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Aardehuizen van vuilnis

DORPJE Woningen gemaakt van lokale grondstoffen en afgedankte materialen, zonder waterleiding en riolering

door Lennart Hofman

P

Aard
Ze zijn opgebouwd uit afval
en lokale grondstoffen, zelf-
voorzienend in energie, wa-
ter en voedsel, en gebouwd
door de bewoners zelf. In
2014 moeten er in het Over-
ijsselse dorp Olst ruim 20
CO2 -neutrale huizen staan,
de grootste ‘aardehuiswoon-
wijk’ ter wereld.

P ioniers zijn het, de toe-
komstige bewoners van
de volledig CO2 -neutrale
woningen in Olst. Nu
staat er slechts een muur-

tje gemaakt van oude autobanden
gevuld met modder, maar over een
maand of drie moet het eerste aar-
dewoonhuis van Nederland klaar
zijn. De toekomst krijgt vorm in
Olst.
De 47-jarige groepsbegeleider en
troubadour Corinda komt de eer
toe om over drie maanden samen
met haar vriendin de eerste be-
woonster van de ambitieuze woon-
wijk te zijn. Ze zegde haar baan in
het Zuid-Hollandse Den Hoorn op,
verkocht haar huis en vertrok. „Als
je ergens in gelooft moet je die stap

maken”, zegt ze in de door de be-
woners opgetrokken loods op het
bouwterrein. „En het blijkt te wer-
ken met elkaar. Dat is ontroerend
en maakt mij enorm trots.”
Trots zijn alle bewoners annex bou-
wers. Maar vooral ook vastberaden
om hun idealen werkelijkheid te la-
ten worden. Een stuk of vijftien
zijn aan het werk in de zompige
grond. Sommigen leven in een cara-
van naast het bouwterrein, ande-
ren huren een huisje in het dorp of
rijden heen en weer tussen hun
huidige woning en Olst. Uit heel
het land, zelfs uit België, komen
vrijwilligers helpen met de bouw.
„Om te leren”, zegt een Belgische
scholiere, die er drie dagen van

dehuiz
haar vakantie voor uittrok. „Om la-
ter zelf ook een aardehuis te kun-
nen bouwen”, zegt haar zusje.
Het idee om in Nederland een aar-
dehuiswoonwijk te bouwen, ont-
stond zes jaar geleden bij Paul Hen-
driksen, spreekbuis van de Neder-
landse tak van de internationale
Transition Towns-beweging. Hij
raakte geïnspireerd door de Earth-
ships (zie kader) die hij in Zweden
zag. Eenmaal terug in Nederland
gaf hij enkele lezingen, maakte
mensen enthousiast, overtuigde
ambtenaren en investeerders en
voegde de daad bij het woord. Vere-
nigd in een stichting kocht de
groep 1,2 hectare land in Olst om
hun plannen te realiseren. Architec-

zen van
tenbureau ORIO zorgde voor het
ontwerp van de huizen.
Bewoners waren makkelijk te vin-
den, er is nu zelfs een wachtlijst.
De gemeente en de provincie werk-
ten goed mee en ook de brandweer
verleende goedkeuring aan het pro-
ject. Het vertrouwen winnen van
banken om de hypotheken te finan-
cieren was lastiger. Mede door de
crisis haakten verschillende par-
tijen af. Uiteindelijk durfde de Ra-
bobank het wel aan. In mei ging de
eerste heipaal de grond in, inmid-
dels is één fundering volledig ge-
legd en staat het begin van de eer-
ste muur overeind.
Voor veel toekomstige bewoners
gaat het wonen in een aardehuis

an vui
niet alleen om een duurzaam le-
ven. Het is ook de bedoeling dat de
wijk gaat fungeren als een hechte
gemeenschap. Dit begint al bij de
gezamenlijke bouw. De bewoners,
in het dagelijks leven systeembe-
heerder, ziekenverzorgster of mi-
lieudeskundige, spraken met elkaar
af minimaal één dag in de week
mee te bouwen onder begeleiding
van een professional. Eenmaal op-
geleverd, wordt er door de bewo-
ners samen voedsel gekweekt op
de daken van de huizen, in de tui-
nen van de wijk, en op het naastge-
legen stukje grond. Er moet ook
een gemeenschapshuis komen om
samen te eten, te vergaderen, en
verjaardagen te vieren. Daarnaast
moet het gemeenschapshuis gaan
fungeren als een bed and breakfast
voor bezoekers. Corinda begint te
glunderen wanneer ze aan de toe-
komst denkt. „Ik stel me zo voor
dat ik de ene dag op de kinderen
van anderen zal passen, terwijl ik
de andere dag in de moestuin
werk. Dat gevoel om er voor elkaar
te zijn, spreekt me erg aan.” Wen-
dy (40), een in blauwe overall gesto-
ken redactrice uit Den Haag, hoopt
dat de wijk mensen zal inspireren
om hun voorbeeld te volgen. „We
willen mensen laten zien dat dit
kan. Het is niet uit te leggen dat wij
ons toilet doorspoelen met drink-
water. Daar heb ik genoeg van.
Maar het is ook gewoon leuk om te
doen. Het is leuker om met vertrou-
wen naar de toekomst te kijken.”
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