ontstaan.

1 – 3: Maatschappelijk leefklimaat:
Bewoners van ‘Sustainable Lifestyle’ dorpen staan midden in de wereld en hebben
grip op hun leven en welzijn. Dit vergroot hun persoonlijke geluk en welbevinden,
waardoor een aangenaam en actief sociaal maatschappelijk leefklimaat ontstaat.
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2. Waarom dit projectplan een toekomst perspectief biedt.
2 – 1: Redenen voor een integraal toekomstperspectief:
a. De wereldwijde toestroom van mensen naar de steden is een wereldprobleem.
Meer dan de helft van de totale wereldbevolking woont medio 2009 in stedelijk
gebied. Dit aantal blijft groeien vanwege klimaatverandering, armoede, milieuvervuiling en de op overconsumptie gebaseerde monetaire economie.
b. De wereldwijde milieuproblematiek, de klimaatverandering, de opkomende
schaarste aan fossiele brandstoffen, de wereldvoedselcrisis en de wereldwijde
kredietcrisis, vragen om reële alternatieven die de ecologische voetafdruk *1) van
iedere wereldbewoner verlagen. De Westerse landen moeten hierin het voortouw
nemen. De landen waarin de opkomst van de economie naar westers model
nauwelijks meer te stuiten is zullen evengoed mee moeten werken aan het acceptabel houden van de ecologische voetafdruk.
De rijke landen zouden met raad en daad bij kunnen staan op basis van een evenwichtige verdeling.
c. Het wereldvoedselprobleem en de huidige kredietcrisis maken de vraag om een
meer evenwichtige verdeling van grondstoffen en goederen van existentiële aard
dringender. Het omzetten van de monetaire economie naar een participatieeconomie waarin dienstverlening, zelfvoorziening en kleinschaligheid centraal
staan is een geweldige kans voor het ontwikkelen van een nieuwe integrale
manier van wonen, werken en duurzame energiewinning.

2 – 2: Existentie versus concurrentie:
Mensen zijn toe aan verandering. Het naoorlogs economisch model is aan het
eind van z’n groeimogelijkheden gekomen. Dit economische stelsel is niet mensen milieuvriendelijk gebleken en is toe aan verandering. In de rijke landen, waar
20% van de wereldbevolking leeft, heeft de materiële welvaart grote sociaal maatschappelijke en psychische problemen veroorzaakt. In de overige landen, waar
80% van de wereldbevolking verblijft, extreme armoede, met overlevingsdrang
en oorlog als vanzelfsprekend gevolg.
Weliswaar heeft het monetaire economisch stelsel een hoge mate aan materiële
welstand in de westerse landen gegenereerd. Het heeft tegelijkertijd in hoge
mate bijgedragen aan de uitputting van natuurlijke grondstoffen en aan de
wereldwijde milieuproblematiek die nog verstrekkender is dan

klimaatverandering op zich.
Een economisch stelsel gebaseerd op winst en verlies kan in de basis niet duurzaam zijn omdat het geen welvaart brengt aan iedereen, maar slechts aan een
zeer beperkte groep. Concurrentie heeft de jacht naar geld opgejaagd tot onbeheersbare proporties. Het sociaal maatschappelijk leefklimaat staat hierdoor
wereldwijd enorm onder druk. Dat wat mensen werkelijk nodig hebben is voor
het grootste deel van de wereldbewoners onbetaalbaar en onbereikbaar.
‘Sustainable Lifestyle’ woonenclaves baseren zich op een stabiel en sluitend
economisch bestel in plaats van op het oude model waarvan de maatschappelijke
baten niet tegen de immense kosten opwegen.

2 – 3: Verstedelijking:
Wonen in steden heeft z’n eigen charme. Steden bruisen van leven, het is er altijd
druk en er is altijd wat te doen. Er is ook altijd wel wat te verdienen. Steden
hebben hun specifieke sociaal emotionele cultuur! Een bepaalde groep mensen in
de Europese landen zou er niet over peinzen om het platteland als woonomgeving te prefereren boven de stadscultuur. Wat is er te doen op het Europese
platteland voor een stadsbewoner?
In het licht van het opraken van fossiele brandstoffen is er in de nabije toekomst
in de Europese steden mogelijk geen voedsel meer zonder een vitaal en levendig
platteland. Hoe levendiger en vitaler het platteland wordt, hoe meer mensen hun
woonkeuze kunnen heroverwegen. Een goede kans om de expansiedrang van
steden beter uit te balanceren.
De Europese steden staan voor belangrijke uitdagingen; bouwen betekent verdienen. Bijbouwen betekent het genereren van een geldstroom waardoor weer
zoveel andere dingen mogelijk worden gemaakt om de vitaliteit van de steden te
verhogen en de competitie met elkaar aan te gaan. Competities als Europese
culturele hoofdstad van het jaar of het binnenhalen van de Olympische spelen en
nog zo veel meer. Of dit het stadsmilieu ten goede komt in de zin van leefbaarheid is twijfelachtig.

