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Opmerking vooraf:
Deze leidraad is geschreven met het oog op het oprichten van een vereniging: de ‘Vereniging
Kloosterboerderijen’. Op dit moment (september 2017) is het echter nog niet zeker dat we uiteindelijk
voor deze organisatievorm zullen kiezen. Dit document is voor nu vooral bedoeld om je te laten
kennismaken met het gedachtengoed achter Kloosterboerderijen. Alle onderdelen die direct met de
organisatievorm ‘vereniging’ te maken hebben, zijn daarom tussen haakjes []gezet.
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1 Inleiding
Wij kiezen voor de naam ‘kloosterboerderij’, omdat dit weergeeft waar wij voor staan.
‘Klooster’ verwijst naar de toewijding van de bewoners aan een spiritueel doel,
namelijk: samenleven in harmonie met de Natuur en met elkaar.
Het begrip klooster is voor veel mensen bekend. Het kloosterleven in Nederland heeft een
christelijke oorsprong en de geest van onze samenleving is sterk beïnvloed door het christelijke
gedachtengoed.
De christelijke kloosters ontstonden in de 2e en 3e eeuw na Christus. Dit waren plaatsen waar
christelijke asceten gingen samenleven. Zij maakten een kloosterregel (religio) waar zij zich als
gemeenschap aan hielden. De bekendste kloosterregel is die van Benedictus
van Nursia (overleden in 547): ‘bid en werk’ (ora et labora).
Wij erkennen deze erfenis en bouwen hier op voort, maar naast de Hemelse Vader vereren wij
ook de Goddelijke Moeder Aarde. De kloosterboerderijen zijn een plek waar het geloof in
Aardsevenwicht ‘voeten in de aarde’ krijgt. Deze levensbeschouwing, die gebaseerd is op leven
in harmonie met de Natuur, sluit uitstekend aan op de vorm van een kloosterboerderij. Op een
boerderij kunnen we werken en leven in verbinding met de Natuur: mens, dier en plant staan
direct met elkaar in contact.
We kiezen voor de vorm van een boerderij omdat we naast ‘bidden’ ook willen werken. Werken
relativeert, versterkt de eigenwaarde en geeft ritme en regelmaat. Het is kortom heilzaam voor
lichaam en geest.
De kloosterboerderijen bieden dus een plek waar wij ons geloof in Aardsevenwicht beoefenen.
Een evenwicht van God, Vader en Moeder, Aarde in evenwicht. Daarnaast vinden we het
minstens zo belangrijk om in dialoog te staan met andere tradities. We zoeken nadrukkelijk
naar nieuwe vormen van samenleven in een wereld met een grote diversiteit aan geloven. Wij
erkennen vele vormen van persoonlijke spiritualiteit en vinden het belangrijk dat deze
allen een plek krijgen op de kloosterboerderijen.
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2 Uitgangspunt organisatie en besluitvorming
[2.1 Statuten relatie
Dit document wordt genoemd in de statuten van de vereniging Kloosterboerderijen. Daarom
zullen wijzigingen in dit document alleen dan van toepassing zijn als hier melding van gemaakt
wordt in een akte volgens artikel 16.4 van de statuten.]

2.2 Organisatievorm
[1. De organisatievorm van Kloosterboerderijen is nader omschreven in de statuten van de
vereniging Kloosterboerderijen.
2. Iedereen die dat wil kan zich aansluiten bij de vereniging Kloosterboerderijen door lid te
worden en onderschrijft daarmee de statuten.]
3. De kloosterboerderijen zijn de plekken waar wij samenkomen en onze visie in de praktijk
brengen.
4. Alle eigenaar-bewoners van een kloosterboerderij zijn lid van de vereniging
Kloosterboerderijen. ]
5. De verschillende kloosterboerderijen hebben zo veel mogelijk zelf inspraak op de
gebeurtenissen op hun locatie. Daartoe kan een nader op te stellen huishoudelijke reglement
helderheid bieden. Zaken als organisatievorm, dagelijkse gang van zaken, corveeroosters,
verdeling en gebruik van ruimten en gelden kunnen hierin nader gedefinieerd worden.
6. Het is belangrijk dat elke bewoner en betrokkene inspraak heeft op de opstelling en of
wijziging van het huishoudelijk reglement.
7. Wanneer geschillen niet op de locatie zelf kunnen worden opgelost, worden zij voorgelegd
aan het bestuur van de vereniging. Deze kan op haar beurt de Raad van Ouderen raadplegen.

