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Inleiding en opstarten van de Stichting
Dit document is het Meerjarenplan voor Honderd Jaar Ruigoord. Het is een verdere invulling
van het andere document, het strategisch beleidsplan Honderd Jaar Ruigoord; een stichting
waarin de geest van Ruigoord, zoals die in 1973 is ontstaan en sindsdien verder is
ontwikkeld, verankerd wordt en verder kan groeien. Dit meerjarenplan beschrijft de
activiteiten die daar invulling aan moeten geven. Het is geen programmaplan met een
checklist, maar het zijn de ideeën waarvoor mensen energie op hebben. Elk jaar werken we
dit plan bij. Sommige zaken zullen dan zijn gerealiseerd en andere zaken zullen in de
vergetelheid zijn geraakt.
Voor 2021 betekent dit dat er een eerste uur bestuur wordt samengesteld, dat de stichting
opricht, het jaarplan opstelt en de begroting maakt. Het bestuur betrekt de dorpsoudsten,
die het ontstaan en de ontwikkeling van Ruigoord in de afgelopen 50 jaar hebben mogelijk
gemaakt. Het bestuur zorgt voor een kandidatenlijst voor de Raad van Advies.
In de Ruigring wordt gesproken over het beleidsplan Honderd jaar Ruigoord en dit
meerjarenplan, zodat de goede afwegingen terecht komen in de documenten. Vervolgens
worden de plannen voor commentaar voorgelegd aan de dorpsvergadering.
Daarna zorgt het bestuur voor:
• De administratieve organisatie;
• De aanvraag van de ANBI status;
• Het inrichten van de organisatie, zoals secretariaat en projectondersteuning;
• Afspraken tussen de stichtingen en met de projecten, zoals 50 jaar Ruigoord;
• Het opzetten van een commissie voor het onderhoud van de kerk en andere
belangwekkende gebouwen en een procedure voor het goedkeuren van de
onderhoudsplannen.
!
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1 Doelen voor 2021-2025
Ruimte voor Ruigoord
Ruigoord in 2021 bevindt zich te midden van woelige wateren. In de afgelopen jaren is
samen met de gemeente gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan dat meer duidelijkheid
moet geven over de activiteiten binnen Ruigoord. Ondertussen heeft de haven een
mogelijke toekomst geschetst, de havenvisie, waarvan de impact niet duidelijk is. De haven
en maakt bezwaar tegen nieuwe plannen. Evos onderzoekt de mogelijkheid om waterstof op
te slaan op het terrein naast Ruigoord. De grote distributiecentra nemen het haventerrein
over. Niemand weet waar het naartoe gaat. Het is voor iedereen beter om te zorgen voor
lange termijn duidelijkheid. De toekomst van Ruigoord en de toekomst van de haven maken
deel uit van hetzelfde plan. Het is niet industrie of mensen. Het is niet economie of
menswaardig. Het is de combinatie die zal moeten worden gevonden. Het belangrijkste doel
voor de komende jaren, is te zorgen dat Ruigoord de ruimte krijgt, letterlijk en figuurlijk, om
verder te ontwikkelen.
Ontwikkelen van een community van vrijdenkers en visionairs
Voor de komende jaren betekent dit dat Ruigoord de relaties met de vrijdenkers en de
visionaire kunstenaars, wetenschappers en politici over de samenleving vorm en gezicht
geeft. Dat we vanuit deze bron door middel van kunst, poëzie, lezingen en manifestatie
communiceren met Ruigoorders vanuit de hele wereld. Hierin betrekken we de gemeente,
de provincie en buurtgenoten die werken bij de omliggende bedrijven.
Van consumeren naar (co-)produceren
Ruigoord is collectief bezit. Dat betekent dat bezoekers geen consument, maar (co)producent zijn. Ruigoord gaat over samendoen, maken en beschikken. Denk hierbij ook aan
initiatieven als Burning Man, een jaarlijks festival in de woestijn van Nevada, waarbij alle
