Wachtend Land

Alles is Stroom
Ontmoet het water,
het land, de sfeer.
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Het Wachtend Land ligt op het snijvlak
van het oude met het nieuwe land.

28 november 2013
Alles is stroom 1

Polderlandschap ontmoet bos- en heidegebied; stroming tussen milieus.
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Wachtend Land

Planten in het landschap leveren stroom
Het nieuwe land ontmoet het oude landschap

Benut de energie
van het oude land
in het nieuwe
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A. Tijdelijk ECOwonen
B. ECOtuin;
koolzaad,
korenbloem & klaproos
C. ECOlogies
D. Polderlandmuseumtuin
E. Hoofd Stroom
F. ECOshowterrein
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28 november 2013
Alles is stroom 2

Panta Rhei: overgangen land, water en stromingen

ANNETTE TER HAAR

VERHALENVERTELLER & EDUCATIE

FRANK LEGET

TREKKER & VERANDERMANAGER

THEO ROERSMA
NIEUWE WERKER

MARIEKE VAN DEN WIJNGAARD
PROJECTONTWIKKELAAR NIEUWE STIJL

Met dank aan:
E-Plant,
Marjolein Helder.
Groei&bloei.

ANGELIQUE NOSSENT

SFEROLOOG & LANDSCHAPSONTWERPER

BART PENNINGS

RUIMTELIJKE ORDENING & GRAFISCH ONTWERPER

Alles is Stroom
Alles is stroom, Panta Rhei om
met de Oude Grieken te spreken,
schiet door het hoofd van Opa Dirk
terwijl hij de voordeur achter zich dicht
trekt. Zoals elke ochtend deze week
baadt de Simone de Beauvoirlaan in
Huizen in het zonlicht.
Met Kurk, zijn teckel, en Simon, zijn kleinzoon
van acht, loopt Dirk de straat uit het
koolzaadveld in. Simon logeert graag bij opa.
Daar kan hij spelen, leren en zijn gang gaan in
het gebied tussen Huizen en de snelweg: het
Wachtend Land. Op weg naar de Ecoshowtuin
passeert Simon het koolzaadveld met daaraan
grenzend de Ecowoningen en moestuinen. Hij
voelt de ketting van de trekpont in zijn handen
en steekt met opa en Kurk het water over. Hij
zwaait even naar een meisje dat logeert in een
van de Ecowoonboten op de andere oever. Ze
lopen over het knuppelpad om bij de entree van
de Ecoshowtuin te komen. Hier zie je de
nieuwste technische snufjes! Opa heeft beloofd
dat ze straks ook nog even naar de
poldermuseumtuin varen. Simon vindt niets zo
leuk als met gemalen, spuisluizen en stuwen het
polderpeil te regelen.
Wachtend land:16 hectare Nederland. Een
knooppunt waar landschappen en culturen
mengen. Heide grenst aan polder, ooit één van
de minst welvarende plekken met arme
zandgrond, nu een gebied waar kopers de
hoogste huizenprijs willen betalen, Zuiderzee
werd randmeer. Wat dit wachtende land nodig
heeft, is energie. De energie van mensen die er
iets van willen maken, Nieuwe Pioniers. Mensen
die hier brood in zien en een gemeenschap
willen vormen.
Dit voorstel gaat over de dynamiek op
overgangen van landschappen en techniek. Over
energie opwekken, over opladen en ontladen.
Over het benutten van het Wachtend land als
proeftuin. Over het uitproberen van een beheer
en ontwikkelingsstrategie die van alles mogelijk
maakt en grote vrijheid biedt. Om te
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experimenteren met een productielandschap
nieuwe stijl waar ecologie centraal staat.