2.3 Lidmaatschap en bewoners
1. Elk lid mag op een kloosterboerderij komen wonen of werken.
[2. Leden dragen financieel bij aan de vereniging met een donatie van minimaal 10 euro per
jaar of minimaal 15 euro per gezin. ]
3. Van [leden] wordt daarnaast inzet gevraagd op de kloosterboerderij. Dit kan vele vormen
krijgen en gebeurt in goed overleg op de desbetreffende locatie.
4. Alle activiteiten staan open voor iedereen. [Leden krijgen korting op workshops en andere
activiteiten.]
5. Het aantal bewoners is afhankelijk van de locatie (en haar bestemmingsplan) en kan door de
tijd heen verschillen.
6. Nieuwe bewoners worden gekozen door de huidige bewoners volgens een per boerderij
opgestelde ballotage regeling.
7. Of er een mogelijkheid bestaat tot overerven (bijvoorbeeld bij overlijden van een lid), wordt
per boerderij bepaald. Bewoners dragen zelf de verantwoordelijkheid dit vervolgens juridisch
vast te leggen.
8. Op de kloosterboerderijen geloven we dat de vrije mens haar/zijn talenten het best tot
ontplooiing kan brengen. Het leven op een kloosterboerderij brengt echter ook noodzakelijke
werkzaamheden met zich mee die vragen om actieve participatie. Belangrijk is dat deze
werkzaamheden evenredig worden verdeeld onder de mensen die er wonen of meewerken.
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9. In de samenstelling van de groepen en bij de verdeling van de werkzaamheden zal rekening
worden gehouden met de talenten van iedereen en wat hij of zij te bieden heeft op de
kloosterboerderij.
10. De opbrengst van arbeid van bewoners op de kloosterboerderijen zal naar billijkheid worden
verrekend. Als er schulden zijn gemaakt, (bijvoorbeeld i.v.m. investeringskosten bij de start
van een nieuwe kloosterboerderij) worden deze eerst volgens afspraak afgelost. De overige
gelden kunnen worden uitgekeerd als leefgeld. Dit is een basisbedrag aan ‘zakgeld’, waarmee
persoonlijke spullen gekocht kunnen worden. De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van de
behoeften én de verworven inkomsten per kloosterboerderij en zal op regelmatige basis in
onderling overleg worden vastgesteld.
11. Bij opheffing van de boerderij zal de opbrengst in overleg met de huidige bewoners worden
verdeeld of gedoneerd aan de vereniging.