bezoekers iets bijdragen vanuit de gedachte van radicale zelfexpressie en zelfvoorziening.
De waarde van Ruigoord als gemeenschap is niet te kapitaliseren, maar vind haar waarde in
de vrijheid en de harmonie met mens en de natuur. Vanuit die visie kijkt Ruigoord naar haar
omgeving. Ruigoord ziet ook kansen voor de gemeente, de provincie, ondernemers in het
havengebied en de bewoners om meer ruimte te maken voor mens en natuur. Zij inspireert
daar ook toe.
Ruigoord is bij uitstek een plek voor vrijdenkers, waar iedereen die mee wil doen een plek
heeft. Ze doet dat zonder de verbinding met de lineaire tijd te verliezen. We vieren het
leven, maar plannen ook vooruit. We zien Ruigoord als collectief de aankomende jaren
professionaliseren, zonder verlies aan betekenisvolheid. De combinatie tussen het vrij- én
vooruit denken maakt weerbaar en volwaardig.
De droom in een post-kapitalistische samenleving
In de jaren zeventig zijn de eerste stappen gezet als culturele vrijhaven. Met de inspiratie
van cultuur-iconen zoals Robert-Jasper Grootveld en Theo Kley en het Deskundologisch
Genootschap is Ruigoord een bestorming van het onmogelijke. Het verhaal van Ruigoord
vindt zijn weg naar de wereld, door de kunstenaars en schrijvers, zoals Gerben Hellinga. Met
het Amsterdams Ballongezelschap, met Rudolph Stokvis en Margrid van de Linden, nog altijd
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actief, komt de fantasie tot leven door de activiteiten van vrije en vrolijke geesten. Er
ontstond een wereld die vorm kreeg in het werk van Simon Vinkenoog en Hans Plomp. Via
reizen met de luchtbus en internationale uitwisseling is een wereldwijd netwerk ontstaan
voor inspiratie. De eerste festivals komen voort uit deze inspiratie, voor mensen over de
hele wereld een onderdeel van hun bestaan. De wisselwerking met de natuur doorloopt
verschillende fasen. In 1999 werkt een team van de TU-Delft een plan uit voor een
ecologisch dorp.
Intussen is de industrie rondom het dorp dichterbij gekomen. Industrie en consumentisme is
inmiddels het grote vraagstuk, niet alleen in Nederland. Hoe kunnen we komen tot een
samenleving, waarin mens en natuur met elkaar leven. De droom van de mensen in de
afgelopen eeuwen was rijk worden en daarna oneindig consumeren. Deze droom is
uitgekomen, zeker in het westen, met kwalijke gevolgen op ecologisch en sociaal gebied. Om
met Peter Sloterdijk te zeggen: we hebben een nieuwe droom nodig.
Voor Ruigoord in de komende jaren is het doel nieuwe dromen te ontwikkelen, het denken
hierover op gang te brengen, vanuit het perspectief dat Ruigoord in de afgelopen 50 jaar in
de steigers heeft gezet.
!
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2 Programma Ruigoord 50 jaar
Op 24 Juli 2023 bestaat Ruigoord 50 jaar als kunstenaarsgemeenschap en centrum voor
culturele evenementen. Reden voor een verjaardagsfeest en ook om een aantal lang
gekoesterde wensen te realiseren. Met 50 jaar Ruigoord op komst, is er een stip aan de
horizon. Dat werkt motiverend en het genereert energie om in actie te komen. Het is het
ideale moment om dromen te verwerkelijken.
Ruigoord delen met de wereld, door te laten zien wie we zijn en wat onze "weerloze”
waarde is - dat is wat gaan we doen. Vooral ook de positionering van Ruigoord in de
Amsterdamse agglomeratie en samenwerking met andere kunstinstellingen is een voornaam
doel voor de nieuwe periode, die intreedt ná 2023. Voor het jubileum zelf zullen een paar
projecten worden gerealiseerd of in ieder geval worden aangevangen ter voltooiing in de
jaren daarna.