Menig stadsbewoner zou wel eens een feestje minder prefereren vanwege de
overlast. Ecologie, de waarde van groen, voor gezondheid, recreatie, ontstressen, leefbaarheid en biodiversiteit staan niet of nauwelijks op de stadsagenda,
leveren geen geld op en komen hooguit zijdelings aan de beurt. Het volbouwen van de groene ruimte drijft de grondprijzen op waardoor aan groenaanleg
een hoog kostenplaatje wordt gehangen.
Gaan Europese steden tegenwoordig niet aan hun eigen expansiedrang ten
onder? Is een belangrijke vraag die lokale overheden zichzelf kunnen stellen.
Geplaatst in het breder perspectief wat ten grondslag ligt aan de doelen van
het ‘Sustainable Lifestyle Concept,’ namelijk leven in een evenwichtige samenhang met de natuurlijke omgeving en zorgvuldig gebruik van natuurlijke
bronnen, wegen de voordelen van de steden niet op tegen de nadelen.
Door hoge concentraties mensen samen te pakken in een compacte
versteende omgeving ontstaan maatschappelijk gezien gevoelens van onveiligheid en niet welbevinden die zich makkelijk uiten in overlast, irritatie en
criminaliteit. Er is in de steden nauwelijks privacy meer. Menselijk transport,
energievoorziening en mobiliteit veroorzaken luchtvervuiling. En de
versteende steden warmen sneller op dan dorpen in een natuurlijke groene
omgeving. Hierdoor wordt stadsleven steeds ongezonder. Voedsel moet van
ver komen en de bebouwing en het transport veroorzaken grondvervuiling en
gaan ten koste van vruchtbare landbouwgrond.
Met het oog op de lokale en wereldwijde noodzaak tot het verkleinen van de
ecologische voetafdruk en de noodzaak om het klimaatprobleem aan te
pakken drukt de huidige stedelijke omgeving zwaar op de balans van duurzaamheid, natuur, milieu, ecologie en leefbaarheid!

2 – 4: Kansrijk platteland:
Het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ biedt een nieuw leefmilieu waarbinnen vraag
en aanbod op elkaar worden afgestemd. De grondslag van productie van goederen en het aanbod van diensten is gebaseerd op de existentiële levensbehoeften
en het persoonlijk welbevinden van mondige en betrokken mensen.

Een essentieel onderdeel is de lokale en regionale voedselvoorziening waardoor
korte transportlijnen worden gerealiseerd die bijdragen aan het verminderen van
C02 uitstoot, aan het verlagen van energieverbruik en aan het verminderen van
gebruik van fossiele brandstoffen.

In een zich razendsnel veranderende onzekere wereld ontstaat steeds meer de
behoefte aan de sociale geborgenheid die kleinschalige leefmilieus kunnen
bieden. Door een gezonde en betaalbare woonomgeving te creëren die mensen
niet noodzaakt tot verlies van zichzelf door alleen maar te moeten werken voor de
afbetaling van de hypotheek wordt hun levensgenot vergroot. Worden mensen
vitaler en socialer. Werk wordt weer dienstbaar aan de hele gemeenschap in
plaats van aan de geïsoleerde eenling.
Werk creëren uit eigen initiatief geeft zelfvertrouwen en het werk is afgestemd op
de sociaal geografische situering van het dorp. Een nieuwe levensstijl is het
natuurlijk gevolg.

Wanneer in de nabije toekomst de wereldwijde voedsel transportlijnen wegvallen, door gebrek aan, of het onbetaalbaar worden van fossiele brandstoffen, is er
in dit concept draagvlak gecreëerd binnen dorp en streek om zichzelf van voedsel
te voorzien. Maar ook om zichzelf van energie te blijven voorzien en de transportlijnen voor het regionale handelsnetwerk in stand te kunnen houden. Hierdoor
wordt, met een blik op de wereldproblemen, het gebruik van landbouwgrond
voor biobrandstof voorkomen waardoor een positieve bijdrage wordt geleverd
aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem en het herstellen van het
wereldecosysteem.