2.4 Het oprichten van een nieuwe kloosterboerderij
1. Het oprichten van een nieuwe kloosterboerderij met in acht name van deze leidraad wordt
toegejuicht.
2. De financiering voor het verwerven van de grond en opstallen van de nieuwe
kloosterboerderij zal per locatie verschillend zijn. De hiermee samenhangende juridische
afspraken alsmede de aflossingen van investeringen zullen worden vastgelegd in documenten
die bij de betrokken bewoners van die boerderij aanwezig zijn.
[3. De vereniging ‘Kloosterboerderijen’ behoudt het recht gebruik te maken van de ontwikkelde
intellectuele kennis op de kloosterboerderij.]
[4. aan de totstandkoming van deze boerderij en er ook gaat wonen wordt automatisch lid van
de vereniging.]
5. Bij de start van elke nieuwe kloosterboerderij wordt een team samengesteld dat zal helpen bij
de vormgeving/opbouw van deze locatie.
2. 5 Een netwerk van kloosterboerderijen.
1. Het kloosterboerderijconcept is ontstaan in Nederland, maar is niet aan grenzen gebonden.
We streven naar een netwerk van kloosterboerderijen, zodat iedereen in zijn of haar omgeving
een plek heeft voor bezinning en ontmoeting.
[2. Al bestaande initiatieven kunnen zich bij vereniging Kloosterboerderijen aansluiten, op
voorwaarde dat zij de respectievelijke statuten accepteren. ]
3. Als een kloosterboerderij meer inkomsten genereert dan nodig voor haar eigen onderhoud,
kunnen hiermee andere kloosterboerderijen worden ondersteund.
4. De gevende en de ontvangende partij hebben in zo’n geval gelijke inbreng over het te
besteden bedrag en/of goederen. De gevende kloosterboerderij mag ook toetsen of de giften
naar afspraak worden gebruikt en krijgt inzage in de desbetreffende gegevens.
[5. Als een kloosterboerderij financieel onrendabel is, zal vanuit de vereniging onderzocht
worden of en hoe deze behouden kan blijven.
6. Een doelstelling van de vereniging is het verwerven van middelen voor de instandhouding
en blijvend gebruik van de kloosterboerderijen.
7. Bij ontbinding van de zal het batig saldo worden verdeeld onder de leden. ]
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3 Geloof en levensbeschouwing
3.1 Grondbeginselen

1. De waarheid is één, maar er zijn vele wegen en tradities die ons de weg wijzen.
2. De grondbeginselen van Aardsevenwicht zijn dan ook niet nieuw, ze zijn bijvoorbeeld al
terug te vinden in de universele filosofie van de Vedanta, die leert dat het goddelijke in ieder
schepsel aanwezig is.
3. De natuur van de mens en die van het hele universum is dus goddelijk.
4. Zij is daarmee onafhankelijk van rassen, nationaliteiten en speciale geloofsovertuigingen.
5.Iedereen is vrij om langs haar of zijn eigen weg tot bevrijding te komen.
6. Het doel van het menselijk leven is om deze goddelijke natuur te manifesteren.
7. Wij beseffen ons dat we één zijn met de aarde en alle levende wezens.
8. Leven in harmonie met de natuur staat centraal binnen Geloofsgemeenschap
Aardsevenwicht.
9. Hieruit volgt een holistisch ecologisch bewustzijn dat wij zowel op spirituele als praktische
manier in ons leven integreren.
10. Dit is tot hulp om verder te komen op het zelf gekozen pad tot bevrijding.

