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Introductie

De GreenTribe is een zogenaamde intentional community, een woonwerkgemeenschap met een duurzame inslag.

Onze vereniging is opgericht in 2013. We voelden al langer verbondenheid met het concept “ecodorp” (Hieronder meer 
daarover) en besloten dit te verwezenlijken.

Momenteel bestaat ecodorp GreenTribe uit 11 huishoudens. We wonen in zelfgebouwde huisjes, tiny houses en 
mobiele woningen. We experimenteren met alternatieve manieren van wonen en maken deel uit van een wereldwijde 
beweging van pioniers, die oplossingen proberen aan te dragen voor de sociale-, milieu- en economische problemen 
die onze planeet op dit moment kent.

Onze groep kenmerkt zich door een uiteenlopende verscheidenheid aan beroepen en vaardigheden. Er woont een klas-
siek geschoolde muzikant en muzikanten die contemporary muziek maken, er worden ook wekelijks radiouitzendingen 
gemaakt. Er woont een klimaatwetenschapper, er wonen timmermannen, een aantal agrarisch geschoolde mensen die 
in de tuin werken, een imker, een software ingenieur, een elektriciën, een massage therapeut, een yogaleraar en een 
gitaar reparateur.

Missie

Onze missie is om een experimenteel (stedelijk) ecodorp op te richten in of nabij Amsterdam. We richten ons op het op 
experimentele wijze leren om te voldoen aan de eerste menselijke levensbehoeften zoals onderdak, voedsel, energie, 
samenwerking en sociale verbinding. Om op deze manier de mogelijkheden die voor handen zijn zo goed mogelijk te 
benutten, waarbij de relatie met elkaar en moeder aarde centraal staat.

Momenteel wonen we in Amsterdam Nieuw-West op een voorheen braakliggend terrein dat al sinds jaar en dag leeg 
stond en dat we als groep bezet hebben en langzaam om te bouwen tot een stedelijk groen paradijsje. Ons doel is om 
uiteindelijk op een permanente plek te belanden om daar echt onze dromen te verwezenlijken.

Wat is een ecodorp?

Een ecodorp is een particulier initiatief voor een ecologische leefgemeenschap met als doel zowel sociaal, economisch 
als ecologisch duurzaam te zijn. Sinds het begin van de mensheid hebben mensen geleefd in gemeenschappen dichtbij 
en in verbinding met de natuur.

Veel van deze gemeenschappen of “ecodorpen” bestaan nu ook nog maar hebben moeite met het inpassen in de huidi-
ge maatschappij. Ecodorpen worden nu, door een kleine groep mensen wederom gecreëerd, zodat mensen weer op een 
duurzame manier in gemeenschap en verbinding leren leven met moeder aarde.

In Europa zijn de laatste decennia al honderden ecodorpen gebouwd (https://gen-europe.org/ecovillages/european-eco-
villages/). In Nederland is zeker ruimte om meer ecodorpen te bouwen. Bestaande ecodorpen en initiatieven zijn 
georganiseerd in het Nederlandse ecodorpen netwerk (www.ecodorpennetwerk.nl).

Motivatie

De eerste ideeën ontstonden uit onvrede over de bestaande woon-/leefvormen in de samenleving.
We wilden iets proberen te veranderen in ons eigen leven, maar ook op maatschappelijk vlak. Het leven in een ge-
meenschap, speelde bij velen van ons mee met de keuze om een eco-community/dorp te starten. De eerste oprich-
ters woonden al jaren in kraakpanden waarin mensen op een heel vrijblijvende manier kennismaakten met leven in 
gemeenschapsvorm.

De individualisatie die steeds groter wordt, vooral in de steden, hoe los je deze op? Leven en wonen in een (kleinscha-
lige) gemeenschappen is ons inziens één van de oplossingen.
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Getekende toekomst visie

Vouw open voor grote versie
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De weg die de GreenTribe aflegde

Onze oprichters begonnen in 2010 met wonen op een open plek in stadsdeel Amsterdam-westpoort waar zij hun 
originele ideeën over een ecodorp en zelfredzaamheid uitbreidde. In 2013 zochten zij een andere geschikte plek voor 
hun ecodorp project, en betrokken zij tijdelijk een terrein op het Zeeburgereiland dat al jaren niet in gebruik was. Zij 
richtten vereniging “GreenTribe” op.

