
 

Coöperatie Natuurinclusief Wonen Schuytgraaf 

 

 

Beste lezer, 

 

Wij, van Natuurinclusief Wonen Schuytgraaf, hebben het initiatief genomen om de 

handschoen op te pakken voor een mooi woonproject in Schuytgraaf en wel op locatie De 

Witte Wilgen. 

Hierin is, zoals gebruikelijk bij CPO, heel veel te kiezen. Maar we hebben wel een aantal 

uitgangspunten die passen bij ons ideaal waarvoor we nog mensen zoeken die met ons mee 

willen doen. 

Hieronder kenmerken, waarop je kunt lezen of je geïnteresseerd bent om aan te sluiten, of dat 

je het anders wilt en bij anderen aansluit of zelf een project wilt beginnen. 

 

 

1. Op de eerste plaats sluiten wij ons aan bij de uitgangspunten van gemeente Arnhem voor 

het project De Witte Wilgen (natuurinclusief wonen en passend op de locatie bij boerderij, 

etc.). 

 

2. Wij vinden gemeenschaps-

vorming belangrijk en willen daar 

aandacht aan geven in het hele proces 

t/m het langdurig samen wonen op deze 

locatie. Daarom werken we b.v. met 

gedragen besluitvorming. Dit mede 

ingegeven door het feit dat we een deel 

gemeenschappelijke grond hebben. 

 

3. Wij willen natuurinclusief wonen 

omarmen. Hierbij denken we aan veel 

groen, fijne ontmoetingsplekken en een 

centrale wadi, waarin we zo ver willen 

gaan dat we in een deel min of meer 

permanent water hebben staan (aandachtspunt: veiligheid voor kleine kinderen). 

Begrippen: insectenhotel, nestkasten (ook voor uilen), zwaluwpannen, bloemen die geschikt 

zijn voor bijen, bomen die geschikt zijn voor bijen…, struiken en andere gewas, waarin dieren 

kunnen verblijven en nestelen, maar ook permacultuur en nog veel meer. Uiteraard kunnen 

nieuwe deelnemers hier mede een invulling aan geven. 

  



 

 

4. Wij zijn ervaren met CPO projecten en, mede ingegeven door het beeldkwaliteitsplan e.d. 

van de gemeente, hebben we al een aantal partijen geselecteerd: 

a. Architect: negen graden architectuur (Yaike Dunselman) 

b. Proces- en bouwbegeleiding: Bouwen met Mensen (Eric ten Hagen: dit is de 

initiatiefnemer) 

c. Financiering: Buro Philip van der Hurk 

 

Hiermee kunnen we het proces van gemeenschapsvorming, bouwvoorbereiding en 

bouwuitvoering zo stroomlijnen dat het tot een succes leidt. En de leden hoeven niet elk wiel 

weer opnieuw uit te vinden, maar blijft er ruimte genoeg voor eigen invulling van je eigen 

wensen en ideeën voor dit CPO project. En uiteraard blijft er genoeg over voor 

zelfwerkzaamheid e.d., voor die CPO-ers die graag zelf willen meebouwen aan hun woning. 

Maar je mag ook kiezen het grotendeels of geheel te laten uitvoeren. 

 

 

eric@bouwenmetmensen.nl  /  06 1901 1495  /  Beckenstraat 1  /  7233PC Vierakker 

 

 

 

 

 

 

 


