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Verslag Het Groene IDeeCafé, 15 november 2010 

Aanwezig: 30 mensen, waaronder  
Margje Vlasveld, Janine Vermeulen, Ben 
van Leeuwen, Martin, Sjaak van Rijn, Alex 
Meza, Shirley Tromp, Loek Voorn, Sophie 
Campagne, Marijke Deurloo, Harold 
Baars, Grace Innemee, Crystal Ririassa, 
Roswithstorm, Ludy Feyen, Anne Marie 
van Dam, Hannie Korthof, Mirjam van de 
Ende, Uka Dykoha, Peter van Helsdingen, 
Sadarha Sudar, Paul Nhetto, Mechteld 
van Zon, Diederick van de Walle, Annet 
Willekes, Martine van Schaik en Michel de 

Bakker.  
 
Opening en introductie: Margje Vlasveld & Janine Vermeulen heten de aanwezigen van harte 
welkom. Het onderwerp van vanavond is: Ecologisch bouwen en wonen. En blijkbaar is het een van 
belang zijnd thema, want er zijn vanavond veel nieuwe bezoekers in het Groene IdeeCafé in het 
Scheltema Complex!  
Margje deelt mee dat de Ideewinkel een uitnodiging heeft gekregen van de Provinciale Milieudienst 
om de projecten van het Groene IdeeCafé uit te rollen over de regio en zodoende burgers mee te 
krijgen op provinciaal niveau. Deze mededeling wordt enthousiast ontvangen met geklap door het 
publiek. Voor de betrokken groene pioniers zal een kleinschalige extra Groene IDeeCafé worden 
gehouden op maandag 29 november. Daarnaast vertelt Janine dat er sinds kort een Linked-In profiel 
is aangemaakt voor verdere professionalisering van het groene netwerk. We starten vanavond met 
een boeiende en inspirerende film, waarna de twee gastsprekers, Alex Meza & Sjaak van Rijn, ons uit 
eigen ervaring meer gaan vertellen over waar je tegenaan loopt in het aangaan van een woonproject 
op de juiste plek met de juiste materialen. Achteraf wordt de mogelijkheid geboden om, met klei in 
de hand, over het onderwerp te brainstormen. 
 
Film: First Earth van David Sheen, ecologische architectuur zonder compromis. 
Een bijzondere documentaire over gezond en goedkoop bouwen en wonen met behulp van locale 
natuurlijke materialen als leem, aarde en stro (cob). De film toont aan minder technische mensen 
dat het voor iedereen mogelijk is een eigen huis te bouwen. Dit is de toekomst! Deze boeiende film 
kun je op YouTube in delen bekijken. De DVD is te bestellen bij Omslag (www.omslag.nl) en ook te 
leen bij de IDeeWinkel, voor E5,- statiegeld.   
Informeer voor de beschikbaarheid: ideecafe@ideewinkel.nl  
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Tijdens de pauze hoor je aan het luide geroezemoes dat vele bezoekers diep geraakt zijn door de 
inspirerende film. We smullen van de zalige belegen kaas van boerderij Kwaakernaak uit Leiderdorp 
en de heerlijke drankjes van het Scheltema Complex, geschonken door Martin. Janine kondigt 
achtereenvolgens Alex en dan Sjaak aan om hun ervaringen met ecologisch bouwen met de 
bezoekers te delen. 
 
Presentatie van Alex Meza, bestuurslid van de Vereniging Wonen op de Juiste Plek uit Soest.  
Alex benoemt dat twee aspecten van de 
getoonde film herkenbaar zijn in zijn 
WOJP-project, namelijk de liefde voor 
ecologische materialen en de component 
van gemeenschapsvorming. Het project 
Wonen Op de Juiste Plek in Soest, met als 
doel een eco-community met 30 
ecologische huizen, ontwikkelt zich 
momenteel stapje voor stapje vanuit een 
idee dat oorspronkelijk is ontstaan op het 
schoolplein bij twee particulieren. Er 
blijken verschillende subsidies 
beschikbaar te zijn voor de ideeën die op haast magische wijze steeds concreter worden. De groep 
initiatiefnemers hanteert een socio-democratisch besturingsmodel, waarin alle beslissingen met 
instemming van ieder lid worden genomen. Alex benadrukt dat je niet alles zelf hoeft te bedenken, 
maar dat samen met de andere gewone mensen/ burgers in de verschillende werkgroepen allerlei 
facetten  onderzocht worden en zodoende leiden tot verwezenlijking van het project. Alex hoopt dat 
het project binnen twee jaar is gerealiseerd. Je kunt meer lezen over dit project op: 
www.wonenopdejuisteplek.nl. 
 
