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De bouw halverwege stilgelegd. 

In het voorjaar werden we halverwege de bouw verrast door een bezoek van de burgemeester van 

Arens de Lledo. Zij sommeerde ons de bouw stil te leggen wegens het ontbreken van de vergunning. 

We hebben hier via onze Facebook-pagina al eerder over gecommuniceerd. Aangezien niet al onze 

volgers op Facebook zitten en dit onze eerste nieuwsbrief is sindsdien, willen we er ook hier nog 

even aandacht aan besteden. 

 



 

 

Ongeveer twee weken voor de start van de bouw werd ons duidelijk dat we de vergunning niet tijdig 

zouden hebben. Op basis van een miscommunicatie met onze architecte waren wij er vast van 

overtuigd dat we deze op korte termijn daarna wel zouden ontvangen. De consequenties van het 

opschorten van de bouw voor ons, de bouwers en de vrijwilligers, waren zo groot dat wij er toen voor 

gekozen hebben om dit, in onze ogen, zo geringe risico te nemen en de bouw toch te starten. We 

wisten immers dat de gemeente voor honderd procent achter ons project stond.   

In 2015 is echter de wetgeving rondom het bouwen gewijzigd waardoor een regionale instantie, 

Inaga, een belangrijkere rol kreeg in het verstrekken van de definitieve bouwvergunning. Toen wij 

met elkaar afspraken dat we in april wilden starten met de bouw was er nog nauwelijks ervaring met 

deze rol van Inaga. Inaga vertegenwoordigt het regionale bestuur waarvan het beleid is, de leeg-

lopende dorpen te versterken door nieuwe bewoners in de dorpskernen aan te trekken. Het dorp 

Arens de Lledo ziet echter ook een belangrijke toegevoegde waarde van nieuwe bewoners in het 

buitengebied, de finca’s. Vanwege dit verschil in visie worden de activiteiten van Arens de Lledo 

door het regionale bestuur met een vergrootglas bekeken. Zij konden dus ook niet anders dan accuut 

onze bouw stilleggen. De gemeente keurt onze voortijdige start natuurlijk af maar omdat zij het 

bewonen van het buitengebied juist stimuleert, zijn de verhouding allesbehalve verstoord door onze 

actie. Gelukkig maar! 

 

Voorlopig met z’n tweetjes. 

In juni, na onze eerste bouwperiode, hebben Peter en Jacqie besloten dat zij stopten met dit 

project. Dat was schrikken! In eerste instantie dachten wij “Tja, nu is het hele project niet meer wat 

we voor ogen hadden en dus het einde van Finca Ubuntu”. We vroegen ons af: “Waar gaat Ubuntu 

nog over als we nog maar met z’n tweetjes zijn”. Door intense gesprekken met vrienden kwamen we 

echter al gauw tot andere inzichten. Deze vrienden, die ook heel erg betrokken zijn bij het hele

project, gaven aan dat zij ons willen steunen 

en mee helpen om het project voort te zetten. 

Ze hielden ons de spiegel voor die ons liet zien 

dat wij met z’n tweetjes de Ubuntu-filosofie 

uitdragen. We zijn in verbinding met andere 

mensen, we benaderen anderen met respect 

en zijn  bereid om te delen. Daarom 

handhaven we het begrip Ubuntu in de naam 

van dit project. Omdat er ondertussen steeds 

meer mensen aangeven dat ze ons willen 

ondersteunen en deelnemen aan het project, 

beginnen we ervan overtuigd te raken dat het 

zinvol is door te gaan. We prijzen ons erg 

gelukkig met deze vrienden. 

 

In september waren  we alweer in Spanje en ook tijdens deze werkvakantie ervoeren we onder-

steuning en hulp van diverse betrokken mensen zoals, onze architecte Valentina, Rafa (die voor ons 

het Milieu Effect Rapport geschreven heeft en die positieve adviezen geeft richting Inaga), David 

Suarez, onze bouwer Matthieu en mensen uit het dorp. 
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Dus: we gaan verder met ons tweetjes, maar met veel hulp en deelname van anderen; dat geeft 

nieuwe hoop, moed en energie! 