3.2 Al het leven is heilig
1. De energie die in alles zit noemen wij Natuur, God of Godin. Ook al beseffen wij ons dat
deze vele namen draagt en bijvoorbeeld ook gekend kan worden als ´levenskracht´,
´levensenergie´ of ´chi´.
2. Omdat het goddelijke in alles aanwezig is, zijn alle levensvormen voor ons heilig. Dit geldt
voor mensen, dieren, bomen, planten, kruiden, vruchten, zaden; voor de elementen water, lucht,
aarde en vuur; en voor natuurlijke bronnen zoals rivieren, beken, meren, bergen en bossen.
3. Wij beroepen ons op ons geboorterecht om vrij gebruik te maken van al wat de Natuur
voortbrengt. Water, wind, zon, aarde, bomen, planten, kruiden, vruchten en zaden zijn van alles
en iedereen en wij dragen er gezamenlijk verantwoordelijkheid voor.
4. Niet alleen de bronnen zelf, maar ook alle kennis hierover is voor iedereen vrij toegankelijk.
Wij beroepen ons op ons geboorterecht om alle kennis vrij te mogen delen, toepassen en
uit te dragen.
5. Wij luisteren naar de Natuur en werken met haar samen ten behoeve van voedsel, welzijn,
gezondheid en biodiversiteit.
6. Dat wil zeggen dat wij op duurzame wijze gebruik maken van de aarde en alles wat
zij voortbrengt. Denk hierbij aan eetbare gewassen, bouwmaterialen, medicinale, sacramentele,
aromatische en cosmetische kruiden.
7. Wij geloven dat de Natuur al perfect is in haar natuurlijke staat.
8. Wij nemen bij al onze handelingen de natuurlijke balans in ogenschouw en waar
nodig herstellen we een eerder verstoord evenwicht.
9. We zetten ons in voor vergroening en herstel van de natuurlijke omgeving.
10. Wij geloven in onze originaliteit als onderdeel van de natuur. Ons uitgangspunt is dat
wanneer wij ons bestaan weer terugbrengen naar haar natuurlijke eenvoud, we vandaar kunnen
groeien en bloeien.
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3.3 Persoonlijke spiritualiteit
1. Omdat het goddelijke ook in ons aanwezig is, kan iedereen in zichzelf op zoek naar God.
2. We beoefenen te leven in verbinding met de goddelijke kracht in onszelf. Het is vanuit deze
verbinding dat we ook de verbinding met elkaar aangaan.
3. Er zijn vele methoden, technieken en tradities in de wereld die ons leren hoe we deze
verbinding kunnen maken.
4. Wij erkennen dat iedereen zijn of haar eigen spirituele pad loopt door het leven en staan open
voor een grote diversiteit aan persoonlijke overtuigingen. Iedereen binnen onze
geloofsgemeenschap is vrij zijn of haar eigen religie of spiritualiteit voor zichzelf te belijden.
5. De kloosterboerderijen zijn de plekken waar wij elkaar ontmoeten en inspireren, waar wij
samen leven en vormen zoeken om samen onze spiritualiteit te beleven en beoefenen.

3.4 Kloosterboerderijregel en gemeenschappelijke beoefening
1. Aardsevenwicht is geen geloofsgemeenschap in de traditionele (monotheïstische) zin van het
woord. Er is niet één enkel boek, dan wel profeet die ons de richting wijst. In plaats daarvan
putten we uit verscheidene wijsheidtradities en uit onze directe interactie met de natuur.
2. Kloosters ontstonden doordat mensen gezamenlijk een regel (religio) of regels gingen
uitoefenen. Op elke kloosterboerderij zal ook een regel tot stand komen. Dit is de sociale
gedragscode die de bewoners samen ontwikkelen. Deze zal gebaseerd zijn op leven in harmonie
met de Natuur en met elkaar.
3. De kloosterboerderijen willen de traditie van gebedsmomenten voortzetten. De invulling
hiervan is echter vrij. Het gaat om de essentie van het stilleggen van je werk en stil staan waar
je bezig bent. Dit kan door gebed, het zetten van intenties, naar mekka bidden, meditatie, yoga
of andere vormen van "stil" zijn met jezelf/ in jezelf bezig zijn. Leidraad hierin zijn twee
momenten per dag. Deze momenten zijn vrij in te delen per kloosterboerderij.
4. Op de kloosterboerderijen volgen we de cycli van de natuur. We vieren de seizoensfeesten
(zonnewendes en equinoxen) en volgen de maankalender.
5. Op de kloosterboerderijen oefenen wij ons in ‘bewust zijn’. Dit betekent dat wij, door alles
met aandacht te doen, van elke activiteit een gebed maken.
6. Naast de gezamenlijke feesten en vaste stiltemomenten per dag is er op de
kloosterboerderijen ruimte voor de beoefening van vele vormen van religie en spiritualiteit.
Elke kloosterboerderij kent haar eigen rituele kalender.
7. Elke kloosterboerderij beschikt over een ruimte voor ceremonies en meditatie. Deze kan naar
behoefte van de gemeenschap worden ingezet.
8. De kloosterboerderijen zoeken naar hernieuwde samenlevingsvormen op religieus gebied,
waarin iedereen met hart en ziel belijden kan.
9. De kloosterboerderijen staan open voor de verschillende geloven en streven er naar om
middels een interreligieuze dialoog mensen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen bij
elkaar te brengen.
10. De interreligieuze dialoog komt onder andere tot uitdrukking in "de tuin van geloven".
Hierin komen planten en bomen die voorkomen in (de heilige geschriften van) verschillende
religieuze tradities.
11. Net als de christelijke kloosters staan de kloosterboerderijen voor onbaatzuchtig medeleven
met de medemens. Wij staat open voor iedereen en in het bijzonder voor de kwetsbaren in onze
samenleving. Wij bieden hulp bij praktische zaken in het leven en vormen zo kleine ‘zorg-voorelkaar’-gemeenschappen (zie 4.4).
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12. De kloosterboerderijen vormen oases van spiritualiteit en bezinning binnen de
samenleving.

