
ecologisch gemeenschappelijk
bouwen en wonen
voor alle inkomensgroepen

WAT IS ZONNESPRENG?

De vereniging Zonnespreng is in 2000 opgericht met als doel het bouwen 
van een vernieuwend woonproject met duurzame sociale en ecologische 
componenten. De toekomstige bewoners werkten vanaf 1999 intensief samen 

ORGANISATIE EN PARTNERS

Afstemming en communicatie 
is continu een belangrijk 
aandachtspunt geweest. De 
leden van de vereniging hebben 
zelf veel werk verzet en 
werden hierbij professioneel 
begeleid. De projectbegeleiding 
is verzorgd door Chris Posma 

van Syneff Consult, het bouwtoezicht door 
Michiel Schim van der Loeff van De Bouwadviseur. 
De aannemer is Van Bekkum uit Houten en 
de installateur Warmtebouw Utrecht. Met 
Bureau van der Bijtel Ecologisch Onderzoek en 
kennisinstituut Alterra van Wageningen University 
& Research Centre zijn de ecologische kwaliteiten 
van het terrein in kaart gebracht en is een 
(herstel)beheerplan gemaakt om de kwaliteiten te 

behouden en/of te versterken. Externe communicatie wordt verzorgd door de 
verenigingsleden via nieuwsbrieven en website.Begin 2003 is een stuk grond van ca. 12.500 m2 aangekocht aan de Drieklinken 

in Driebergen. In samenwerking met de architecten Eva van Panhuys & Rob 
Bais zijn twintig verschillende woningen en een aantal gemeenschappelijke 
voorzieningen ontworpen die, na het doorlopen van de benodigde procedures, 
in 2009 -2010 gebouwd zijn.

W O O N P R O J E C T 
Z O N N E S P R E N G

Meer informatie: www. zonnespreng.nl / info@zonnespreng.nl

Ecologisch gemeenschappelijk bouwen en wonen op basis van 
duurzaam Collectief Particulier Opdrachtgeverschap



Er is een hoog aantal punten gescoord op de 
maatlat duurzaam bouwen waarmee een groen-
verklaring is verkregen. Groenfinanciering kwam 
hiermee binnen het bereik d.w.z. korting op de 
hypotheekrente van een deel van de hypotheek-
som.  Verder is er een laag energieverbruik en 
een hoge isolatiewaarde wat voor lage maandlasten zorgt en zijn veel duurzame 
materialen en installaties toegepast:

* FSC hout 
* granulaatbeton 
* vlaswol- en cellulose-isolatie 
* EPDM folie en sedumdak 
* HR ++ glas 
*warmtepomp/ aardwarmte 
voor verwarming 
* individuele warmtepompboiler 

voor warm water of zonneboiler 
* lage temperatuurverwarming (muur en vloer) 
* Platohout (= milieuvriendelijk inlands verduurzaamd hout) op de gevels en 
kookverf (graanbasis) 
* vacuümtoilet (slechts 1 liter water per spoeling) 
* watervitalisator * minder parkeerplaatsen en autodelen 
* waterdoorlatende verharding zoals lavasteen 
* optioneel: leemstuc op de wanden 
* hergebruik afval (o.a. hout en stenen) 
* GPR score (gemiddeld = 8,1 op een schaal van 1 tot 10)

De financiële mogelijkheden, werkzaamheden en interesses van de leden zijn heel 
verschillend. Wat zij allen gemeenschappelijk hebben, is het ideaal van ecologisch en 
gezamenlijk wonen. Samenvattend spelen in vereniging Zonnespreng de volgende 
aspecten een belangrijke rol: 