Presentatie van Sjaak van Rijn, pionier van het gerealiseerde milieuvriendelijke bewonersproject 
De Oranjerie in Leiden.  

Sjaak en zijn vrouw Nony wilden een 
milieuvriendelijk woonproject opzetten  
en plaatsten in de jaren ’90 een oproep 
om medestanders te vinden. Ze kregen 
meteen een interview in het Leidsch 
Dagblad. Op de eerste oproep 
verschenen tachtig mensen! Uiteindelijk 
bleek er ruimte voor 20 woningen. Deze 
zijn 7 jaar geleden opgeleverd. Sjaak 
vertelt hoe het project tot stand is 
gekomen. Kort samengevat sloten de 
initiatiefnemers zich eerst aan bij het 

Leidse Centraal Wonen Project. Daarna volgde het locatieonderzoek en het vinden van de juiste 
architect. In werkgroepjes kwamen verschillende aspecten aan bod omtrent milieuvriendelijk 
bouwen. Er kwam opvang voor regenwater in de gemeenschappelijk tuin, o.a. voor het spoelen van 
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de toiletten. Muurisolatie met wol  kon helaas niet gerealiseerd worden, de muren zijn van 
kalkzandsteen. De woningen hebben een stalen dak bedekt met amorfe zonnecellen die 50 % van de 
totale energiebehoefte leveren en elke woning heeft een zonneboiler. Op de aaneengesloten 
bergingen ligt een ‘grasdak’. De bewoners delen niet alleen een grote tuin, ook de fietsenstalling, 4 
parkeerplaatsen, het washok en een 
 gemeenschappelijke flat. Sjaak nodigt 
 geïnteresseerden uit om eens te komen kijken! Zie www.oranjerie-leiden.nl.  
 
Reacties op de presentaties:  

De bezoekers van het Groene Idee Café 
verhuizen gedeeltelijk naar een andere 
ruimte in het Scheltema Complex, alwaar 
Alex en Sjaak in een brainstorm-sessie het 
hemd van hun lijf gevraagd worden. Sjaak 
vertelt dat bij de Oranjerie gekozen is voor 
samenwerking met de woningbouw i.v.m. 
kapitaal en een keus voor huurwoningen. 
Bij het kiezen van een locatie voor 
ecologisch bouwen, krijg je vaak te maken 
met het vrijspelen van claims en belangen. 

Alex wil zelf gaan bouwen met strobalen en leem. Hij vertelt dat de crisis gunstig meewerkt dat 
woningbouwverenigingen en vastgoedontwikkelaars nu willen 
meepraten. Sjaak vertelt dat de materiaalkosten 15 % duurder 
waren dan bij reguliere bouw, maar dat je dat bedrag terughaalt 
in o.a. milieuwinst en verwarmingskosten. Warmte verkrijgt de 
Oranjerie door een speciale dikte van de muur en gebruik van 
passieve zonne-energie. Veel bezoekers zijn enthousiast om deze 
leefvorm in de komende jaren te realiseren. Alex zegt dat 
wanneer je iets een experiment noemt hier in Nederland meer 
mogelijk is dan we denken! 
 
Maandag 19/1/2011 praat het Groene Idee Café verder over dit 
onderwerp. 
 
Volgende bijeenkomst van het Groene IDeeCafé:  
6 December:  Groene Sinterklaas met ruilmarkt. 
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