
Ekosofia Nieuwsbrief februari 2011 

“Als je van de natuur houdt, blijf dan in de stad wonen.” 

Marc Callewaert, Vlaams criticus en schrijver. 

 

Voorwoord 

Met veel plezier geven we je het laatste nieuws over project Ekosofia. Een 
toegankelijke terug- en vooruitblik op de bewegingen die gemaakt worden, je krijgt de 
nieuwe agenda, een deelnemer van de Projectgroep stelt zich voor en je wordt 
uitgenodigd voor de Green Screen op 11 februari en het Open Huis op 20 maart en 
ook nog eens voor een leembouw workshop in Zeeland... 

 

 

 

 

 

 

 Trappenhuis Rene Dalmeijer op IJburg   Gevonden in de slootkant. 

Het jaar is productief begonnen met een aantal bijzondere bijeenkomsten die een 
groeiend aantal deelnemers kende. Een bruisvat van een Naturatorium in de eerste 
week, veel nieuwe gezichten op de Green Screen en Expeditie en positieve reacties 
op het concept. Goed nieuws is ook dat de moedersite ekosofia.org weer ververst en 
aangepast is aan de ontwikkelingen en inzichten van het afgelopen jaar!  

Patrick van Uffelen 

 

Gemeenschap  

In april 2009 is de projectgroep Amsterdam ontstaan en inmiddels vormen we met bijna 50 
aspirant bewoners, ondernemers en vrijwilligers een dynamische groeiende gemeenschap. 
De kerngroep van om en nabij de 20 mensen werkt actief aan een gezamenlijk Plan van 
Aanpak om voor 300-500 huishoudens en 100-200 ondernemingen biologisch gebouwde 
woon- en werkruimte te creëren. We willen wonen in een natuurrijke, eetbare omgeving met 
een sociaal, betrokken en goed buurtgevoel… Individuen en gezinnen, lokale groene 
bedrijven en organisaties met interesse in het plan (als actief of passief aspirant-bewoner 
en/of als ondernemer) zijn van harte welkom om mee te bouwen aan deze zelfvoorzienende 
wijk in de directe omgeving van de stad. Kijk voor meer informatie bij ‘Deelname’. 



Even voorstellen 

In iedere nieuwsbrief stellen we een van de toekomstige 
buren voor. Deze keer Trudy van Oostrum , actief aspirant 
onderneemster. 

Hoe heb je Ekosofia ontdekt?  

Patrick heeft mij en mijn man Wouter op een gegeven moment 
uitgenodigd voor een informatiemiddag over Ekosofia. 
  
Wat zijn je achtergronden en beroep? 

Ik kan terugkijken op een heel rijk leven. Ik heb een korte jeugd gehad, met zeer 
inspirerende ouders. Ik heb ervaren dat de dingen die je leert op een manier die valt buiten 
de norm (ons onderwijs) voor mij het meest waardevol zijn geweest. En dat de keuzes die je 
als kind maakt dicht bij het authentieke pad komen dat je als ‘volwassene’ graag wil lopen.  
Ik heb 10 jaar in de gezondheidszorg gewerkt en 10 jaar in de detailhandel. Met Wouter 
bouwde ik een toko op met zo’n 40 bijzondere mensen op de loonlijst. In 1996 kwam mijn 
grote carrière switch en ben ik mij gaan toeleggen op het ontrafelen van het ontwerpprincipe 
van mensen. Mijn leermeester was een boeddhist. Mijn commitment is ‘Leef het leven waar 
je van houdt, authentiek en zonder concessies’. Nu ben ik personal assistant, wat betekent 
dat ik met iemand meeloop in een persoonlijk of zakelijk traject om authentieke doelen te 
realiseren door het handelen in dag tot dag issues. 
 
Hoe ziet jouw droomhuis en/of onderneming in Ekosofia eruit?  

Ik blijf waarschijnlijk wonen waar ik nu woon en wil vooral ondernemen in Ekosofia. Concreet 
zou ik graag twee dingen willen realiseren: in de eerste plaats een grote ruimte waar mensen 
zich kunnen verwarmen, koesteren en iets kunnen oppikken. En, wat al heel lang in mijn 
hoofd speelt: een groot huis waar mensen terecht kunnen die even tussen wal en schip 
gevallen zijn. Ik denk vaak aan kinderen van ouders die verongelukt zijn, maar er zijn zat 
mensen die gewoon even pech hebben en opvang nodig hebben. 
 
Wat wil je nu en later aan onze gemeenschap bijdragen? 
  
Mijn inspiratie, creativiteit en ondernemersgeest. Wat mij heel erg inspireert is dat er zoveel 
te doen is op het Landgoed dat iedereen zijn of haar handen kan laten wapperen, waardoor 
er een heel mooi proces op gang komt. Een overvloed aan kwalitatieve educatie, veel liefde, 
veel compassie en toch met mijn Rotterdamse mentaliteit : ‘Niet praten, maar poetsen.’ 
 
