
   
 O

A
SE

 A
AN DE  MAAS

Projectplan van een Burgerinitiatief:
Woongemeenschap “Buitengewoon Leven” Nederasselt

“Samen Sterk in Wonen & zorg een duurzaam, 
  inspirerend en betekenisvol voorbeeld.”





I

Projectplan van een Burgerinitiatief:
Woongemeenschap “Buitengewoon Leven” Nederasselt

“Samen Sterk in Wonen & zorg een duurzaam, 
  inspirerend en betekenisvol voorbeeld.”

   
   

O
AS

E AAN DE MAAS

Opdrachtgever:  Joop de Vette &
   AnneMarie Wiltingh 
Datum:   juni 2018



II

1 2 4 6 8

10 11 12 13 14

15 16

I n h o u d s o p g a v e

Introductie Op welke manier
Voor wie en met wie

Plangebied Ideologie Van Laarhoven 
combinatie architecten

Visie projectplan

Planvoorstel Woningtype 1 Woningtype 2 Woningtype 3 Referentieprojecten

Referentiematerialen Contactgegevens



1

Joop en AnneMarie wonen nu 13 jaar in een prachtige boerderij, 
wat een enorm voorrecht is maar niet meer past bij de toekomst 
van de wereld die ze voor ogen hebben. 

Het is hun droom de boerderij tot het bruisende centrum van de 
woongemeenschap te maken. Na ruim 20 jaar ervaring op het 
gebied van verschillende vormen van bewustwording ontstond 
het plan dat naast deze persoonlijke en innerlijke bewustword-
ing er ook op sociaal en cultureel gebied een verandering moet 
plaatsvinden. In de afgelopen jaren is er al een community ont-
staan die duidelijk maakt wat de kracht is, van een geïnspireerde 
verantwoordelijke groep mensen. De woongemeenschap wordt 
dan ook gezien als de volgende stap in dit proces. 

Initiatiefnemer en inspirator: Joop de Vette (1955) is getrouwd met AnneMarie Wiltingh (1958) en samen 
zijn zij ouders van drie prachtige dochters en trotse grootouders van twee kleindochters. 

Joop werkt sinds 1987 als huisarts in Wijchen en is sinds zijn opleiding op zoek naar verdieping en een 
bredere visie op gezondheid en ziekte. Sinds 5 jaar is hij een van de oprichters van Wijchen Gezond. Deze 
organisatie zet zich in voor positieve gezondheid in de gemeente Wijchen. Hij is sinds 1990 lid van Integral 
Life, een gemeenschap van integrale denkers wereldwijd en de intentie van deze organisatie is “vervullend 
leven door bewustwording en verbinding te midden van de complexiteit van de 21 eeuw“.

AnneMarie heeft een achtergrond in het onderwijs en sinds 15 jaar begeleidt en coacht zij mensen  
individueel en in groepen.

Samen deden zij opleidingen en zochten verdieping o.a. in NLP; het Inca sjamanisme, diepte psychologie en 
diverse opleidingen in Evolutionaire Spiritualiteit en Spiral Dynamics. Joop organiseerde trainingen in 
Europa op het gebied van NLP, Soulcraft en sjamanisme en samen met anderen leiden zij sinds 1998 een 
eigen instituut op het gebied van gezondheid, bewustzijnsontwikkeling, integraal leven en meditatie. 

Het is voor Joop steeds duidelijker geworden dat bewustzijnsontwikkeling met als intentie bevrijding van 
compulsieve zelfzorg en een voor ieder unieke vorm van betekenisvol leven noodzakelijk zijn om 
verantwoording te kunnen nemen voor het pad naar wijsheid en voor een zorgzame bijdrage aan de 
toekomst van het evolutionaire proces van mens, cultuur en natuur. Vanuit deze geïnspireerde ontwikkeling 
ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen. Het is in deze ontmoetingen waar nieuwe antwoorden 
gevonden kunnen worden  

Joop is een inspirerende spreker die in staat is zijn visie met passie te delen en het is zijn voortdurende 
intentie en motto ”to create a world to which people want to belong”.  Woongemeenschap “Buitengewoon 
Leven” is hierbij een droom met een deadline, een droom die uitkomt.