Het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ biedt in alle aspecten een kans om een duurzame toekomst en het plezier in een leven op basis van een reële bestaansgrond
te herintroduceren. Geen enkele speler binnen dit concept hoeft zich te verrijken
ten koste van een ander, omdat er genoeg kansen liggen voor iedereen. De
projectontwikkelaar die zowel bouwt, als een deel van het proces begeleidt,
genereert geen irreële winst, zodat een betaalbaar vestigingsklimaat ontstaat
voor alle leefmilieus. Overheden werken samen met de ontwikkelaar om de
betaalbare nieuwe woonenclaves te kunnen realiseren.
Krachtige en energieke woon en werk enclaves die bewust omgaan met energieverbruik, het verminderen van C02 uitstoot en met natuur en milieu worden in de
nabije toekomst steeds aantrekkelijker en verruimen de woon en werk keuze van
bewoners tussen stad en platteland.

2 – 5: De betekenis van duurzaamheid binnen dit concept:
Het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ gaat uit van een vestigingsklimaat gebaseerd
op het zelfstandig verwerven van voedsel, energie, inkomen en levensgeluk
waartoe de streek en de gemeenschappen zelf de mogelijkheden bieden.
Dat wil zeggen dat dit tot in de verre toekomst vergelijkbare kansen biedt. Mits
goed wordt omgegaan met het beheer van natuurlijk bronnen.

Zelfvoorziening in energiebehoefte door gebruik te maken van natuurlijke
bronnen, zoals wind, zon en water, garandeert een duurzame levensstijl. De lokale
en regionale economie afgestemd op basale levensbehoeften van de bevolking
heft de tweedeling tussen arm en rijk en de milieuvervuiling op doordat er geen
behoefte is aan grootschalige industriële overproductie waardoor er geen
onnodig afval wordt geproduceerd.
‘Sustainable Lifestyle’ woongebieden hebben niet alleen de toekomst, ze garanderen een toekomst !

*1) De ecologische voetafdruk
Elke menselijke consumptie kan omgerekend worden in een aardeoppervlakte
die nodig is voor de productie er van. Op deze manier is het mogelijk om een
gemiddelde te benoemen van aardeoppervlakte verbruik voor voedsel en
energieverbruik. Ook de gevolgen van de verschillende levensstijlen van de
totale wereldbevolking zijn op deze manier in kaart te brengen. Als alle
bruikbare ruimte op aarde verdeeld wordt over de consumptiebehoefte van
alle mensen en de natuur voldoende ruimte krijgt om zichzelf te herstellen om
de wereldbevolking van voedsel te kunnen blijven voorzien dan zou elke
wereldbewoner gemiddeld recht hebben op 1,8 hectare oppervlakteverbruik.
(cijfers 2001) Dit wordt ‘het Eerlijk Aarde Aandeel’ genoemd. Dit getal zou lager
uitkomen wanneer men 12% van de productieve aardeoppervlakte voorbehoud aan het behoud van biodiversiteit. Omdat biodiversiteit een essentieel
onderdeel vormt van de voedselkringloop spreekt het belang hiervan voor
zich.
Het ‘living planet report’ opgesteld in 2008 gaat uit van gegevens uit 2005!
Onderstaand overzicht geeft de actuele ecologische voetafdruk per persoon
per werelddeel weer.
De Verenigde Arabische Emiraten
De Verenigde Staten van Amerika
Europa
Afrika
Azië
Afrika

9,5 ha
9,4 ha
4,7 ha
1,6 ha
1,4 ha
0,9 ha

De totale wereldbevolking telt op dit moment 6,79 miljard mensen. De
toekomstprognose is dat de wereldbevolking is verdubbeld in 2050. Een
zorgwekkende prognose wanneer wij ons huidige consumptiegedrag op de
oude voet voort willen zetten. Het inzicht in de ecologische voetafdruk is een
uitnodiging tot gedragsverandering! Het geeft eveneens de urgentie weer om
gedragsverandering nu te faciliteren!
Onderstaande websites bieden meer informatie over de Ecologische voetafdruk en een programma om je persoonlijke ecologische voetafdruk te
berekenen:
www.dekleineaarde.nl/
www.ecolife.be/voetafdruk.asp
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"We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."
Einstein
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Bouwen.
3 – 1: Visie:
Bouwen in harmonie met het omliggende landschap. Uitgaan van de behoeften
en de competenties van huidige, nieuwe en toekomstige bewoners met respect
voor natuur en natuurlijke bronnen. Het procesmatig ontwikkelen van een
aantrekkelijk en levendig zelfvoorziend vestigingsklimaat.