Onze eerste projecten waren het bouwen van onze eigen eco-duurzame huizen van gerecyclede materialen, infrastruc-
tuur zoals compost toiletten, regenwater systemen, eco-riool systemen en zonnepaneel systemen. Om ons doel, om 
meer zelfvoorzienend te zijn te realiseren, zijn wij gestart met projecten zoals een aquaponics systeem, moestuinen 
en kassen, om zoveel mogelijk onze eigen groente te kweken. Op hetzelfde moment zijn we gestart met workshops en 
muziekconcerten voor buurtbewoners en vrienden van de GreenTribe met de reden onze visie te delen. Door samen te 
leven, bouwen we aan vertrouwen en eerlijke en goede communicatie. ‘Slow Living’ is een manier om met elkaar de 
vaardigheden te leren om te leven in harmonie met de aarde, elkaar en onze omgeving.

Vanaf 2018 wonen we in Amsterdam Nieuw-West waar we op dezelfde voet verder gaan.

Principes

Wij als GreenTribe denken dat nu de tijd is om ons te houden aan onze principes; zelfvoorzienendheid, gelijkwaar-
digheid en respect voor onze omgeving. We staan voor een effectieve, toegankelijke manier om te vechten tegen de 
achteruitgang van onze sociale, ecologische en spirituele omgeving. We laten zien hoe we in de 21e eeuw aan duur-
zaamheid kunnen werken.

Respect voor je omgeving
Dit staat voor een omgeving waarin iedereen wordt gerespecteerd en als gelijk wordt beschouwd.

De maandelijkse vergadering
één keer per maand komen we tezamen om te praten over de verschillende onderwerpen die samenhangen met het 
gebruik van de ruimte en wat er op dat moment belangrijk is binnen de groep. Deze vergaderingen zijn belangrijk voor 
ons gevoel van eenheid, en het is de plek waar we vrijuit kunnen spreken over onze doelen, dromen, problemen of 
irritaties. Voor ons als groep is dit erg belangrijk en we willen dan ook graag het liefst dat alle leden deze vergadering 
bijwonen.

Besluitvorming door consensus
Als we tijdens de GreenTribe vergadering een besluit nemen, streven we zoveel mogelijk naar consensus, echter, als dit 
echt niet mogelijk is wordt er gestemd. Dit gebeurd niet vaak.

Transparantie
Om te verzekeren dat de besluitvorming zo transparant mogelijk verloopt, worden de notulen van de vergadering via 
email gedeeld met alle leden.

Heldere aansprakelijkheid
Het is aan elk van ons zelf om te bepalen welke rol hij of zij wil innemen en ook helder te bewoorde wat deze rol 
precies inhoudt. Elk van ons is zelf verantwoordelijk voor de goede invulling van zijn of haar rol en dat deze binnen de 
door hem of haar gestelde termijn wordt uitgevoerd.

Werk en buurtgroepen: Advies process
Als we in kleine groepen werken, gebruiken we het zogenaamde Advice Process. één van de mensen van de werk of 
buurtgroep vraagt om advies aan een ieder die er op één of andere manier bij betrokken wordt ( bijvoorbeeld degenen 
die in de buurt wonen) en ook aan degenen die expertise op dit gebied hebben.

Alles overwegende, vind er besluitvorming plaats, waarna hij of zij de mensen die het advies gaven informeert over 
wat er besloten is. Zie: https://reinventingorganizationswiki.com/theory/decisionmaking/

