
 

 

 

Ecologisch wonen in Zonnespreng te Driebergen 

Project Zonnespreng, Driebergen 
Opdrachtgever  de vereniging Zonnespreng ( eerst: Ecologisch Centraal Wonen Driebergen) 
Stedenbouwkundig ontwerp Van Panhuys en Bais architecten 
Ontwerp woningen Van Panhuys en Bais architecten 
Programma 20 woningen, bos, park, binnentuin, gemeenschappelijke ruimtes. Op dit moment wonen 
er 45 volwassenen en kinderen in het complex, verdeeld over zeven woonhuizen en dertien 
appartementen. De oudste bewoner is 71. De jongste is twee jaar. Er zijn koopwoningen gerealiseerd 
tot 510.000 euro, sociale koopwoningen met een maximale prijs van 181.000 euro en één sociale 
huurwoning. 
Andere betrokken partijen Hyco Verhagen landschapsarchitect, Copijn landschapsarchitecten, 
Wetenschapswinkel/Alterra Wageningen UR (beheersplan), Van Bekkum (aannemer), Provincie 
Utrecht, Heuvelrug Wonen. 
Omvang 12.000 m2  
Start planvorming 1999 
Start bouw 2009 
Oplevering medio 2010  
Bouwsom €4.000.000  
 
De initiatiefnemers van Zonnespreng in Driebergen beschikken over veel 
doorzettingsvermogen. Het duurde maar liefst elf jaar voordat dit ecologische Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap project werd gerealiseerd op de plek waar ooit de moestuin lag 
van de Zusters Ursulinen. Initiatiefneemster Katja van der Valk formeert een groepje van vijf 
geïnteresseerden die de vereniging Zonnespreng oprichtten. Zij hebben de 
gemeenschappelijke droom een woonproject van 20 woningen te starten op basis van 
Ecologisch Centraal Wonen, oftewel met respect voor natuur, omgeving en bewoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeld: Hyco Verhaagen, tuin- en landschapsarchitectuur 

Daarnaast speelden gemeenschapszin, sociale rechtvaardigheid voor verschillende inkomensniveaus, 
bouwen in eigen beheer, bewonersparticipatie, duurzaam bouwen en wonen een belangrijke rol. 



Na aankoop van een stuk grond van 12.000 m2 dat tot dan toe eigendom was van de zusters 
Ursulinen van het voormalige Ursulinenklooster, en een financiële toezegging van de provincie 
Utrecht, kan het project van start. In samenwerking met de architecten Van Panhuys en Bais worden 
20 verschillende woningen en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen ontworpen, in 
samenspel met de natuurlijke omgeving. De huishoudens zijn wat betreft financiële mogelijkheden, 
werkzaamheden en interesses geheel verschillend, wat hun echter bindt is de ideële overtuiging van 
het ecologisch centraal wonen. 
 

 
Foto: Eva van Panhuijsen, architect 
 
Opdrachtgever en opgave 
 Als in 2003 het stuk grond wordt aangekocht waarop Zonnespreng kan worden gerealiseerd, volgt 
nog een aantal jaren van bureaucratische touwtrekkerij met de gemeente Driebergen. Dan is het plan 
al enige jaren oud. In 1999 ontstaat het idee en begin 2000 is de eerste informatiebijeenkomst. In 
2001 besluit de gemeente onder voorbehoud mee te willen werken aan de realisatie van het project, 
mits het past binnen de al vastgestelde visie op het plangebied en het ecologisch plan. Nadat de 
grond is aangekocht krijgt de vereniging Zonnespreng te maken met vele bezwaarschriftprocedures 
van onder andere de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging). De vereniging 
begint met het maken van een bouw- en beheerplan in samenwerking met de gekozen architecten in 
het daarop volgende jaar. Deze wordt door gemeente in tweede instantie goedgekeurd. De provincie 
Utrecht stemt ook in met het plan en ondersteunt het project financieel. Er worden bouwteams 
samengesteld met een projectleider, een aannemer en een installateur. De bouw gaat uiteindelijk van 
start in 2009. 
Het aangekochte terrein bestaat uit een gedeelte bos, een voormalige moestuin en een park met 
vijver. Het bos blijft onbebouwd. De 20 woningen worden in het midden van het terrein gepland op de 
voormalige moestuin die grenst aan het bos rond een groene binnenplaats. De bebouwing is compact 
gehouden om zo min mogelijk beslag op het terrein en de natuur te leggen en is zo geplaatst dat 
waardevolle bomen en begroeiing gespaard worden en opgenomen zijn in het plan.  
 
