
 

Kiemdorp 
 

Visie op gemeenschappelijk wonen 

We weten dat het anders kan, omdat wij anders willen: 

• Verbonden in respectvolle en liefdevolle onafhankelijkheid. 

• Anders georganiseerd en gefinancierd, coöperatief. 

• Ecologisch en duurzaam, in samenspraak met de natuur. 

• Vanuit verantwoordelijkheid voor onszelf, elkaar en de samenleving 

 

Wat willen wij? 

Wij willen in stappen komen tot een andere vorm van samen leven en samen 

wonen. Hierbij is het gezamenlijk wonen een materiële stimulans om ons 

primaire doel, de vorming van een gemeenschap, tot stand te brengen. Wij 

zoeken mensen die deze uitgangspunten herkennen en met ons vorm willen 

geven aan dit verlangen. 

Gelijkwaardig en verbonden met elkaar en de natuur 

Het gaat om het tot stand brengen van leefgemeenschappen waar mensen 

wonen, werken en samenleven in verbondenheid met elkaar met een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het leven. 

Gelijkwaardigheid met respect voor ieders eigen waarde, onafhankelijk van 

opleiding, afkomst of levensvisie, is ons uitgangspunt. Ieders kwaliteit is 

onmisbaar en draagt bij aan de kwaliteit van het geheel. Beslissingen worden 

genomen op basis van onderlinge uitwisseling en niet op basis van individuele 

overtuiging. Gelijkwaardige communicatie wordt aangeleerd en gehanteerd, 

waarin liefde, respect, zorg voor elkaar en ruimte om te zijn wie je werkelijk 



bent centraal staat. We hebben aandacht voor jouw specifieke bijdrage in het 

geheel. 

Wij streven, naar analogie met de natuur en afhankelijk van de omvang van 

de woongemeenschappen, naar een realistisch niveau van zelfvoorziening in 

evenwicht met de natuurlijke kringloop. Wat wij nemen, geven we in gelijke 

mate terug. Geen roofbouw of monocultuur, maar eerlijke, zuivere 

organische, producten met een hoge voedingswaarde. 

De sociale structuren zijn flexibel evenals woon- en werkvoorzieningen. Voor 

ieder is voldoende ruimte voor een eigen plek al of niet in gezinsverband. Er is 

verantwoordelijkheid voor elkaar van geboorte tot dood. 

 

Wonen in Kiemdorp 

We willen een bijdrage leveren aan de samenleving door een woonplaats te 

maken voor mensen, die de stap willen zetten naar een samenleving waar de 

omstandigheden om ons verder te ontwikkelen zo gunstig en vruchtbaar 

mogelijk zijn. Dit proces heeft kans van slagen als we ons met elkaar verbinden 

op dit pad. 

Dit kan Kiemdorp worden 

Kiemdorp is verbonden met het volledige leven, van geboorte tot sterven. Elke 

leeftijdsgroep behoort dan ook in het dorp woonachtig te (kunnen) zijn. Er is 

een geboortehuis en een sterfhuis. Niet alleen is elke leeftijdsgroep welkom, 

ook voor iedereen ongeacht inkomen, status, ras, gezindheid is er plaats. 

Het uiteindelijke perspectief is een dorp van maximaal 500 woningen waar 

dan meer dan 1000 mensen kunnen wonen, leven en werken. De grootte 

wordt bepaald door het benodigde draagvlak voor de gewenste voorzieningen 

die onze nieuwe manier van leven moet ondersteunen. We beginnen klein en 

gaan uit van een organische ontwikkeling. 

Ecologie als vanzelfsprekend uitgangspunt 

Onze wereld vraagt een duurzame benadering, waarin aandacht voor het 

zorgvuldig gebruik van recyclebare grondstoffen, gebruik van schone energie 

en zorgvuldig omgaan met ons milieu, waarbij we het uitgangspunt delen dat 



we latere generaties alleen positieve gevolgen van onze manier van leven 

willen meegeven. Daarom willen we niet alleen een CO²-neutrale opzet, maar 

ook dat alle te gebruiken materialen energieneutraal en recyclebaar zijn. We 

maken optimaal gebruik van de aarde, zon, regen en wind, zowel voor onze 

eigen voedselproductie als voor onze energievoorziening. We willen graag een 

eigen afvalwaterzuivering, wat alleen mogelijk is als het afvalwater schoon is 

van bestrijdingsmiddelen, gifstoffen en medicijnrestanten. We verwerken ons 

organisch afval zelf. 