 

De aanvraag van de vergunning. 

Medio juli kregen we uitsluitsel van INAGA over de aanvraag van onze bouwvergunning. Het was geen 

Ja en geen Nee. Men een uitgebreid Milieu Effect Rapport (MER) nodig om tot een definitief besluit 

te komen. Het milieueffect gaat over alles wat het milieu zou kunnen raken. Daarbij moet je denken 

aan: het feit dat we er überhaupt gaan wonen, wat we gaan bouwen, met welke materialen we gaan 

bouwen, wanneer we gaan bouwen, hoe we omgaan met ons afval, hoe het zit met onze en 

andermans veiligheid etc. 

Laten we duidelijk zijn, het feit dat dit verzoek leidt tot vertraging en vooral onzekerheid, viel ons 

erg tegen. Dat er echter goed gekeken wordt naar het effect van onze activiteiten op het milieu, 

past volledig in onze filosofie. De vertraging valt echter tegen. We gingen er namelijk van uit, dat 

doordat de gemeente het bestemmingsplan van ons perceel had gewijzigd in alles wat we in onze 

stoutste dromen konden bedenken, dit soort aspecten door de gemeente al waren afgedekt.  

 

 

Valentina, de architecte heeft Rafael Bernal 

Siurana van Aragonea benaderd voor het 

schijven van de MER. Rafael heeft het milieu, 

flora, fauna etc. hoog in het vaandel staan. Bij 

aanvang was hij nogal sceptisch of zijn 

onderzoek zou leiden tot een positief advies 

voor ons project. Na bestudering van onze 

plannen en bezichtiging van de finca met huis 

in aanbouw, kwam hij echter tot de conclusie 

dat als er voldaan wordt aan een aantal 

voorwaarden er niets is wat een verdere 

realisatie van ons project in de weg staat. 

Héél beknopt is dat zijn conclusie en advies aan Inaga. Nu wat meer in detail: 

 

De woning.                                                         

Aan onze keuzes voor de constructie van de 

woning en de gebruikte materialen hoeft niets 

gewijzigd te worden. Voor ons is dat vanzelf-

sprekend maar onze keuzes zijn redelijk uniek 

en bij veel mensen die betrokken zijn bij 

aanvragen van bouwvergunningen volledig 

onbekend. Het feit dat we voortijdig begonnen 

zijn met de bouw en er dus al iets staat waar 

beoordelaars naar kunnen gaan kijken is zeker 

een ondersteuning van dit positieve advies. 

http://aragonea.com/Estudios-Ambientales
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De havikarend. 

Vlak bij ons perceel bevindt zich een nest van 

een koppel havikarenden. In Aragon is dit een 

beschermde vogelsoort. In heel Aragon (iets 

groter dan Nederland) bevinden zich hiervan 

nog slechts zes koppels. De bescherming van 

deze vogel leidt er voor ons onder meer toe 

dat we in het voorjaar absoluut geen 

bouwactiviteiten mogen plegen, volgens het 

advies van Rafael.  

 

 

Brandgevaar. 

Dit is absoluut het belangrijkste issue. De combinatie van de droogte en het feit dat we een stuk van 

de openbare weg verwijderd liggen, midden in een bosachtig gebied, leidt tot een verhoogd risico 

voor onszelf mocht er in de omgeving brand ontstaan. De consequenties zijn dan zó groot dat we dit 

risico zeker serieus moeten nemen ook al is de kans klein dat we er ooit mee geconfronteerd zullen 

worden. Volgens het advies van Rafa moeten oder meer deze drie voorwaarden die ons verblijf daar 

veilig maken.  