I n t r o d u c t i e  i n i t i a t i e f n e m e r s  e n  p l a n 

Joop de Vette AnneMarie Wiltingh
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Intussen is er contact gelegd met partners 
op verschillende terreinen, zoals Kroonzorg 
organisatie voor oa. Kindhuizen verantwoorde 
gemeenschap, de zorggroep ZZG en centrum 
voor verslavingszorg Integraal Herstel. Zij 
zijn allemaal enthousiast. Het ondersteunen 
van opvoeding van kinderen door een 
gemeenschap wordt gesteund door het besef 
dat kinderen in de lange geschiedenis in 99% 
van de tijd opgegroeid en opgevoed zijn in 
gemeenschappen: “dit plan past naadloos bij de 
lijst van voornemens van de nieuwe 
gemeenschap.

O p  w e l k e  m a n i e r

De boerderij als centrale ontmoetingsplaats, 
logeerplaats,inspiratieplaats en het gezicht van 
een verantwoordegemeenschap. De gemeen-
schap zal worden gebouwd in samenspraak 
met diverse partijen waaronder natuur-
vereniging Kadans en de Molenaars.

De kernwoorden voor deze woonvorm van de 
toekomst zijn: circulair, duurzaam, ecologisch
en energieneutraal. De woongemeenschap 
zal worden gebouwd met een grote groep 
geïnspireerde mensen die al jaren betekenisvol 
leven als missie hebben en dit willen 
manifesteren op alle niveaus van het bestaan, 
biologisch, psychologisch, sociaal en spiritueel.
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“Buitengewoon Leven” is in eerste instantie een project dat we willen realiseren op de 4 
hectare grond waarop ook het Molenhuis zich bevindt. We willen een woongemeenschap 
creëren, een uniek, betekenisvol en verbindend voorbeeld van toekomstbestendig en 
duurzaam leven, wonen en werken voortbouwend op wat er is, met aandacht voor het 
samengaan van natuur en cultuur. Een woongemeenschap waar verschillende mensen wonen, 
zal zorgen voor verbinding en hulp bieden bij het nemen van verantwoordelijkheden. Een 
plek waar men een toekomst wilt creëren vanuit de principes van duurzaamheid en 
regeneratie, waarin iedereen bewust omgaat met de natuur, elkaar en zichzelf. De bewoners 
zijn divers wat betreft leeftijd, gezinssamenstelling en zorgbehoefte en willen met elkaar een 
leefgemeenschap vormen waar men elkaar helpt en spullen als gereedschap, auto’s, elektrische 
apparaten etc. met elkaar deelt. Dit project zal voldoen aan vragen die de toekomst ons stelt. 

V o o r  w i e  e n  m e t  w i e

Daarnaast willen we voorbeeld zijn en een 
Blue Zones-achtige community, waar zorg 
en wonen en zingeving op unieke wijze 
zullen worden gecombineerd. 

Er is verantwoordelijkheid voor zelfzorg 
en voor elkaar. De nieuwe economie van 
deze gemeenschap is gericht op de lange 
termijn en op de wereld van onze 
kinderen. Het geeft antwoord op de vraag: 
welke wereld willen we achterlaten voor 
onze kinderen.

Op vier gebieden kan deze woongemeenschap van belang zijn:  

1. Op het biologische terrein: op het meetbare gebied van 
 persoonlijk welzijn
2. Op het psycho-spiritueel gebied van persoonlijk welzijn
3. Op het sociale gebied van welzijn en op dit terrein staat het 
 welzijn van de natuur centraal
4. Op het culturele gebied, het gebied van de ontwikkeling van  
 menszijn en mensheid. 