3 – 2: Benutten van leegstand:
Door bestaande dorpen nieuw leven in te blazen, bieden we de oude bewoners
voldoende voorzieningen om er te kunnen blijven wonen. Sloop en uitkoop van
bestaande woningen zijn overbodig. Dit is in hoge mate tijd- en kostenbesparend.
De bestaande dorpskern blijft gehandhaafd en doet recht aan de cultuurhistorie
van de plek. De bestaande woningen worden minimaal energieneutraal en
maximaal energieplus gerenoveerd en dankzij nieuwe hoogwaardige technologie
voorzien van alle comfort waardoor het aantrekkelijk wordt voor bewoners in alle
leeftijdscategorieën uit de regio om zich hier te vestigen. Dankzij het aanbod van
betaalbare en comfortabele woningen voor starters kunnen ook jongeren zich
blijvend vestigen. Door de grote diversiteit aan ondernemingsmogelijkheden en
de bloeiende lokale en regionale economie zijn er voor jongeren voldoende
kansen om in de ‘Sustainable Lifestyle’ woonenclaves een toekomst op te bouwen.

Zo kan afval voedsel worden in een oneindige kringloop van gebruik en hergebruik en wordt de ballast van niet afbreekbaar afval die zwaar op het milieu drukt
ten goede gekeerd.
In het boek ‘Cradle to Cradle ‘dagen Braungart en Mc Donough de zakenwereld uit
om producten intelligenter te ontwerpen en om productieprocessen schoon en
volledig eco-effectief in te richten. Zo kunnen productmaterialen terugkeren in
biologische of technische kringlopen en blijven ze eindeloos herbruikbaar. Het
Cradle to cradle concept staat voor een wereld van dynamiek, van positivisme,
van energie, van respect voor onze planeet en van grenzeloze kansen. Een wereld,
waarin afval voedsel wordt en niets meer verloren gaat. Een boeiende visie om in
het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ als bouwmethode te integreren.

3 – 3: Bouwmethode:
De Cradle to cradle visie *2) kan in dit concept niet ontbreken. Het is een van de
meest innovatieve concepten van de afgelopen jaren ontwikkeld door William Mc
Donough en Michael Braungart. De kerngedachte achter hun visie is ‘afval wordt
voedsel.’ In de natuurlijke voedselkringloop is de moderne mens de enige die
niets aan de kringloop teruggeeft. De moderne mens verstoort de natuurlijke
kringloop wel onder andere door het produceren van grote hoeveelheden niet
afbreekbaar afval.
Om de spiraal van uitputting van natuurlijke voorraden, van verspilling en
vervuiling te doorbreken ontstond het Cradle to cradle idee, van wieg tot wieg.
Cradle to cradle producten zijn gemaakt van veilige en volledig herbruikbare
grondstoffen, waardoor ze zowel biologisch afbreekbaar als recyclebaar zijn.

*2) De Cradle to cradle visie levert weliswaar een geweldige bijdrage aan duurzaamheid in de huidige productieprocessen. De visie gaat echter wel uit van een
Westers marketing model gebaseerd op de huidige consumptie economie. Het
‘Sustainable Lifestyle Concept’ gaat daarentegen uit van een natuurlijke gedragsverandering binnen een duurzame vraag en aanbod gerelateerde economie.
Cradle to cradle en het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ bieden echter genoeg
aanknopingspunten voor een interessante kruisbestuiving.

4. Inspirerende voorbeelden van innovatieve duurzame architectuur.
4 – 1: Het Earthship, het uitzonderlijke in het gewone.
Een boeiend voorbeeld van innovatieve duurzame architectuur is het Earthship
concept, (al) dertig jaar geleden ontwikkeld door de Amerikaanse architect
Michael Reynolds. Zijn uitgangspunt was het opruimen van afval door materialen
te recyclen. Kenmerkend voor het Earthship concept is dan ook het hergebruik
van afvalmaterialen voor de bouw. Oude autobanden worden gevuld met
aangestampt zand waaruit de muren worden opgetrokken. De muren worden
afgewerkt met een leem stuuk laag waardoor vergaan van het rubber duurzaam
wordt voorkomen. Het Earthship, in Nederland Aardehuis genoemd, voorziet in
de eigen energiebehoefte door gebruik van zonne-energie en wind- en waterenergie. Regenwater wordt opgevangen via het dak en in een vergaarcontainer
verzameld. Intern wordt er een pomp- en filterstelsel geïnstalleerd dat in combinatie met de plantenbakken in de serre zorgt voor een efficiënte waterzuivering.
Zelfs fecaliën worden doelmatig omgezet in mest. De bouw van een Earthship is
eenvoudig vanwege de gehanteerde low-tech bouwmethode, de bouwkosten
zijn laag en de vormgeving nodigt uit tot speelsheid en creativiteit. Het Earthship
is autarkisch en onafhankelijk van nutsbedrijven.
Het Earthship concept werd getest aan de hand van de Green Calc methode door
het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). De milieubelasting van een Earthship is 90% lager dan dat van een traditionele woning. Het
gebouw maakt optimaal gebruik van thermische massa, waardoor de binnentemperatuur gestabiliseerd wordt. Het hele jaar door schommelt de gemiddelde
binnentemperatuur rond 17 ∞C zonder bij te verwarmen of te koelen.
Meer informatie over Eartships op:
http://earthship.net/
www.owaze.com/
www.earthshipbelgium.be/nieuws.html