De gehele levenscyclus in Kiemdorp 

Het dorp is een weerspiegeling van een levenscyclus: van geboorte tot dood 

en alles daartussen. Aan het begin en het einde van de levenscyclus is 

bescherming nodig en deze wordt  in het hart van het dorp geboden zowel in 

de vorm als in het aanbod. Vanuit dit punt kan de wijk ontstaan, voeding zowel 

voor het lichaam als de geest omvatten deze plek, dus een restaurant, 

levensmiddelenwinkel, meditatieruimte, bibliotheek, kinderopvang, 

gemeenschapshuis en een medisch cluster zijn vertegenwoordigd in het hart 

van het dorp, zoveel mogelijk onder een dak, met een functionele 

buitenruimte. De gewenste en benodigde omvang en capaciteit van dit 

verdichte centrum bepaalt in feite de grootte van het dorp. 

Zeester 

Uitgangspunt in het stedenbouwkundig ontwerp is de ‘zeester’: in het 

verdichte hart de gemeenschappelijke voorzieningen met appartementen, 

een netwerk van infrastructuur langs de Kiemarmen van de ‘zeester’ en 

Kiemclusters van ongeveer 12 woningen. De verdichting in de kern lost 

langzaam op naarmate de bebouwing zich vanuit de kern naar de buitenzijde 

beweegt en het contact met de natuur en het landschap wordt groter. Het 

dorp is gelegen in een gebied met landbouw, natuur en recreatie, zodat de 

woningen in de Kiemclusters worden omringd door bos en open landschap. 

Kiemwoningen 

De Kiemwoningen zijn modulair opgebouwd en bestaan uit een aantal 

ontwerpmodules. De gedachte hierachter is dat op deze wijze een grote 

flexibiliteit kan worden bereikt, een gestandaardiseerd en dus goedkoop 

productieproces mogelijk is en ook een grote variatie in bouwen mogelijk is. 



Uiteraard zijn andere bouwvormen mogelijk, maar ook die moeten voldoen 

aan de uitgangspunten voor het bouwen in Kiemdorp. We willen het 

gestandaardiseerd bouwen zo aantrekkelijk maken dat iedereen hiervoor zo 

veel mogelijk kiest om redenen van ontwerpgemak, bouwsnelheid, kwaliteit 

en prijs. Het bouwsysteem moet dus aan hoge eisen voldoen. 

 

Leven in Kiemdorp 

Kiemdorp is een nieuw initiatief. Een plek waar mensen wonen, werken, elkaar 

ontmoeten en zorg dragen voor elkaar. Een plaats voor een ieder die  creatief 

mee wil bouwen aan een samenleving die het welzijn borgt voor elkaar en de 

aarde. 

Samen leven in Kiemdorp 

Iedere Kiembewoner komt in Kiemdorp wonen omdat hij met hart en ziel het 

doel en de zin van Kiemdorp onderschrijft en kansen ziet voor zijn eigen 

persoonlijke groei. We willen geen regels, maar bieden wel een structuur aan, 

die het gezamenlijk leven op een organische manier ondersteunt en 

stimuleert. 

Iedereen geeft en ontvangt 

Kiemdorp kan alleen functioneren als iedereen zijn kwaliteiten inzet voor de 

ontwikkeling van en het leven in Kiemdorp. De persoonlijke keuzes die 

iedereen maakt in zijn of haar eigen leven en de eigen ontwikkeling zijn altijd 

uitgangspunt in de wetenschap dat iedere Kiembewoner het doel en de 

zingeving van Kiemdorp ondersteunt. Het idee van Kiemdorp gaat iedereen 

ter harte. Het leven in Kiemdorp vraagt wel een evenwicht tussen geven en 

ontvangen door het maken van afspraken over de inbreng van ieders tijd, 

expertise en energie voor Kiemdorp, ieder naar vermogen. 