Waar gaat je hart sneller van kloppen? 

Ik vind het heel fijn als ik de juiste mensen en middelen bij elkaar kan vinden en brengen om 
datgene te kunnen realiseren wat in de Harten leeft van de mensen die ik ont-moet.  
 
Is er nog iets wat je hier kwijt zou willen? 

Ekosofia is voor mij een avontuur, een proces en een uitdaging. Voor mij is het ongeveer 
hetzelfde als een peperdure bedrijfstraining of een traject persoonlijke ontwikkeling... Ik heb 
er heel wat gegeven, haha. Wat mij betreft is het niet alleen de woonvorm van de 21ste 
eeuw, maar ook het onderwijs van de 21ste eeuw. Dat spreekt mij bijzonder aan.  
 
Ode aan Patrick en aan iedereen die doet wat er gedaan dient te worden.  



Talking Stick 

Tijdens het Naturatorium gebruiken we in de openingscirkel het idee van de Talking Stick om 
op elkaar af te stemmen. Iedereen krijgt de kans en de aandacht van de groep om in een 
paar woorden zijn/haar intentie voor wat betreft ons gezamenlijk plan voor een natuurrijke 
leefomgeving te delen. Zonder een dialoog te openen en met in gedachte het algemeen 
belang. In iedere nieuwsbrief krijgt op deze plaats een ander de vrije ruimte om iets te delen. 

Michel Kegels: "Ik heb geleerd dat conflicten mijden, conflicten nooit oplost, 
maar juist door ze te laten floreren tot nieuw begrip kunnen leiden....  

en ik geef het stokje graag door aan Trudy." 

 

Expeditie  

Elk 2e weekend van de maand organiseren we met de (aspirant)leden van de projectgroep 
een excursie naar een voorbeeldproject. Zo doen we inspiratie op voor persoonlijke en 
gemeenschappelijke plannen en krijgen we een beeld van vormen en functies in Ekosofia.  

Op 22 januari hebben we een Strobouw Expeditie georganiseerd 
naar een paar ecologische woningen die met stro, hout en leem zijn 
gebouwd. De rondleiding door Dave Lambrechts en Rene Dalmeijer 
sloot perfect aan op de presentatie die Michel Post de week ervoor 
had gegeven op de Green Screen. In twee groepen van ongeveer 
15 mensen hebben we in de twee door Strobouw Nederland en 
Tuvalu Strobouw gebouwde woningen een rondleiding gekregen 
van 45 minuten. Het was een geweldige en uitvoerige toelichting op 
onder meer het bouwproces, de materialen, de isolatiewaarden, verwarming en 
ventilatie. Meer informatie: http://tuvalustrobouw.nl/home.html. En kijk op de blog van 
Patrick voor nog meer foto’s: http://degroenegeus.wordpress.com/. 

Extra Expeditie op 12 en 13 februari 2011 

Tijdens de strobouw excursie heeft Dave Lambrechts verteld over een 
leemworkparty die in het Zeelandse wordt gehouden. Hier zijn toelichting:  
 
“Tijdens de workshop wordt er vooral gewerkt aan het lemen van een geluidsstudio. Het is 
dus geen workshop met het accent op kennisoverdracht door presentaties. Instructie beperkt 
zich tot aanwijzingen tijdens het werk. Het accent ligt op "leren door doen". De 
omstandigheden zullen zeker aangenaam zijn: prettige temperatuur om lekker te werken, en 
natuurlijk weer rijkelijk spijs en drank (biologisch) zoals je van ons gewend bent. Nachtverblijf 
heeft nog steeds een Spartaans karakter (koud bouwwater & buitentoilet), je bent zeker 
welkom en je wordt verwend met warm versterkend ontbijt. De bijdrage is €30,- voor het hele 
weekend. Bereikbaarheid met het openbaarvervoer is slecht. Dus dat wordt meerijden met 
anderen of zelf regelen natuurlijk. Opgeven kan bij: heleen@grimberg.nl (de opdrachtgever 
en toekomstige bewoonster van het project).” 
 
Kortom een mooie kans voor een extra excursie deze maand… 



Green Screen  

Iedere 2e vrijdag van de maand organiseert Ekosofia in samenwerking met de Hub 
Amsterdam een groene thema-avond. De formule: een inspirerende spreker die ongeveer 20 
minuten het woord krijgt, we tonen een relevante film over het thema en hebben tot slot een 
discussie. Eerdere thema’s: permacultuur, eco-villages in Europa en het Groene Monster.  