Participatie
Elk lid participeert aan de hand van zijn mogelijkheden en beschikbaarheid.
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Boven: Het Groene Paradijs – Een biologisch  winkeltje op de GreenTribe Beneden: Ronald  en zijn imkerij 
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5. De  rode draad en de weg die de GreenTribe aflegde 
In 2010, onze stichtende bewoners begonnen met wonen op een open plek in stadsdeel Amsterdam-
west waar zij hun originele ideeën over een ecodorp en zelfredzaamheid uitbreidde. In 2013 zochten 
zij een andere geschikte plek voor hun ecodorp project, en betrokken zij tijdelijk een terrein op het 
Zeeburgereiland dat al jaren niet in gebruik was. Zij richtte vereniging “GreenTribe” op. 
Ons eerste project was het bouwen van onze eigen eco-duurzame huizen van gerecyclede materialen 
en infrastructuur zoals compost toiletten, regenwater systemen, eco-riool systemen en zonnepaneel 
systemen. Om ons doel om meer zelfvoorzienend te zijn te realiseren, zijn wij gestart met projecten 
zoals een aquaponics systeem, moestuinen en kassen, om zoveel mogelijk onze eigen groente te 
kweken. Op hetzelfde moment zijn we gestart met workshops en muziekconcerten voor 
buurtbewoners en vrienden van de GreenTribe met de reden onze visie te delen. 
Door samen te leven, bouwen we aan vertrouwen en eerlijke, aandachtgevende communicatie. 
`Slow Living` is een manier om met elkaar de vaardigheden te leren om te 
leven in harmonie met de aarde, elkaar en onze omgeving. 
Vanaf 2018 wonen we in Amsterdam West waar we op dezelfde voet verder gaan. 

	
6. Principes 	
Wij als GreenTribe denken dat nu de tijd is om ons te houden aan  onze 	
principes; zelfvoorzienendheid, gelijkwaardigheid en respect voor onze  omgeving. 
	
Ecodorpen zijn, doordat zij het aanmoedigen van manieren van leven die succesvol zijn tot 
in de verre toekomst, een  soort van levende modellen voor duurzaamheid, en voorbeelden 
van hoe  direct actie genomen kan worden. 
Ze staan voor een  effectieve, toegankelijke manier om te vechten tegen de 
achteruitgang van onze  sociale, ecologische en spirituele omgeving. Ze laten 
ons zien hoe we in de 21e   eeuw  aan  duurzaamheid kunnen werken. 

	

 

Onze vier dimensies

Onze duurzame activiteiten zijn gebaseerd op vier richtingen:

Sociale dimensie
De GreenTribe is een gemeenschap waarin bewoners zich ondersteund en verantwoordelijk voelen.
De sociale dimensie zorgt voor een diep gevoel van verbinding in de groep. Bewoners zijn in staat om te participeren 
in de besluitvorming die invloed heeft op hun eigen leven en dat van de groep, op een transparante manier. Ook wor-
den er bewustzijn en groepsproces workshops gedaan waarin onze communicatieve vaardigheden en talenten worden 
aangesproken.

Culturele dimensie
Onze gemeenschap moedigt culturele en artistieke verrijking en expressie aan. Door het delen van creativiteit, artistie-
ke expressie en culturele activiteiten, zoals bijvoorbeeld muzikale jam sessies, participatie en organisatie van festivals 
als SOTU (Sounds of the Underground), zijn onze bewoners en andere betrokkenen in staat hun zichzelf te ontdekken 
en hun bewustzijn te ontwikkelen.

Dit bewustzijn leidt tot wederzijds begrip en stimuleert de verbinding met alles wat leeft op aarde.
Voorbeelden zijn: bewustzijn cirkels, kleine muziek events, uitwisseling van voedsel, verkoop van zelf gemaakte of 
verbouwde producten, yoga, meditatie, poëzie/storytelling, pianoconcerten, workshops voor kinderen en volwassenen, 
etc.

Ecologische dimensie
De GreenTribe stelt de bewoners in staat om hun persoonlijke connecties met hun omgeving te ervaren. Bewoners heb-
ben plezier in dagelijkse interacties met aarde, water, wind, planten en dieren. Wij hebben eigen kippen, bijen, moes-
tuinen en kassen. Zij verzorgen zoveel mogelijk in de dagelijkse behoeften van de bewoners en haar omgeving. In de 
nabije toekomst zijn er genoeg verse eieren, honing en groenten van het land.

We hebben ecologische systemen ontwikkeld zoals aquaponics, wind-en zonne-energie aangelegd, regenwater opvang, 
compost-systeem, rocket-stove, eco-toilet en een douche en wasmachine op regenwater.

Dit alles om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en zo veel mogelijk zelfvoorzienend te leven.
Daarin hebben we op dit moment een voorbeeldfunctie in de wijk, het stadsdeel nieuw-west in Amsterdam.