Moraliteit 

We zijn vrij om ons leven te leiden, mits we anderen niet onnodig belemmeren 

hun leven te leven of hun belangen onnodig schaden. Een moreel leven 

betekent dat we weliswaar onze eigen keuzes maken, maar tegelijkertijd 

anderen zo veel mogelijk de ruimte geven hun eigen keuzes te maken. 



Onze huidige samenleving is een masculiene samenleving waarin veelal 

onbewust en ongemerkt masculiene waarden richtsnoer zijn in het handelen, 

zowel bij mannen als bij vrouwen. Balans in deze twee waarden is essentieel 

en kan alleen bereikt worden in een respectvolle dialoog van zelfbewuste 

mensen. Daarom leggen wij ons toe op een gelijkwaardige plaats van de 

masculiene en feminiene waarden, hetgeen een nadrukkelijke persoonlijke 

ontwikkeling van ons allen omvat en een groeiend bewustzijn van de 

gegroeide, geërfde en geleerde waarden en overtuigingen in ons leven. 

Democratie 

Uitgangspunt is een democratische gemeenschap, waarin het principe van een 

mens, een stem geldt zonder aanziens des persoons. Dit betekent ook dat we 

respect en waardering hebben voor de standpunten van minderheden. We 

nemen de ruimte om een bij onze uitgangspunten passende bestuursvorm 

vorm te geven en uit te werken. De Socratische methode onderzoeken wij als 

middel om tot een productieve communicatie te komen. 

 

Hoe komt Kiemdorp tot stand? 

De realisering van onze visie vraagt enthousiasme, doorzettingsvermogen en 

geloof in een andere manier van leven. We beginnen klein en groeien dan 

langzaam uit tot de gewenste omvang, die gaandeweg uiteindelijk zal worden 

bepaald. Een voordeel van een geleidelijke groei is niet alleen de betere 

beheersing van het proces en een snelle eerste stap, maar juist ook het samen 

ontwikkelen van de manier van leven, omgaan met elkaar en de ruimte voor 

onze persoonlijke groei. 

Wie zijn wij? 

Het initiatief is gestart door 5 enthousiaste mensen die het vertrouwen 

hebben dat dit idee past bij de tijdsgeest en velen zullen aanspreken. Wij 

hebben verschillende achtergronden, zoals projectontwikkeling, 

procesvaardigheden, communicatie, stedenbouw, architectuur en 

bouwkunde, bestuurlijke ervaring, milieu en ecologie, management en 

organisatiekunde en gemeenschapsvorming. Verder zijn er nog mensen om 

ons heen, die ons initiatief een warm hart toedragen en zelf ook belangstelling 

hebben voor een andere manier van leven. Velen zijn bereid om op hun eigen 



wijze en vanuit hun eigen kwaliteiten een bijdrage te leveren. Om 

uiteenlopende redenen is de initiatiefgroep gestopt en draag ik het initiatief 

nu verder. 

Mee participeren? 

Wij nodigen dus mensen uit die kennis, expertise, arbeid of geld willen 

investeren omdat ze weten dat het anders kan. Die ambassadeur willen zijn 

binnen hun netwerk. Ik zie het als een beweging, die organisch mag groeien 

en ben geïnteresseerd in pioniers uit alle leeftijdsfases, vrijdenkers die groot 

durven dromen en concreet kunnen handelen. 

De totstandkoming van Kiemdorp vraagt veel verschillende disciplines, net 

zoals het vormen van een gemeenschap veel verschillende kwaliteiten vereist. 

Voor elk aspect richten we groepen op, waarbij voor de samenhang in elke 

groep een lid van de Kerngroep zitting heeft. 

Contact? 

Voor nadere informatie of deelname kun je contact opnemen met Han 

Bekkers, telefoon 06.5138.8667, info@hanbekkers.nl of 

han.bekkers@hotmail.com. Zie ook www.kiemdorp.nl 
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