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Integratie van technoie met landbouw en stadslandbouw, voedsel en een krachtige en sociale economie
- tevens een oproep om in de ontwikkeling van "t Groene Huis te participeren in het bestaande ecocentrumDe ontwikkeling van het ecocentrum tot nu toe www.ecocentrumemma.nl
Het ecocentrum is gelegen in een karakteristiek woon-winkelpand uit 1926,
In 1977 werd een bloemen- en plantencentrum gebouwd met een plantenkas door eerdere eigenaars.
In 2001 werd het overgenomen door de huidige eigenaar (Susanne Groten ) met financiering van the Triodos
Bank, terwijl zij nog werkte als Universitair Docent aan het ITC (Intern. Institute for Aerospace Surveys and
Earth Observation). De eerste 6 jaar werden met name gebruikt voor een ecologische nieuwbouwwijk in het
Oosten van Enschede (Oikos). Onze rol was - na het verkrijgen van een grotere opdracht door de gemeente - om
voor de wijk interactief gemeenschappelijke tuincomplexen te ontwerpen en deze uit te voeren in samenwerking
met 8 verschillende bewonersverenigingen van telkens 25-90 huizen. Sleutelfactoren voor succes of falen van een
dergelijke aanpak werden evaluated in verschillende presentaties. Het inkomen wat uit dit project werd besteed
aan geleidelijke ontwikkeling van het ecocentrum, samen met verschillende innovaties.
2001: Biologische plantenkweek als alternatief voor giftige producten van gangbare tuincentra.
2003: Natuurvoedingswinkel om regionale voedselproductie te ondersteunen; uitsluitend gesloten koelingen
2006: Natuurlijke bloemisterij met 0,8 ha bio plantenkweek in Hengelo.
2009: Fietsenzaak van Shafiq Hossaini, de eerste fietsenzaak met e-scooters in Enschede
2009: Horeca Eerste ervaringen met biologische horeca en catering tot 120 persons - later biologisch eetcafé
2010: LED lampen verkoop door lector duurzame energie Saxion- met vergelijkend onderzoek
2011: Showroom duurzaam bouwmateriaal, later verplaatst naar eigen huis initiatiefnemer in Hengelo.
2013: Buurtuin werd opgericht en ingericht, voor een periode van 6 jaar voor ca 60 beginnende tuinders.
2015: Indiaas restaurant (alles vlees en meeste overige ingred. zijn biologisch) voor diversiteit en flair
2017: Voedselcooperatie: werd opgericht, met klanten van de natuurvoedingswinkel, om deze te steunen en
eveneens de producenten in Twente ( we hebben nu een netwerk van 13 vaste leveranciers)
De meeste activiteiten toonden een positieve ontwikkeling, zelfs tijdens de financiele en economische crisis.
Echter zijn nu serieuze veranderingen nodig, om met de toenemende concurrentie van de supermarkten om te
kunen gtaan. Daarom zijn wij begonnen ons zelf weer opnieuw uit te vinden, en om een energie transitie en meer
toekomstbestendigheid te bereiken, waarbij een intelligent en sociaal gebruik van technology een voorsprong kan
geven. Daarom willen wij ons gebouw aan de emmastraat verbeteren en uitbreiden. We willen niet aangesloten
worden op het warmtenet van een vuilverbrander - zoals het Ariens gebouw - maar ons focussen op echt schone
en duurzame energie en clean-tech.
Design (IAA architects/ Workel) van gedeeltelijke nieuwbouw met diverse technische en andere innovaties