Interieur detail

Earthship in Taos New Mexico

Earthship in Schotland UK

Earthship Brighton UK

4 – 2: Inspirerende duurzame architectuur in het Spaanse landschap
De foto’s van ‘Casa Riera’ uit 1986 tonen een tijdloos huis dat volkomen opgaat in
het omliggende landschap en is ontworpen door het Spaanse architectenbureau
Estudio BC architects.
De duurzame ontwerpen van architectenbureau Estudio BC architects in Spanje
maken eveneens gebruik van thermische massa. Waar het Earthship concept
gebruik maakt van een heel specifieke en uitzonderlijke vormgeving gaan de
gebouwen van Estudio BC architects als het ware op in het omliggende
landschap.
Hun architectonische visie is gebaseerd op integrale architectuur met respect
voor natuur en natuurlijke bronnen waardoor een plezierig en comfortabel
leefklimaat wordt gecreëerd zowel in het interieur als in het omliggend
landschap. De ontwerpen zijn zodanig gesitueerd dat er optimaal kan worden
genoten van het uitzicht en dat de lichtval optimaal wordt benut. De situering is
zodanig dat extreme hitte wordt voorkomen. Wat binnen het Spaanse zonrijke
landschap een specifieke noodzaak is.
Elementen als hergebruik van water en groene daken met beplanting zijn geïntegreerd in het ontwerp. Energieverbruik verminderen en de gebouwen met het
landschap laten harmoniseren staan centraal.
De kracht van de ontwerpen van Estudio BC architects ligt in de eenvoud! De
gebouwen zijn primair tijdloos en een respons op de locale tradities en de
topografie van het landschap in plaats van modeconform.
Meer inspirerende voorbeelden van Estudio BC architects zijn te vinden op hun
website:
www.bcarquitectos.com/eng/proyect.asp

4 – 3: Tree houses in het Engelse boslandschap
Een bijzonder landschapselement in de bosrijke omgeving van het Engelse
landschap zijn de Tree houses ontworpen door Blue forest architecten. De houten
huizen worden in of tussen de bomen gebouwd. Ze kunnen worden gebruikt als
woonhuis, vakantiehuisje, als werkplek maar ook als kinderspeelplek. De huizen
nemen geen grondruimte in beslag en tasten tegelijkertijd de gebruikte bomen
niet aan!
In de soms sprookjesachtige ontwerpen van Blue forest architects is de Engelse
cultuur terug te vinden. Oude Engelse sagen en legenden zoals de legende van
koning Arthur en zijn ronde tafel ridders die alle toenmalige stammen verenigde
binnen een nieuwe bestuurscultuur. De tovenaar Merlijn staat in de legende
symbool voor de overgang tussen de oude en de nieuwe cultuur. De ontwerpen
laten zich soms makkelijk met de oude verhalen associëren. Op de foto links een
boomhuis dat gebruikt wordt als kantoor aan huis. Onderstaand een interieurvoorbeeld.
Meer inspirerende voorbeelden en informatie over toepassingen en werkwijze
zijn te vinden op de website: http://blueforest.com/
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5. Werkvelden.
Het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ onderscheidt zich van andere bouwprojecten doordat het een duurzame levensstijl wil faciliteren en implementeren. Om die reden zijn een aantal werkvelden geformuleerd die de ontwikkelaar meeneemt in het project. In dit hoofdstuk zijn deze werkvelden kort
geformuleerd.
5 – 1: Kleinschalige economie: *3)
De belangrijkste kernwaarde van een kleinschalige economie is dat er
geen ophoping ontstaat van geld en goederen die de roulatie stagneren.
Geld heeft alleen waarde voor de economie als ruilmiddel om producten
en diensten te kunnen uitwisselen. Overproductie veroorzaakt inflatie dus
vraag en aanbod moeten op elkaar worden afgestemd. Dit is de sleutel tot
een evenwichtige welvaart.
5 – 2: Regionale handelsonderneming en de regionale munteenheid:
Het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ wil in haar onderneming alternatieven
introduceren voor wereldproblemen door gedragsverandering te faciliteren op lokaal niveau. Omdat zij er vanuit gaat dat persoonlijke bewustwording bijdraagt aan het grote geheel. De nieuwe levensstijl zal op termijn
leiden tot verantwoord burgerschap. Mondige en betrokken mensen.
Hierin ligt een geweldige uitdaging voor overheden om door het daadwerkelijk faciliteren van een nieuwe levensstijl concreet bij te dragen aan
gedragsverandering en actief mee te werken aan de realisatie van ‘Sustainable Lifestyle’ woon en werk projecten.
Het kopen van een woning bevordert betrokkenheid bij de leefomgeving.
Om dit mogelijk te maken voor alle sociale klassen en beroepsmilieus is
een nieuw banksysteem een uitgelezen kans. De hypotheken worden
renteloos verstrekt.
De nieuwe eigenaars lossen de lening in maandelijkse bedragen af en
betalen de banken een commissie voor hun diensten. Op deze manier
verkrijgen de eigenaars direct een gezond evenwicht tussen eigendom en
uitstaande schuld, zodat gedwongen verkoop van woningen niet meer
voor hoeft te komen.