3.5 Relatie geloof en Kloosterboerderij
1. De kloosterboerderijen fungeren zowel als spiritueel centrum en als woon/werkplek.
2. Wij hebben affiniteit met de christelijke traditie, die wij als ons cultureel erfgoed
beschouwen.
3. Wij vinden echter dat de Vader te lang centraal heeft gestaan in de grote monotheïstische
religies. Wij willen daarom de balans herstellen en de Moeder, die ons altijd heeft gedragen,
haar rechtmatige plaats binnen de religie teruggeven.
4. In gemeenschapszin vereren wij zowel de Moeder als de Vader. Wij beoefenen een
evenwichtige balans tussen beide krachten (aarde en hemel) die ons voortbrachten.
5. De kloosterboerderijen zijn plekken waar mensen kunnen leven in verbinding met de ritmes
van de Natuur.
6. De kloosterboerderijen voorzien in de levensbehoeften van haar bewoners en bezoekers. Dit
zijn -zoals omschreven door Maslow - de primaire biologische behoeften, de behoefte aan
bestaanszekerheid, de behoefte aan sociaal contact, de behoefte aan erkenning en waardering
en de behoefte aan zelfontplooiing. De kaders zullen voor zover mogelijk hiermee in harmonie
gebracht worden.
7. De kloosterboerderijen vormen eveneens centra voor kennis en duurzame ontwikkeling op
het gebied van (het specialisme kan per locatie verschillen): zelfvoorzienend leven, duurzaam
en ecologisch wonen en bouwen, alternatieve landbouwmethodes, alternatieve geneeswijzen en
plantmedicijnen.
8. De kloosterboerderijen zijn financieel onafhankelijk, maar hebben geen winstoogmerk.

4 Werk en Bedrijfsvoering coöperatief
4.1 Vormen van activiteiten algemeen
1. De verschillende kloosterboerderijen ontwikkelen elk hun eigen specialisatie betreft
diensten, nijverheden en producten. Door middel van een ruilsysteem zal er een uitwisseling
van deze diensten, nijverheden en producten zijn tussen de verschillende kloosterboerderijen.
2. Per locatie wordt een apart financieel plan opgesteld. Afhankelijk van haar functie worden
inkomsten gegenereerd door middel van giften, verkoop van eigen biologische producten
en nijverheden, het organiseren van workshops en ceremonies, het opvangen van zorgcliënten
met een persoonsgebonden budget, het aanbieden van natuurgeneeskunst en/of educatieve
activiteiten.
3. Op deze wijze is de kloosterboerderij in staat zelfredzaam te functioneren in de samenleving.
Dit geeft de kloosterboerderijen groeikansen.
4. Vereniging Kloosterboerderijen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Er wordt
dus geen winst gemaakt. Verworven inkomsten worden in de kloosterboerderij zelf
geïnvesteerd, of worden gebruikt om andere kloosterboerderijen en aan de vereniging gelieerde
projecten (zoals bijvoorbeeld een voedselbos of moestuin) te ondersteunen.
5. De kloosterboerderijen delen hun overvloed met de omgeving, bijvoorbeeld door het
investeren in projecten die de bredere maatschappij verrijken (zoals het aanleggen van een
voedselbos of moestuin), maar ook door algemene gastvrijheid en het organiseren
van bijeenkomsten voor de buurt of andere belangstellenden.
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4.2