2.1 Projecten
•

De groene toegang
In 2021 wordt de groene toegangspoort gestart, het winnende ontwerp van Ruben,
die uitgaat van een bomenplan. Bomen groeien langzaam en dus komt er eerst een
grote boog over de weg met klimmende planten.

•

Wandelroute en voedselbos.
Het projectteam voedselbos is begonnen met het uitzetten van mogelijke nieuwe
wandelpaden. De bestaande begroeiing zal worden uitgebreid met nieuwe aanplant
waarmee een gemengd voedselbos wordt gerealiseerd.

•

Moestuin en kweekkas.
Het bovengenoemde projectteam is bezig met het aanleggen van een moestuin in
het dorp. Er wordt ook een kweekkas bij gebouwd en er kunnen jonge boompjes
worden #opgevoed!$voor het voedselbos, tot ze voldoende uit de kluit zijn gewassen
om geplant te kunnen worden.

•

Beeldentuin.
Langs de wandelroute moeten op geschikte plaatsen nieuwe buitenbeelden worden
geplaatst. Er komen ook rustpunten met bankjes voor in- en uitzicht en daarbij zou
informatie met onder andere korte teksten van Ruigoordse en verwante dichters en
schrijvers kunnen worden geplaatst. Idealiter krijgt onze beeldentuin ook een link
met de fietsbeeldenroute in Westpoort en langs de Brettenzône.

•

Geertruida, een nieuw beeld voor de beschermheilige van ons dorp.
Rob en Elsje ontwerpen een opvallend en groot beeld, als moderne versie van de
beschermheilige die Geertruida altijd al was voor het eiland Ruigoord. De locatie kijkt
uit over de haven het dorp achter haar voor onheil beschermt. Uitgangspunt voor de
technische kant is, dat het beeld zoveel mogelijk in eigen beheer kan worden
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vervaardigd. Het beeld moet vandalismebestendig zijn en dient - net als Ruigoord zelf
- stormen te kunnen doorstaan tot we ten minste 100 jaar bestaan.
•

Earthship, een ecologisch zelfbouw-bouwwerk
Het earthship of #aardehuis!$is een oorspronkelijk idee van Mike Reynolds om
ecologisch te bouwen met natuurlijke en gerecyclede materialen. Li en Carlo hebben
meegebouwd aan zo$n bouwwerk in zijn nu bezig om de earthship-academy naar ons
dorp te krijgen. Hoe dit precies werkt en wat het inhoudt gaan zij zelf aan ons
presenteren wanneer bijeenkomen weer tot de mogelijkheden behoort. Het idee van
deze academie is, dat er een maand lang vrijwilligers van over de hele wereld onder
professionele begeleiding mee komen bouwen. Dit zorgt ervoor dat zoveel kennis en
handen beschikbaar komen, dat binnen korte tijd de basis van het earthship klaar is.
Het plan is, dat deze academie medio mei 2022 in het dorp neerstrijkt.

•

Expositieruimte voor de kunstenaars van het dorp en daarbuiten.
Voor de beelden- de kunstenaars van Ruigoord is al lange tijd behoefte aan een eigen
expositieruimte, een Ruigoord-galerie, ook qua licht specifiek geschikt voor expositie
van twee- en driedimensionaal beeldend werk. Er wordt gekeken naar de
mogelijkheden om dat te realiseren in het nieuwe dorpshuis of misschien wel in
combinatie met het earthship. Een goede ligging ten opzichte van bereikbaarheid is
belangrijk.

•

Natuurtempel.
Geïnspireerd door de natuurtempel in Teuge, waar bij een bezoek velen de kracht
van het samenzijn in een cirkel met een vuurplaats in het midden hebben mogen
ervaren. De natuurtempel blijkt een dusdanig ander iets dan het earthship, dat
momenteel wordt overwogen om afzonderlijk maar toch tegelijkertijd aan deze
gemeenschapsgebouwen met verschillende functies te werken.

•

Seminar
Voorts wordt gewerkt aan een seminar voor en van internationale vrijplaatsen, een
boek over 50 jaar Ruigoord, een filmdocumentaire en extra edities van de vaste,
jaarlijks terugkerende programma$s.

2.2 Coördinatie en fondsenwerving
Een commissie 50 jaar Ruigoord ontwikkelt het programma en coördineert de projecten.
Voor elk van de projecten is er een projectgroep van vrijwilligers uit het dorp.
Voor de fondsenwerving en financiële coördinatie is een (deels betaald) team samengesteld.
Michael Kamp is sinds het begin van het jaar bezig om voor de jubileumprojecten de
fondsenwerving en subsidieaanvragen te coördineren. Hij werkt samen met een financiële
commissie die op dit moment bestaat uit Clarissa Riemersma en Erik Gerritsen en die nog
uitgebreid wordt met specialisten, liefst uit het dorp. Er is een ruwe begroting in de maak
om alle projecten, zoals in het vorige journaal omschreven, daadwerkelijk te kunnen
financieren.
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2.3 Publiciteit, communicatie, perscontacten, public relations
Dit is een gespecialiseerd vakgebied waar Clarissa Slingerland ons adviseert en in een later
stadium ook werk zal uitvoeren. In de loop van 2021 zal hiervoor een plan van aanpak
komen.
Ruigoord wil ervoor zorgen dat het nageslacht mogen meemaken wat wij met elkaar delen.
Het samen werken en uitvoeren van kunstzinnige manifestaties. Plezier, zingeving en
gemeenschap.

