
Nieuwsbrief  
Nederlands(talig)e ecodorpen netwerk 

Netwerkweekend op de Vlierhof 
Van 9 t/m 11 januari kwamen 35 vertegenwoordigers van ecodorp-initiatieven bijeen op de 
Vlierhof in Keeken (in Duitsland vlakbij Nijmegen). Twee Anastatiadorpen (Achterhoek en 
Drenthe), negen ecodorpprojecten (Bergen, Brabant, Doel België, Drenhte, Gaasterland, 
Groeningen, Twente en Zwolle), ELIA, Gemeenschap RAM, Varik, de Vlierhof en Vogelsang 
kwamen. En Ecodorp Steunstichting, Ver. Ecodorp en Stichting Organic Land Association. 

Vier vertegenwoordigers deelden hun ervaringen: Anutosh van Varik van de Vlierhof over 
de ups en downs, Arij van der Kooi van Ecodorp Gaasterland 
over het komen en gaan van nieuwe geïnteresseerden, Moni-
que Vissers van Ecodorp Brabant over de ontwikkelingsstroom 
en Fredjan Twigt van Ecodorp Bergen over besluitvorming. 

De vertegenwoordigers konden deelnemen aan workshops 
over netwerkmapping (door Pascal Green van de Vlierhof), 

conflicthantering (door Saskia Kouwenberg van conflict.cc), sociocratie (door Fredjan Twigt 
van Ecodorp Bergen), forum (door Wim Gersteling van Ecodorp Zwolle) en way-of-council 
(door Han Delissen van Gemeenschap Ram). 

De kerngroep deed verslag van haar activiteiten in het afgelopen half jaar. Belangrijkste re-
sultaten zijn de organisatie van een Nederlandstalige ecodorpennetwerk, de organisatie 
van het netwerkweekend op de Vlierhof en een afvaardiging naar het Europese overleg 
van nationale ecodorpennetwerkorganisaties in Italië (zie verderop). De kerngroep bestaat 
uit Edward van Egmond (Ecodorp Brabant), Fredjan Twigt (Ecodorp Bergen), Monique Wijn 
(Ecodorp Groeningen), Paul Schreurs (Vereniging Ecodorp) en Wouter Extercatte (EDE Ne-
derland). Fedde Jorritsma (Ecodorp Gaasterland) verlaat de kerngroep en Karen Heming 
(Anastatiadorp Drenthe) komt erbij. Wouter Extercatte coördineert de ICT-activiteiten. 

Monique Wijn mist na afloop haar tibetaanse klankcimbaaltjes. Wie heeft ze gevonden? 

De volgende netwerkbijeenkomst voor 
vertegenwoordigers van de projecten zal 
in juni plaats vinden bij Anastatiadorp 
Levensland in Winterswijk.  

Mail voor meer informatie naar 
netwerkweekend@ecodorp.nl. 
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Europees ecodorpennetwerk 
Vertegenwoordigers van twaalf Europese nationale ecodorpnetwerken 
kwamen van 17 t/m 19 januari 2014 bijeen in het Italiaanse ecodorp Torri 
Superiore. Namens Nederland waren drie kerngroepleden aanwezig: 
Fredjan Twigt, Monique Wijn en Edward van Egmond. Hun deelname 
werd mogelijk gemaakt door financiële steun van anderen, waarvoor 
dank.  
Er werd gesproken over internationale samenwerking, de vorming van nationale netwer-
ken, Europese subsidies (zie apart artikel), een "kraamkamer" voor nieuwe ecodorpen, ICT 
en onderlinge kennisuitwisseling. 
De vertegenwoordigers van de Europese nationale ecodorpnetwerken komen in januari 
2015 in Spanje opnieuw bijeen. 
Klik hier voor een uitgebreider verslag. 

Spoed-oproep opleidingen-enquête 
Deelname aan het Ecovillage Design Education (EDE) werd tot voor kort gesubsidieerd van-
uit het recent gestopte Europese Grundvig-programma voor educatie, training, jongeren 

en sport. Dit programma stopt en wordt vervangen 
door het Erasmus+-programma 2014-2020 voor 
onderwijs, beroepsopleidingen, jeugdzaken en 
sport. De EU subsidieert enerzijds professionele 
cursussen, symposia, conferenties, trainingen en 
bijeenkomsten en anderzijds internationale strate-

gische partnerschappen. GEN- Europe inventariseert en bundelt de subsidiabele vraag en 
aanbod voor educatie en samenwerking op het gebied van ecodorpen. Er wordt gedacht 
aan de EDE, door Europa rondtrekkende ecodorp-trainers, studentenuitwisseling en een 
kraamkamer voor nieuwe ecodorpprojecten. Wouter Extercatte inventariseert namens 
GEN Europe vraag en aanbod voor Nederland. Hij vraagt vertegenwoordigers van de eco-
dorpprojecten om met spoed namens hun project vraag en aanbod te inventariseren.  
Vul a.u.b. dit aanklikbare formulier uiterlijk vrijdag 28 februari in. 

