Projectplan Kleinhuizen
waar je groen ontmoet

Tiny Village Kleinhuizen gaat verhuizen en wil op een nieuwe locatie, in samenwerking
met lokale, duurzame initiatieven, ondernemers en de gemeente, dé sociale en groene
hotspot in Nieuwegein realiseren.

Dit project biedt de gemeente:
Samenwerking bij de gemeentelijke taak om mensen in contact te brengen met elkaar, duurzame en
klimaatadaptieve projecten aan te jagen en te ondersteunen.
De mogelijkheid om de wens van 68% van de bewoners die in enquête aangaven bij te willen dragen aan
klimaatadaptieve maatregelen in de buurt, i.s.m. Kleinhuizen actief te stimuleren.
Kostenbesparing door verminderen schade door klimaatverandering.

Introductie
Sinds december 2017 mochten wij, bewoners van Tiny Village Kleinhuizen, het terrein aan de Kelvinbaan tijdelijk
invullen. We hebben hard gewerkt:
Terrein is aansprekend en toegankelijk gemaakt, met paden, buurtmoestuin, wilde bloemen, avontuurlijke
speeltuin.
De natuur krijgt hier de ruimte en dat leidt tot een aantrekkelijke ‘groene oase’ middenin kantorengebied.
We organiseren: evenementen, bedrijfslunches, rondleidingen, buurtborrels, maandelijks een open dag
(100-200 bezoekers per keer), educatieve rondleidingen voor middelbare scholieren.
We doen mee aan NLDoet, Gluren bij de Buren, Duurzaamheidsmarkt.
We geven regelmatig met veel trots en enthousiasme interviews in landelijke en lokale media.
Begin 2020 wordt er gebouwd op de huidige locatie en maakt Tiny Village Kleinhuizen zich klaar voor een
vervolg. Na twee jaar pionieren in Rijnhuizen hebben wij de ervaring, energie, connecties en middelen om
ons nog meer en beter in te zetten voor een groen en duurzaam Nieuwegein. Onze ambities sluiten aan op
de ambities van de gemeente Nieuwegein, zoals geformuleerd in de Visie Klimaatadaptatie, het Duurzaamheidsprofiel in de Woonvisie en de Speelvisie 2019-2029.

Missie
Mensen, volwassenen en kinderen, trekken naar buiten. Daar leren, genieten en ontmoeten ze en voelen zich
steeds meer verantwoordelijk voor elkaar en de natuurlijke buitenruimte. Ze maken hun leefstijl, woningen en
omgeving steeds duurzamer, klimaatadaptief en natuurinclusief. Ze zijn zich bewust van hun rol in het geheel
en dragen hun steentje bij aan een gezonde, groenere, klimaatbestendige toekomst.
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Visie
Wij geloven dat we mensen, zelfs hen die niet veel hebben met natuur en duurzaamheid, kunnen bereiken met
een optimistische en sociale boodschap. We brengen bedrijven, organisaties en burgers bij elkaar rond deze
thema’s en laten zien dat je als individu, als buurt én als inwoners van een gemeente de wereld groener en
gezonder kan maken.

Doelgroep primair
Alle inwoners van Nieuwegein.

Doelgroep secundair
Inwoners van omliggende gemeenten, geïnteresseerden in (klein en) duurzaam wonen uit het hele land, pers,
scholen, bedrijven, lokale/provinciale/landelijke overheden.

Onze kracht:
Kleinhuizen bestaat uit een groep energieke mensen met heel verschillende, elkaar versterkende, talenten
en professies.
Na twee jaar is de groep op elkaar ingespeeld en is er veel ervaring opgebouwd in het creëren, promoten
en organiseren.
We laten zien hoeveel je kunt bereiken als individu, maar ook als buren met het bouwen aan en onderhouden van een avontuurlijke, natuurinclusieve en sociale omgeving.
Er is een ruim draagvlak voor Kleinhuizen. Veel mensen in Nieuwegein en daarbuiten kennen ons
inmiddels via (sociale) media en/of bezochten een evenement.
Onze drive voor tiny living is dusdanig groot dat we de bestendigheid van een project kunnen garanderen.