1. Bij oostenwind kan vuur zich snel via de bomen in het dal en de heuvelrug naar ons hoger gelegen 

perceel verplaatsen. We zullen dus barrières moeten creëren waardoor het vuur zich niet of veel 

minder snel verplaatst. Met andere woorden op een aantal plaatsen zullen bomen en lage begroeiing 

verwijderd moeten worden. In onderstaand overzicht is dit duidelijk weergegeven. 

 



 

 

De bovenste tekening in deze figuur geeft de huidige situatie weer en de onderste de gewenste. In de 

onderste tekening is duidelijk te zien waar bomen en struiken verwijderd moeten worden, de lokatie 

van onze woning etc. 

2. Op het moment dat er ergens bij ons in de buurt brand ontstaat zullen we snel hiervan op de hoogte 

moeten worden gebracht. De overheid beschikt over een systeem dat direct beginnende brandjes 

signaleert. Wij zullen dan ook rechtstreeks vanuit dit systeem gealarmeerd moeten worden. 

3. Het pad vanuit ons perceel naar de openbare weg en het dorp is best lang en duurt ongeveer tien 

minuten. Dit is voor ons de gebruikelijke route. Een groot gedeelte hiervan is in geval van brand niet 

veilig. Dat is de rode route in onderstaande afbeelding. Rafael heeft dus gezocht naar een kortere 

route naar een veilige plaats. Dat is de oranje route geworden die leidt naar de bedding van de 

rivier, de Algars. Dus dat probleem lijkt ook opgelost. 

 

 

Hoe verder? 

Hoe we verder gaan hangt uiteraard af van het verkrijgen van de bouwverguning. Echter, vooralsnog 

gaan we er vanuit dat we deze in het voorjaar zullen ontvangen. Tot die tijd liggen onze activiteiten 

stil. Zodra we de vergunning hebben starten we met alle voorbereidingen van de verdere bouw: 

 Afspraken maken met de bouwers, het team van timmermannen, de keukenploeg, de achitect en de 

technisch architect;  

 Het werven van vrijwilligers; 

 Het bestellen van nog ontbrekende materialen; 

 Mogelijk dat het perceel al brandveilig gemaakt moet worden conform advies van Rafa. 

De bouw zou dan in het najaar 2017 weer kunnen starten. 

Op dit moment is ons plan om i.p.v. vier hexagons er drie te bouwen. Twee hiervan dienen als 

woonruimte voor ons, Gerrie en Marcel. Het derde hexagon is bedoeld voor mensen die ons voor 

kortere of langere tijd zullen bezoeken en al dan niet meehelpen om onze finca verder uit te 

bouwen. Zoals al vaker gebleken is tijdens dit proces, is niets honderd procent zeker. We zien dus 

wel wat verder op ons pad komt. 



 

 

 

Onze website weer in de lucht. 

Mede doordat we nu met z’n tweetjes doorgaan (dankzij de ondersteuning van vele vrienden en 

bekenden om ons heen) maar ook omdat er veel nieuws is, hebben we de website moeten aanpassen. 

We vinden nog steeds dat hij niet helemaal af is, maar vinden het ook belangrijk dat mensen die ons 

volgen of ons zoeken, een goed beeld hebben van wat we doen en wat ons voor ogen staat. Kortom, 

we zijn weer in de lucht, www.finca-ubuntu.org! 

 

 

 

We sluiten af met een belangrijk uitgangspunt van de Ubuntu-filosofie waarvan we ons de 

laatste tijd steeds meer realiseren dat dit een mooi uitgangspunt is voor ons handelen, maar 

ons ook regelmatig voor dilemma’s plaatst. Dus we zien het dan ook als een proces om helder 

te krijgen hoe we hier vorm en inhoud aan kunnen geven. 

 

Als het niet goed is voor iedereen, dan is het helemaal niet goed. 

 

Je kunt ons ook volgen op Facebook via de groep Finca Ubuntu. 

 

Met warme Ubuntu-groet, 

Gerrie Wilbers  g.a.w.wilbers@gmail.com 

Marcel Beelen  m.g.j.beelen@gmail.com 
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