Een dorp dat duurzaam gebouwd kan 
worden, met grondstoffen die zoveel 
als mogelijk biologisch afbreekbaar 
zijn en tevens terug te brengen zijn tot 
grondstof. Dit alles in samenhang met 
de bebouwing die passend zal zijn in 
het landschap en dit versterkt (helend 
bouwen). Deze woongemeenschap 
willen we bouwen in samenspraak 
met de natuurlijke omgeving.  Alles 
in eerbied met de monumenten op 
het terrein (het molenhuis, de molen, 
de boerderij, de oude bomen en het 
wiel).
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Nederasselt is een klein landelijk dorp dat ligt in de Nederlandse provincie 
Gelderland, aan de Maas. Aan de rechterkant van Nederasselt, ligt een 
binnendijks wiel met net ernaast de Maasmolen uit 1741. Dit perceel samen 
met het perceel met de oude boerderij erop, vormen het plangebied voor 
woongemeenschap “Buitengewoon Leven”.

L o c a t i e  n a b i j  N e d e r a s s e l t

Toegang oude boerderij 

De Maasmolen vanaf perceel 183

De Maasdijk

Plangebied “Buitengewoon Leven”, kavel 180 & 183, molenweg 1 & 2. 
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Toegang oude boerderij 

De Maasmolen vanaf perceel 183

De Maasdijk

Plangebied “Buitengewoon Leven”, kavel 180 & 183, molenweg 1 & 2. 

De oude boerderij vanaf de Maasdijk

De oude boerderij, tuinzijde

De Maasmolen vanaf perceel 183
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Duurzaamheid 
Gezond bouwen geïnspireerd door de natuur, waarbij de 
gebruiker centraal staat. Dat is waar duurzaamheid begint. 
Duurzaamheid is immers niet meer dan evenwicht tussen mens 
en natuur. We zijn onlosmakelijk verbonden met de natuur en 
ook afhankelijk van de natuur. Samenwerken met de natuur
is dan ook vanzelfsprekend. De natuur is hierbij “natuurlijk” 
onze beste leermeester.

De mens als “ gebruiker “ van architectuur staat centraal in het 
ontwerp. Het gaat er in de eerste plaats om, dat de gebruiker 
zich in een gebouw, dorp of tuin prettig en “thuis” voelt. Het 
allerbelangrijkst hierbij is dan ook de optimale afstemming van 
het ontwerp op de gebruiker / opdrachtgever. Naast het 
vormgeven van een aantrekkelijke en inspirerende woon-
omgeving is het belangrijk te zorgen voor een gezond en 
aangenaam binnenklimaat.

Dit wordt verkregen door gebruik te maken van natuurlijk en 
hernieuwbaar materiaal. In het energiezuinige installatie-
concept wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
uiteindelijke gebruiker. Een goede gebouwde omgeving is een 
omgeving waar de mens in verbondenheid met de natuur woont 
en werkt. Gezond-, duurzaam-, ecologisch- en helend bouwen 
staat centraal bij “Buitengewoon Leven” 

De gezondheid van de mens wordt mede bepaald door een
mensvriendelijke woonomgeving. De natuur heeft hierbij een 
belangrijke bindende en helende functie. Duurzaam bouwen 
moet niet alleen beperkt worden tot de menergieprestatie van 
een gebouw. Van Laarhoven architecten gaat hierin een aantal 
stappen verder. Voor ons is duurzaam bouwen vooral; ‘gezond 
en helend bouwen’.

I d e o l o g i e  V a n  L a a r h o v e n  C o m b i n a t i e
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Een gezond / helend leven is mede mogelijk door te verblijven in een gezonde / helende 
omgeving. Het gebouw  en zijn omgeving kan ons helpen om in harmonie te leven met onze 
omgeving. Er bestaat een relatie met de mensen die het gebouw gebruiken / bewonen en met het 
gebouw zelf. Het gebouw is een wezenlijk onderdeel van de mensen die er in wonen. Het zijn 
als het ware vrienden, waardoor een bezielde woonomgeving ontstaat. Een huis is meer dan een 
dak boven je hoofd; het is een ruimte om in te leven. Het huis verbindt ons met de natuur en 
zorgt dat wij in harmonie leven met haar krachten. Vanuit deze wijze van ontwerpen en bouwen 
kan de vormgeving en het materiaalgebruik bijdragen aan gezondheid, welstand en rust bij de 
gebruiker. De energie uit de natuur en het universum werkt positief (helend) op zijn bewoners.  
Deze vormgeving van architectuur in relatie met zijn omgeving ( landschap, park en tuin) maakt 
dat er een goed en gezond gebouw ontstaat doordat de energieën door de vorm, materiaal, licht 
en kleur een positieve invloed uitoefenen.