Aanpak en strategie Tiny Village Kleinhuizen 2.0
Tiny Village Kleinhuizen is een terrein waar iedereen welkom is om kennis te maken met, leren van en meewerken
aan een duurzame, klimaatadaptieve en natuurinclusieve manier van wonen en leven:
We organiseren of faciliteren evenementen die avontuurlijke buitenactiviteiten (voor jong en oud) combineren met educatie.
We betrekken mensen uit de buurt en Nieuwegein bij het opbouwen en onderhouden van een buurtmoestuin en natuurlijke speeltuin waar kinderen spelenderwijs leren hoe bijvoorbeeld groene energie
werkt.
We laten zien hoe natuurinclusief en klimaatadaptief wonen eruit kan zien en hoe comfortabel het kan zijn.
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Onze boodschap
Duurzame, groene keuzes maken is niet alleen noodzakelijk voor het behoud van de natuur maar ook goed en
gezond voor jezelf, je gezin en je buurt. Samen, als buren in de wijk en burgers van Nieuwegein, gaat het ons
lukken: in 2030 is Nieuwegein groener, klimaatbestendiger en energieneutraal.

Samenwerken

We willen de krachten bundelen met lokale initiatieven en ondernemers die passen bij onze missie. Wij denken
daarbij aan:
Natuurkwartier

Project Steenbreek

Scouting

Mountain Network

Scholen

Energie-ambassadeurs

RepairCafé

Samen Duurzaam Nieuwegein

Bouwspeeltuinen

Vrijwilligershuis

Lokale (bio) horeca

LBP Sight

Kringloopwinkels

Wijkplatform

Start aanplanting speelbos en moes- en pluktuin, volgens het principe
van permacultuur en met
minimaal 50% inheemse
plantensoorten.
Realiseren van gezamenlijke ruimte die ook
beschikbaar is voor
inwoners van Nieuwegein
voor meetings/workshops
e.d.
Organiseren
evenementen, zoals:
natuurlijke escaperoom,
sportieve/actieve evenementen voor verschillende
doelgroepen, eco-zomerfestival (de Veldfuif).

2020

Realiseren proefwoning met offgrid
technologie om
mensen te informeren
over verduurzamen
van de woning.
Realiseren klimaatadaptieve maatregelen
ter educatie, op het
gebied van hittestress,
droogte en wateroverlast (toepassen
groen, waterberging
en waterafvoer).

2021

Tenminste 10% van de inwoners
van Nieuwegein direct bereikt
(ruim 6.000 mensen) via
evenementen en activiteiten en
indirect tenminste 35% van de
inwoners indirect via (sociale)
media bereikt (ruim 22.000
inwoners).

Start actief
vergroenen en
klimaatadaptief
maken van
de omgeving
(wijkniveau) i.s.m.
buurtbewoners.

Onderhouden en
verbeteren terrein
en faciliteiten, i.s.m.
mensen met een
afstand tot de
arbeidsmarkt / lichte
zorgbehoefte. Actief
bevragen inwoners
waar behoefte aan is
en wat verbeterd kan
worden.

2025
2022

2023
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Financiering
Wij willen de verschillende faciliteiten en evenementen financieel mogelijk maken door ‘stapelfinanciering’ uit
verschillende bronnen:

7. Crowdfunding en crowdlend
ing
voor specifieke projecten.

e6. Materialen en beplanting circulair/tweed
n.
hands/via ruilen verkrijge

5. Inkomsten uit o.a.: organiseren beta
alde
rondleidingen & presentaties voor bedr
ijven/
grote organisaties/overheden, verhuur geza
menlijke ruimte, verhuur proefwoning.

4. Verkennen lokale, pro
vinciale en landelijke
subsidiemogelijkheden.
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2. Bijdragen van fondsen
op het gebied van natuur
,
cultuur & educatie, zoals:
Stichting Carel Nengerman
Fonds, Nieuwegein Fonds,
Groen aan de Buurt.
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