Gemeenschappelijkheid en nabuurschap: het samen realiseren van een bijzon-
dere woonomgeving met diverse gemeenschappelijke voorzieningen, en met  
elkaar zorgdragen voor de buurt en het groen, zowel voor de bouw als na de 
realisatie.
Sociale rechtvaardigheid: woonmogelijkheden bieden voor verschillende 
inkomensniveaus.
Bouwen in eigen beheer en bewonersparticipatie: vanuit particulier 
opdrachtgeverschap brengen de (toekomstige) bewoners in samenspraak met 
de architect de wijk tot stand en bepalen zij gezamenlijk hoe de individuele 
huizen eruit komen te zien.
Duurzaam bouwen en wonen: bouwen in overeenstemming met de omgeving 
en met oog voor effecten op korte en lange termijn op het gebied van natuur 
en milieu. Dan gaat het om o.a. materiaalkeuze, energieverbruik alsmede om 
de natuur en de wijze van bewoning.
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SAMENSTELLING EN AMBITIES 

De Zonnesprengbewoners zijn gezinnen met kinderen, alleenstaanden en stellen. 
In het totaal gaat het om zo’n 16 kinderen en 30 volwassenen. De leeftijd varieert 
van 1 jaar tot ruim in de 70. 

MILIEUDOELSTELLING EN ECOLOGIE 

Ecologisch en energiezuinig bouwen stond 
tien jaar geleden op een andere manier in de 
aandacht dan anno 2010. Tegenwoordig wordt 
vooral over energiezuinigheid gesproken, maar 
in het Zonnesprengproject zijn ook op gebied 
van materiaal en individueel ontwerp zaken 
gerealiseerd die aansprekend zijn en het project 
tot een voorbeeldproject maken voor anderen. 

Meer informatie: www. zonnespreng.nl / info@zonnespreng.nl



TIJDSPAD

1999 Eerste initiatiefgroep (vijf mensen) werkt idee 
globaal uit.
2000 Twee informatieavonden, vereniging Ecologisch 
Centraal Wonen Driebergen opgericht met 40 hu-
ishoudens en vijf 
actieve werkgroepen, locatiestudie/haalbaar-
heidsonderzoek uitgevoerd, twee subsidies verwor-
ven (€ 24.000 Volkshuisvesting fonds Gemeente en 
Provincie Utrecht).
2001 – 2002 Wooncursus met architect, locatie 
verwerven, ambities formuleren, architectselectie, 
gemeente neemt principebesluit om mee te werken aan bouwplan aan de Driek-
linken.  
2003 – 2004 Voorlopig ontwerp, ecologisch onderzoek, start bestemmingsplan-
wijziging, subsidie  verworven (€ 78.000 subsidie voor onrendabele top 
sociale woningen BRU).
2005 – 2006 Uitwerken voorlopig ontwerp en definitief ontwerp, verklaring van 
geen bezwaar van provincie, bouwvergunning en kapvergunning van gemeente.
2007 – 2008 Flinke vertraging als gevolg van verkiezingen / gemeentelijke herin-
deling en diverse bezwaar- en beroepprocedures, aanbesteding en bezuiniging-
sronde (door stijging bouwkosten 30%), subsidie verworven (€ 600.000 Provin-
cie Utrecht).
2009 – 2010 Start bouw, eerste woningen opgeleverd op 31-5 2010.

KENGETALLEN

Aantal woningen:  20 stuks (9 grondgebonden verticale woningen, 3  
    maisonettes, 8 appartementen)
Prijsklasse:   1 sociale huurwoning, 5 sociale koopwoningen, 14  
    koopwoningen
Gemeenschappelijk:   algemene ruimte van 80 m2, logeerkamer met  
    badkamer, kelder, bos/tuin ca. 10.000 m2
Totaal m2 woonopp:   2700 m2 bruto en 2400 m2 gebruiksopp.
Totale stichtingskosten:  € 6.800.000
Aankoopbedragen leden:  € 6.100.000
Totale bedrag subsidies:  € 700.000
Taxatiewaarde project in 2008: € 7.200.000 *

* Eventuele overwaarde die vrijkomt wordt volgens een antispeculatiebeding 
geïnd door de vereniging. Dit geld wordt ingezet voor de duurzame sociale 
doeleinden van de vereniging.

Meer informatie: www. zonnespreng.nl / info@zonnespreng.nl