2.4 Comité van aanbeveling
Met de ontwikkeling van de plannen, wordt ook steeds duidelijker dat er een stevige
connectie nodig is met de Amsterdamse en Nederlands samenleving. Vanuit dat besef heeft
de commissie smaakmakers van Nederland gevraag om zitting te nemen in het comité van
Aanbeveling. Dit zijn niet alleen mensen met een visie op de samenleving, ze staan er
middenin en kunnen vanuit die rol bijdragen aan wat we met 50 jaar Ruigoord ontwikkelen.
Het gesprek hiervoor is jammer genoeg uitgesteld, omdat bijeenkomsten nog niet mogelijk
waren. Zodra de mogelijkheid zich aandient, zullen we deze mooie groep vragen om mee te
denken, te reflecteren op wat we al doen en wellicht ook nieuwe connecties te leggen om
met anderen samen te werken aan 50 jaar Ruigoord en de periode daarna.
!
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3 Ruimte voor ontwikkeling van het dorp
3.1 Bestemmingsplan
Al sinds 20 jaar vindt er regelmatig overleg plaats met de haven en de gemeente over de
inrichting van het terrein.
Het is een afstemming van de wensen van de haven, gemeente, provincie, bedrijven en de
belangen van Ruigoord. De waarde van het dorp kunnen we niet kapitaliseren. De waarde
van Ruigoord zit in de natuur, de mensen en ook de omliggende bedrijven. Het moet in
harmonie zijn: balans.
Voor de gemeente is Ruigoord onderdeel van de vrijplaatsdiscussie. Een stad zonder
vrijplaatsen, een stad die gedomineerd wordt door gentrificatie, wordt een monocultuur.
Ruigoord heeft in de afgelopen 50 jaar een belangrijke rol gespeeld in de vernieuwing van
het culturele leven, maar biedt ook de plaats om nieuwe manieren van leven te ontwikkelen.
Ruigoord als collectief, van de mensen, zoekt kansen en ontwikkelt deze. Amsterdam heeft
dat hard nodig, niet alleen als een tijdelijke broedplaats, maar juist een ruimte met lange
termijn. Het gaat om een ontwikkeling die kan groeien, natuur die kan groeien, een plek war
mensen kunnen ontsnappen om zichzelf te kunnen ontplooien.
De laatste jaren verdwenen verschillende vrijplaatsen, waarbij ADM een sprekend voorbeeld
is. De gemeente moet verder werken aan een visie hoe dit vorm te geven. De stad heeft dit
soort plekken nodig.
In de afgelopen 10 jaar zijn er ateliers bijgekomen en is een gemeenschappelijke ruimte
ingericht. Er was onduidelijkheid over de vergunningen voor de publieksevenementen en
overige vergunningen, omdat veel van deze afspraken alleen in de gesprekken aan de orde
zijn geweest. Dit heeft geleid tot de behoefte aan een duidelijk bestemmingsplan. Bij de
gesprekken over het bestemmingsplan, zijn nieuwe uitgangspunten naar voren gekomen
(maar nog niet vastgesteld):
In het voorkeursscenario waar in samenwerking met de gemeente aan wordt gewerkt,
wordt Ruigoord Zuid-Oost toegevoegd aan de gronden in het huurcontract van de Stichting
Ruigoord. Zuid-Oost heeft nu een bedrijfsbestemming maar is niet, zoals de omliggende
haventerreinen, bouwrijp gemaakt. De kavel is daarom niet direct uitgeefbaar voor
havengebonden/havengerelateerde bedrijven. Een deel van dit terrein, het Paardenlandje,
wordt nu al incidenteel gebruikt bij evenementen.
Dit scenario is een oplossing voor het huidige conflict tussen de evenementen op Ruigoord
en de risicoruimte van EVOS. Evenementen worden geheel buiten de veiligheidscontour
gehouden en het centrale evenementenveld verplaatst naar Ruigoord Zuid-Oost. Hiermee
ontstaat ook ruimte om het aantal ateliers uit te breiden. Deze kunnen op het huidige
terrein van Ruigoord en/of op Zuid-Oost.
Zuid-Oost wordt gedeeltelijk opgehoogd om geschikt gemaakt te worden voor het nieuwe
gebruik, omdat het nu te drassig/nat is. Dat hoeft echter niet naar het peil van omliggende
haventerreinen. Het huidige veld op Ruigoordterrein wordt ongeschikt gemaakt voor
evenementengebruik, bijvoorbeeld met nieuwe bomen en/of water(compensatie).
Met de huidige veiligheidscontour kan de risicoruimte van EVOS niet verder groeien dan die
contour. In dit scenario blijven dus zowel de bijeenkomstfuncties als de evenementenlocatie
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buiten de risicocontour van EVOS en zal het groepsrisico gelijk blijven of dalen. In dit
scenario is er geen ruimte voor verandering van gebruik van de tanks van EVOS om in plaats
van het huidige diesel om te schakelen naar lichtere brandstoffen.
Blijvend aandachtspunt is de windturbine op de hoek van het terrein. Die zal tijdens
publieksevenementen uitgeschakeld (moeten/kunnen) worden.