Renteloze leningen kunnen ook worden verstrekt aan zelfstandig ondernemers in de regio op basis van dezelfde condities waarbij de bank een
extra percentage in de winst geniet zodat het fonds kan groeien.
Het wordt een bijzondere uitdaging om met behulp van diverse organisaties en ondernemers die al succesvol werken met lokale en regionale
economie een nieuw banksysteem te creëren in toekomstige ‘Sustainable
Lifestyle” woonenclaves.
Door dit nieuwe geldsysteem bij het Sustainable Lifestyle Concept’ te
betrekken kan worden geëxperimenteerd op kleine schaal met een
nieuwe duurzame economie die wereldwijd als voorbeeldproject kan
dienen.
Enkele voorbeelden van duurzame geldstromen:
- In Nederland is een regionale munteenheid succesvol geïntroduceerd in
Gelderland. De munteenheid heet de Gelre en is inwisselbaar voor de
Euro. Voor meer informatie over dit regionale handelsnetwerk:
www.gelre-handelsnetwerken.nl
- Een mooi voorbeeld van een duurzame bank in Zweden die renteloze
leningen verstrekt is de JAK bank, voor informatie kijkt u op:
http://en.wikipedia.org/wiki/JAK_members_bank
- Ook Islamitische banken bankieren renteloos. Engeland buigt zich actief
over de toepassing van dit model om de eigen economie te verduurzamen. Voor een achtergrondartikel kijkt u op:
www.wijblijvenhier.nl/archives/1129-Islamitisch-bankierenKans-of-Bedreiging.html
5 – 3: Nieuwe werkgelegenheid:
In hoofdstuk 1‘Doelen en vooruitzichten’ worden een aantal voorbeelden
genoemd die betrekking hebben op het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Hieronder een aantal uitwerkingen in het kort.
‘Sustainable Lifestyle’ gaat het project ontwikkelen samen met lokale en
regionale ondernemers, bouwbedrijven en vaklieden.

Maakt waar mogelijk gebruik van bouwmateriaal uit de omgeving en de regio
zodat al bij aanvang van het project nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd en
de lokale en regionale economie een impuls krijgt. Deze werkgelegenheid is
eindig en zorgt niet voor een duurzame inkomstenbron. De groei van het dorp
creëert wel nieuwe werkgelegenheid op het gebied van onderhoud, hovenierswerk en dergelijke.
Door de aanleg van hoogwaardige ICT- verbindingen wordt het mogelijk
gemaakt om van huis uit te werken. Voor die mensen die kiezen voor het aangename vestigingsklimaat van landelijk wonen en elders willen werken een noodzakelijkheid.
Aan de start van het ‘Sustainable Lifestyle concept’ gaat een zorgvuldig onderzoek
vooraf naar werkgelegenheidsmogelijkheden. Een belangrijk onderdeel daarvan
is het in kaart brengen van bestaande werkgelegenheid in de regio. Door vraag en
aanbod te coördineren en afspraken te maken met verschillende werkgevers die
seizoensgebonden banen aanbieden kunnen tijdelijke contracten op elkaar
aansluiten zodat zowel voor werknemers als werkgevers continuïteit wordt
gegarandeerd.
Het is een grote uitdaging om naar innovatieve mogelijkheden te zoeken voor
emissievrij vervoer, transport en mobiliteit. Simpel gezegd lijkt het niet wenselijk
om de nieuwe dorpen vol te hebben staan met auto’s. Gezond wonen vraagt om
gezonde lucht, vrije leefruimte en vrij uitzicht!
Parkeren aan de rand van het dorp en een flexibel openbaar vervoer dat bewoners vanuit het dorp op een schone manier naar hun auto’s of omliggend openbaar vervoer transporteert vraagt om een nieuw lokaal vervoersbedrijf. Ook hier
liggen kansen voor plaatselijke ondernemers.

