
 Save the Date 7 en 
8 juli: off the grid 
Afvalfestival Puur 
Pampus
    De voorbereidingen voor Puur 
Pampus zijn in volle gang. De 
plannen en ideeën beloven 
een spetterend en inspirerend 
festival voor jong en oud. 
Pampus, het eiland dat in de 
gemeente Gooise Meren ligt 
en niet is aangesloten op het 
water-, riool-, gas- en elek-
triciteitsnetwerk van het vaste 
land (off the grid), zal bevolkt 
worden door een mix van 
creatievelingen, afvalgoeroes, 
pioniers en festivalgangers.

De lijst met duurzame ideeën 
en groene wensen is lang, 
maar krijgt steeds meer vaste 
vorm. Zo zal er geproefd 
kunnen worden van verruk-
kelijk ‘afvalvoedsel’ verzorgd 
door Taste Before You Waste, 
het Bussumse Soupurbe en 
de Groenteclub. Er komen 
marktkramen met duurzame 
producten, een fantastisch 
huttenbouwdorp voor kids, 
kunstenaars die kunst maken 
uit afval, muzikanten die er 
een feest van zullen maken en 
er komt een boot die vaart op 
zonne-energie. 
Overal en op verschillende 
wijze zullen de festivalgangers 
tips & tricks krijgen om zelf 
ook groener te denken en 
groener te doen.

    Nog hoog op het (kostbare) 
wensenlijstje staan regenboog 
tipi’s als onderkomen voor 
workshops en het duurzame 
zeilschip de Ecolution van 
wijlen Wubbo Ockels. Zijn 
vrouw, Joos Ockels, zal Puur 
Pampus op zondag 8 juli fees-
telijk afsluiten, maar eerst zal 
dit groene festival geopend 
worden op zaterdag 7 juli 
door niemand minder dan de 
Nationale Energiecommissaris, 
Ruud Koornstra!

    Sponsoren en vrijwilligers 
gezocht
    Veel staat of valt met het 
bijeenkrijgen van voldoende 
sponsorgeld, laat initiatief-
neemster Lindeke Mast van 
Samen Sneller Duurzaam 
weten. Ook is ze nog op 
zoek naar vrijwilligers voor 
de organisatie. Maar ook 
kunstenaars, knutselaars, 
muzikanten en lokale groene 
ondernemers die een bijdrage 
willen leveren zijn van harte 
welkom.

Vragen over het festival of 
wil je meehelpen? Stuur dan 
een mail naar secretariaat@
pampus.nl. Meer informatie 
op website pampus.nl/events/
puur-pampus-2018.   

 Duurzaamheidsbeweging 
Gooise Meren
     Inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke organ-
isaties, politici en amb-
tenaren. In Gooise Meren 
maken we samen werk 
van duurzaamheid. Op 
deze pagina’s krijgt u een 
indruk van onze ideeën 
en activiteiten. We wil-
len Gooise Meren tot een 
van de meest duurzame 
gemeenten van Nederland 
maken. In 2016 zijn we 
daarom gestart met de 
beweging Samen Sneller 
Duurzaam waarbij nu al 

meer dan 100 mensen zijn 
aangehaakt. Er zijn acht 
werkgroepen gevormd die 
zich elk op een bepaald 

aspect van duurzaamheid 
richten. Zoals duurzaam 
onderwijs, minder afval, 
meer aandacht voor natuur 
en biodiversiteit en het 

verduurzamen van wonin-
gen. Ook is er een actie-
plan opgesteld. 
U zult hierover steeds 
meer lezen en horen. In 
de media, waaronder 
deze krant, op de website 
samen-sneller-duurzaam.
nl, op onze
duurzaamheidscafés en 
via onze nieuwsbrief. Van 
persoonlijke verhalen tot 
concrete resultaten en 
tips. Maar ook wat er 
allemaal te doen is en hoe 
u zich kunt aansluiten.  

 Duurzaamheidscafés
    Het vorige duurzaamheidcafé 
ging over veranderingen op 
het gebied van mobiliteit. 
Het vijfde duurzaamheid-
café op dinsdag 22 mei gaat 
over andere woonvormen, 
waaronder tiny houses en 
de impact die dat heeft op 
onze samenleving. Architect 
Theo Fambach gaat in op het 
welzijn van onze samenlev-
ing in relatie tot die andere 
woonvormen en Jacqueline 
Tellinga van gemeente Almere 
vertelt over de ervaringen 

met tiny houses in Almere. 
Ook wordt besproken hoe het 
staat met de ontwikkelingen 
rondom Crailo. Twan Zeegers 
van Gooise Meren praat ons 
bij. En last but not least het 
verhaal van Gijsbert Schutten. 
Hij woont met zijn gezin in 
een zelfgebouwd tiny house 
van krap 25m2. Kijk voor het 
volledige programma op een 
andere pagina in deze krant. 
Wilt u erbij zijn? Meld u dan 
aan via  de website samen-
sneller-duurzaam.nl.  

