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Ons Reijk – Nieuwe natuur, duurzaam wonen 

 
 
Introductie  
Ons Reijk is ontstaan door een combinatie van onze liefde voor de natuur en de drang om flexibel en 
duurzaam te wonen. Lysanne van Bijnen-Hendrikx is dierenarts, ecoloog en evolutionair bioloog en heeft 
een brede interesse in biodiversiteit, natuurbehoud en dierenwelzijn. Sam van Bijnen is promovendus 
experimentele psychologie/neurowetenschappen aan de universiteit van Jyväskylä (Finland) en 
gelijktijdig werkzaam als docent psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam. 
 
Doelen 
Ons Reijk heeft als doel om natuur in te richten en te beheren alsmede het natuurnetwerk van 
Nederland uit te breiden door agrarische grond op te kopen en om te zetten naar natuur en/of 
biologische landbouwgrond. Beide vormen van verbeterde biodiversiteit zijn een prioriteit van de 
Europese Commissie. De Europese Commissie geeft aan dat er drie miljard bomen moeten worden 
gepland en tien procent landbouwgrond moet worden omgevormd tot gebieden met meer 
biodiversiteit.  

Om een verdienmodel te creëren ter ondersteuning van het natuurgebied wordt een klein deel 
van de grond beschikbaar gesteld voor bewoning met modulaire en Tiny huizen. Het is belangrijk om te 
benadrukken dat het gaat om verplaatsbare, recyclebare woningen, gemaakt van natuurlijke materialen. 
Ook zullen de woningen op een natuurinclusieve manier neergezet worden. Ons Reijk wil zodoende een 
betaalbare en flexibele manier van wonen mogelijk maken waar mensen duurzaam en zelfvoorzienend 
kunnen leven, midden in de natuur. De grond van Ons Reijk wordt voornamelijk bestemd voor de 
natuur, en niet om zo veel mogelijk winst te maken of huizen kwijt te kunnen op een stuk grond.  

Naast natuurontwikkeling en het creëren van woongelegenheid wil Ons Reijk graag een 
maatschappelijk doel dienen. Door een zelfvoorzienende plek te creëren geven we bewoners de kans 
om duurzamer te leven en de (woon)kosten te beperken. We willen graag een diverse bewonersgroep 
realiseren die idealiter afgespiegeld is aan de maatschappij, denk hierbij aan zowel starters als ouderen, 
en alleenstaanden en gezinnen. Daarnaast willen we plekken ter beschikking stellen voor spoedgevallen 
of mensen in de wettelijke schuldsanering, en willen we sociale werkplekken en educatieve initiatieven 
opzetten ter ondersteuning van het gebied.  
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Realisering 
Kernpunten binnen Ons Reijk zijn natuur, flexibel, duurzaam, zelfvoorzienend, en sociaal. Deze 
kernpunten willen we op meerdere manieren bewerkstelligen. In de huidige maatschappij kan het lastig 
zijn om een duurzaam bestaan te leiden, zeker gezien het gebrek aan alternatieve woonopties. Een 
groot voordeel van modulaire huizen is dat het huis aangepast kan worden aan je behoeften. De woning 
kan door zijn modulaire aard continu verkleind of vergroot worden (door gezinsuitbreiding, uit huis 
gaande kinderen of mantelzorg), wat ruimte, onkosten en onderhoud scheelt. Daarnaast worden deze 
huizen op duurzame wijze met natuurlijke materialen gebouwd, waardoor het milieu minimaal belast 
wordt. 

Ons Reijk wil ook zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Zo wordt op elk stuk grond duurzame 
riool, water- en elektravoorzieningen aangelegd. Naast basisvoorzieningen worden er 
gemeenschappelijke voorzieningen aangelegd die de voedselproductie stimuleren, zoals een 
voedselbos, permacultuur (een methode waarbij je kijkt naar het samenspel van het dier en hun 
natuurlijke omgeving om zo een natuurlijk ecosysteem te creëren die tegelijk als voedselvoorziening kan 
dienen zoals silvopastering en/of aquaponics), moestuinen, kassen en boslandbouw. Deze 
gemeenschappelijke voorzieningen moeten een sociaal aspect terugbrengen in de gemeenschap. 
Doordat het land en de infrastructuur gedeeld wordt willen we een hechte gemeenschap creëren. Hierin 
speelt ook weer de natuur een centrale rol, omdat het merendeel van de gemeenschappelijke 
faciliteiten afkomstig is uit de natuur en het grootste gedeelte van de grond omgezet wordt in natuur. 
 
Resultaten 
De verwachte resultaten hebben voornamelijk betrekking op de natuur en de maatschappij. Qua natuur 
zijn de resultaten gericht op het verbeteren van de inheemse biodiversiteit. Het aanplanten van 
bebossing en successie (natuurlijke intensivering van de biodiversiteit) verbetert daarnaast ook de 
bodemkwaliteit, gaat bodemerosie tegen, en vergroot de natuurlijke habitat van vele diersoorten. De 
verbeterde biodiversiteit van de natuur willen wij monitoren door ons aan te sluiten bij Verified 
Conservation Areas (VCA).  

Vanwege demografische ontwikkelingen komen verschillende groepen moeilijk aan geschikte 
woningen. Ons Reijk verwacht door te investeren in woongelegenheid verschillende groepen in hun 
woonbehoeften te kunnen voorzien. Ook wil Ons Reijk de inkomensongelijkheid bestrijden door 
tijdelijke woningen aan te bieden tegen gereduceerde prijzen voor mensen in nood (b.v. wettelijke 
schuldsanering). 

De winst willen we gebruiken voor het uitbreiden van Ons Reijk (nieuwe locaties en/of opkopen 
omliggende landbouwgrond), het verbeteren van de voorzieningen én het stimuleren van duurzame 
ontwikkelingen. Dit laatste doen we door onderzoeken & ontwikkelingen op het gebied van 
kleinschalige energieopwekking, duurzaam wonen en duurzame landbouw financieel te ondersteunen. 
 
Conclusie 
Met Ons Reijk willen we nieuwe natuur en duurzaam wonen combineren. Samen met Ons Reijk kunnen 
geïnteresseerde gemeenten een bijdragen leveren aan (1) de eis meer agrarische grond om te zetten 
naar natuur, (2) het inrichten van natuurgrond en (3) het verlichten van problemen op de woningmarkt 
door de vergrijzing en andere demografische ontwikkelingen. Wij zoeken voor de uitwerking van dit plan 
agrarische- en/of bouwgrond dat verbonden kan worden met het natuurnetwerk van Nederland. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met het onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.  
 

 