De boerderijwinkel, ceremonies en workshops

1. Op een kloosterboerderij kan een boerderijwinkel worden gestart waar zelf geteelde en
vervaardigde (biologische) producten worden verkocht. Boerderijwinkels van verschillende
kloosterboerderijen ondersteunen elkaar met elkaars producten. Ook kunnen er gezamenlijk
producten - die wij zelf nog niet verbouwen/vervaardigen - bij bijvoorbeeld de groothandel
ingekocht worden.
2. In de boerderijwinkel is ook ruimte voor de verkoop van lokale of nomadische kunsten en
nijverheden.
3. Op elke kloosterboerderij kunnen de ceremonies, meditatie, gebed en andere religieuze zaken
voor zover mogelijk het geven van workshops en retraites.
4. Een kloosterboerderij kan workshops aanbieden of organiseren. Hierbij valt te denken aan
thema’s als: zelfvoorzienend leven en wonen, creatief met natuurlijke materialen, natuurlijk
bouwen, permacultuur, yoga, zang, dans, theater.
5. Dergelijke initiatieven kunnen ook inspelen op maatschappelijke problemen, die
bijvoorbeeld worden verbeeld in workshops of theater. Maatschappelijke problematiek wordt
hiermee bespreekbaar gemaakt en aangepakt.

4.3

Medicinale kruiden, zaden, bieb en natuureducatie

1. Op alle kloosterboerderijen zullen medicinale kruiden worden geplant. Het streven is dat de
bewoners expertise hierin ontwikkelen en dat de kloosterboerderijen een platform bieden voor
vrij advies en gebruik van natuurlijke medicijnen. Een kloosterboerderij kan zich ook
specialiseren met een uitgebreide medicinale kruidentuin.
2. Op elke kloosterboerderij wordt een zadenbank aangelegd en is zadenruil mogelijk: hiermee
willen we vergeten groenten behouden en biodiversiteit stimuleren.
3. De kloosterboerderijen zijn ook met elkaar verbonden door ‘de tuin van geloven’, die op één
of meerdere locaties uitgebreid wordt uitgewerkt. In de ‘tuin van geloven’ groeien planten
die voorkomen in (de heilige geschriften van) zoveel mogelijk religieuze tradities. De tuin van
geloven biedt hiermee een platform voor de interreligieuze dialoog en kan centraal staan in een
workshop of op een open dag.
4. Een kloosterboerderij is een bij uitstek geschikte locatie voor natuureducatie. Dit kan worden
aangeboden via scholen, internet, een lokaal netwerk of via andere media.
5. Op elke kloosterboerderij zal ook een vrij toegankelijke bibliotheek worden gestart, die wat
betreft onderwerpskeuze verband houdt met de specialisatie van de kloosterboerderij. Hiermee
dragen we bij aan verzameling, uitwisseling en behoud van informatie.
6. Een kloosterboerderij kan de basis vormen voor een natuurgeneeswijze-praktijk.
7. Een kloosterboerderij kan zich ook specialiseren in het opvangen van zorgcliënten (inwonend
of dagbesteding). De natuur en de boerderij staan dan centraal in het programma dat wij de
zorgcliënten aanbieden.
8. In een kloosterboerderij kan een aanleunwoning worden gerealiseerd (als daar geschikte
ruimte voor is). De senior of senioren kunnen zich in dit appartement inkopen. Hier worden
verbouwing en aanpassingen van bekostigd. Voor een vast bedrag per maand kunnen zij
vervolgens zorg en hulp inkopen. Ook de verzorging van maaltijden is daar onderdeel van.
9. De strategie van de kloosterboerderijen is het inspelen op de behoeften van de mensen voor
eerlijke regionale voeding, een bijzonder (eetbaar) landschap, spiritualiteit, betekenisvolle
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recreatie, ruimte voor zorg voor mensen en dieren, natuureducatie, duurzame productie en
aandacht voor de (klimaats-) veranderingen van onze Moeder Aarde.
10. De kloosterboerderijen zullen werken voor overvloed. Hiermee kunnen zij zowel elkaar als
de behoeftigen in onze samenleving ondersteunen.