Landschap
De samensmelting van architectuur en het omliggende landschap is essentieel voor een prettige 
leefomgeving. De juiste inpassing van een gebouw in de omgeving voltooit het bouwwerk. Deze 
inpassing vormt in het open landschap een andere uitdaging dan in de verdichte stad, maar 
zijn beiden van eenzelfde belang. Daarbij speelt ecologie een belangrijke rol in onze ontwerpen 
(luchtkwaliteit, gematigde temperatuur, volksgezondheid enregenwaterafvoer). Als we het 
bijvoorbeeld hebben over het regenwater, hieruit kan door groene retentiebekken eenvoudig het 
vuil, dat van de huizen en straten is gespoeld, gefilterd worden. Tevens kan een groot deel van 
het water vanuit deze bekken opnieuw verdampen. Zo zijn tal van eenvoudige duurzame 
verbeteringen mogelijk door de toevoeging van groene daken en perken. Toepassingen van 
groene daken en gevels hebben een positieve invloed op de biodiversiteit en de esthetische 
waarde vaneen gebouw en omgeving.

Park en tuin
Parken en tuinen vragen om een andere meer gedetailleerde aanpak dan een grootschalig 
landschapsvisie. Bij deze ontwerpen besteden wij nog meer aandacht aan de vormen en 
structuren van planten, en hoe die op esthetische wijze in te passen in de omgeving. Daarnaast 
is de overige materialisering van grote invloed op de sfeer van een park of tuin. Onze uitdaging 
bij een tuin is om deze goed aan te laten sluiten bij de binnenruimte. De juiste verhoudingen 
zijn hierbij van belang. De historie en bodemsamenstelling van een locatie vormen het startpunt 
voor het ontwerp. Inheemse soorten en gebied eigen planten en bomen zijn belangrijke factoren
om de oorspronkelijke habitat en sfeer van een gebied te handhaven. Hierin liggen vaak
bijzondere ontwerpaanleidingen verborgen. Ons doel is om deze bloot te leggen en van hieruit 
niet alleen een relatie aan te gaan met het bouwwerk maar ook met de oorsprong  van een 
locatie. 



Inspiratie “Buitengewoon Leven” Nederasselt
Vanuit de analyse van de situatie ontstaan een aantal belangrijke gegevenheden. Dit zijn: 
1. de bijzondere plek aan de Maas, 
2. de bestaande boerderij die als ontmoetingsplaats zal gaan fungeren,
3. ‘het wiel’ dat zorgt voor een prachtige ligging van “Buitengewoon Leven” aan het water, 
4. de Maasmolen die het dorp karakter geeft, 
5. het bosje met zijn fraaie oude bomen, 
6. de stilte van het huidige gebied. 
7. De bestaande meidoornhagen handhaven. 
8. Er is groot hoogte verschil op het terrein.
9. Windvang molen.
10. Open gebied tussen molen en Broekstaat.   
11. Wandelroute om wiel heen handhaven
12. Gebruik maken van fraaie zichtlijnen
De elementen vormen samen het uitgangspunt voor het ontwerp van het stille, groene dorp.

