
Wonen
in een Ecoregio

Het belangrijkste is een globale aanpak om 
echte oplossingen te vinden. Je moet uitgaan 
van het grotere geheel en naar de details 
toewerken. Dan zullen vervolgens de details 
het geheel weer beïnvloeden. Het grootste 
probleem in de huidige maatschappij is 
fragmentatie. Dit verhindert het denken 
over het geheel. Iedereen is bezig met een 
klein deel. Om dingen te veranderen, zullen 
we onze samenleving in zijn geheel moeten 
bekijken. 
We zullen terug moeten naar de tekentafel 
om een samenleving te ontwerpen die 
functioneert met een minimum aan ener-
gie, afval en vervuiling en een maximum aan 
kwaliteit en karakter. In het hier gepresen-
teerde plan zijn verschillende ideeën samen-
gebracht in een ecoregio. 

Landbouw op menselijke schaal staat 
centraal in de Ecoregio. Lokale productie van 
kwaliteitsvoedsel is essentieel.
Ten tweede, hoe krijgen we producten bij 

de mensen zonder benzine? De elektrische 
auto is geen goed alternatief. Te zwaar. Te 
ingewikkeld. De meest logische oplossing 
is om de afstand tussen producent en 
consument te verkleinen. Als de afstanden 
korter worden, is de fiets een goed alternatief 
voor de auto. Het gewicht van een fiets wordt 
gedeeld door 10 in vergelijking met een auto.  
Delen door 10 is een terugkerend thema bij 
de herinrichting van de samenleving.

Een ander belangrijk punt is het behoud van 
een culturele identiteit en de samenhang van 
de samenleving. Denk aan het bevorderen 
van contacten tussen de verschillende 
generaties.
Herontdek de betekenis, het vakmanschap.  
Integreer gepensioneerden en minder 
mobiele mensen. In een ecoregio zijn 
zelfbouw van kleine huisjes en landbouw 
de manier om iedereen te betrekken bij de 
bescherming van het milieu en elkaar te 
helpen.
Een ecoregio is een gebied dat groot genoeg 
is om je vrij te voelen en klein genoeg om 
niet echt een auto nodig te hebben voor al 

je dagelijkse activiteiten.
De regio heeft zowel een ecologisch als een 
economisch aspect. De ecologische transitie 
in de ecoregio ontwikkelt zich als een soort 
wortelstructuur om de regio te voeden met 
duurzame oplossingen.
De term ecoregio komt uit de biologie. Wij 
stellen ons voor dat in een regio menselijke 
ingrepen verweven zijn met het aanwezige 
natuurlijke ecosysteem. Enten is een goed 
voorbeeld. Je gebruikt de bestaande wortels 
en voegt iets toe dat vruchten draagt.
Het gaat om een goed ontwerp en samen-
werken. De principes van de permacultuur 
vormen hiervoor de basis.

C/10
challenge

Delen door 10 



Rond Argentat hebben we 3 stuwdammen. De grootste levert 
360MW en de 2 anderen 290MW. Samen 940.000 kW. Een 
huis verbruikt ongeveer 0.3 kW continu. Als je er van uitgaat 
dat de turbines op gemiddeld 50% van hun theoretische 
vermogen draaien, dan kun je hiermee anderhalf miljoen 
huizen van electriciteit voorzien. Kerncentrales hebben we 
dan ook niet in de regio.
Het is ons doel om het transport volledig te realiseren met 
electrische fietsen. Zie hiervoor het kaartje. Op 175km 
bestaande asfalt weg zullen de auto’s de weg delen met 
bijvoorbeeld transportfietsen met 3 wielen. De wegen in 
oranje blijven voorlopige gereserveerd voor snelverkeer. 

De regio is ongeveer 40.000 hectare. De helft is hiervan bos. 
Het natinaal park de Hoge veluwe is 5.200 ha. en daarvan is 
3.200 ha. bos.

Verder is er ongeveer 13.000 ha. landbouwgrond. Als je 
uit gaat van 5 personen per hectare, dan kun je dus rond 
de 65.000 mensen voeden. Wij gaan zelf uit van maximaal 
50.000 bewoners. Ongeveer 20% werken hiervan in de 
kleinschalige landbouw. Alle bewoners helpen een aantal uur 
per week mee.