4.4

Kleine ‘zorg voor elkaar’-gemeenschappen.

1. Op de kloosterboerderijen vormen bewoners en bezoekers een gemeenschap, waarin plaats
is voor een grote diversiteit aan mensen.
2. De kloosterboerderijen nemen het in het bijzonder op voor de kwetsbare mensen in de
samenleving. Dit is onbaatzuchtig. We bieden hulp bij praktische zaken in het leven.
3. Kloosterboerderijen die zich daarin specialiseren (zie kunnen zorgcliënten opnemen. In de
zorg die we aanbieden combineren we verschillende doelgroepen. Ouderen en jongeren kunnen
bijvoorbeeld veel van elkaar leren en elkaar aanvullen. Ook bevordert het zorg mogen dragen
voor elkaar een gevoel van eigenwaarde.
4. De kloosterboerderijen onderhouden goede relaties met de buurt en omgeving. Er is aandacht
voor iedereen en voor alle leeftijden.
5. De kloosterboerderijen bieden ruimte voor gemeenschappelijke bijeenkomsten of
organiseren deze zelf. Hierbij kan gedacht worden aan buurt- en seizoensfeesten, religieuze
ceremonies, yoga, meditatie, zang en dans, maar ook allerhande workshops (zie Er is
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, maar er wordt ook ingespeeld op maatschappelijke
thema’s.
6. Huiselijkheid is kenmerkend voor de kloosterboerderijen. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm in een
gezamenlijke keuken. Deze ruimte kan eveneens benut worden voor een regelmatig
terugkerend eetcafé voor mensen uit de buurt of tijdens de workshops.
7. Zang, dans en muziek kunnen de geest verlichten. Ook hier besteden wij aandacht aan op de
kloosterboerderij.

5

Planologische-,
ecologischekloosterboerderijen

en

overige

vormgeving

5.1 Woon- en werkvormen
1. De kloosterboerderijen bieden plek om te wonen en te werken.
2. De precieze woonvorm is afhankelijk van elke afzonderlijke locatie en het bijbehorende
bestemmingsplan.
3. Een mogelijke woonvorm kan zijn: de boerderij vormt het middelpunt van de gemeenschap.
In de boerderij zijn gemeenschappelijke ruimtes: keuken, badkamer/wc en woonkamer, maar
ook een ruimte voor workshops en ceremonies. Op het land om de boerderij heen zijn
individuele wooneenheden (voor elk gezin, stel of persoon), bijvoorbeeld in de vorm van
een tiny house, yurt, woonwagen of aardenhuis.
4. De kloosterboerderijen streven er naar zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn op het gebied
van voedsel, energie en afvalverwerking.
5. Tijdens het bouwen en verbouwen gaat de voorkeur naar duurzaamheid en gebruik van
natuurlijke materialen. Dit vanuit ethisch oogpunt maar ook om de natuurlijke sfeer te
bevorderen.
6. Per locatie zullen duurzame wooninitiatieven worden onderzocht.
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7. Te denken valt aan: bouwen met strobalen en leemstuc, aardenhuizen, het opwekken van
energie uit zon en wind en water, leemkachels, het aanleggen van eco-toiletten en een
waterzuiveringssysteem, afvalscheiding en recycling.
8. De kloosterboerderij fungeert als informatiecentrum voor alternatief wonen en draagt dit uit
door middel van bijvoorbeeld workshops en open dagen.