5 – 4: Verlagen van energieverbruik en woonlasten:
‘Sustainable Life dorpen’ voorzien zelf in hun energievoorziening, waar mogelijk in
hun watertoevoer, waterzuivering en afvalverwerking. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van moderne technologieën en natuurlijke energiebronnen zoals
zonnewarmte, aardwarmte en wind- en waterenergie. Dit betekent dat de
woonlasten op dat gebied laag tot nihil zijn. De mogelijkheid bestaat dat ‘Sustainable Life dorpen’ meer energie produceren dan nodig is. Het overschot kan
worden teruggeleverd aan het energienetwerk en zorgt voor nieuwe inkomsten.
De woningen worden tegen een zo laag mogelijke prijs aangeboden, omdat
materiaal uit de nabije omgeving komt en de projectontwikkelaar vanuit haar
sociaal duurzame visie een reëel winstoogmerk hanteert.

5 – 5: Duurzame land en tuinbouw en gezonde voeding:
Aan ‘Sustainable Lifestyle’ woonenclaves zijn ecologische land- en tuinbouwbedrijven verbonden.
Gezonde voeding en het gezond maken van de aarde gaan hand in hand met
ecologische en biologische landbouwmethoden. Ecologische en biologische
landbouw houdt de grond vitaal, kunstmest put de grond uit. De smaak en
kwaliteit van voeding die op organische manier is verbouwd zijn kwalitatief
hoger dan van de traditionele landbouw. Dit is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.
Het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ betrekt nadrukkelijk de lokale voedselvoorziening bij het project. En ziet het als een belangrijk werkveld om gronden te
verwerven en opstallen te realiseren die het boeren en tuinbouwbedrijven
mogelijk maken om zich in de nieuwe dorpen te kunnen vestigen. Een belangrijk doel is dan ook om tot een coöperatieve afspraak met dorpsbewoners te
komen zodat aanbod en afname niet alleen kunnen worden afgestemd maar
ook wederzijds kunnen worden gegarandeerd.
Dit biedt nieuwe kansen op werkgelegenheid. Voor de boeren, voor ambachtslieden die de producten verwerken, winkels die ze verkopen en restaurants die
streekproducten op de menukaart hebben staan.
Omdat de dorpsbewoners lage woonlasten hebben, kunnen zij meer geld
uitgeven aan ‘eerlijk’ vlees en kunnen ook kleinschalige veeteeltbedrijven een
zelfstandig inkomen genereren.
Door de kleinschaligheid van deze vorm van veeteelt hoeven geen mestoverschotten te ontstaan. Het komt ook ten goede aan het welzijn van de dieren
die een goede verzorging krijgen, voldoende leefruimte en hoogwaardige
voeding.
Korte transportlijnen zorgen ervoor dat groenten, fruit, vlees en zuivelproducten, vers en smakelijk bij de consument wordt afgeleverd. Overbodig dierenleed is hierdoor van de baan en er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan
energie en brandstof besparing en het verminderen van C02-uitstoot.
Ambachtelijk bereide producten kunnen een nieuwe markt openen en bieden
kansen op nieuw werk. De ecologische en biologische landbouw, tuinbouw en
veeteelt leveren hoogwaardige en smakelijke producten, waarmee plaatselijke
restaurants en delicatessenwinkels zich lokaal en in de regio kunnen profileren.

Nieuwe land- en tuinbouwmethoden zijn de moeite waard om te implementeren. De Perma-cultuur methode biedt boeiende nieuwe kansen zoals het
combineren van tuinbouw en ecologisch landschapsbeheer en bostuinbouw
met behoud van het oorspronkelijke boslandschap.
Meer informatie over Permacultuur in Nederland op:
www.permacultuurnederland.org/
Interessant om te zien is de Engelse BBC documentaire uit februari 2009 over
de omschakeling van een ‘reguliere’ boerderij in Devon naar een low-energy
perma-cultuur boerderij. ‘A farm for the future’ is verkrijgbaar bij ‘Trans Moves’
via de website: www.transitiontowns.nl