De ‘small reset’ is roeien met de riemen die je hebt en je 
eigen consumptie met 90% terugbrengen. Het overgebleven 
deel van 10% wordt zo duurzaam mogelijk geregeld. Er is één 
kleine stuwdam in de regio van 5000 kW. Als we het verbruik 
per persoon terugbrengen naar 15W continu voor 50.000 
personen, dan is dat 750kW continu. Dit is 15% van het 
vermogen van de kleine dam. Dan hebben we nog wat over 
voor kleinschalige industrie en de fietsaccu’s kunnen worden 
geladen met nachtstroom.

Het persoonlijk ecologisch transitiecontract. Het doel van 
dit contract is te experimenteren met bijvoorbeeld een 
vermindering van de consumptie met 90%. Een ander 
experiment zou kunnen zijn om 90% minder afval te 
produceren, of om te experimenteren met een leven zonder 
auto. Het doel is dan om het experiment voor iedereen 
toegankelijk te maken. Welke problemen ondervonden 
de deelnemers en wat waren hun oplossingen? Het is 
belangrijk om te experimenteren met alternatieven om de 
beste oplossingen te vinden. 

In ruil voor deze opdracht mogen de deelnemers tijdelijk 
langs een fietspad wonen in een klein verplaatsbaar huisje 
op een niet-bouwbaar stuk grond. 

100 % duurzaam na de ‘small reset’
buiten de kaders
Plek genoeg

Argentat

PET/C
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zone habitation flexible

centre historique



De kern van duurzaamheid is om niets weg te gooien. Het 
gaat om goed onderhoud en hergebruik. Recycling moet 
juist worden vermeden, want dat leidt tot een aanzienlijk 
energieverlies.
Een belangrijk aspect van duurzaamheid is tijdloosheid of 
het vermijden van ‘het nieuwste model’. Het platteland is de 
ideale omgeving voor tijdloos bouwen. Het platteland zou 
onaangetast kunnen zijn door de tijd.
We moeten kijken naar de behoefte aan flexibiliteit in een 
deel van de gebouwen. Bij duurzaamheid kijken we naar 
lange termijnen en moeten we al in de ontwerpen opnemen 
dat ze later kunnen worden aangepast.
Misschien worden de gezinnen weer groter en gaan 
grootouders in de toekomst bij de kinderen wonen.
In dit voorstel wordt een duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen bouwen voor de eeuwigheid, bouwen voor maximaal 
50 jaar en tijdelijk bouwen.
Binnen de ecoregio wordt een langzaamverkeersroute 
gestart waarlangs een aantal duurzame proefprojecten 
wordt gerealiseerd. Het doel is om zo snel mogelijk 90% 
duurzaamheid te bereiken. Succesvolle projecten kunnen 
dan op grotere schaal worden toegepast.
Onderweg kunnen ook andere aspecten van duurzaamheid 
worden getest. Resilience bijvoorbeeld, waarbij het vooral 
gaat om het improvisatievermogen en flexibiliteit. Ook kan 
worden bekeken hoe de activiteiten van de bewoners met de 
seizoenen mee kunnen veranderen.

zal altijd waarde blijven houden

Duurzaam..
en tijdloos

renoveren
restaureren

conserveren
verbeteren

demontabel
herbruikbaar

verplaatsbaar
tijdelijk

Langs een bestaande langzaamverkeersweg worden duurzame 
demonstratieprojecten gebouwd.
Er zijn ook fietsen en eco-cabins te huur.
Het landschap en de historische gebouwen dienen als decor,
voor educatieve vakanties voor alle leeftijden.
Je kunt ervoor kiezen om te blijven.......

samengevat:

We zouden kunnen innoveren door de wereld vanuit een andere 
invalshoek te bekijken.
Een cultureel perspectief.
Om een ‘Oikos’ te creëren waar we ons thuis voelen en waar we 
simpelweg ‘Libre’ kunnen zijn...



