
Wil jij ook meewerken aan het kantelen van de 
samenleving naar een duurzame, klimaat adaptieve 
en sociale toekomst? 

Wij zijn een groeiende groep van 24 volwassenen
en 12 kinderen die 36 circulaire huizen willen bouwen. 

Doe mee met vele anderen en leen geld aan 
Ecodorp Boekel, door middel van het kopen van 
certificaten! Daarmee krijg je 2% rente op je 
investering èn ook de voldoening door mee te 
bouwen aan een moderne, duurzame manier van 
leven. 
Voor de financiering die naast de certificatenactie 
loopt, hebben wij reeds een aanbod ontvangen van de 
Duitse GLS Bank! Ook de Provincie Brabant investeert 
met een lening van € 1,2 miljoen.

Wat hebben we zelf al gedaan?
• echt gekozen en zelf verbouwd
We hebben als echte pioniers onze huizen verkocht en
wonen nu in zelf verbouwde tijdelijke woonunits
naast het terrein waar we willen bouwen.
• rondleidingen
We geven zeker 2 keer per maand rondleidingen om
te inspireren om bewuste, duurzame keuzes te
maken.
• breed netwerk
We hebben een netwerk opgebouwd van duurzame,
innovatieve bedrijven als voorbereiding op de bouw.
Er staat een heel netwerk achter onze plannen en ze
hebben mee voorbereid.
• opbouwend samenwerken
Wij hebben manieren gevonden om opbouwend
samen te werken. Zelfreflectie speelt hierbij een
belangrijke rol. We besteden veel aandacht aan het
groepsproces, waardoor we fijn samenwerken en
conflicten makkelijker kunnen oplossen.
• plannen voorbereid
We hebben alles in de startblokken staan om met ons
innovatieve project te kunnen starten, de offertes zijn
opgevraagd, de rechtspersonen zijn in oprichting, we
zijn opgenomen in het definitieve bestemmingsplan
en de grond is gekocht.

Waarom in Ecodorp Boekel investeren? 
Wij kunnen echt innoveren en laten de samenleving 
kantelen. We zijn opgenomen in de Crisis- en herstel-
wet en daardoor mogen we afwijken van het 
bouwbesluit, hierdoor kunnen partners duurzame, 
innovatieve producten bij ons testen. We worden 
hierin ondersteund door ministeries, provincie en 
gemeente. En in Ecodorp Boekel werken we aan alle 
Sustainable Development Goals van de VN.
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Circulaire wijk Ecodorp Boekel 

Een inspirerend Brabants voorbeeld voor 

duurzaam leven in verbinding 
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Hoe is de financiering geregeld?

In onze begroting is veel zekerheid ingebouwd, enkele voorbeelden;
• onze aannemer Eco+Bouw heeft al gezegd dat hij de woningen binnen het budget kan bouwen;
• onze aannemer kan binnen de planning alle drie cirkels van 12 woningen casco bouwen;
• we houden rekening met 10% onvoorziene kosten;
• met zelfbouw verwacht de architect de bouwkosten met zo'n 10 % terug te brengen, deze besparing 
nemen we echter niet mee in onze begroting;
• we houden rekening met besparingen door bijdrage in innovatieve bouwmaterialen in natura.

Om extra inkomsten te genereren gaan wij boomhutten bouwen die we kunnen verhuren aan 
eco-toeristen en komt er een "Artist in Residence" die elke 3 maanden aan een andere kunstenaar kan 
worden verhuurd. Voor de bouw van deze boomhutten en "Artist in residence" hebben wij een aantal 
subsidie-aanvragen lopen.
Hieronder vind je een globaal overzicht van de kosten voor de bouw van de 30 woningen en de 
financiering hiervan;



Hoe zou je ons kunnen helpen?

Investeer in ecodorp Boekel. We hebben de grond gekocht en hebben € 600.000 nodig, waarna de 
GLS Bank ons de rest leent. We hebben al meer dan € 425.000 opgehaald, kijk op onze website voor de 
huidige stand van zaken. 

Wil je investeren?

Wil je geld ons lenen, dan kun je certificaten kopen van 300 euro per stuk.
Je kunt kiezen voor een beloning: 
Sparen voor een boomhut overnachting
Vermelding op onze website
2% rente (meer rente dan op de bank) 
Eeuwige dank (0% rente)
Na 5 tot 10 jaar wordt de lening afgelost.

Wil je meer info? 

Hier vind je meer info https://www.ecodorpboekel.nl/investeer/ er staat ook een filmpje. 
Voor de laatste versie van ons ondernemingsplan, 
of als je een vraag wil stellen stuur dan een mailtje naar  info@ecodorpboekel.nl. 

Klein Rondeel 103
5427 GB Boekel

www.ecodorpboekel.nl
info@ecodorpboekel.nl
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