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Living our dream together
een CPO project voor en door mensen met lef en moed die in navolging van Chriet Titulaer willen
gaan voor het ontwikkelen en bouwen van het huis van de toekomst 2.0!
Wie zijn wij?
Wij zijn een super enthousiaste en gemotiveerde groep vrienden die met elkaar een duurzame
radicaal andere woonomgeving willen creëren waar we in verbinding met elkaar en met de
omgeving kunnen leven en waarmee we tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld van
morgen.
Wat gaan we doen?
We gaan samen met Superuse Studio’s Rotterdam een absoluut bijzondere, natuurversterkende
woonomgeving ontwikkelen met daarin 15-20 innovatieve, duurzame en out of the box
vormgegeven huizen die gebouwd worden met materialen die biobased en/of circulair zijn.
We willen een leefgemeenschap vormen van mensen die oog hebben voor elkaar, voor onze
natuurlijke omgeving en voor de wereld van morgen. We willen dat doen op een nieuwe,
verrassende en inspirerende manier, die ook bij anderen het vuurtje doet ontbranden om op deze
manier te gaan bouwen en wonen.
Wat vinden wij belangrijk, wat inspireert ons?

You are not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop
Rumi
Wij zijn ervan overtuigd dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat alles wat we doen
ertoe doet. We zijn allen onderdeel van een groter geheel. Verbinding met elkaar en met de
natuur draagt bij aan een groter gevoel van welbevinden en draagt bij aan een duurzame
samenleving waarin er ruimte is voor jong en oud om zowel nu als in de toekomst op een
comfortabele, maar verantwoorde manier te blijven wonen en leven.

Hoe gaat onze gedroomde toekomstige woonomgeving eruit zien, wat zijn onze kernwaarden?
1. We bouwen radicaal anders, we bouwen het huis van de toekomst 2.0!
Met ons project zijn we een voorbeeld voor de toekomst van de woningbouw. We willen niet
alleen koploper zijn als het gaat om comfortabele, betaalbare, duurzame huizen in een natuurlijke
omgeving, maar ook verrassen door dit te combineren met een futuristische vormgeving en
bijzonder materiaalgebruik. De huizen die we gaan bouwen zullen radicaal anders zijn dan de
huizen die we op dit moment kennen. We streven ernaar om te bouwen met materialen die een
zo groot mogelijke circulariteit hebben. Dit alles met behoud van comfort.
2. We voelen ons verbonden met de mensen om ons heen; goed nabuurschap is een must!
In onze geïndividualiseerde samenleving is er steeds minder tijd en ruimte voor echt contact
tussen mensen. Dit zorgt voor een toename van o.a. eenzaamheid en andere vormen van
psychische nood. Goed nabuurschap draagt eraan bij dat het menselijk contact weer hersteld
wordt.
We streven naar een balans tussen enerzijds onze privacy en anderzijds het samen leven met
elkaar. We willen naar elkaar omkijken en wanneer nodig voor elkaar zorgen. In onze
woonomgeving zal er dan ook naast de 15-20 huizen een gezamenlijke ruimte worden gebouwd,
die het mogelijk maakt gezamenlijke activiteiten te ontplooien en het leven met elkaar te vieren.
3. We voelen ons verbonden met de wereld om ons heen en willen bijdragen aan een beter
morgen; we streven naar een zo klein mogelijke ecologische footprint
De huizen en faciliteiten worden gebouwd met natuurlijke materialen en/of gerecycled materiaal.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan CO2 opnemend hout dat in een later stadium eenvoudig biologisch
afbreekbaar is. Of aan het hergebruik van staal dat in de industrie als restmateriaal overblijft.
Daarnaast zetten wij in op energiebesparende maatregelen en middelen, die het energieverbruik
zo laag mogelijk maken. Ook willen we de grondstoffen recyclen; zo onderzoeken we bijvoorbeeld
de mogelijkheid om water op te vangen en te hergebruiken. Binnen onze woonomgeving dragen
wij bij aan milieubewust leven door het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen etc.
4. We maken gebruik van de nieuwste technologieën als middel om de ecologische footprint
te verkleinen maar ook om langer thuis wonen mogelijk te maken
We worden als mensen steeds ouder, maar helaas niet altijd in goede gezondheid. Een groot deel
van de ouderen heeft op enig moment extra zorg nodig. Door te investeren in slimme
technologieën willen we het mogelijk maken dat ook de mensen die op latere leeftijd
hulpbehoevend zijn in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
Daarnaast zullen we technologie inzetten om het verkleinen van de ecologische footprint te
vereenvoudigen door bijvoorbeeld gebruik te maken van energieverbruik managers en
waterbesparende kranen.
5. We willen bijdragen aan het verbeteren van de natuurlijke leefomgeving van mens en dier;
we richten onze buitenruimte natuurinclusief in.
Wij gaan onze buitenruimte inrichten met inheemse beplanting, fruit-,walnootbomen, bessen en
andere natuurlijke afscheidingen. Dit alles draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit. Ook
zorgen we door innovatieve bestrating voor goed waterbeheer zodat wateroverlast bij hevige
neerslag wordt voorkomen.

Natuurinclusief bouwen geeft meer ruimte aan dieren en planten en zorgt voor meer
biodiversiteit.
Opties die onderzocht worden zijn bijvoorbeeld een groen dak; dit trekt vogels aan. En met de
stijgende temperaturen en warmere zomers, wordt ook warmtehuishouding steeds belangrijker.
Een groene tuin geeft verkoeling tijdens warme dagen.
Een natuurlijke omgeving is ook beter voor mensen. Het verhoogt de leefbaarheid en mensen
voelen zich energieker en zijn zelfs productiever blijkt uit onderzoek. Het wonen in een natuurlijke
omgeving is ook nog eens veel gezonder. Als de natuur de ruimte krijgt is er minder ongedierte,
zoals muggen en ratten. Deze zijn namelijk voer voor vogels en andere dieren
6. We zijn ervan overtuigd dat diversiteit en inclusie bijdragen aan een duurzamere
samenleving waarin we elkaar kunnen verrijken vanuit onze eigen cultuur en achtergrond.
In onze toekomstige woonomgeving leeft jong en oud samen en wordt niemand uitgesloten. Ieder
mens is vanwege zijn of haar kennis, vaardigheid, culturele achtergrond etc. van waarde voor een
ander. Uiteraard geldt voor alle bewoners dat ze bovengenoemde uitgangspunten onderschrijven
en hier mee vorm aan willen geven. Daarbuiten is er ruimte om elkaar te versterken door ieders
kwaliteiten te benutten.

Onze woonwijk ligt in de regio groot Rijnmond en dichtbij of aan een natuurgebied.