Vertaling naar “Buitengewoon Leven” Nederasselt
1. Stilte van het huidige gebied handhaven door ruime opzet en veel groen.
2. Meidoornhagen handhaven hierdoor ontstaan groene dwarsverbindingen.
3. Hoogte / laagte terrein geeft gebied karakter.
4. Geen bebouwing aan het water m.u.v. de stilte / meditatieruimte
5. Rekening houden met windvang molen
6. Grond tussen molen en Broekstaat wordt overgangsgebied tussen stille woon gebied  
 en de drukke doorgaande weg. Hier komt geen bebouwing maar meer de activiteiten,  
 zoals speeltuin, voedselbos en educatie tuin en landbouw in combinatie met molen
7. Bos wordt speelbos
8. Nabij rand bos boomhutten en of tiny houses 
9. De boerderij wordt “centrum”. Hier komt ontmoetingsplaats en vergaderruimten. 
 Aan de dijkzijde komt een restaurant / theehuis.
10. Stilteruimte nabij water.
11. De wandelroute om het wiel wordt versterkt door deze aan te sluiten op de route door  
 het dorpje.
12. Vanuit de hulpverlening binnen het nieuwe dorp zijn ongeveer in totaal 36 woningen  
 benodigd. waarvan een aantal gekoppeld. (Voor een gezonde en haalbare gemeenschap  
 is een verhouding van gezond t.o.v. zorgbehoevend rond 75-25).
13. Maximaal 2 bouwlagen en woningen variërend van 40 m2 tot maximaal 100 m2
14. Door de openheid van de bebouwing worden de van fraaie zichtlijnen gehandhaafd.
15. Streven naar zeer hoge duurzaamheid: energie neutrale woning, EPC = 0. , GPR (   
 duurzaamheidslabel)  minimaal 7,5 , verwerking en hergebruik hemelwater afgestemd  
 op het landschap en de woningen worden optimaal geïsoleerd.( Rc 6,5 á 7 )

V i s i e  p r o j e c t p l a n

Lemniscaat graancirkel
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Uitganspunten ontwerpidee 
De stilte en de eenvoud van het gebied en de fraaie bestaande natuurlijke omgeving 
vormen de basis voor het ontwerpidee. Door een op de natuur gerichte vormgeving 
ontstaat een samengaan van de nieuwe invulling met het bestaande landschap. De 
vrijstaande woning (soms gekoppeld) is hierbij het de structuurelement  waaraan het 
ontwerp zijn basis ontleend. De langgerekte vorm van het terrein en de benodigde 
openheid langs het wiel naar de molen geeft de mogelijkheid twee kleinere woongebieden 
te maken met ieder zijn eigen sfeer. Door de langgerektheid en de 2 pleinen ontstaat een 
lemniscaat die het hele plan omvat.  De openheid van de woningen ten opzichte van elkaar, 
binnen de lemniscaat,  zorgen voor een eenheid met de bestaande natuur en de bestaande 
aanwezige elementen. De lemniscaat wordt zo gevormd door twee cirkels met woningen 
die als kralen aan een snoer zijn geregen en zo de pleinwand vormen. Ieder woning krijgt 
hierdoor ook voldoende privacy.  Vanuit de 2 pleinen, omsloten door de woningen, wordt 
een verbinding gemaakt met de andere elementen op het terrein zoals de moestuinen, de 
maasmolen, het wiel, de boerderij, de stilteruimte, de ontmoetingsplekken en de 
parkeerplaatsen.

Als symbool staat de lemniscaat voor:  Oneindig, gezamenlijkheid, harmonie, eeuwige beweg-
ing zonder begin en zonder einde, eenheid, heelheid en  volmaaktheid                                                                                        

Als symbool staat de cirkel voor: Eenheid, samen, geheel, eeuwigheid en oneindigheid De 
cirkelvorm voegt zich optimaal in de natuurlijke omgeving en geeft iedere woning zijn eigen-
heid en privacy. Daarnaast is de woning alzijdig gericht, waardoor de relatie met het fraaie 
omliggende landschap optimaal is.

Referenties
Het schetsontwerp geeft een impressie van de sfeer van de woonomgeving en de 
individuele woningen. Belangrijk is dat saamhorigheid, middels plein en landschap, en 
optimale privacy in harmonie met elkaar bestaan. Er ontstaat zo een sfeer van een Zuid 
Franse dorpje in een fraai landschappelijke omgeving.  Een van onze belangrijkste 
ontwerpuitgangspunten voor het ontstaan van het plan is samenwerking. Samenwerking 
tussen alle betrokken partners bij het bouwproces. Bij dit integraal ontwerpen is het 
overleg en  contact met de bewoners en overige belanghebbenden, van levensbelang. 
Het ontwerp is vooral een impressie van hoe de verschillende functies en gebouwen op het 
kavel perfect inspelen op de aanwezige natuur en hiervoor ook respect tonen. In overleg 
met de individuele gebruikers moet dit geoptimaliseerd worden. De varianten zijn dan ook 
bedoeld om enkele van vele mogelijkheden binnen de uitgangspunten aan te geven. 
Materiaalkeuze, kleuren, detaillering enz. moet worden bepaald in onderling overleg 
waarbij wij zijn uitgegaan van ecologische en gezonde materialen zoals houtskeletbouw 
voorzien van leem stucwerk,  gemodificeerd hout, grasdaken, natuurlijke isolatie en 
afwerking met natuurlijke materialen.