Lindeke Mast en Marileen Fabels van de Werkgroep tiny houses

 Werkgroep tiny houses
    De redenen waarom mensen 
een tiny house willen zijn 
uiteenlopend, maar de 
groep wordt onmiskenbaar 
groter. Ook in Gooise Meren 
is deze beweging duidelijk 
zichtbaar en binnen Samen 
Sneller Duurzaam is er een 
werkgroep die zich hiermee 
bezighoudt. Plannen, ideeën, 
wensen en dromen liggen er 
genoeg en als je wilt, valt er 
veel te realiseren. De groot-
ste uitdaging ligt, ook voor 
de werkgroep, in het vinden 
van een geschikte locatie. 
Want niet overal mag zomaar 
gebouwd worden en is er wel 
bouwgrond beschikbaar dan 

wordt er vaak nog ‘traditio-
neel’ gedacht en gebouwd. 
Het is dan van belang hoe 
de politiek er in staat. Vol-
gens Marileen Fabels wordt 
de werkgroep door de lokale 
politiek gesteund. “We voeren 
gesprekken en een aantal 
bestuurders staat zeker posi-
tief tegenover de ideeën.” Die 
steun moet, om dingen daad-
werkelijk te realiseren, wel 
omgezet worden in bijvoor-
beeld vergunningen. In een 
aantal gemeenten zijn ze al 
zo ver, al zijn alle projecten/
vergunningen wel tijdelijk. 

Zoals om de hoek, in Almere 
en in Nieuwegein.

    Een andere manier van 
leven
    De werkgroep is nu hard 
op zoek naar een geschikte 
locatie in Gooise Meren en 
heeft haar pijlen gericht op 
het gebied van de voormalige 
Kolonel Palmkazerne: Crailo. 
Die grond is vorig jaar aange-
kocht door de gemeenten 
Gooise Meren, Laren en 
Hilversum. Marileen heeft 
zich onlangs aangesloten bij 
de werkgroep. Ze woont in 
Hilversum en verdiept zich al 
langere tijd in ‘tiny houses’ en 

geeft regelmatig rond-
leidingen en informatie-
bijeenkomsten over het 
onderwerp. Marileen: “We 
zouden heel graag een tiny 
house ecodorp op Crailo 
realiseren, dat tegelijkertijd 
ingezet kan worden voor 
educatie- en informatiedoe-
leinden en om het belang van 
duurzaamheid te onderstre-
pen. Volgens haar is een tiny 
house een kapstok voor een 
andere manier van leven. 
Kleiner wonen, minder spul-
len, sociale cohesie door het 
samenleven met gelijk-

gestemden of compleet 
zelfvoorzienend willen leven. 
Marileen gaat wat dieper in op 
het zelfvoorzienend zijn. “Dan 
heb je het over een droog-
toilet, een eigen waterfilter-
ing, maar ook over het delen 
van spullen en mobiliteit.”

    Het plan ‘Mooi Crailo’ ligt 
er deels al
    Er ligt inmiddels een plan: 
‘Mooi Crailo’, met als belang-
rijkste pijlers: nadenken over 
duurzaam leven, de deelecon-
omie, duurzaam bouwen en 
educatie. Het plan moet nog 
verder uitgewerkt worden en 
daarbij zullen ook de ver-

schillende beweegredenen 
terugkomen. “Er is een ver-
wevenheid van behoefte aan 
vrijheid, duurzaam wonen en 
minder spullen.” De leden van 
de werkgroep zoeken daarom 
bewust naar een structuur. “Als 
je iets eensgezinds wil neer-
zetten moet je op zoek naar 
een structuur om mensen 
duidelijk te laten zien dat je 
anders kunt wonen en wat er 
allemaal mogelijk is.” 

Wilt u zich aansluiten bij deze 
werkgroep? Stuur dan een 
mail naar: Lindeke@dds.nl.   

Afval, een waste of een feest? Deze kids op Pampus maken er 
in ieder geval iets leuks van!



