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"We moeten weer in staat zijn - door de bundeling van alle krachten 
binnen ekologische systemen - de kultuur in de toekomst beter te laten 
funktioneren. Onze woonruimte en woonomgeving moeten het produkt 
zijn van de kreatieve potentie van hen die haar gebruiken. Er moet op 
korte termijn iets gedaan worden, wil de aarde leefbaar blijven. Wij kunnen daar iets 
aan doen.” Louis Le Roy in ‘Uilenspiegeltjes’ (1984) 

 

Voorwoord 
Het levenswerk van Le Roy vormt een 
belangrijke inspiratiebron voor Ekosofia. Op 15 
juli 2012 is de man overleden. Zie het 
condoleanceregister en meer informatie over de 
jaarlijkse Le Roy dag (31-10) op 
http://www.timefoundation.com/nl/ en beelden 
van de ecokathedraal in Mildam op 
http://www.ecokathedraal.nl/. Bezoeken = beter! 

De laatste nieuwsbrief is alweer van dit voorjaar, maar we pakken hierbij de groene 
draad weer op. In deze nieuwsbrief onder meer een aankondiging van het 
Naturatorium en de Green Screen en antwoord op een vaak gestelde vraag. Op het 
moment dat we de zomerstop wilden ingaan zijn we benaderd voor een artikel* in het 
Parool! *http://www.annemiekverbeek.nl/wp-content/uploads/ekosofia.pdf. Met onder 
andere als goed gevolg nieuwe aanmeldingen en contacten voor het netwerk van 
deskundigen dat we nodig gaan hebben om het project te realiseren.  

Dank voor het volgen van de voortgang, plezier weer met deze nieuwsbrief, en het 
liefst tot ziens op een bijeenkomst. De kerngroep: Patrick, Jevgenia, Michel en Flor. 

 

Projectgroep Ekosofia 

In april 2009 is de projectgroep ontstaan, en deze wordt stap voor stap 
getransformeerd tot de bewonersvereniging/coöperatie(s) van toekomstige buren. 
Het doel van de projectgroep is het biologisch bouwen van een zelfvoorzienende wijk 
in de buurt van Amsterdam. We hebben een aanpasbaar plan met woon- en 
werkruimte voor 100-500 huishoudens en 50-200 ondernemingen en zijn op zoek 
naar aspirant-bewoners, ondernemers en andere partners die willen wonen en/of 
(samen)werken in deze cirkelvormige ecowijk op 25-100 hectaren. Interesse? Kijk 
ook bij ‘Deelname’, bestudeer de website (er wordt gewerkt aan de update), of bekijk 
http://www.youtube.com/watch?v=q2WQRsn-uUU met een presentatie van het plan 



en zie ook de bijbehorende power point presentatie: 
http://degroenegeus.wordpress.com/2012/03/07/power-point-
presentatie-ekosofia/. 

Even voorstellen 
In iedere nieuwsbrief stellen we een van de toekomstige 
bewoners/ondernemers voor. Deze keer initiatiefnemer Patrick 
van Uffelen. 
 
Wat zijn je achtergronden en beroep en hoe heb je Ekosofia ontdekt? Ik ben deels 
opgegroeid in Bleiswijk onder de rook van Rotterdam, kort in Roosendaal en deels in 
Naaldwijk in het Westland, en heb in Rotjeknor Vormgeving en Communicatie 
gestudeerd. In mijn studietijd ben ik begonnen met reuse, recycle, reduce en het 
kritisch zoeken naar een “natuurlijke levensstijl”. Door de jaren heen is een droom 
gegroeid en heb ik vele ideeën verkend om zelfvoorzienend in een natuurrijke 
omgeving te wonen in een zelfgebouwd huis met werkruimte en een wilde tuin. 
Inmiddels werk ik ruim twaalf jaar in natuurwinkels, woon ik in Amsterdam, ben ik 
omgeschoold tot biologisch-dynamisch boer en heb ik vanaf 2007 een moestuin. De 
laatste paar jaar werk ik nog maar drie dagen per week in de natuurwinkel omdat 
Ekosofia meer tijd ging vragen en omdat ik vanaf 2008 ook een eigen inkomen wil 
creëren als ZZP’er De Groene Geus. In 2005 is het idee ontstaan voor Ekosofia als 
een aanpasbaar cirkelvormig model voor de bouw van kleinschalige 
zelfvoorzienende gemeenschappen met een boerderij en landgoedwinkel als groene 
motor. Tijdens het maken van de eerste ontwerpvarianten in 2006 ontwikkelde zich 
als vanzelf een atomistisch grit met de cirkels en ringvormige structuur voor de 
diverse functies en voorzieningen. Ik raakte buitengewoon enthousiast over de 
mogelijkheden van dit wonen en werken in een grote biologische klok en was pas in 
mei 2009 klaar voor het planten van het project door middel van een eerste 
presentatie en het in de ether laten gaan van ekosofia.org. Ik kom er nu minder aan 
toe, maar het blijft boeiend om nieuwe varianten te tekenen en momenteel toch weer 
een grote maquette te bouwen waarin opgedane inzichten weer worden toegevoegd. 
Wat ik nu droom is dat we in 2013 samen een CSA proeftuin met clubhuis voor 
events op 1 ha eigen grond kunnen realiseren... 