 
Bebouwing 
De initiatiefnemers hebben zelf een gebiedsvisie geschreven, dat erop neerkomt dat er gebouwd 
wordt met respect voor de bestaande ecologische waarden van het gebied. Het terrein vormt de 
verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en het lager gelegen Weteringlandschap en is hierdoor 
ecologisch waardevol. Bij de inrichting van het terrein is hiermee rekening gehouden. De woningen 
moeten levendig zijn en een samenhangend geheel vormen in een organische bouwstijl. Verder 
worden er duurzame materialen gebruikt en is schone energie en waterbesparing belangrijk. Ten 
slotte is tijdens de bouw geprobeerd zo min mogelijk het gebied te belasten door waardevolle 
elementen te beschermen of te verplaatsen. De bebouwing loopt op van laag (6 m) naar hoog (12 m) 
onder een oplopend begroeid dak: de grond waar gebouwd wordt, wordt als het ware teruggelegd op 
het dak. De bebouwing is het hoogst (vier verdiepingen) aan de boskant, vanwege de enorme hoge 



dennen daar (±20 m.) en het laagst waar het terrein het meest open is. De binnenplaats opent zich 
naar het zuiden en is te bereiken via een pad langs het bos (oostzijde), waarlangs op halfverharde 
plaatsen geparkeerd kan worden. In aansluiting op dit pad is een parkeerkelder gepland onder het 
oostelijke bouwblok, waar ruimte voor 6 auto's is, naast bergingen en een gemeenschappelijke 
werkplaats. Een poort verbindt binnenplaats en omringend natuurgebied/bos, aan deze poort ligt een 
gemeenschappelijke ruimte. 
 
 

 
Foto: Eva van Panhuijsen, architect 
 
Terugblik 
In het voorjaar van 2010 zijn de eerste woningen opgeleverd en kon begonnen worden met het 
inrichten van de gemeenschappelijke ruimtes. Van de 20 woningen worden er uiteindelijk 8 bewoond 
door huishoudens die vanaf het begin af aan betrokken zijn bij het project . De overige leden hebben 
zich gaandeweg aangesloten bij Zonnespreng. Doordat de vereniging veel deskundige leden in haar 
midden had, zoals een architect, een boekhouder, een organisatiedeskundige, een bioloog, een jurist 
en een bankmedewerker, konden sommige hobbels in het proces makkelijker genomen worden. 
Evengoed moesten er nog externe deskundigen aan te pas komen om het project te realiseren.  
 
Aan de oorspronkelijke doelstelling van het Ecologisch Centraal Wonen is tot het einde aan toe 
vastgehouden. Dit is terug te vinden in de gebruikte bouwmaterialen, zoals recycling-betongranulaat, 
FSC-hout, natuurverf, vlas-isolatie en andere duurzame materialen. Ook het gebruik van 
vacuümtoiletten in de woningen en een lage-temperatuur-verwarmingssysteem, waarbij de warmte 
wordt geleverd door een collectieve warmtepomp zijn duurzame oplossingen die toegepast zijn. 
Verder wordt gebruik gemaakt van zonneboilers en zonnepanelen en is het dak bedekt met sedum. 
De huizen stoten hierdoor 32% minder CO2 uit. Ook aan de doelstelling van het samen wonen, in de 
zin dat je ook verantwoordelijk bent voor het welzijn van je medebewoners wordt o.a. tot uitdrukking 
gebracht in het creëren van gemeenschappelijke ruimten. Belangrijk aspect daarbij is het bouwen in 
eigen beheer en in samenspraak met de architect zelf bepalen hoe de wijk en de individuele huizen 
eruit komen te zien. 
 
Tekst Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal 
 
Bronnen Wageningen UR, rapport Samen wonen met het bos; Vereniging Zonnespreng; Provincie 
Utrecht, architect Eva van Panhuijsen, Landschapsarchitect Hyco Verhaagen 
 
Links  
www.zonnespreng.nl 
http://documents.plant.wur.nl/wewi/239.pdf  
http://www.verhaagen.de/index.php?id=222 
http://www.ecollectief.com/ 


