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Verbinding
staat bij ons voorop
Plannen voor een stiltecentrum op het platteland gingen aan het initiatieÍ vooraÍ, Maar nu staat er aan de rand van
Lent, rondom een eik, een heuse woongemeenschap met negenenveertig wooneenheden waarin 94bewoners:
Eikpunt. Eengemengde populatie met een gemeenschappelijke keuken en woonkamer, een eigen werkplaats,
recreatieve ruimte en uiteraard: de stilteruimte. In buurproject IEWAN is eên winkeltie voor ekovoeding.
Initiatiefnemers Leon Claessetr en Christine Braun \raIen
voorafgaand aan dit lvoonproject bii een plar voor een
stiltecentrum in de natuur betrokken, zegt Claessen als hij

terugkijkt op het ontstaan van het idee voor

de rvoongemeen
schap. "Een stiltecentrum u'aar nensen naar toe konder'r
komen vool langere ofliortele peliodes vat-I stilte", legt hij
uit. "Er ontstond al snel een ander idee, voor een r\,oonge-

neenschap die een eigen stiltecentlum ging boul''en op basis
van vier pijlers: gemeenschapslorning, stilte en bezinning.
ecologie en duurzaamheid en meergeneratier,onen. In al die
pijlers zit het aspect velbinding. Dat vinden u,e essentieel
voor het slagen van het project," Dit proiect staltte in 2oo9
als u'oonverenigi r-rg.

Meergeneratiewonen
Claessen hanteert eetr andeIe definitie \,an nteergeneratiervonen dan de Nederlandse bourvsector. "\Vij bedoelen ernee

dat meerdere generaties naast elkaar u'onen en met elkaar
in contact u'orden geblacht door sociale acti\ iteiten. Een
genengde populatie dus. gebaseerd op de Duitse ini'ulling
van Meergeneratiehuis. \Ve ltebben behoorlijk Iat ouderen
die het leuk vindcn onl contact te leggen met de $'atjongere
generatie. Dirt is du-s andels dan meergeneratiewonen in de
betekenis van huizen die geschikt zijn onijehele leven lang
il te rl.onen, hoen_cl ccn cleellan onze r"-oningen ook daaltoe
geschikt is. Onze delinitie is lneer sociaal van aarcl. Ouderen
vindeD het contact metjongeren leuk en deinzen niet telug
\oor dit sooft sociale erperimenten dic ze laak zcli ul helr
ben meegemaakt. Jongeren gaan hetjuist aan !anl\ege dat
nieuwe avontuur', de uitdaging lan deze rrieul e r, oonr orm. '

Steun
l)e gemeente was meteen enthousiart oÍer het corlcept. "\-eel
projecten gingen in de crisistiid Diet door. Orrs plo-ject, lnet
de mix van bulgerparticipatie. duurzaam en sociaal uonen,
zo met de mogelijhhedcn loor subsidie, had rvel een goede
slagingskans. Ook roningcorporatie Stand\ ast en later
\\oningcolporatie Talis zagen dit project als een uitdagenclc
tnogelijliheid om succesvol ccn nieule manier lan boul'en
erl silnleDl\'onen neer te zetten. Binnen Plant Je Vlag, toelr
uog tnaar een klein ploject, Íingeerden le als pioniersproiect. \\:e \ormdcD aljaren voorafgaand aan het borLu'el een
gemeenschap als loonvereniging mct onder anderc cen
scala aan rver*groepel."

Minder duurzaam dan gewild
Claessen en zijr) net5lezellen onder\ ondcn gccn probletrteD
vanuit dc gcmccntc bij hct lroul en r oor' hlln \\'oongemccrr
schap. "Als stichting hebben r' e meel clan dcrtig n erkgroepen, r'r'aaronder een uerk:r'oep Bourr. Zo 1s iu naul olcrlcg
met stedenbouw'kundig cn bourrkunciig u chitect. gemeente,
r\'ooncorporatie Talis. de alrnnemel en btrroners de bornvrvijze uitgetlacht en gereali:eerd. Zo (r1)li dr- bchccrstluctuur'
met \\bningbouwlclcnigtng GtLlu lrurcl. L)e \\'ooncolporatie
en ook de gerneente hcbbtn zir h .rltiid consh uctiel opge

steld." Bij de bouu tlse \\ ii: hrt ir( 'r:pronlielliiie idcc ou zo
duurzaam ruogelijli te borL\\ Èn. ll rilr' fl \\ .rs tc \! ein ig budget

allc ,cirsctr. "\\re ]rebben vool cle huulrvoningen dus
\\.at dLlLlrza]ne \{ensen moctcn lateD \.tillcn", zcgt Cltiessen.
"De kooplvorringen cn het stiltegebou$ zijn geboulvcl net