5 – 6: Ecologisch landschapsbeheer:
Bouwen, hoe duurzaam en kleinschalig ook, beïnvloedt de ecologie van een
landschap. Bebouwde grond, voor huizen, straten, infrastructuur en mobiliteit,
winkels, fabrieken, en dergelijke wegen mee in het ‘Eerlijk Aardeaandeel’ van
de ecologische voetafdruk. (zie *1) De moderne stedelijke omgeving biedt een
goed voorbeeld van een te hoge concentratie menselijke vestigingen op
voedselproductieve grond. Het gebruik van bouwgrond, de ligging van
woningen en de inrichting van de dorpsnatuur worden in de ontwerpstudie
weloverwogen afgestemd op de ecologische infrastructuur en de ecologische
verbindingen met het omliggende landschap.
Ecologisch landschapsbeheer is een nieuwe branche die zich kan ontwikkelen
in ‘Sustainable Lifestyle’ dorpen.

5 – 7: Mobiliteit:
Bij het uitwerken van dit projectidee tot een ontwerpstudie wordt met deskundigen gezocht naar innovatieve oplossingen voor duurzaam transport en
mobiliteit in en rondom de ‘Sustainable Lifestyle’ dorpen.

5 – 8: Impulsen voor een duurzaam sociaal maatschappelijk leefklimaat:
Een van de grootste uitdagingen van onze tijd is het terugvinden van een gevoel
van zingeving. Overheden voelen zich tegenwoordig gedwongen om steeds
dieper in te grijpen in het persoonlijk functioneren van mensen omdat duidelijk
wordt dat grote delen van de bevolking niet meer van binnen uit beleven wat
waardevol is in het leven. Hierdoor is een onrustig en onveilig sociaal maatschappelijk leefklimaat ontstaan. De grote bevolkingsdichtheid, het gebrek aan contact
met de natuur en de grootschaligheid van de steden versterken onvrede, onrust
en onveiligheid en nodigen mensen eerder uit om zich terug te trekken uit het
maatschappelijk leven dan er zich in te begeven.

afgestemd op de bestaande behoeften in diverse landen. Bewonersparticipatie
creëert in dit opzicht zowel de kansen als de mogelijkheden en slaat een brug
naar plaatselijke en regionale overheden.

Het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ gaat uit van een direct contact van de mensen
met de natuur en inherent hieraan, met de bronnen van het bestaan. Iedereen in
het ‘Sustainable Life’ dorp is nauw betrokken bij de waarde van voedselproductie
en van de kleinschalige economie in haar geheel. De kracht van een zelfvoorzienende gemeenschap draagt in z’n geheel bij aan het creëren van een aangename
en dynamische leefomgeving.
De kleinschaligheid garandeert een leefomgeving waar mensen weer grip op
hebben. De natuurlijke omgeving biedt uitgelezen educatieve en recreatieve
mogelijkheden voor zowel volwassenen als kinderen. Het biedt de kans aan
bewoners om wat meer onthaast te leven, dicht bij huis te werken en in de nabije
omgeving te recreëren. Op het gebied van welzijn, educatie en recreatie liggen
voor ondernemers uitgelezen kansen binnen het ‘Sustainable Lifestyle Concept’.

5 – 9: Bottom up benadering, het belang van bewonersparticipatie:
Bewonersparticipatie is een essentieel werkveld. De duurzaamheidsfactor die in
het hele projectidee centraal staat gaat uit van een aanbod afgestemd op de
vraag. Bewonersparticipatie is om die reden onmisbaar om een doelmatige
ontwerpstudie te kunnen maken. Bovendien, een dorp kun je bouwen, maar een
levensstijl ontstaat door de hoofden, harten en handen van huidige en toekomstige bewoners. Draagvlak creëren door middel van bewonersparticipatie is
daarom van groot belang.
Het ‘Sustainable Lifestyle Concept’ als voorbeeldproject, is internationaal georiënteerd. Het leggen van contacten in diverse landen met belangenorganisaties en
actieve bewoners en bewonersgroepen, waarbij onze doelstellingen en ideeën
aansluiting vinden, is een vereiste om tot een internationaal aanbod te komen

Participeren is evenwicht creëren.
De basis voor duurzame gedragsverandering!
*3) Binnen het bestek van dit projectidee is het niet mogelijk om uitgebreid in te
gaan op de grote diversiteit aan plaatselijke ondernemingskansen die zich
voordoen in ‘Sustainable Lifestyle’ woonenclaves. Vandaar dat in de tekst wel
enkele ondernemingskansen worden gesignaleerd ter inspiratie, maar dit
betekent niet dat er geen andere kansen op andere gebieden liggen. Te denken
valt aan welzijn en zorg, onderwijs en kinderopvang, toerisme en amusement,
kunst en theater e.d.

De tijd voor pessimisme is voorbij!