Op 14 januari was Michel Post -voorzitter van Strobouw Nederland en architect- de 
gastspreker, met een opwekkende presentatie over de (on)mogelijkheden met 
strobouw in Nederland. Helaas werkte de techniek niet direct mee, maar dankzij Cyril 
hebben we de film First Earth van David Sheen gelukkig wel helemaal kunnen zien.  

Tijdens de Green Screen op 11 februari is het thema 
biotecture en screenen we de film Garbage Warrior over 
het proces van Earthship pionier Michael Reynolds.  

 

De discussie begint met de vraag: “Hoeveel regulering hebben we nodig om een 
ecologische woning te bouwen?”. 

Inloop vanaf 19.00 u, aanvang 19.30 u in de Hub, Westerstraat 187. Minimale bijdrage € 5.  

De dvd A New We (over 10 EU eco-villages) is via ons te koop voor € 24,90 ex. porto. 

 

Open Huis 

Weleens gedroomd van een zelfgebouwde natuurlijke woning en onderneming of 
atelier in een ecodorp in de buurt van de stad? De eerstvolgende informatie middag is op 
20 maart 2011 in The Hub Amsterdam. We nodigen mensen uit die samen een 
zelfvoorzienende wijk willen bouwen en daar in willen wonen en/of een eigen 
(horeca)onderneming, studio, werkplaats, praktijk willen beginnen. We werken aan een 
gemeenschap (géén eco-commune!) die wel eens van internationale waarde kan worden 
door een schitterende demonstratie van uiteenlopende bestaande 
en effectieve sociaal en technisch natuurlijke oplossingen. Op de 
20e wordt het project toegelicht. Gevolgd door een presentatie 
van een gastspreker, een mini Green Screen, een World Café en 
ruimte om te netwerken. Ons Open Huis is uw Groene Hub! Lees 
meer over het programma in de komende nieuwsbrief… 



Naturatorium 

Op de 1e zondag van de maand organiseren we dit ‘Urban Transition Lab’ waarin we 
aspirant bewoners en ondernemers uitnodigen om samen te werken aan de manifestatie van 
het plan. Op deze plaats een extract of mooi resultaat van het Naturatorium begin januari:  

Op 9 januari mochten we Damaris en Liza in de 
projectgroep verwelkomen.  

We hebben een locatiegebied toegevoegd aan de lijst van 
15 die we al gaan beoordelen en we hebben een volgend 
stapje gemaakt voor het ontwerpen van onze natuurlijke 
droomwoningen.  

Patrick gaf een korte presentatie van een aantal van zijn 
eerste ontwerpen, rechts een ‘geodesic dome’ van hout en 
baksteen: 

 

 

Deelname 

Iedereen met serieuze en enthousiaste belangstelling voor deelname aan het project 
is van harte welkom. Om het instromen in de projectgroep te vergemakkelijken 
vragen we je eerst de website te bestuderen en regelmatig deel te nemen aan een 
excursie, een Green Screen avond en/of een Open Huis. De financiële 
gemeenschapsbijdrage voor 2011 is slechts €100, voor zowel actieve als passieve 
aspirant bewoners en ondernemers.  

Aanmelden voor de nieuwsbrief of het Open Huis op 20 maart kan bij Jevgenia 
Lodewijks via amsterdam@ekosofia.org. Voor de Green Screen is aanmelden niet 
nodig. 

 

Ekosofia op internet   &  Bronnen van inspiratie: 

www.ekosofia.org (is weer up2date!)  http://www.strobouw.nl/ 

www.forum.ekosofia.org      http://www.orioarchitecten.nl/ 

http://www.youtube.com/EkosofiaTVNL  http://earthship.com/ 

http://www.mindz.com/plazas/Ekosofia_Global_ http://www.permacultuurnederland.org/ 

http://ekosofia.hyves.nl/     http://www.timefoundation.com/ 

http://twitter.com/Ekosofia   http://amsterdam.the-hub.net/public/index.html 



Voortgang Projectgroep Ekosofia Amsterdam 

Ekosofia Amsterdam groeit als kool, en dat is in deze fase ook hard nodig. Met dank 
aan de inzet van steeds meer actieve participanten én het toenemende aantal 
belangstellenden die ons ondersteunen met hun kennis en enthousiasme. Geheel in 
stijl was onze eerste excursie van dit jaar, naar IJburg, bijzonder inspirerend en 
hoopgevend. Veel nieuwe gezichten en een voelbare energie gericht op onderlinge 
uitwisseling. Die uitwisseling willen wij in de loop van dit jaar volop gaan uitbouwen 
en concretiseren. Zo gaan we van het Naturatorium een heus kennislab maken waar 
we onze individuele en gemeenschappelijke plannen tot in detail kunnen uitwerken, 
ondermeer door deskundigen uit te nodigen die feedback geven op de plannen. 
Gaandeweg groeit op deze manier de kennis om onze dromen over natuurlijk 
zelfvoorzienend leven te kunnen en durven verwezenlijken. 