betaalbaar

Gebouwen met een beperkte levensduur zijn voornamelijk 
van hout en kunnen worden gedemonteerd zonder iets weg 
te gooien. Het doel moet zijn om met de onderdelen weer een 
ander gebouw te kunnen bouwen. Dit geldt met name voor 
de fundering. In dit plan wordt voorgesteld de fundering op 
te bouwen uit geprefabriceerde betonnen elementen die later 
opnieuw kunnen worden gebruikt.
Het spreekt vanzelf dat een duurzaam huis extreem goed 
geïsoleerd is. Ametrine heeft een R-waarde van 9 voor het 
dak en de gevels. De dikke leemafwerking en het geventileerde 
dak garanderen een aangename koelte in de zomer. 
De C/10 uitdaging geldt vooral voor het elektriciteitsverbruik.
De koelkast is volledig opnieuw ontworpen met veel meer 
isolatie en de condensor is op een koele plaats geplaatst. De 
wasmachine maakt gebruik van door de zon verwarmd water.
De echte uitdaging is vooral om het huis kleiner te maken. Daarbij 
bespaar je op materialen en uiteindelijk op stookkosten. De kunst 
is om een dubbel ruimtegebruik te realiseren en verspilling te 
voorkomen. Door het huis geheel of gedeeltelijk zelf te bouwen 
zijn de kosten bovendien veel lager. Het doel is dat je na de 
bouw in een duurzaam huis woont zonder hypotheek en zonder 
vaste lasten. Dit is een “Oikos” “Libre”. 

AmétrineJou huis
demontabel

aanpasbaar
Zelfbouw
demontabel
modulair
ecologigisch
duurzaam
geïsoleerd met stro
gemaakt van hout
18-70m²
met handleiding

Amétrine is een huis met veel mogelijkheden. Het huis is 
volledig geïsoleerd met strobalen en kan later veranderd of 
uitgebreid worden. Amétrine is ideaal om zelf te bouwen. Je 
begint met een overdekte ruimte en een kastenwand voor 
gereedschap. Dit is de werkplaats om het huis te bouwen. 
Later wordt deze werkplaats onderdeel van het huis. Het 
houtskelet bestaat uit relatief lichte onderdelen. Daarom 
kan het huis ook zelf gebouwd worden. De begane grond is 
een dikke laag klei met grind. Deze laag wordt verwarmd in 
de winter en blijft koel in de zomer. De zuidgevel heeft veel 
glas en het dak steekt wat uit voor de nodige schaduw in de 
zomer. De nok heeft een plat gedeelte. Hier is ruimte voor 
zonnepanelen en warmwaterpanelen. De kleinste Amétrine 
is 18m² en je kunt het vloeroppervlak uitbreiden tot ruim 
70m².  Het is mogelijk om de buitengevel af te werken met 
een kleistuc, direct op de strobalen. Op het dak kunnen leien 
of dakpannen worden aangebracht. Klassieke details geven 
Amétrine een rijke sfeer



www.oikoslibre.org
0555 282601

Carnélian
Leven

Licht
en autonoom

Carnélian is een starterswoning. De basis is een kleine 
module die kan worden verplaatst. De module is 12 m² 
groot en heeft 2 grote openingen, waarin u een gevel naar 
keuze kunt monteren. Je kunt deze openingen ook gebruiken 
om meerdere modules aan elkaar te koppelen. Verder kan 
onder de module een bergruimte worden gerealiseerd. 
Carnélian kan ook gebruikt worden als kantoor, tuinhuis, 
aanbouw of sauna. Om verschillende opstellingen zonder 
aanpassingen mogelijk te maken, heeft de basisuitvoering 
één groot vloeroppervlak waarin de aansluitingen voor het 
fornuis, de keuken of de badkamer zijn weggewerkt. In deze 
dubbele vloer kan vloerverwarming worden aangebracht 
en bovendien kunnen later leidingen of afvoeren worden 
toegevoegd. 
Carnélian is bijzonder geschikt voor zelfbouw. Met een 
gedetailleerde bouwhandleiding weet je precies wat je moet 
doen. 

duurzaam
transportabel
modulair
ecologisch
zelfbouw
gemaakt van hout
12-74m²
met handleiding