STAPPEN VOOR SNELLE EN DUIDELIJKE RESULTATEN
Binnen een half jaar, binnen het huidige ecocentrum
• Werkrelaties zijn vastgelegd
• Prioriteiten liggen vast voor het eerste jaar
• Een programma van workshops en demonstraties presenteert diverse applicaties van technologie en
potentiele integratie in standslandbouw en de regio, waarbij meer zelfvoorziendheid wordt gestreefd.
Locaties: deels in het ecocentrum. deels in andere interessante locaties
• Meerdere technische innovaties zijn geselecteerd om te worden toegepast in ons nieuwbouwplan.
• De nieuwbouw vervangt de plantenkas, en een prachtig ontwerp is al gemaakt door IAA architects
(Workel) met hergebruik van delen van de bestaande kas. Het gebouw zelf wordt dan een attractieve plek
voor demonstratie van materialen, een groen ecosysteem en diverse installaties. geschikt voor meerdere
doelgroepen. Het plan past in de gemeentelijke bestemmingsplannen (er is een Be2, Wi en Wo
bestemming, en een horeca vergunning) en kan binnen een half jaar worden ingediend.
• Ondersteuners, financierders en particpanten worden gezocht voor onze ideeen voor het vernieuwde
centrum, mogelijk ook met een complementaire ontwikkeling van de deels braakliggende terreinen
tegenover het ecocentrum.
• Publiciteit is gegenereerd m.b.t. toepassingen, ervaringen, en vooruitgang, via verschillende kanalen
• Studies zijn in gang gebracht (with Saxion, UT...) om het huidige potentieel van de technische en andere
innovaties te vergelijken voor applicaties zoals (voedselproductie buiten en binnen de stad, een gezonde
voeding en leefomgeving). Deze studies worden uitgevoerd met co-supervisie van medewerkers van het
Greune Hoes en helpen om beslissingen over investeringen gemakkelijker te maken.
• Een concept voorstel voor complementaire woningbouw tegenover het ecocentrum: gestapelde bouw
met veel groen binnen en buiten de gevel, met een groen and sociaal ecosystem, intern geholpen door
een goed systeem voor energie, water, (afval) reststromen etc.
Within 1,5 years from now
• Het nieuwe gebouw voor het Greune Hoes is gerealiseerd, met voorgefabriceerde elementen om de
bouwtijd te verkorten. Andere ruimtes in de omgeving kunnen worden gebruikt, zoals van Saxion.
• Documentatie van verschillende technische oplossingen en demonstratie units (vast en tijdelijk)
• A werkgemeenschap is tot stand gebracht met synergie tussen de individuele of gezamenlijke bedrijven

Toepassingen van technologie... in ons plan voor t´greune hoes
Om het gebouw een demonstratie functie te laten vervullen, wordt het ingericht als een attractief gebouw om in te
werken, lekker te eten, deskundig advies voor technische en andere toepassingen, reparaties en shopping.
1. Demonstratie units voor verschillende types installaties, bedrijven en faciliteiten voor huur vanaf 10 m2 on
2. Isolatie van het gebouw om energie - en klimaat neutraal te worden, met meting en grafische displays van
verschillende energie stromen door materialen.
3. Zonne-energie met verschillende sensoren en grafische displays, e.g. with the energie cooperatie van
Enschede.
4. Energieopslag door een power wall, vliegwiel en/of de batterijen van electrische deel-auto's
5. Mogelijk gebruik van restwarmte van de aangrenzende Hollandia Matzes fabriek en interne stromen
6. Optimale clustering van activiteiten in gebouw (studie al uitgevoerd door Saxion voor ons)
7. Klimaat anpassingen: groen dak, water opslag, maatregelen voor extreme neerslag en hitte
8. Afval tot grondstof en/of energie maken, o.a. met groenafval, aansluiting toiletten aan ondergrondse opslag
en mini - vergister
9. Groen gebouw: vertikale gevel tuin, patio tuin met restaurant, tuin en terras op het dak onder een oude boom.
10: Stadslandbouw, tuinterras omgeven door fruit- en notenbomen, en bessen , hydroponische demo systemen,
een gesloten ruimte met kweek van salade en kruiden onder LED licht. Meting van energiegebruik, en
vergelijking van de kwaliteit en kwantiteit van producten met soortgelijke producten uit buitenteelt of kas.
Robotica mogen worden getest in een geautomatiseerd proces van voedselproductie.
11. Restaurants, eetwinkel en take away
goed gifvrij voedsel, merendeels uit de omgeving of uit de stadslandbouw, voorkomen van derving in de
winkel en het restaurant. Sociale werkplekken, en ruimte voor workshops rondom een "gezonde leefstijl"
12. Robotica Een sociale robot kan helpen om ervaring op te doen met mens-machine interacties, b.v.
om te beginnen met een intelligente koffie (serveer) machine, en/of om goede specifieke informatie te
verstrekken.

Alle geinteresseerde personen en groepen zijn hiermee uitgenodigd om te participeren.
(ideen over toepassing technologie, financiering and invloed op beslissingen)
Susanne Groten 06-11356236, or 053-4348145, info@ecocentrumemma.nl, www.ecocentrumemma.nl

