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Startpunt 

Feldballe was een dorp met een kerk.  De inwoners waren rijke boeren.  Er was een café 

voor de werklieden... 

 

Huidige situatie 
Een coöperatieve communiteit werd opgericht in 2002.  Daarvoor werd een korenveld 

werd ingenomen dat oorspronkelijk aan de kerk toebehoorde. 

Eenmaal Friland het land toegewezen kreeg, werd een afspraak met de lokale regering 

gemaakt met inbegrip van regulering van esthetische normen voor het nieuwe school 

gebouw.   

Maandelijks werd een programma over het project op de Deense radio station 

uitgezonden bv. Hoe een ecologisch toilet bouwen.  Zo werd het hele initiatief bekend 

doorheen Denemarken.   

De gemeenschap bestaat nu uit 500 mensen. 

 

Fundamentele basis 
Deze ‘bouw maatschapij’ is gebaseerd op een ‘left wing’ analyse: 

Hoe kunnen we de economische basis verbeteren?  Welk beschikbaar inkomen is er? 

1) 1/3 wordt besteed aan luxe artikelen. 

2) 1/3 bestaat uit het aankopen van essentiële zaken zoals kleren. 

3) 1/3 wordt besteed aan huisvesting. 

Ons Friland systeem wil een derde uitschakelen! 



Huisbouw onkosten bestaan voor ½ uit handenardbeid en ½ materialen. 

Onze economische setup: 

a. Voorgebouwde prefab bespaart aan arbeid.   

b. We gebruiken onze eigen vaardigheden: timmerman, loodgieter, enz.  

(80% van de arbeidskosten wordt bespaard) 

c. Tweedehands bouw materiaal wordt gebruikt. 

 

Financieel standpunt: 

Elk draagt een hoeveelheid geld toe om op het land te wonen zo lang ze leven.  Het land 

kan niet gebruikt worden als borg voor leningen. 

Inwoners bezitten de eigendom van hun huis, en kunnen het met zich meenemen indien 

ze verhuizen.   

 

Design 
Het model, gebaseerd uit het Ijzer Tijdperk, bestaat uit een dorp met huizen die gevestigd 

zijn rond een centrum.  Er is een centraal pad en een vijver. 

Het is onwettig bomen te vellen.  Daardoor werd schipbreuk hout gebruikt.  Als 

dakmateriaal werd een zeewier gebruikt.  Maar de wetgeving rond bouwmaterialen staat 

nog niet op punt.  Aspecten zoals brandveiligheid en structurele integriteit zullen 

deelmaken van de nieuwe wetgeving. 

 

Impact op bouw materialen 
Denemarken concentreert zich nu reeds 50 jaren aan het besparen bij 

bouwondernemingen.  Nu staat de volgende focus op het reduceren van materialen en 

constructie. 

Bouwen van huizen worden biogentisch: dezelfde isloatie systemen en dezelfde 

operationele energie worden gebruikt maar met negatieve impact op het klimaat. 

‘Gele en bruine’ bouw materialen gecultiveerd in de zon, zijn: stro, bamboo, hemp, 

rijsthulsels, houtvezels, en cellulose. 

Het wordt een uitdaging conventiële bouwondernemers te engageren. 

Bouw materialen zijn vier maal duurder geworden sinds de Covid pandemie.  Deze prijzen 

wijzen uit hoe kostbaar die materialen zijn.  Voorlopig is de prijs van stro nog niet 

gestegen.  Een nood aan biovezels wordt echter voorspeld.  

 



De School 
Nu staat er een nieuw gebouwde ‘vrije’ school die 72% gesubsidieerd is door de regering, 

en 28% door de ouders.  We waren betrokken bij de oprichting van de school.  

Aanvankelijk waren er 85 studenten, nu zijn er 150 tot Jaar 7 met inbegrip van de 

peutertuin.  Het schoolgebouw wordt ook gebruikt voor vele culturele activiteiten ten 

dienste van de gemeenschap.   

 

De Shop 
Onze ‘Every People’s Shop’ is een sociale en economische ontmoetingsplaats voor de 

inwoners van Friland, maar ook voor mensen van verder op.  De openingstijden zijn 14 tot 

18 uur, zes dagen per week.  Het personeel bestaat uit vrijwilligers. 

Hun waren zijn zowel non-organisch als organisch, hoewel meer en meer organisch wordt 

aangekocht (bv. lokaal geteelde groenten).  Olijf olie wordt gekocht aan lokale 

leveranciers.  Er is ook samenwerking met de Coop, die hen drie maal per week produkten 

levert.  Het herbruiken van verpakking wordt sterk gestimuleerd, zoals refill plastic flessen 

voor afwasmiddelen. 
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