
"Even opzij stappen uit de razende
 
wereld van de vooruitgang"
 

Franciscaans Milieuproject in Stoutenburg 

Landgoed Stoutenburg 

Het landgoed Stoutenburg bij Amers
foort is elf hectare groot en bestaat uit 
bas, een moestuin, kruidentuin, bloe
mentuin, grasveld, paddenpoel en een 
grote houtwal, Op dit landgoed woont 
en werkt sinds 1991 een oecumenische 
gemeenschap van mensen, die gekozen 
hebben voor een bijzondere manier 
van leven in verbondenheid met de na
tuur . In acht jaar tijd is dit project uit
gegroeid lot een volwassen leef-werk
gemeenschap , waarin het zowel voor 
de bewoners als voor anderen goed 
toeven is. Een project dat zijn vruchten 
afwerpt in de samenleving door er te 
zijn en door open te staan voor ande
ren: kijk , zo kan bel ookl Waarden die 
in de samenleving naar de acbtergrond 
verdrongen zijn staan bier op de voor
grond: gemeenschap, spiritualiteit en 
verbondenheid met de natuur. Sterker 
nog : ze vorrnen de (vruchtbare) be
staansgrond voor het project. 
Dit project heeft als doel om de relatie 
tussen mens en natuur te verbeteren. 
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Het Iandgoed wordt volgens de statu
len ontwikkeld tor een plaats waar de 
zorg voor natuur en milieu wordt 
'voorgeleefd, gevierd, bemediteerd, be
studeerd en geoefend', Acbterliggende 
gedacbte is dar deze relatie emstig ver
stoord is geraakt en daardoor veel pro
blemen oplevert zowel voor de mens 
als voor de natuurlijke leefomgeving. 
Op het landgoed wil het project aan 
mensen de kans bieden bun relatie met 
de natuur en het milieu te herstellen. 

Milieu, natuur en spirituaJiteit 
Het dagelijks leven van de conununi
teit speelt zich af in een religieus dag
ritrne. Daarin is naast tijd voor werk 
ook ruirn tijd voor rust en inkeer en 
voor gemeenschappelijke activiteiten. 
De communiteil geeft voor een belang
rijk deel de doelstelling van het project 
vorm, en biedt - naast de vele vrijwilli
gers /-sters die in de dagelijkse dingen 
bijspringen - ook ruimte aan mensen 
die voor langere tijd meeleven zonder 
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lid te worden. De communiteit voert 
een milieuvriendelijk buisbouden, 
kweekt groente en fruit in de ecologi
sche rnoestuin en beheert bet bos en 
grasland op ecologiscbe wijze . Er zijn 
veel activiteiten en cursussen rend bel 
tbema milieu, natuur en spiritualiteit, 
Twee keer per jaar verschijnl het pro
gramma. Naast de communiteit is er de 
Stichling Franci scaans Milieuproject 
die zorgt voor de inboudelijke en ma
teriele randvoorwaarden. Verder zorgt 
ze voor refleclie op de ervaringen van 
de communiteit en baar vrijwilligers 
door studiedagen en publicaties. Voor 
dit werk is de stichting afhankelijk van 
giften . Om de buur van bet landgoed 
op le kunnen brengen worden her 
Koetshuis en een deel van bet Kasteel 
als milieuvriendelijk conferentieoord 
geexploiteerd. 

Nieuwe eigenaar 
Vorig jaar is bet landgoed Stoutenburg 
van eigenaar veranderd. Waren het 
voorheen de Franciscanen die bet 
Franciscaans Milieuproject tegen een 
vriendenprijs ruimte boden, sinds vorig 
jaar is het landgoed van Natuurmonu
men ten. Dat is voor bet landgoed een 
uitstekendeontwikkeling.Natuurmo
numenten heeft Stoutenburg gekocht 
vanwege de landscbappelijke waarde 
en de ligging in de Ecologische Hoofd
structuur aan de rand van de Gelderse 
Vallei . Daar zijn we blij om, want bet 
landgoed is een essentieel element in 
he: project. De bomen, de ruin, de aar- 
de en de wijde lucbt maken bet moge
lijk om de doeistelling - leven en wer
ken in verbondenheid met de scbep
ping - gestalte te geven, niet aIleen 
voor de bewoners maar - zeker zo be
langrijk - ook voor de grote stroom 
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Meer informatie? 

Vraag de brochure "Zeven jaar Fran
ciscaans Milieuproject, Liefde voor 
Zuster Aarde" aan, of de tekst van de 
lezing van Hans Achterhuis. 