Kortom:

•	 We	gebruiken	recycle	energie	systemen
•	 Beschermen	de	biodiversiteit
•	 Kweken	zoveel	mogelijk	eigen	voedsel	binnen	de	gemeenschap	en	steunen	de	biologische	voedsel	productie	in	de	

regio
•	 Afval	management	en	beheer
•	 Behouden	van	gezonde	schone	aarde,	water	en	lucht	kwaliteit
•	 Recycling	materialen
•	 Economische	dimensie
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Sleutel-  en wasruimte op regenwater 

 
	

Villa Bussum – Een van de kippenhokken op de GreenTribe 
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Economische dimensie
Onze gemeenschap steunt haar bewoners in het ontwikkelen van hun economische activiteiten en dat helpt ons als 
“GreenTribe” om economisch onafhankelijker te zijn.

Het samen delen van middelen, kennis en vaardigheden staat centraal binnen de GreenTribe en de Amsterdamse kraak 
beweging. Het delen en uitwisselen schept een band, een gevoel van gemeenschap. We ontwikkelen een alternatief 
voor	het	westerse	paradigma	geschoold	op	eigenbelang,	materieel	gewin	en	financieel	gewin.

Bewoners zijn vrij om hun eigen kwaliteiten en vaardigheden in te zetten en uit te dragen. We zijn in ontwikkeling om 
onze eigen producten en diensten in te zetten voor onze lokale economie.

Producten zoals onze eigen honing, bijenwas, verse eieren. Diensten zoals computer onderhoud en reparatie, gitaar 
techniek, muziek les (piano, zang en gitaar), yoga, massage. En workshops zoals informatie-avonden over duurzaam-
heid,	recycling	(fietsen,	meubels,	kleding,	gereedschap,	bouwmaterialen).	We	hebben	ook	een	boeken	ruilkast	voor	
bezoekers.

Op het moment zijn wij in ontwikkeling en is er nog meer potentie in de groep om onze talenten in te zetten in onze 
directe omgeving.

Wij vinden dat de “GreenTribe” een voorbeeldrol bekleed voor onze omgeving.

Artistieke vrijheid

Het is voor vele van ons belangrijk uitdrukking te kunnen geven aan onze creativiteit. We hebben verscheidene werk-
plaatsen (electronica, computer, hout, staal) waar genoeg gereedschappen en expertise aanwezig zijn om allerhande 
dingen te ontwerpen en creëeren. Een deel van onze creativiteit komt tot uitdrukking in de tuinen, die een centrale 
plek innemen binnen onze gemeenschap. Daarnaast wonen er een aantal professionele muzikanten en er is een mu-
ziekstudio.

Elk voorjaar wordt op ons terrein het alternatieve muziekfestival “Sounds Of The Underground” georganiseerd. Een 
andere bewoner is lichtkunstenaar en creëert met hergebruikte batterijen en zonnepanelen allerlei kleurrijke verlich-
ting die ons terrein soms omtovert tot een magisch spektakel. Weer een ander is conceptueel kunstenares die door 
middel van workshops en interventies anderen uitnodigt na te denken over onze relatie met de natuur en de aarde. 
Weer een ander is een getalenteerd timmerman die met allerlei installaties uiting geeft aan zijn creativiteit.. Weer een 
ander is een getalenteerd fotograaf die ons helpt de fysieke evolutie die plaatsvindt vast te leggen.

GreenTribe ten tijde van de corona crisis.

De corona crisis heeft ons de waarde doen herinneren van de vele groene plekjes die in onze stad te vinden zijn. Het is 
belangrijker dan ooit tevoren dat we toegang hebben tot groene plekken. Tijdens deze crisis zijn we heel blij dat we een 
plek hebben, en deze ook kunnen aanbieden waar we door kunnen gaan met werken in de natuur. Als de maatschappij 
in lockdown gaat, groeit de natuur gewoon verder, en de GreenTribe groeit met haar mee!

Conclusie

Het feit dat we al zo lang en intensief met elkaar samen leven/werken heeft te maken met het verlangen om in ge-
meenschapsvorm te leven vanuit onze alternatieve politieke idealen. Deze idealen geven we onder andere vorm door 
geweldloze communicatie toe te passen en door horizontale, op consensus gebaseerde besluitvorming te gebruiken.