5.2 Landbouw, bos en veeteelt: zelfvoorzienend en duurzaam
1. Een uitgangspunt van de kloosterboerderijen is om de omgeving te vergroenen en een zo laag
mogelijke ecologische voetafdruk na te laten voor degenen die na ons komen. We leven en
werken met respect voor onze omgeving.
2. De kloosterboerderijen zijn geïnspireerd door zowel de biologisch-dynamische
landbouwmethode als de permacultuur. De essentie is dat wij het land duurzaam bebouwen met
een groot respect voor de oorspronkelijke harmonie van de aarde en de kosmos.
3. Dieren en planten worden zo natuurlijk mogelijk gehouden en geteeld. Gewassen hoeven niet
op enige wijze worden ‘aangepast’ en eventuele hulpmiddelen worden eerst onderzocht met
betrekking tot ziekte en gezondheid van gewas en vee. We maken geen onnodig gebruik van
giffen en pesticiden.
4. Wij zullen op onze terreinen een zo groot mogelijk diversiteit aan soorten aanplanten om
de biodiversiteit te vergroten.
5. De kloosterboerderijen investeren zoveel mogelijk in het aanplanten van een eetbaar
landschap. In eerste instantie op de kloosterboerderijen zelf. Maar we streven ook naar het
aanleggen van moestuinen en voedselbossen in de omliggende samenleving.

5.3 Logo en gelijksoortige kenmerken
1. De kloosterboerderijen dragen allen eenzelfde logo.
2. De kloosterboerderijen zijn tevens te herkennen aan haar drie karakteristieke
markeringspunten (A, B en C) in het landschap.

A De tuin van geloven.
1. De tuin van geloven – nader omschreven in het ‘Kloosterboerderij Concept’ – bevat bomen
en planten die voorkomen in de religieuze geschriften van verschillende tradities.
2. De tuin van geloven fungeert als aanknopingspunt voor de interreligieuze dialoog.
3. Op elke kloosterboerderij zullen in ieder geval enkele van deze soorten worden aangeplant.
Op één of meerdere kloosterboerderijen wordt de tuin van geloven in zijn volledigheid
uitgewerkt.
B

Medicinale planten- en kruidentuin.

1. Elke kloosterboerderij beschikt over een medicinale planten- en kruidentuin.
2. Kennis van planten en kruiden en hun werking is een belangrijk onderdeel van het leven in
harmonie met de Natuur. De kloosterboerderijen bieden plek waar deze kennis gedeeld en in
de praktijk gebracht kan worden.
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3. Elke kloosterboerderij heeft tenminste een basale medicinale planten- en kruidentuin. Op één
of meerdere kloosterboerderijen wordt deze tuin in zijn volledigheid uitgewerkt. Een
kloosterboerderij kan zich ook specialiseren als kenniscentrum op dit gebied.
C Heilige geometrie stenencirkel
1. Op elke kloosterboerderij wordt op basis van heilige geometrie een stenencirkel uitgelegd.
2. Door middel van heilige geometrie markeren wij bepaalde punten in het
landschap als krachtplek. Hiermee drukken wij de wens uit dat de kloosterboerderijen zullen
fungeren als krachtplek, waar mensen in een open en liefdevolle sfeer kunnen leven en
groeien.
3. Bovendien verbinden de verschillende stenencirkels, die ook weer in relatie tot elkaar staan,
de verschillende kloosterboerderijen met elkaar.

6 CONTACT
Creatieve brein van de vereniging:
Rina Oosterveen (22-06-1962) en Daniël Vogelaar (21-09-1980). Adres: Kampjesstraat 35,
8162 WL Epe
T: 06-41907860
E: aardsevenwicht@hotmail.com
W: http://kloosterboerderijen.nl/
Donaties welkom
Bankrekeningnummer : NL 85 INGB 0003607472, o.v.v. ‘Donatie Kloosterboerderijen’.
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