donderdag 28 november 2013

Alles is stroom. Letterlijk. De kern van het plan
is stroom mogelijk maken door water te
benutten. Aan de ene kant is ruimte voor
tijdelijke ECOwoningen. Hier kun je uitproberen
of ECOlogisch wonen bij je past. Achter de
woningen ligt een productielandschap met
koolzaad. Via een smal pad worden kavels
ontsloten die bewoners kunnen gebruiken als
ECOmoestuin. Zo ontstaat een lappendeken die
energie geeft aan de nieuwe bewoners en ook
aantrekkelijk oogt voor de bewoners van de
omringende wijken die hier al langer wonen.
Aan de andere oever kun je ECOlogeren. Er
liggen een aantal woonboten op het droge.
Mensen die hier kort op vakantie komen,
kunnen een bezoek brengen aan de
poldermuseumtuin. Dit eiland ligt midden in de
stroom en is te bereiken met een trekpont. Ook
kunnen ze kennis maken met de nieuwste
snufjes op ECOlogisch gebied op het
ECOshowterrein, een schiereiland in de vorm
van een druppel of een gloeilamp. Beide
referenties zijn goed: de oevers zijn namelijk
bezaaid met e-planten die stroom opwekken.
Alles is stroom. Ook in figuurlijke zin is dit de
plek om flow te voelen. Bezoekers kunnen hier
een labyrint lopen en zo de spirituele betekenis
ontdekken die al eeuwenlang besloten ligt in
deze cirkelvorm, onder andere bekend van de
kathedraal in Chartres.
Alles is stroom. De energie van de bewoners van
Blaricum, gaat zich mengen met de tijdelijke
bewoners van de ECOwoningen en met de
ontspanning en lol die de vakantiegangers en
dagjesmensen met zich mee brengen. Iedereen
komt hier om zich op te laden. Alles is stroom.

De exploitatiestroom
Als energie stroomt van mens, dier en plant dan
van geld. Mogelijkheden creëren is wat wij

stroomt ook de energie
voorstellen!

Begroting 28 November 2013
Ecowoningen
Uitgangspunten
- de ECOwoningen zijn
zelfvoorzienend. De
gewenste infrastructuur
is nog niet gereed.

- ruimte voor 50 kavels
van 320 m2 of 80 kavels
van ca. 200 m2.

- de structuur van het
stedenbouwkundig
plan wordt
aangehouden, zodat
later een natuurlijke
transformatie plaats
kan vinden.

Kosten

Exploitatiemogelijkheden
- kavel lease voor 10
jaar ten behoeve van
het plaatsen van je
eigen ECOwoning.
- aanbod aan de
huurder voor de lease
van een ECOchalet
voor 10 jaar (dit is niet
in kostenoverzicht
hiernaast opgenomen).

Toegankelijk maken (eenmalig) € 150.000

-/- € 150.000

Beheerkosten kavel lease

-/- € 115.000

Kavel lease 320 m2 (stel 50 x)

Voor de opwekking van de ECOstroom wordt het
land 10 jaar beschikbaar gesteld aan een
exploitant. Hieraan worden voorwaarden gesteld
over onder andere levering van stroom. Het is aan
de exploitant om de exploitatie te draaien.
Minimaal alle ECOwoningen en de ECOlogies
worden aangesloten op het ECOstroom-netwerk.
De exploitant kan meer woningen aansluiten
indien hiervoor voldoende capaciteit is.

€ 925.000

€ 660.000

ECOshowterrein

ECOmoestuin

ECOstroom

€ 2.400 per
jaar

Resultaat over 10 jaar

In het Wachtend land stromen:

Kosten Ondersteuning bewoners
€10.000" "

€ 15.000 per
jaar

Opbrengsten

Alles
stroomt
De ECOmoestuin wordt opgezet door de
bewoners van het Wachtend Land. De kosten
bestaan uit een eenmalige ondersteuning van de
bewoners bij het opzetten en verdelen van de
moestuin.

Totaal 10 jaar
(netto contant)

Tijdelijk wonen in de Ecowoningen. Een
bezoek brengen aan de Ecoshowtuin of Eco
logeren in een woonboot in de modder. Hier
begint de stroom mee.

Het ECOshowterrein wordt beschikbaar gesteld
om de nieuwste technische snufjes te showen. De
kosten voor de exploitatie van de show zijn voor
rekening van de uitvinders. Het terrein wordt
toegankelijk gemaakt, zodat de show bereikt kan
worden.
Kosten
Toegankelijk maken showterrein " "
eenmalig

ECOlogeren
Het terrein wordt beschikbaar gesteld aan een
exploitant, zodat mogelijk toekomstige bewoners
al kunnen proeven aan het wonen in de
Blaricummermeent.

Programmeren"

€ 10.000 per jaar

Onderhoud"

€ 10.000 per jaar

€ 75.000

Poldertuinmuseum
Kosten

Kosten
Toegankelijk maken " € 25.000 eenmalig.
De exploitatie is volledig zelfdragend.
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Toegankelijk maken eiland met trekpont"
eenmalig"
Programmeren"

€ 10.000 per jaar

Onderhoud"

€ 10.000 per jaar

€ 50.000

