Offgrid wonen midden
in de samenleving
Wonen in een omgeving waar alles met
elkaar verbonden is. Samen leven en wonen
in balans met de natuur. Strevend naar een
zo klein mogelijke ecologische voetafdruk,
zelfvoorzienend in energie, water en riool en
deels in voedsel. Stichting Offgrid Ecovillages
werkt aan de realisatie van het eerste
blijvende offgrid dorp in Nederland.

info@offgridecovillages.org
offgridecovillages.org

Wonen in harmonie
met de natuur

Visie & Missie
De mensheid leeft in harmonie
met elkaar en neemt gezamenlijk
verantwoordelijkheid voor het
voortbestaan van de aarde en alle
levensvormen die haar bewonen.

Een stichting in beweging
De opbouw van het ecodorp is gebaseerd op
de doelstellingen van de stichting. Op deze
pagina een selectie van onze belangrijkste
pijlers. Deze zijn sociocratisch tot stand
gekomen binnen de stichting.

Onze missie is daarbij te laten zien
dat het mogelijk is dat mensen
kunnen leven, wonen en werken
in een omgeving die in balans is
met de natuur en elkaar.

Duurzaam leven
Het dorp bestaat uit 20 à 30 verschillende
wooneenheden. Afhankelijk van de vraag van
de bewoners worden koopwoningen, socialeen particuliere huurwoningen gebouwd.
Indien gewenst en mogelijk wordt er rekening
gehouden met de levensbestendigheid van
de woning. Een woning kan bijvoorbeeld
met de bewoner mee groeien wanneer er
gezinsuitbreiding komt, of als ouders bij hun
kinderen gaan inwonen.

Biobased bouwen
De huizen zijn gebouwd met Stro-leem (CO2 negatief). Ook is
er bij de keuze van overige bouwmaterialen rekening gehouden
met de gezondheid. Zo min mogelijk beton en baksteen en bij
voorkeur ademende materialen. Doel is het ontwikkelen van
toekomstbestendige wooneenheden: ecologisch verantwoord,
duurzaam, offgrid, energieneutral, klimaatadaptief.

Sociaal betrokken
Het dorp krijgt een sociaal en gezellig karakter. Te
vergelijken met hoe buren in vroegere tijden samen
leefden en voor elkaar zorgden. We streven naar een
samenleving waarbij sprake is van sociale samenhang en
betrokkenheid tussen de bewoners. Met respect en zorg
voor elkaar, elkaars leefwijze, de omgeving en het milieu.
In het dorpshuis worden diverse activiteiten georganiseerd,
het is ook beschikbaar voor gebruikt door anderen buiten
het ecodorp.

Zorg voor klimaat
Het dorp gaat uit van een circulaire economie
waarbij alle middelen optimaal gebruikt
worden en er nauwelijks sprake is van afval
en/of uitputting van natuurlijke bronnen.
Klimaatadaptief
Door ons veranderende klimaat is het
belangrijk om klimaatadaptief te bouwen.
Doel is wateroverlast en hittestress te
voorkomen, meer biodiversiteit te creëren
zodat we minder nadelige gevolgen ervaren
van langdurige droogte en piekbuien.

Permacultuur & moestuin
Het dorp is groen. Privétuintjes worden afgeschermd met
groene en liefst eetbare ‘schuttingen’. Denk bijvoorbeeld
aan klimframbozen. Ook is er een gezamenlijke moestuin
met kas. Aangelegd en beheerd volgens de permacultuur
principes. Er is ook ruimte voor huisdieren en kleinvee.
Zoals kippen of bijvoorbeeld schapen, die op een voor
hen zo prettig mogelijke manier een plek vinden in ons
dorp. Het is niet ons streven om op voedselgebied volledig
zelfvoorzienend te zijn maar we vinden het wel een genot
om zoveel mogelijk vers en biologisch uit eigen tuin te
kunnen eten. Daarnaast willen we heel graag samenwerken
met biologische boeren in de regio.

Educatie & voorlichting
De Stichting stelt zich naast het realiseren
van het offgrid ecodorp als doel een educatief
voorbeeld te zijn. Dit in de breedste zin van
het woord door bijvoorbeeld voorlichting
geven over hoe ieder voor zich, in welke
woonsituatie dan ook, kan bijdragen aan het
herstel van de aarde. Of door gemeenten
of woningstichtingen te informeren over de
mogelijkheden van duurzaam leven en wonen.
Voorbeelden:
• Projecten ontwikkelen of bestaande
projecten implementeren om steden te
vergroenen.
• Rondleidingen en presentaties geven om
mensen te laten zien en ervaren dat leven
in harmonie met de natuur verrijkend is,
ook al zul je concessies moeten doen.
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Opdoen van kennis over het ontwikkelen
van toekomstbestendige wooneenheden.
Om vervolgens soortgelijke projecten
te kunnen ondersteunen met kennis en
ervaring.
Groene activiteiten organiseren die tevens
de sociale cohesie bevorderen.
Nieuwe Hightech ontdekkingen op het
gebied van duurzaamheid een plek geven
in de praktijk (in het ecodorp). Actieve
samenwerking met universiteiten en hoge
scholen.
Laten zien aan gemeenten, woningstichtingen en andere verhuurders, dat
duurzaam, ecologisch wonen mogelijk is
voor een brede groep mensen.

Wordt donateur
van de stichting.

Wordt vriend
van de stichting.

Wil jij de stichting ﬁnancieel
ondersteunen? Geef wat je kunt
en wil missen en draag bij aan de
tot standkoming van het offgrid
ecodorp en onze maatschappelijke
doelen.

Droom jij van je eigen huis in het
ecodorp? Of wil jij belangeloos
kennis, tijd, enthousiasme en
spierkracht inzetten voor de
realisatie? Meld je aan door een
mail te sturen naar:
info@offgridecovillages.org

IBAN: NL63SNSB0773251693
t.n.v. Stichting Offgrid Ecovillages
te Valkenswaard
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