3.2 De kerk
De kerk heeft een centrale plaats bij alle activiteiten van Ruigoord. De plannen van Evos
maken de ruimte niet langer beschikbaar voor grote groepen bezoekers. We zoeken naar
een manier om de kerk haar centrale plaats te laten houden, eventueel met een beperking
van het aantal bezoekers, waarop het dorp zelf zal toezien. Ook wil Ruigoord graag dat de
kerk een horecalocatie wordt, met een 24 uurs exploitatievergunning. Er wordt aan de
westkant een terras met permanente buitenbar toegevoegd.

3.3 Inrichting van het dorp
Op grond van de uitgangspunten voor het bestemmingsplan, verplaatst het zwaartepunt van
grotere evenementen naar Zuid-Oost. De impact van deze zwaartepunt-verplaatsing:
- Een nieuwe locatie voor evenementen, met een inrichting voor grote evenementen
in beperkt aan keer per jaar en een makkelijk te gebruiken deel voor kleinere
evenement
- Ontstaat een beeld over de ecologische waarde van het terrein en komt een plan hoe
deze waarde versterkt kan worden
- Het oude, huidige, evenemententerrein wordt natuur: er komen kassen te staan, en
aan de westkant een aantal ateliers.
- Het schuurplein kan worden gebruikt als parkeerplaats van de auto's van de
atelierhouders. Er kunnen diverse werkplaatsen (zagerij, metaalbewerking) komen te
staan.
Met de voorbereidingen van 50 jaar Ruigoord komen er ook nieuwe elementen in de
publieke ruimte van Ruigoord, zoals hierboven beschreven:
• Wandelroute met voedselbos (plukroute)
• Beeldenroute
• Een earthship als basis voor educatie
• Een expositieruimte
• Een natuurtempel als basis voor de kleinschalige spirituele en niet-spirituele
bijeenkomsten
• Een locatie voor artists in residents
Dit is een goede aanleiding om voor het hele terrein een ruimtelijk plan te maken. De
huidige gebouwen worden nauwkeurig beschreven en krijgen een eigen kadasternummer.
De schets die leidend is voor het nieuwe bestemmingsplan, is opgenomen als bijlage 1. De
effecten daarvan zijn:
- een plan van uitbreiding met 20 ateliers, waarvan ook een deel in de periode 20212025 zal worden gerealiseerd
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-

Duidelijke open ruimtes op het terrein, waarin mensen kunnen samenkomen en die
ook een rol kunnen vervullen bij publieksevenementen
een nieuw dorpshuis voor dorpsactiviteiten (vergaderingen) en receptie bij
publieksevenementen.