Tel: 033-4945500 

vrijwilligers en andere betrokkenen die 
voor korte of langere tijd in net project 
willen meeleven en -werken en daar 
dankzij het landgoed ook de kans voor 
krijgen. Zonder de ruimte voor deze 
gastvrijheid zou het project te weinig 
uitwisseling met de omgeving kennen, 
aJseen eiland zonder brug- of bootver
binding met het vasteland. En dat is 
niet de bedoeling. Zoals het Iandgoed 
een schakel is in de Ecologische 
Hoofdstructuur van Nederland. zo wil 
het project een schakel zijn om ge
meenschap, spiritualiteit en verbon
denheid met de natuur weer zichtbaar, 
voelbaar en ervaarbaar te maken in on
ze samenleving. 

Voortzetting van het project 
Natuurmonumenten moet - helaas, 
maar begrijpelijk - andere criteria han
teren voor verhuur van het landgoed. 
Per 2001 (dan Ioopt het huidige con
tract at) worden we geconfronteerd 
met een aanzienlijk zwaardere financi
ele last Tot nu toe konden we door de 
exploitatie van een k1einschalig en mi
lieuvriendelijk conferentieoord zelf on
ze kostenopbrengen. am voortzetting 
van het project op deze unieke plaats 
mogelijk te maken, worden we nu af
hankelijk van steun van buiten: per 
jaar meer dan een ton. Daar hebben we 
wel over geaarzeld: willen we dat wei? 
Willen we afbankelijk zijn van de 
goedwillendheid van anderen? Kan het 
project niet ook op een andere plek 
weer verder groeien? 
Misschien wel, Maar dan moeten we 
eigenlijk toch helemaal opnieuw be
ginnen. Achtjaar Stoutenburg kan net 
zo min als een boom probleemloos 
worden overgeplant naar een ander 
plek: onze wortels, de verbondenheid 
en ervaring met deze natuurlijke omge
ving zijn niet zomaar inwisselbaar. Re
gelmatig zeggen mensen regen ons: 
vraag mij niet om mijn leven zo in te 
richten aJsjullie, maar ik vind het be
langrijk dat er in onze samenleving een 
plek aJs Stoutenburg is. 

Cocky van Leeuwen graaft ingekuilde winterpenen op. Foro: Archie!FMS 

Maatschappelijk verband
 
Dat zegt in feite ook Hans Achterhuis,
 
de bekende milieufJlosoof, onlangs in
 
Trouw: "Ruimtes aJsStoutenburg heb

ben we nodig, niet zozeer aJs Het AI

ternatief voor een foutief geachte
 
maatschappelijke ontwikkeling, aJs
 
wei aJs een van de veleaJternalieven
 
die wij open en levendmoeten hou

den." "Franciscus heeft het feodalisme
 
niet afgeschaft en het kapilalisme niet
 
tegengehouden. Hij heeft onze wester

se cultuur weI venijkt met een grond

houding en een spiritualiteit waar we
 
niet meer zonder kunnen. Door even
 
opzij te stappen uit de razende wind
 
van de vooruitgang slaagt Stoutenburg
 
erin waardevolle aspecten van deze
 
grondhouding en spirituaJiteit uit het
 
verieden te redden en voorons heden
 
in te zeuen."
 
Met deze woorden steekt Achterhuis
 
bestuur en bewoners van het Francis

caans Milieuproject een hart onder de
 
riem. Hij plaatst het project - zoals het
 
nu achtjaar in aJlebescheidenheid
 
groeit en bloeit - in een breed maat

schappelijk verband.
 

Geef ons de vijf
 
Wij zijn een actie gestart om ook na
 
2000 op Stoutenburg verder te kunnen
 
'oefenen'. We hebben zitten rekenen:
 
als vijfjaar lang 100 mensen f 1000.

zouden willen missen (de eerste twin

tig toezeggingen zijn er all) dan kan
 
het Franciscaans Milieuproject 5 jaar
 
langer op Stoutenburg blijven. Of aJs
 

Maandelijkse informatiemiddag 

Elke laatste zaterdag van de maand 
(behalve injuli en december) van 14 
tot 16 uur rondleiding door huis en 
tuin met toelichting. 

Hartelijk welkom! 

200 mensen jaarlijks f 500,- Of aJs 
1000 mensenjaarlijks f 100,- . 

Heb je mogelijkheden om aan deze ac
tie mee te doen? Uiteraard zijn ook 
k1eine bedragen welkom (giro 
7661227, t.n.v. Stichting Franciscaans 
Milieuproject in Stoutenburg. 

Rikus Kieft is penningmeestervan 
de Stichting Franciscaans Milieu
project in Stoutenburg. 

Adres: 
Stoutenburgerlaan 5, 
3835 PB Stoutenburg 
Tel: 033-4945500 
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