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Uniek project: Ecologische atelierwoningen in Loenen 

 

 

De Aventurijn Eco-campus is een initiatief van stichting Aventurijn ( de school op het terrein) en de 

Vos architecten.  SLAK ondersteunt dit project en zoekt gegadigden. 

De campus wordt ontwikkeld vanuit het idee : leren van het leven zelf. Dit geldt voor de school, 

maar ook voor de te ontwikkelen woon/ werk eenheden. De ECO-campus wordt uiteraard 

ecologisch gebouwd. De campus zelf is 2 hectare groot en ligt in een prachtige omgeving. Op de 

campus bevinden zich naast een aantal ateliers en woningen, de school, een speeltuin, een 

permacultuurtuin, een dierenweide, een ecowinkel en een binnenhof. 

De atelierwoningen worden koopwoningen, gebouwd in een Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap constructie. Dit betekent dat een groep kopers geformeerd gaat worden die 

haar wensen bij de architect neerlegt. Vervolgens maakt de architect een schetsontwerp. Gedurende 

het proces wordt dan in meerdere stappen toegewerkt naar een definitief ontwerp op basis waarvan 

de vergunningen worden aangevraagd. Zelfbouw behoort tot de mogelijkheden. 

De kavels variëren in grootte. De kleinste kavels zijn circa 150 m2 en kosten ongeveer  € 45.000,-. 

Wellicht worden er ook een aantal huureenheden gerealiseerd.  

Een uitgebreide brochure kunt u downloaden via deze link. Aanmelden als geïnteresseerde kan via 

algemeen@slak.nl 

http://www.slak.nl/wp-content/uploads/BROCHURE-ECO-CAMPUS.pdf
mailto:algemeen@slak.nl


Op zaterdag 17 mei van 14.00 tot 15.00 uur is er  een informatieve bijeenkomst op het terrein : De 

Aventurijn, Voorsterweg 1 , 7371 GA Loenen. 

Aanmelden: hannah@aventurijn.org 

 

You can Jump-Mee gebouw Trans 6 

Op de Trans 6 hebben we van 6 tot en met 10 mei bijzondere gasten: 

Toneelgroep Oostpool en de derdejaars ArtEZ Toneelschool. Elk jaar maken 

zij samen een voorstelling en dit jaar is dat You Can Jump. De studenten 

hebben in zeven weken samen met regisseurs Bianca van der Schoot en Suzan 

Boogaerdt gewerkt aan een voorstelling waarin de absurditeit van het bestaan 

niet als eindpunt, maar als vertrekpunt wordt gezien. Het resultaat is een 

beeldende voorstelling waarin je moet kiezen, vluchten of blijven?  

Nieuwsgierig geworden? Lees hier meer over deze voorstelling 

 

Feestelijke opening De Kas en Das Kabinet in Lent. 
 

In Lent heeft SLAK onlangs twee bijzondere gebouwen in beheer genomen. Het voormalige 

waterpompstation en een oude bloemenkas. Deze worden op zondag 11 mei feestelijk geopend! 

Wees welkom! 

 

Das Kabinet en De Kas 

 

In het pompstation is tijdelijk het huiskameratelier Das Kabinet 

gevestigd. Hier kun je op zaterdagen en zondagen, bijzondere 

verrassingen, exposities, vintage meubels, kunst en cultuur 

verwachten.. 

 

In de kas faciliteert  SLAK zelfbouwateliers, expositie- 

en ontmoetingsruimte.  Meer informatie via deze link. 

 

Op beide locaties zijn de komende tijd verschillende culturele 

evenementen gepland. 

 

zondag 11 mei Opening met Bombari 
ZAT ERDAG 17  M E I  ROND LE I D ING DOOR DE  

KAS  EN  START  F I ETSRO UTE  D AG  V AN D E  

ST AD SLANDBO UW  

2 4  ME I :  PO ËZ IE  EN CA B ARET  MET  M AR JO LE IN  

P IE KS  

17 mei en 14 juni vrijwilligersdagen, De kas heeft hulp nodig met afbreken, opbouwen, en slopen. 

Voor bewoners van Lent i is het mogelijk om deze lente en zomer een overdekt volkstuintje te  

huren.  

 

Twitter  Facebook www.slak.nl 026-3515438 algemeen@slak.nl 
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