3.4 Verduurzaming
De Commissie Duurzaam heeft als visie inspiratie te delen, te dromen, te vertragen, techniek
dienstbaar stellen aan mens en natuur, een realistisch idealisme toepassen met liefde voor
het leven, het verlangen te beleven in een avontuur waarin het onverwachte gebeurt, te
verbinden door te inspireren en openen ogen door in het hier en nu te beleven, te
verdwalen in verbazing met bevlogen bezieling.
Toekomstbestendig duurzaam Ruigoord betekent dat we naast de kunsten ook onze bijdrage
gaan leveren aan maatschappelijke vraagstukken, waarbij we ten alle tijde dit doen op basis
van wie wij als Ruigoord gemeenschap zijn.
Informeren en communiceren
Ruigoord levert een bijdrage door ons dorp als hub ter beschikking te stellen voor events
zoals symposia en seminars met betrekking tot duurzaamheidsprincipes.
Doen
Ruigoord levert een bijdrage door ons dorp verder in te richten als hub, living lab en
proeflocatie voor diverse projecten en experimenten op het gebied van:
• bouwen
• biodiversiteit
• energie
• evenementen
We bieden ook de ruimte bieden deze experimenten uit te voeren. We faciliteren vooral met
partners om deze innovatieve processen tot uitwerking te laten komen in concrete
projecten. We bouwen het atelier van de toekomst waarin we duurzaamheid, circulariteit en
creativiteit verbinden.
!
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4 Beheer en onderhoud van de grote gebouwen
In 2021 is gestart met het groot onderhoud, op basis van de inkomsten uit Vrienden van
Ruigoord in 2020. De stichtingsbesturen van Ruigoord en Landjuweel hebben samen
besloten om de middelen hiervoor vrij te maken en meest urgente werkzaamheden aan de
kerkmuur te laten uitvoeren.
In 2021 wordt een commissie samengesteld, met mensen van uit het dorp en ook
daarbuiten.
De doelen voor de periode 2021-2025 zijn:
- Het wegwerken van achterstallig onderhoud van de kerk en de pastorie
- Een stabiel onderhoudsplan voor de lange termijn
- De mogelijkheid creëren van nieuwe gebouwen, zoals een earthship voor
gemeenschappelijk gebruik, als de ontwikkeling van het terrein daar om vraagt
- Het zorgen voor actieve betrokkenheid van het dorp bij de werkzaamheden
De commissie zorgt voor:
- Het opstellen van een concept meerjaren-onderhoudsplan voor de kerk
- Het vaststellen van het meerjaren-onderhoudsplan in de dorpsraad
- Het organiseren van de uitvoering, op basis van het beschikbare budget
- Het onderzoeken van de mogelijkheden voor nieuwe grote gebouwen
Het budget wordt jaarlijks toegekend door de stichting Honderd jaar Ruigoord als het
onderhoudsplan duidelijk is en draagvlak heeft.
!
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5 Community: Vrienden van Ruigoord
De Ruigoordse gemeenschap is veel groter dan de Ruigoorders zelf. Van oudsher is er een
grote kring van sympathisanten, vrijwilligers en andere vrienden van Ruigoord. Tengevolge
van de intensieve internationale contacten strekt deze kring zich ook uit tot het buitenland.
Vele van deze vrienden zijn tevens georganiseerd in een clubverband. Zij betalen een
lidmaatschap en krijgen daarvoor in de plaats nieuws, aankondigingen en voorrang bij
activiteiten. Op deze organisatie “Vrienden van Ruigoord” wordt ook veelvuldig een beroep
gedaan voor daadwerkelijke hulp en steun bij de door Ruigoord georganiseerde culturele
activiteiten
Inspiratie is niet te koop, maar helaas zijn er wel bijkomende kosten.
De inkomsten uit de huurgelden en evenementen wegen niet op tegen de uitgaven voor
onderhoud van het dorp. Ondanks de vele vrijwilligers die het dorp op orde houden, blijven
er grote specialistische projecten liggen, zoals het achterstallig onderhoud aan de kerk.
Ruigoord heeft een enorme achterban en heeft om extra inkomsten te genereren in 2018
het ‘Vrienden van Ruigoord’ donatieprogramma opgericht. Iedere donateur schenkt via een
machtiging een jaarlijks bedrag van €15, €25, €50 of meer. Aan elk bedrag is een bepaalde
tegenprestatie gekoppeld, variërend van gratis toegang tot het grote Vrienden van Ruigoord
feest tot voorrang bij de aanschaf van kaartjes voor het Ballonnenfeest in Paradiso, wat de
laatste jaren binnen een paar uur was uitverkocht.
Het doel is tweeledig:
a) Middels het donatieprogramma voelen de Vrienden van Ruigoord zich nog meer
betrokken bij wat er allemaal in het dorp speelt. Ze worden zeg maar ‘medeeigenaar’. De Vrienden van Ruigoord ontvangen een aparte nieuwsbrief waarin ze op
de hoogte worden gehouden van de bestedingen.
b) Ruigoord vindt in de Vrienden van Ruigoord haar trouwste ‘volgelingen’ en heeft
hiermee een doorlopende inkomstenbron gecreëerd, welke jaarlijks groeit (ca.
€10.000 in 2019). Mede door de bijdragen van de Vrienden van Ruigoord heeft in
2021 eindelijk het groot onderhoud aan de kerk kunnen beginnen.
!
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6 Activiteiten
6.1 De Ruigoord Academie Educatie
In dit onderwijsinstituut vindt onderricht plaats, in levenskunst, niet-Westerse filosofie,
futurologie, in magie, bewustzijnsverruiming en in allerhande sociale en culturele
technieken. De Ruigoord Academie biedt onderwijs aan voor kinderen en volwassenen,
beginners en academici, anarchisten en ambtenaren en bundelt alle op ontwikkeling en
scholing gerichte activiteiten op Ruigoord.
Op speelse wijze leer je samen met Ruigoord dieper te graven en je potentieel ten volle te
ontplooien. En laat je jezelf verrassen door de niet alledaagse wijsheid die Ruigoord rijk is.
Door eigen initiatief en vrije associatie te stimuleren maak je op Ruigoord jouw geest vrij
voor nieuwe gedachten en nieuwe inzichten. En dat zorgt bijna automatisch voor meer
levensvreugde en een beter en bewuster leven!
Op Ruigoord betekent leren ver voorbij gaan aan de bekende feiten, formules en kennis.
Doel
Het educatieve Ruigoord platform voor een divers publiek dat generatie overstijgend is.
Zowel een fysieke community als een online lerende community te bouwen en daarmee
bruggen te leggen tussen diverse alternatieve communities in de wereld.
De Ruigoord Academie biedt een uitgebreid keuzepakket aan: Trainingen, workshops,
lezingen en verhalen op andere wijze, kleinschalige ervaring gebeurtenissen, sessies,
teamactiviteiten spelvormen, debatten, symposia, masterclasses, teambuildingsdagen voor
bedrijven
De Ruigoord Academie biedt zowel workshops aan voor individuele deelnemers als voor
groepen. Op verzoek kunnen de cursussen ook buiten Ruigoord bij u op locatie worden
verzorgd. De Ruigoord Academie is ook online aanwezig, wij kunnen u online begeleiden.
Inhoudelijk doel
De Ruigoord academie wil nieuwe verbindingen te leggen tussen:
• Alfa & Beta & Omega
• Kennis & inzicht,
• Linker- en rechterhersenhelft,
• Intuïtie & Ratio
• Wetenschap tussen mensen onderling en tussen verschillende culturen
De academie werkt live, via streams en podcasts.