Hoe ziet jouw droomhuis eruit? Ik heb gefantaseerd over een ronde woning, 
aardehuis, bolwoning en woonboot, en denk dat het een houtskeletbouw met stro en 
leem plus baksteen gaat worden, al wil ik een recent idee voor een ecokathedrale 
woning ook nog verder verkennen… Dat wordt een woning met een fundering en 
muren van gestapelde bakstenen, tegels en stoepranden en met houten vloeren en 
dak. Het liefst zou ik off the grid wonen en een huis bouwen dat goed genoeg is voor 
de rest van mijn leven en daarna volledig kan worden ontmanteld voor hergebruik.  

Wat wil je nu en later aan onze gemeenschap bijdragen? Ik ben een echte generalist 
en wil van alles blijven doen. In de wijk wil ik graag de landgoedwinkel van de grond 



krijgen en er dan nog af en toe werken. Verder wil ik vooral ecokathedrale elementen 
bouwen, meewerken op de boerderij en zandsculptuur workshops geven.  

Waar gaat je hart sneller van kloppen? Van het krijgen en uitwerken van een creatief 
idee, Klein Ekosofia, mijn zandbak, de 1e voorjaarsdag, een prettig gesprek. 
 

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 enkele 
woorden zijn/haar intentie voor wat betreft ons gezamenlijk plan voor een natuurrijke 
leefomgeving te delen. Zonder een dialoog te openen en met in gedachten het algemeen 
belang. In iedere nieuwsbrief krijgt op deze plaats een ander de vrije ruimte om iets te delen. 

Maarten Smakman: ”Wat Ekosofia mij brengt is een waarachtig podium om m’n 
hang naar een eerlijker en rechtvaardiger wereld vorm te geven. Niet louter 
vanachter de tekentafel. Uitdagend is het aanhaken bij de realiteit met z’n 
bureaucratie, ingesleten denkpatronen en grootschalige kapitaalstromen. 
Transformatie krijgt dan vorm op een vloeiende, vanzelfsprekende manier, in 
plaats van via het discours van het crisis denken...” 

Ik geef het stokje graag door aan Hari Kaur." 

 

Naturatorium 
Elke 2e zondag van de maand organiseren we een ‘Urban Transition Lab’. Deze 
bijeenkomsten zijn van begin tot eind toegankelijk voor projectgroepleden, adviseurs, 
betrokkenen, ambassadeurs en geïnteresseerden! Het Naturatorium wordt gehouden in The 
Hub Amsterdam, Westerstraat 187. Deelname alleen na aanmelding! Entree niet-leden € 
7,50. Het volgende Naturatorium, waarvoor je je tot 30 september kunt aanmelden via 
amsterdam@ekosofia.org, wordt gehouden op zondag 14 oktober! 

Op het Naturatorium van aanstaande zondag is er vooral ruimte om kennis te 
maken en lichten we de deelnamemogelijkheden en werkwijzen toe.  

De Ekosofia agenda met meer informatie over het programma en onze volgende 
bijeenkomsten staat op: http://www.mindz.com/plazas/Ekosofia_Global_/events.  

 

Green Screen  
De Green Screen wordt vanaf oktober 2010 georganiseerd in samenwerking met The Hub 
Amsterdam. We nodigen een spreker/filmmaker uit, vertonen zijn/haar film of een relevante 
documentaire/film en hebben een cirkelgesprek. Deze groene thema-avond organiseren we 
op het moment dat een gelegenheid zich voordoet…  



Op woensdag 10 oktober presenteren we in het kader van de Dag van de 
Duurzaamheid weer een Green Screen in The Hub. Centraal staat de documentaire 
‘Der Traum vom Baumhaus’ van Beate Lendt. In 
de film schetst zij een intrigerend beeld van wat er 
allemaal kwam en komt kijken bij het realiseren en 
continueren van een eco huizenproject in het hart 
van Berlijn op initiatief van de architect Frei Otto.  

Locatie: The Hub Amsterdam, Westerstraat 187. Deur 
open om 19.00u, aanvang 19.30u, waardering 
achteraf.  

Ekosofia en Heesterveld 
presenteren Little Hawk 
In september en oktober komt storyteller en fluitist Little Hawk voor de vierde keer 
naar Nederland voor een aantal voorstellingen. In samenwerking met Heesterveld 
Creative Community verzorgen we zeven optredens in Amsterdam.   

Aanmelden is NIET nodig, op tijd komen WEL! Bijdrage € 15,-. 

Kijk voor meer (programma)informatie op: http://www.heesterveld.nu/ en 
http://kennethlittlehawk.wordpress.com/. 

