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Leren van experimenteren: Ecodorp Boekel

Burgerinitiatief voor groen wonen mogelijk gemaakt 

In Ecodorp Boekel zijn de woningen duurzaam en zoveel mogelijk gebouwd met organische, 
herbruikbare materialen. De inwoners maken de plannen voor het dorp zelf. Daarmee dragen 
ze graag hun steentje bij aan oplossingen voor klimaatverandering en de uitputting van 
grondstoffen.

De gemeente Boekel heeft een 
Crisis- en herstelwetexperiment 
gebruikt om tijdelijk af te 
kunnen wijken van het 
Bouwbesluit 2012. Daardoor 
werd het mogelijk om zonder 
een vergunning kleine 
windturbines te plaatsen bij de 
woningen. Maar ook om 
tweedehands materiaal te 
gebruiken bij de bouw. Tot slot 
mogen de woningen dankzij 
dit experiment afwijken van de 
minimale oppervlakten en 
hoogtes van ruimten, plafonds, 
deuren en ramen. Dat maakt 
de huisjes een stuk duurzamer.

Het opstellen van een plan voor het ecodorp kostte meer tijd dan bij een gemiddeld bestemmings-
plan. Maar de voordelen zijn groot. Zo is er een duurzaam resultaat tot stand gekomen met veel 
participatie van de bewoners. En er zijn waardevolle ‘meters gemaakt’ op weg naar de invoering van 
de Omgevingswet. Bij het maken van het plan heeft de gemeente Boekel al veel ervaring opgedaan 
met het werken in de geest van die wet.

Meer lezen over dit project? Andere inspirerende projecten bekijken die al experimenteren met de  
mogelijkheden uit de Omgevingswet? U vindt ze in de Chw-database:  
https://chw.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

https://chw.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
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