6.2 Spirituele initiatieven
Acht keer per jaar komt de Ruigoord community samen om stil te staan bij de verschillende
seizoensvieringen van het jaarwiel. Teruggrijpend op de inheemse Europese traditie worden
circulair gedachtengoed, 'de vereniging van de god en de godin' en persoonlijke en
maatschappelijke ontwikkeling gespiegeld aan die van de cyclus der natuur. Iedere viering
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kent haar eigen ceremonies en tradities welke in verband staan met het bewuste seizoen en
het bijbehorende bewustzijn kracht bijzetten. Zo is de winter een tijd van introspectie, het
voorjaar de tijd voor het initiëren van nieuwe projecten, de zomer de tijd om de vruchten te
plukken, de herfst een periode van nagenieten en klaarmaken voor de winter waarbij het
afwerpen van het oude, onbruikbare centraal staat.
Een ander inheems gebruik dat sinds de vorige eeuw een prominente plek in de Ruigoordse
traditie heeft gekregen is vergelijkbaar aan de seizoensvieringen, maar gaat over de
maandelijkse cyclus van de maan. Hierbij worden de verschillende fases van de maan
gebruikt om (op de korte termijn) op ontwikkeling te reflecteren. Volle maan staat qua
symboliek voor een fase van hoge energie en manifestatiekracht, nieuwe maan staat juist
voor contemplatie. Buiten de seizoensvieringen krijg de stand van de maan ook een plek in
de planning van evenementen op Ruigoord. De volle maan staat bijvoorbeeld centraal
tijdens het jaarlijkse Landjuweel, en onder de vlag van Het Holistisch Tempelgenootschap
'Eenheid in Verscheidenheid' wordt de maandelijkse Nieuwe Maanlanding georganiseerd.