In de woorden van Bill Mollison: "Though the problems that face the world are 
increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple." 
 
Jevgenia Lodewijks 

 

Nawoord  

Om ons online netwerk te vergroten en de onderlinge uitwisseling te bevorderen 
nodigen we alle deelnemers en lezers van de Ekosofia nieuwsbrief van harte uit om: 

Van ons via Twitter een herinnering te krijgen aan en een hele korte terugblik op met 
name de Green Screen en de Expeditie. Om lid te worden van ons Forum om zo in 
contact te kunnen komen met leden van de bewonersgroep (aanmelden kan via 
amsterdam@ekosofia.org). Om -zeker als je al lid bent van YouTube- je ook te 
abonneren op YouTube Ekosofia TV NL (hier kan je de Green Screen video’s nog 
een keer of  alsnog bekijken) en/of op het Engelstalige YouTube kanaal Ekosofia TV 
(hier is via de afspeellijsten en links naar andere interessante kanalen nog veel meer 
videomateriaal te vinden), en om ons tips te geven voor relevante video’s waarmee 
we graag de bestaande afspeellijsten laten groeien. Op LinkedIn nodigen we 
professionals uit om lid te worden van de Ekosofia Groep en mee te denken en doen. 

Tot slot dan nog dit goede groene nieuws:  

Aspirant bewoner Jan-Willem kwam met de tip dat gemeente Haarlem een 
ideeënbus heeft geopend voor herinrichting van het gebied rondom de voormalige 
Stadskweektuin. We hebben samen de Ekosofia visie vertaald in een plan voor een 
eco-themapark op die locatie en inmiddels het idee namens de stichting ingediend, in 
de hoop kans te maken om gesprekspartner te worden. Meer informatie en de PDF  
vind je op: http://ecoliteracy.mededeler.nl/?q=node/1308. Weer een zaadje geplant! 

Patrick van Uffelen 



Agenda 

Zie hier wanneer je kennis kan komen maken met het concept en met (een deel van) 
de mensen die het dragen. In februari ben je welkom op de volgende events:  

Bijeenkomst Datum Locatie Meer informatie… Open voor: 

Naturatorium 6-2 Hub 
Amsterdam  

amsterdam@ekosofia.org alleen leden 
projectgroep 

Green Screen 11-2 Hub 
Amsterdam  

http://amsterdam.the-
hub.net/public/index.html 

 

Hub-
members, 
leden  
projectgroep, 
aspirant-leden 
en vrienden 
van Ekosofia. 

Expeditie 
Locaties  

19-2 Amsterdam 
en 
omgeving 

Tijd en locatie volgt z.s.m. per email, graag 
bij Jevgenia aanmelden. 

deze maand 
alleen leden 
projectgroep, 
aspirant-leden 
en vrienden 
van Ekosofia. 

7 Days of 
Inspiration 

28-2 
t/m 6-3 

landelijk http://www.7di.nl/  “Heb jij nog een goed idee 
om met de Ekosofia cirkel iets moois te doen?” 

publiek 

Open Huis 20-3 Hub 
Amsterdam 

…in de volgende nieuwsbrief… publiek 

Ekosofia activiteiten zijn weergegeven in groen, activiteiten georganiseerd door leden van de projectgroep in rood. 
Overige uitgaanstips, cursussen, symposia, workshops, conferenties en activiteiten in blauw. 

 

Stichting Ekosofia 
Het hoofddoel van de stichting: het ontwikkelen van biologisch gebouwde en natuurrijke 
leefomgevingen, het delen van kennis met natuurlijke leefgemeenschappen in het algemeen 
en Ekosofia projecten in het bijzonder. Verder beheert en evolueert de stichting het concept 
en geeft er bekendheid aan. 

Help een klein goed doel op weg. Iedere bijdrage hoe bescheiden ook is 
welkom op Triodos bankrekening 19.83.95.906 ten name van Stichting 

Ekosofia o.v.v. donatie. Hartelijk dank! \o/ 
Disclaimer Inner & Open Source: Het transitiemodel Ekosofia is open source, wat geldt voor alle informatie die 
op www.ekosofia.org, via Mindz, Twitter en deze externe nieuwsbrief publiekelijk wordt gedeeld. Kijk voor meer 
informatie over de Creative Commons licentie en de auteursrechten op: http://ekosofia.org/opensource.htm. 

Stichting Ekosofia en Projectgroep Ekosofia respecteren het recht op privacy en de bescherming van persoonlijke 
gegevens. Help mee om spam te voorkomen door mail zo veel mogelijk “bcc” te versturen. 