Open dag gemeenschappelijk wonen 
De open dag gemeenschappelijk wonen vindt plaats op 17 mei 
2014 van 13 tot 16 uur. Vorig jaar deden ruim honderd projecten 
in Nederland, Vlaanderen en Wallonië mee.  
De kerngroep beveelt deelname van harte aan. Je kunt dan  
zowel jullie eigen project, het concept ecodorp en het concept 
gemeenschappelijk wonen in het zonnetje zetten.  
Deelname is voor de projecten en bezoekers kostenloos.  
Aanmelden op www.gemeenschappelijkwonen.nl//registratie-voor-gw-dag-2014.  

http://ecodorp.nl/docs/22-02-2014_verslag_gen_17_januari_2014.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1Jc9EbsUGB-3ObRqFFkym0Kl6xBszvTEGqhAc7BnfBZQ/viewform
http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/registratie-voor-gw-dag-2014


GEN-Europe Conference 9 tot 13 juli in Zegg 
De volgende conferentie van het Europese ecodorpennetwerk GEN-
Europe vindt van 9 tot 13 juli plaats in Zegg in Duitsland. De internati-
onale conferentie is bedoeld voor iedereen die zich bij ecodorpen be-
trokken voelt. Klik hier voor meer informatie. 

Ecodorpenfestival 31 augustus 2014 
Het volgende ecodorpenfestival zal plaats vinden op 
zondag 31 augustus 2014. Wederom bij Ecodorp Ber-
gen (NH). Het festival is bedoeld voor deelnemers van 
ecodorpprojecten en voor geïnteresseerden.  

Heb je ideeën? Wil je mee helpen met de organisatie? Info: ecodorpfestival@gmail.com. 

In memoriam Theo Lalleman 
Op 26 december overleed schrijver, publicist, video-artiest en cultureel on-
dernemer Theo Lalleman. Hij was medeoprichter van de toenmalige stich-
ting Owaze, die het concept earthships in Nederland promootte. De meest 
bekende voorbeelden daarvan zijn de wijk Aardehuis in Olst en het thee-
huis in Doepark Nooterhof in Zwolle. Theo werd 67 jaar. 

Petitie: Red China’s grootste ecodorp 
China’s grootste ecodorp (’The Second Home of Lifechanyuan’) wordt bedreigd door lokale 
autoriteiten en vandalen. GEN-Europe roept op tot het tekenen van een petitie.  
Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie nieuws 

Mail je nieuws voor de volgende nieuwsbrief naar nieuwsbrief@ecodorp.nl. 

http://gen-europe.org/activities/gen-conference/gen-conference-2014/index.htm#c1325
mailto:ecodorpfestival@gmail.com
http://gen-europe.org/activities/news/news-detail/artikel/save-chinas-largest-ecovillage/index.htm
mailto:nieuwsbrief@ecodorp.nl


Agenda 
Workshop theater en transitie 

Op zaterdag 1 maart is er in ecodorp Bergen (N.H.) een workshop Game 
Change. Door het delen van emotionele, poëtische en lichaamsgerichte 
dynamieken onderzoeken de deelnemers hun gevoelens over de huidige 
toestand van de planeet Aarde en wat nodig is om de transitie te maken 
van een verhaal van afscheiding naar een verhaal van interzijn (interbeing). De voertaal is 
Engels. Kosten: vrijwillige bijdrage van minimum 25 euro. Klik hier voor meer informatie. 

Meewerkdag Levensland 

Op zaterdag 1 maart houdt Anastasiadorp Levensland in 
Winterswijk een meewerkdag.  
Meer informatie op www.levensland.nl. 

Introductiecursus Dragon Dreaming 

Van 27 t/m 29 maart is er in ecodorp Bergen (N.H.) een introductiecursus Dragon 
Dreaming. Deelnemers leren een methode voor het gezamenlijk creëren van ideeën om 

succesvolle duurzame projecten te realiseren. De me-
thode is gebaseerd op chaos- en systeemtheorie, stra-
tegieën voor gemeenschapsvorming en kennis van de 
Aboriginals. Deelnemers kunnen doorstromen naar een 
Dragon Dreaming intensive.  
Klik hier voor meer informatie. 

Youth in Action 

Op 22 april is er in Liechtenstein een training voor jongerenwerkers/docenten op het ge-
bied van duurzaamheidseducatie. De aanmelding is formeel al gesloten, maar er is mis-

schien nog plek voor 2 Nederlanders. 
Deelname en 70% van de reiskosten 
worden gesubsidieerd.  
Klik voor meer informatie en/of het 
aanmeldformulier. 

NAR Green Gathering 

Van 19 t/m 21 september is er Green Gathering van Netwerk  
Alternatieve Reizigers (NAR). Aanmelden per mail. 

Ecodorp Groningen 

Elke laatste maandag van de maand houdt Ecodorp Groningen open avond.  
Mail voor meer informatie. 
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