 Wonen met een gezin op 
krap 25m2

    Gijsbert Schutten en Karin 
Prins hadden altijd al een 
drang naar vrijheid en ‘wonen 
in en met de natuur’. Ze had-
den een eigen appartement 
en plannen om naar Frankrijk 
te emigreren. Door de huizen-
crisis vervloog die droom. 
Tijdens een trektocht in de 
Vogezen realiseerden ze zich 
dat ze niet zozeer een groter 

huis wilden, ze wilden vooral 
buitenruimte. Door een artikel 
in het tijdschrift Salt was ook 
het tiny house vuurtje bij 
hen aangewakkerd. Inmid-
dels wonen ze sinds juni 
vorig jaar in hun eigen Tiny 
House, samen met hun hond 
Bono, dochter Juliette en zoon 
Berend. Gijsbert somt direct 
de voordelen op: “We konden 

het zelf ontwerpen en bouwen 
naar onze smaak, dicht bij 
de natuur leven en genoegen 
nemen met genoeg.” Of zoals 
hij het noemt: De tiny house 
filosofie.

    Leven in een tiny house
    Nadat ze eerst een paar 
maanden met hun zelfgebou-
wde tiny house op een camp-

 Familie duurzaam    

Gijsbert Schutten en Karin Prins met hun gezin op de veranda van hun tiny house

 Agenda 
Samen Sneller Duurzaam
     
Mei 2018 
   22  - Duurzaamheidscafé, thema: tiny houses

   Juni 2018 
 2  - Natuurlijk Huizerweg
 19  - Duurzaamheidscafé, thema: duurzaam onderwijs

   Juli 2018
7 & 8  - Off the Grid Afvalfestival Puur Pampus

      Binnen Gooise Meren zijn er nog veel meer andere duurzame 
initiatieven. Een compleet overzicht vindt u op de website 
samen-sneller-duurzaam.nl.       

ing bivakkeerden verhuisden 
ze in december uiteindelijk 
naar het Tiny Village Klein-
huizen. Een pilotproject van 
de gemeente Nieuwegein. En 
dat is nog behoorlijk uniek in 
Nederland. Gijsbert vertelt 
dat ook dit een tijdelijke plek 
is, er gaat in de toekomst 
gebouwd worden door een 
projectontwikkelaar. Het pilot-
project bestaat uit een aantal 
plekken en die zijn inmiddels 
allemaal bezet.

    Duurzaam
    Gijsbert ontwierp en bouwde 
zijn Tiny House zelf, waarbij 
de leidraad duurzaamheid 

en mobiliteit was. Een van 
de eisen was dat hun huis 
minimaal 50 jaar meegaat en 
dat, als het ooit afgebroken 
wordt, het ‘terug’ naar de 
natuur kan. Via de dakgoot 
wordt regenwater opgevangen 
in tonnen, gefilterd. Prima om 
vervolgens te gebruiken voor 
de douche en de wasmachine. 
De twaalf zonnepanelen zor-
gen voor elektra en het huis 
wordt via plintverwarming en 
een houtkachel verwarmd. De 
enige fossiele brandstof die 
ze gebruiken is gas. Gijsbert: 
“De zonnepanelen leveren in 
principe voldoende stroom. 
Eektrisch koken voor een 
gezin is nog niet mogelijk 
met de huidige stand van de 
techniek.”

    Dromen
    Volgens Gijsbert is het geheim 
van leven op de manier 
zoals zij doen vooral den-
ken in oplossingen. En dat 
je van tevoren goed nadenkt 
wat essentieel is voor je 
woongeluk en dat verwerkt 
in je ontwerp. Ze ervaren het 
leven echt lichter met minder 
ruimte ín en meer ruimte óm 
het huis.
Of ze in hun tiny house nu 
gestopt zijn met dromen? 
Nee, het tiny house heeft ze 
juist dichter bij hun droom 
gebracht.. Gijsbert: “Door 
lichter te leven en de mogeli-
jkheid ons huis mee te nemen 
is de stap om te emigreren 
zelfs minder ingewikkeld.” 
Op hun veranda in de zon 
delen ze hun dromen over het 
Franse leven: een herberg 
runnen in de Franse Cevennen 
of een vervallen hugenoten-
kerk renoveren. Maar bovenal 
gaat de droom over het 
genieten met echte aandacht 
voor mooie dingen in het 
leven die volgens hen (bijna) 
niets kosten.

    Gijsbert en Karin houden 
een weblog bij over al hun 
ervaringen. Deze is te vinden 
op de website dromeninfrank-
rijk.nl. Ook houden ze rege-
lmatig open dagen waarop 
hun tiny house en dat van de 
andere Tiny Village bewoners 
te bezoeken is.   