Onze eerste actie (als groep) was het op eigen initiatief in gebruik nemen van een (sinds meer dan 20 jaar) braaklig-
gend terrein. Door onszelf bewust te onttrekken aan het regerende neo liberaal systeem creëren we, naast woonruimte 
ook de ruimte om te experimenteren met manieren van leven die heilzaam zijn voor mens en natuur.

We ondersteunen, motiveren en inspireren elkaar en gaan op een gezonde manier om met onze ecologische en maat-
schappelijke omgeving. We leren graag van anderen (buiten onze eigen gemeenschap), en delen graag onze bevindin-
gen over onze manier van leven met onze omgeving.

Deze presentatie is bedoeld als inkijkje in onze artistieke woon-/werkgemeenschap.
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10. Podcast over 
ons 

	
Als u wat meer  wilt weten  over de mensen achter de GreenTribe is er in 2016 een  hele 	
leuke podcast gemaakt door Chris Bajema (De man met de microfoon) die zeer  de moeite 
waard  is om te beluisteren. 	
http://www.manmetdemicrofoon.nl/afleveringen-1/2016/6/1/aflevering-6-het-landje-1 

	
11. Verbonden aan andere organisaties 	
Ecodorp Bergen  www.ecodorpbergen.nl 	
Eco tribe Teuge  Facebook.com > ecotribe 
Global Ecovillage Network  www.gen.ecovillage.org 	
Stichting NAR (Netwerk Alternatieve Reizigers) www.narnar.org 	
	
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor vragen of een  rondleiding staan wij u graag  te woord: 	
Vincent - Ecodorp & Vereniging GreenTribe 	
E-mail: vbloks92@gmail.com 	
–-------------------------------------------------------------------------------------- 
	

Bedankt voor uw tijd en aandacht. 
– 

Ecodorp & Vereniging 
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Ecodorp Bergen
www.ecodorpbergen.nl

Eco tribe Teuge
Facebook.com > ecotribe

Global Ecovillage Network
www.ecovillage.org

Stichting	NAR	(Netwerk	Alternatieve	Reizigers)
www.narnar.org

BSE
Noise	Radio	Amsterdam
https://bsepatapoe.amsterdam/

Sounds of the Underground
Experimental Music Festival
Amsterdam
https://www.sotufestival.com/2020/cybersotu

Places selling GreenTribe honey:
https://vrijemarkt.org/
https://www.de-aanzet.nl/

Scientists4Future NL
Coalition of concerned scientists,
the Netherlands
https://scientists4future.nl/

Soil Matters
Multi-species radio
Amsterdam
https://www.mixcloud.com/soil_matters/

Urbania Hoeve
Social Design Lab for Urban Agriculture
Amsterdam Noord
http://www.urbaniahoeve.nl/

Tuin van ACTA
Food Forest/Permaculture Garden,
Amsterdam Nieuw-West

Radio	Patapoe
Independent	Radio	Station
Amsterdam West
radiopatapoe.nl

The Garden Department
Rietveld	Academie
Amsterdam Zuid

The NieuwLand
Social & political community centre
Amsterdam Oost
https://nieuwland.cc/

The ADM
Cultural free space
Amsterdam Noord

The OCCII
Onafhankelijk Cultureel Centrum In It
https://occii.org/

The Kaskantine
http://www.kaskantine.nl/
Experimental off-grid cafe and city-farm
Amsterdam Nieuw-West

Re-Peat	Collective
re-peat.earth
Youth-led group pushing for paradigm shift
Amsterdam

Satellietgroep
http://www.satellietgroep.nl/
Environmental Art Collective
Den Haag, the Netherlands

Referenties

Podcast over ons
Als u wat meer wilt weten over de mensen achter de GreenTribe is er in 2016 een hele leuke podcast
gemaakt door Chris Bajema (De man met de microfoon) die zeer de moeite waard is om te beluisteren.
http://www.manmetdemicrofoon.nl/afleveringen-1/2016/6/1/aflevering-6-het-landje-1

Verbonden aan andere organisaties:

Bedankt voor uw tijd en aandacht,

The GreenTribe

www.greentribe.nl
info@greentribe.nlv
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