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U I T N O D I G I N G  
Op 13 juni 2013 staat een bijeenkomst gepland van projectgroep, werkgroepen en belangstellenden. De 
uitnodiging staat hier:  http://www.ecodorpzwolle.nl/docs/EZ-Uitnodiging002wg-pg130613.pdf 

A C T I V I T E I T E N 
De projectgroep heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met het uitdiepen van de missie en de 
doelstellingen. Deze komen in de bovengenoemde bijeenkomst aan de orde. 
Hoe om te gaan met  de gemeenschapsvorming is een onderwerp van discussie. Er zijn verschillende 
methoden onderzocht en deze worden eveneens in de bijeenkomst besproken en zo mogelijk geoefend. 
Ver der zijn we een inventarisatie aan het maken van alle mogelijk onderwerpen die voor bestudering in 
aanmerking komen om onze doelstellingen te bereiken. Deze zullen in de verschillende werkgroepen 
worden uitgediept. Om een inzicht te geven hier een voorlopige lijst: 

werkgroepen: 
 Bouw 

materialen & installaties. constructie, voorschriften, stedenbouw 
o Reiné Gadellaa (contactpersoon) 
o Marco van Zelderen 

 Communicatie 
sociale structuur - sociale duurzaamheid - communicatie en PR 

o Wim Gersteling (contactpersoon) 
o Hendrik Visscher 
o Wijnand Song 

 Educatie 
voorlichting, cursussen, onderwijs 

o Ewout Storm van Leeuwen 
 Energievoorziening 

alternatieven verzamelen en onderzoeken: zon, wind, aardwarmte enz. 
afweging zelf opwekken / uitwisselen 

 Financiën 
Aankoop grond, materialen. lokaal geldsysteem, eigendom en beheer 

o Douwe Kunst (contactpersoon) 
 Gezondheid 

alternatieven voor reguliere geneeswijzen / geestelijke gezondheid 
 Landbouw 

Tuin, bos / voedselvoorziening 
o Katharine Hone (contactpersoon) 
o Nan van der Meer 

 Huishouden 
alternatieven zoeken om ook hierin volledig zelfvoorzienend te kunnen worden 

 PVE 
vertaald alle resultaten van de verschillende onderzoeken naar een Programma van Eisen en 
Wensen - inclusief het reserveren van ruimte voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Bewaakt 
groei- en verandermogelijkheden 

 Voeding & gezondheid 

http://www.ecodorpzwolle.nl/
http://www.ecodorpzwolle.nl/docs/EZ-Uitnodiging002wg-pg130613.pdf


 

Contact:  Bouw: Reiné | Communicatie: Wim | Financiën: Douwe | Landbouw: Katharine | algemene 

vragen: info@ecodorpzwolle.nl 

D E   S O C I A L E   S T R U C T U U R   V A N   E E N   E C O D O R P 
door Douwe Kunst 

Bij een Ecodorp denken we meestal aan een fysieke plek. Schattige lemen huisjes in een 

weelderige moestuin. Dat is echter alleen de buitenkant. Het Ecodorp dat wij voor ogen 

hebben bestaat ook uit zelfredzaamheid, nauwe ondelinge samenwerking, collectief gebruik 

van gereedschap, gezamelijk verbouwen of inkopen van voeding. Dit alles vormt de economie 

en sociale structuur van een ecodorp. Hiervoor is het handig als je dicht bij elkaar woont, maar 

dat hoeft niet. Het meeste kunnen we nu al doen vanuit je eigen huis! Waarom is het goed om 

nu alvast te beginnen? 

 
 We werken hard aan het verwerven van grond voor ons ecodorp. We zijn daarbij van veel 

externe factoren en partijen afhankelijk, het kan dus even duren. We hebben dan  

voldoende tijd om allerlei initiatieven voor samenwerking uit te proberen! 
 Het is leuk en motiverend om samen met anderen je dagelijkse leven te verduurzamen 
 Nu al samen spullen delen en voedsel inkopen is een goede manier om te onderzoeken of 

het leven in een ecodorp is wat je zoekt 
 Je leert een boel interessante en leuke mensen kennen. Wie weet wordt je nog een keer 

buren van elkaar in het ecodorp! 

 
Daarom: sluit je aan bij één of meer van onderstaande initiatieven. Wie weet komen we elkaar 

via deze manier weer tegen! 
 www.letszwolle.nl 

LETS is een afkorting voor Local Exchange Trading system, een ruilkring. Ze bestaat uit 

een groep mensen die met elkaar handelt door middel van punten. De punten van LETS-

Zwolle heten duiten. Deze duiten zijn wat “waarde” betreft goed te vergelijken met euro’s. 

De insteek van het LETS-systeem is om de deelnemers te laten handelen met elkaar, 

uitgaande van datgene wat je kunt en wilt. Gebruik maken van elkaars talent. Op deze 

manier houden we de economie gaande zonder dat er bij elke transactie geld aan te pas 

moet komen. Een ideaal systeem voor Zwolle en alle Zwollenaren. 
 Vers Voedsel Korporatie (algemene info op www.VersVoKo.nl) 

Een VersVoko is een groep mensen die samen verse groenten, fruit, brood en andere 

seizoensproducten inkopen bij lokale producenten. Met een VersVoko kun je bijdragen aan 

duurzame landbouw en het milieu in je directe omgeving. Je weet waar je voedsel 

vandaan komt. Een lid van een VersVoko kan volgens een afgesproken bestelschema 

bestellingen doorgeven en deze afhalen bij een verzamelpunt in de buurt. In Stadshagen is 

een groepje bezig om een versvoko in op te zetten. 

Interesse? Info bij dk@ecodorpzwolle.nl. 
 www.peerby.nl 

webportaal waar je spullen aan buurtgenoten kunt uitlenen. Het werkt makkelijk, snel en 

is gratis. Veel Zwollenaren zijn al lid en lenen van alles aan elkaar uit. Je bespaart geld, 

het milieu en ontmoet leuke mensen! 
 www.Mywheels.nl 

Neem afscheid van je eigen auto en leen die van iemand uit de buurt. In een echt ecodorp 

zul je weinig auto's tegenkomen, maar mywheels is een goede manier om te oefenen met 

het samen delen van bijv. een gezamelijke bakfiets of elektrische auto. 
 

Groet, Douwe 

dk@ecodorpzwolle.nl 

038-421 4500 
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O V E R I G E   M E D E D E L I N G E N 

Website Ecodorp Zwolle 

Het logo bovenaan is ook de link naar de website. Daarop zijn alle verslagen en andere openbare 

stukken terug te vinden. 

Persoonlijke status / vragenlijst / afmelden 
Veel belangstellenden hebben nog geen vragenlijst ingevuld. Maar LET OP: 
- Niet openbare stukken, uitnodigingen voor bijeenkomsten & vergaderingen e.d. worden alléén 

per e-mail verzonden. Heb je nog geen e-mailadres doorgegeven, doe dit dan met invulling van 
de vragenlijst. 

Alleen mensen die hebben aangegeven méér dan alleen "belangstellend" te zijn, krijgen alle 
stukken automatisch toegezonden. 
Wil je deze berichten niet meer ontvangen, meld je af als belangstellende. 
 
Adressenlijst & privacy 
Zie hiervoor Nieuwsbrief 001. 
 
 
Harteljke groet van Douwe, Katharine, Reiné, Wim 
www.ecodorpzwolle.nl | info@ecodorpzwolle.nl 
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