9
Duurzaam en ecologisch ontwerp  
De cirkel, is de meest compacte vorm met een optimale verhouding tussen en 
geveloppervlakte en inhoud. Het energieverlies wordt hierdoor beperkt.  De cirkel ( of 
veelhoek) als basis voor de woningen, geeft de mogelijkheid om de woning met de zon mee 
te laten draaien. Op deze manier kunnen we vanuit de situatie optimaal passief bouwen: 
het benutten van de zon in de winter, terwijl deze in de zomer zo veel mogelijk buiten 
gehouden wordt. Vanuit de bijgevoegde varianten is duidelijk te zien dat op een 
eenvoudige manier, vanuit een perfect ensemble, vele plattegronden mogelijk zijn 
uitgaande van uitzicht en bezonning. 

Speelbos

Natuurspeeltuin

Boomhut

Boomhut
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W o n i n g t y p e  1 :  A u t a r k i s c h e  w o n i n g 11



W o n i n g t y p e  2 :  U i t w i s s e l b a r e  w o n i n g e n 12



W o n i n g t y p e  3 :  T i n y  H o u s e s 13



Ecologisch bijeenkomstgebouw, Malden.

Ecologische villa, Bloemendaal.Woningen dementerende ouderen, Venhorst.  

Duurzame twee-onder-een kap woning, Lent.

ZELFVOORZIENEND WONEN

• Aardwarmte d.m.v. warmtepomp
• Vegetatiedak
• Opvang en hergebruik hemelwater
• Passieve zonne-energie
• Grote overstekken op het zuiden
• Zonnecellen (PV)
• Kweekkas en moestuin
• Compact en (deels) ondergronds bouwen
• Hoge isolatiewaarde
• Natuurlijke ventilatie
• Helofytenfilter
• Warmteterugwinning douche
• Serre/atrium

8 ecologische woningen, Rijen.

Tiny house, Boekel  

Hennep woning, te Herkenbosch. 

Ecodorp, Boekel.
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Verenigingsgebouw TOR, Hilvarenbeek.  

Woongebouw met atrium, Rijen. 

Meergeneratie woonproject, Lent 



ECOLOGISCHE MATERIALEN

• Kalkhennep
• Glasschuim
• Strobalen 
• Houtenskeletbouw 
• Houtvezel-isolatie
• Schelpen
• Leemstuc/kalkstuc 
• Inlands hout
• Sedumdak
• Riet 
• Natuurverf 

R e f e r e n t i e m a t e r i a l e n

LavakorrelsHennepvilt

Kalkhennep

SchelpenInlands hout, gefreesde boomstammen 

Strobalen

Sedumdak
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Leemstuc

Inlands hout, dakrand

Metselwerk plint

Inlands hout, dakrand & gevel



C o n t a c t g e g e v e n s
We hopen dat u geïnspireerd bent geraakt en dat 
wij samen met u dit mooie plan in overeenstem-
ming kunnen realiseren. Mochten er nog vragen 
of opmerkingen zijn kunt u altijd contact opne-
men met de intiatiefnemers of de architect:

Initiatiefnemers: 
Joop de Vette & AnneMarie Wiltingh
Molenweg 2
6612 AE Nederasselt
Tel: 024-6425983
Email: info@meeander.nl

Architect:
Ir. Huub van Laarhoven
Alphenseweg 65
5126 AB Gilze
Tel: 0161 451021
Email: info@vanlaarhovencombnatie.nl
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Van Laarhoven Combinatie Architecten BNA BV
Alphenseweg 65
5126 AB Gilze
Tel: 0161 451021
Fax: 0161 451022
Email: info@vanlaarhovencombinatie.nl
Web: www.vanlaarhovencombinatie.nl


