


 

 

 

Een ruim stuk grond, met 18 zowel kleinere als grotere Zweedse huisjes, in  

een vorm waarbij een goede balans bestaat tussen ecologisch en luxe, tussen 

samen en privacy, en waar het vooral ook erg groen is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Minder huis, 

  meer leven 

  

 

 

Allemansland 

 

Wonen in het groen. Ruimte om te genieten.  
Een eigen houten huis(je) in Zweedse stijl, maar toch samen. 
Ontspullen. Samen beslissen. 

Een moestuin, een kruidentuin. 
Dierenweide. 
Een natuurlijk speelparadijs voor kinderen. 
Mensen van alle leeftijden. 
 

Spreekt dit je aan? 

 

Dan is wonen in Allemansland misschien wat voor jou! 
Een woongemeenschap op de grens van Brabant en Limburg, gebaseerd op  
en in samenwerking met de initiatiefnemers van Ecodorp Bolderburen. 

         



 

Het dorp 

Een ruim stuk grond met zowel grotere als kleinere Zweedse 
huisjes. Ruimte om op je eigen plekje te zijn, maar ook om  
elkaar laagdrempelig op te zoeken.   
 
Het gemeenschappelijke buitengebied, dat gelijkenissen krijgt 
met een hofje, is overdag vrij toegankelijk voor iedereen. Iedere  
woning krijgt een eigen perceel, met daarbij een kleine eigen  
tuin. De tuinen lopen mooi over in het gemeenschappelijke  
buitengebied. Er komen geen hoge schuttingen of hoge  
hekwerken als erfafscheiding, maar er wordt slim gebruik  
gemaakt van planten en heesters om een gevoel van privacy  
te creëren. 
 

Autoluw 

Er komt een centrale parkeerplaats op het terrein, zodat  
kinderen vrijuit kunnen spelen zonder op auto’s te hoeven  
letten, uit de damp van brandstoffen. Er wordt gebruik gemaakt  
van gedeelde creatieve hulpmiddelen om bijvoorbeeld 
boodschappen van de auto’s naar de huisjes te brengen; waar  
nodig helpen bewoners elkaar. 
 

Gemeenschappelijke voorzieningen 

Allemansland krijgt een gemeenschappelijk gebouw voor  
voorzieningen en activiteiten, met een grote woonkeuken en  
een atelier. In de gemeenschappelijke ruimtes kan samen  
worden gegeten, kan worden gespeeld, kunnen verjaardagen 
worden gevierd en allerlei andere leuke dingen worden 
ondernomen. Ook komt er een gemeenschappelijke werkplaats 
en wasruimte. Door dit soort creatieve oplossingen kunnen de 
huizen kleiner zijn dan gebruikelijk en zijn minder spullen zoals 
wasmachines en gereedschap nodig.  



 

Maatschappelijke activiteiten 
 

In Allemansland komt een natuurlijke speeltuin voor alle kinderen uit  
de buurt. Allemansland kan bezocht worden, bijvoorbeeld door scholen,  
waarbij uitleg wordt gegeven over onderwerpen als duurzamer wonen  
en het verbouwen van voedsel. Er worden o.a. creatieve middagen voor  
kinderen uit de buurt, eetavonden en een ontmoetingscafé in de ochtend 
georganiseerd. Allemansland stemt het aanbod van maatschappelijke  
activiteiten ook goed af op de lokale behoefte. 
 

Sociocratie 

Besluitvorming gebeurt op sociocratische wijze, volgens de CONSENT- 
methode. Sociocratische besluitvorming is een vorm van besluitvorming  
waarbij alle stemmen tellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie 

/sociocratie 

 

De huizen 

/tiny 1  3 

tiny 2  2 

tiny 3  4 

eengezins 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

De huizen  

In Allemansland komt een mix aan ecologische en  
duurzame Zweedse houten huizen. De huizen zijn 
ontworpen voor verschillende gezinssamenstellingen   
en levensfasen: van een villa met de mogelijkheid tot   
vijf slaapkamers, tot een tiny house voor één persoon.   
 
Voor iedereen een huis dat precies groot genoeg voelt.  
 

Natuurlijke en duurzame materialen 

 
De huizen worden gemaakt van natuurlijke materialen. Dankzij het  
gebruik van de natuurlijke materialen zijn de huizen dampopen. Dit  
betekent dat vocht naar buiten kan en je een droog en prettig binnen- 
klimaat hebt. De huizen worden gemaakt van hout uit duurzaam  
beheerde bossen. Voor elke gekapte boom worden twee bomen terug  
geplant. Het bosareaal in Zweden wordt elk jaar groter. Bouwen in hout  
scheelt 90% CO2 uitstoot ten opzichte van bouwen in beton en staal. 

Voor de buitenafwerking van de wanden wordt duurzaam hout uit  
Zweden gebruikt. Het isolatiemateriaal is ook natuurlijk en gemaakt van  
houtvezel. De woningen zijn energieneutraal: ze wekken net zoveel  
stroom op als ze gebruiken. De belangrijkste eerste stap hierin is heel  
goede isolatie en ramen van driedubbel glas. Vervolgens komen er zonne- 
panelen op of bij de huizen. In de woonkamer staat een houtkachel;  
de overige ruimtes worden opgewarmd met infraroodverwarming.  
In de badkamer staat een douche die 85% bespaart op het waterverbruik 
en 70% op energievebruik ten opzichte van een reguliere douche. De huizen   
zijn zelfvoorzienend op het gebied van waterzuivering, waterberging en 
energievoorziening. 
 

Comfort 

 
De huizen zijn gebouwd op Scandinavische condities en ook in de winter  
warm en comfortabel.  

 

 

 



         

        Tiny House 

Er komen drie soorten tiny houses in 

Allemansland, variërend in grootte van 40 m² 

tot 68 m². Voor mensen die geen groot huis 

nodig hebben maar wel graag groen, ruimtelijk 

en mooi willen wonen. 

 

Eengezinswoningen 

Deze woningen hebben een bruto vloer- 

oppervlakte van 110 m² en zijn daarmee 

ideaal voor gezinnen. Beneden kan een 

ouderslaapkamer worden gemaakt en boven is 

een heel gezellige zolderverdieping waar twee 

kinderslaapkamers gemaakt kunnen worden.  

 

Bungalows 

Er komen twee types bungalows, van 85 m² en 

64 m². De moderne functionalistische  

bouwstijl, die sinds de jaren 20 heel populair is 

in Zweden, was het uitgangspunt voor het 

ontwerp van de bungalows. 
 

 

 

Villa  

De villa’s bieden van alle woningen het meeste  

ruimte. Door de typisch Zweedse dakkapel, 

ontstaat er een volwaardige tweede verdieping 

met ruimte voor vier slaapkamers en nog 

ruimte voor een eventuele vijfde slaapkamer of 

werkkamer op de begane grond. De villa heeft 

een bruto vloeroppervlakte van 130 m². 

 



 

 

 
 

Meer weten over Allemansland? 

Wil je graag meer weten over (wonen in) Allemansland? Bezoek dan onze  

website! Op www.allemans.land kun je meer informatie vinden over de huizen,  

onze visie, de mensen achter Allemansland en kun je je vrijblijvend inschrijven. 

Ook zijn wij bereikbaar via e-mail en zijn we te vinden op Facebook.   

 

Contact  

Rob en Mirjam Stam 

Johan en Maike Peters 

welkom@allemans.land 

www.allemans.land 

facebook.com/ecodorpallemansland 

 

 

 

 