\oor

houtskeleLbou\r. nlaar- onze huunloningcn zijn eigeniijli r lij
traclitioneel gefabricecrd mct liàllizandsteen mulcn cn gipsbeton. In plaats claallan hadder ir e lier el geboul'cl rnet hen
lepbetol, Draal dat \ras te cluur. \\'elhebben ne veel ltoutrvelk in cle gebouuen lau accolahout lnnnen mal.icn. L)at
hoetl niet geschikleld te rvorden en lieett nleteen een lnooic

uitstlaling. \'cldel hebben ue lel een aaltill lljlieLr\ rien
dclijlie aspecten zoals lrarmteteruglrinningsslstcmcn. Ln

t e l-link \\ irt zonnepanelen op het dali. Ook
het stuor,erk is ecologisc)r. \\'e hebben dat uit ltostenoleru'c
gingen zelf aangeblacht. Een helse lilus naar het is erg nrooi
ijcr\.ordcn. Het leeur cn de leerulnoltel die \!e ervool gcbmikt
uiteraard hebben

hcbben. hebben cen positiele ilrloed op het klimaat in huis.
Boverdien is het'claclle to cradie'olndatje het bij rvijze van
spleken uit de tuin haalt. op de muul smeelt en later lrecl
in dc tuin liunt gcbruilien. Andere mensen dichten leem
bepaalde eigenschappen toe onrdat er siliciun iu zit in plaats
van het tladitionele lia1k. JÍomenteel u,erken rte zell nog aan
de stroleeml'anden lan ltet stiltegeboulr."

\5:

Groenbudget
Het hele terrein \.an Eikpunt moet nog opgeleverd l\'.orden dool de gcmeettte. "Bij ons is het oltderscheid tussel'l
opeltbaar eu prir'é groen verlallcir. \\t hcbben ccn paltij
gevonden die een soort eetbaar landschap kan lealiselen
op basis ran pelnacultuur', clat is het ont\\'erper !an de
ruenselijhe leeÍbrnger.ing op een manier tlie ecologisch en
cluurzaam is el ,elke rrij zcllgaern beheren. Denli llan níJtell.
appcls, dluiven, bcssen, ki\\ i's, elcelera. Helaas is er virntLil
de gellleente Drinder gcicl lool beschilibaar dan \raar \re
vanuit lralen geliaan. Het is dus uog even afwachten hoe de
inrichting van het grocn uiteindelilk zal worden."

Match
In februilri

betreklicll de laatste bel-oners lan cle deels
zijncle koopwoningen hlin nieu\\,e hLris.
'Als leleniging hebben u.ij cle zeggenschap rlie er in onze
!!e1neenschap liomer'i $'onen. VooI gcintcresseelden organinog in

2017

iiiubouu

seren u'e irltroductieclagen. Als ze hier glaag r illen rlonen
komt er een llesprek Dret onze instroomcorrmissic. L)an
u,oldt bcsprolicri ofze passen binner de geneenscl'iap. Ook

kan nren lid van cle woonleleniging l.orden en meedoeD nlet
dc activitciten zoals binnen de rverkgroepen en itlgenene
bijeeDkomsten. Zo Iaakt men behend mot het concept cn dc
ander'e ber'voners. Ver\olgcns kan men aspirirnt bewo[er
l'olclen. I(omt er ecn l,-oning vrij en stiljji bovenairn cle
lachtlijst, kun je daadr'r,erkelijk bervoner \r-ordcn." Nlonlenteel is de aninro zelfs zíJ gloot dat cr mensen zijD die r.eten
dat ze geen ka[s hebbcn op eel rvoning olliever op htur
eigen plek blijlen u,onen, rraar toch Irrce l'illen draaicn in
cle woonveleniging en de rverl<groepen onldat ze de gedachte
van het ploject zo s] mpathiek \'inclen. "Die gloep is zo gloot
dat er een nieuw wooniDitiatief Lrit kirn (mtstaat."
. TEKSTIOHAN VAN LEIPSIG
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