 

Deelname 
Je kan op verschillende manieren deelnemen aan Ekosofia, zoals beschreven in de 
nieuwsbrief van oktober 2011 op onze website. Wanneer je interesse hebt in 
deelname nodigen we je graag uit in The Hub Amsterdam voor een persoonlijk 
introductiegesprek. We brengen je dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, 
delen huishoudelijke afspraken en we horen natuurlijk graag hoe je jouw deelname 
c.q. bijdrage aan Ekosofia ziet. Laat van je horen via amsterdam@ekosofia.org  

 

Nawoord   
Ik heb een actieve en fijne zomer gehad en het was een feest om in juni eindelijk 
eens een heel weekend met de leden van de kerngroep aan het Visiedocument te 
kunnen werken. We hebben een mooie start gemaakt met schrijven en gaan vanaf 
deze maand weer co-creatief verder. In de teksten gaan we in op wie, wat, waar, 
wanneer, hoe en waarom Ekosofia is. Projectgroepleden en adviseurs kunnen de 
komende maanden op meerdere momenten en manieren feedback gaan geven; we 
zullen hier op het Naturatorium meer over vertellen. Op basis van het Visiedocument 
kan vervolgens een degelijk, helder en door de groep gedragen Plan van Aanpak 



worden gemaakt waarmee we dan weer een volgende fase kunnen ingaan. Het is de 
bedoeling dat deze twee documenten de meest gestelde vragen gaan beantwoorden 
voor mensen en organisaties die al of mogelijk interesse hebben in deelname en dat 
hierin de kernwaarden en randvoorwaarden worden uiteengezet.  

Tijdens een eerder Naturatorium dit jaar hebben we al een inventarisatie gemaakt 
van de vragen die leven. Ik ga hierna alvast in op waarschijnlijk wel de meest 
gestelde vraag en beantwoord in een volgende nieuwsbrief weer een andere. 

Wat kost deelname? Lidmaatschap van de projectgroep kost minimaal € 75,- per 
jaar. Met dit contributiegeld kunnen we het Hub abonnement en de kosten van het 
huren van ruimtes voor Naturatoria betalen. Het project heeft geen subsidies en 
wordt door actief betrokken leden gedragen.  

In het Plan van Aanpak gaan we concreter in op de kosten voor het bouwen of huren 
van een woning of appartement in Ekosofia maar kunnen nu al wel zeggen dat deze 
vooral zullen afhangen van het budget waar ieder huishouden over beschikt en het 
soort woning waarvoor wordt gekozen. Verder maakt het nogal uit of er gekozen 
wordt voor (gezamenlijke) zelfbouw en ook de keuze om al dan niet aangesloten te 
zijn op het energie, water en rioleringsnet is van invloed op de maandelijkse lasten. 

Pas wanneer de juiste locatie zich heeft aangediend kan er worden bepaald hoe 
hoog het instapbedrag gaat worden en de diverse maandelijkse pacht en (sociale) 

huurtarieven. Naar schatting zal het (inkomensafhankelijke) instapbedrag tussen de 
vijf- en vijfentwintigduizend euro liggen. Verder betaalt ieder huishouden contributie 
aan de bewonersvereniging of -coöperatie die voortkomt uit de huidige projectgroep.   

Ter afsluiting deel ik graag nog een paar zomerplaatjes van Klein Ekosofia 2. De 
verhuizing is geslaagd en met ingang van afgelopen maand heeft fellow host Michel 
zijn eigen tuin en zijn we buren. Een volgende keer meer over zijn permacultuur tuin! 

Saludos verdes, Patrick. 

 

 



Ekosofia op internet   
Leden, belangstellenden en vrienden en familie zijn welkom in de online community 
van Ekosofia op http://www.facebook.com/people/Eko-Sofia/100002032278254 en 
ook op http://www.facebook.com/pages/Ekosofia/350780171618124.  

Je kan het project tevens volgen via http://twitter.com/Ekosofia en bent welkom als lid 
van onze groep op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/groups?gid=2775709 

Verdere informatie is te vinden op http://www.youtube.com/EkosofiaTVNL en de 
website van Stichting Ekosofia: www.ekosofia.org. 

Stichting Ekosofia 

Stichting en Projectgroep Ekosofia Amsterdam werken aan de realisatie 
van een eerste proeftuin en pilotwijk. Het project is een door particulieren 
gedragen initiatief.   

 

 

 

 

 

 

 

We hebben inmiddels € 250! aan donaties 
ontvangen voor het crowdfunden van een 

professionele folder… Hartelijk dank! Nu op 
naar de gewenste €1000. Iedere bijdrage is 

welkom, hoe bescheiden ook! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Draag (samen met vrienden) je steentje bij 
via Triodos bankrekening 19.83.95.906 ten 
name van Stichting Ekosofia o.v.v. folder. 

Stapel mee! \o/ 
 

Stichting Ekosofia en Projectgroep Amsterdam 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. 

Disclaimer Inner & Open Source: Het transitiemodel Ekosofia is open source, wat geldt voor alle informatie die op 
www.ekosofia.org, via Twitter, Facebook en deze externe nieuwsbrief publiekelijk wordt gedeeld. Meer informatie over de 
Creative Commons licentie, auteursrechten: http://ekosofia.org/opensource.htm. 