6.3 Internationale samenwerking
Ruigoord heeft een netwerk van contacten met vrijplaatsen in de wereld. Het
ambassadeurschap wordt ingevuld door Rudolph Stokvis en Aja Waalwijk.
In 2023 vindt het 8ste symposium plaats van het Futurologisch Symposium Vrije Culturele
Ruimtes. Dit symposium is een van de activiteiten in het kader van 50 jaar Ruigoord.
!
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7 Communicatie
De Stichting Honderd jaar Ruigoord vervult de rol van verbinder van de andere initiatieven.
Dit betekent dat Landjuweel de communicatie verzorgt over de evenementen, Publieke
werken de communicatie over exposities en 50 jaar Ruigoord ook een eigen invulling geeft.
Stakeholders
Stichting Ruigoord Honderd Jaar onderhoudt de contacten en communicatie met de
stakeholders van het dorp. Dit betekent dat omliggende bedrijven, de gemeente, provincie
en het havenbedrijf regelmatig wordt uitgenodigd voor evenementen. Jaarlijks wordt een
diner georganiseerd.
Partnernetwerk in Nederland
In Nederland zijn er steeds meer projecten die voor Ruigoord een inspiratie zijn en
andersom. In de periode 2021-2025 zal worden bekeken of dit partnernetwerk een meer
stabiele grondslag kan krijgen.
Website
Ook al verzorgt elke afzonderlijke stichting en project binnen Ruigoord zijn eigen
communicatie, het komt wel allemaal bij elkaar op één website, in één stijl. Op deze website
verzorgt de Stichting Honderd jaar Ruigoord:
• De communicatie over de governance van Ruigoord
• Publicatie van financiële cijfers, met name de besteding van middelen verkregen uit
subsidie, sponsoring en vrienden van Ruigoord. Hierbij hoort ook een rapportage
over de omzet, uitgaven aan personeelskosten en overige kosten en over de balans.
!
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8 Tot slot
Het meerjarenplan wat hier is beschreven, is omvangrijk, bevat veel ideeën en weerspiegelt
de situatie dat er hard wordt gewerkt. De rijkheid van ideeën is ontstaan over de jaren heen.
Het afgelopen jaar met COVID-19 en lockdown heeft op zijn minst met zich meegebracht dat
in veel verschillende groepjes gewerkt is aan verdere planvorming. En zoals het Ruigoord
past, worden sommige plannen ook al gelijk tot uitvoering gebracht. Het tempo wordt
bepaald door de energie van de dorpsbewoners en vrienden van Ruigoord die meewerken.
Het tempo van de uitvoering is ook in de toekomst afhankelijk van waar de energie zit. Veel
van het werk is namelijk vrijwilligerswerk. De richting staat duidelijk in dit meerjarenplan,
maar het is geen programma met een checklist op de voortgang. Elk jaar zullen we een
update maken van het plan, waarbij sommige plannen zijn afgerond, sommige zijn vergeten
en andere plannen erbij gekomen.
Ook een effect van COVID-19 is dan online werken een blijvend element van hoe we zaken
organiseren. Het ballonnenfeest van afgelopen december was online, er zijn enkele online
evenementen georganiseerd. Het was leuk, nog niet altijd op het niveau waar we willen zijn.
Er is een nieuwe realiteit, waarbij ook een online gedeelte is. Dit biedt ook nieuwe
mogelijkheden. We zijn onszelf aan het vernieuwen.
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