(Speech Groene Mient voorzitter Gita van Duinen, één van de initiatiefnemers van het eerste uur)
Ik ben Gita van Duinen, ik was erbij toen het eerste gespikkelde ekologische CPO in Den Haag
begon en woonde daar krap 20 jaar. Ik wilde dolgraag nog een innovatief ecologisch maar ook
sociaal duurzaam project realiseren omdat ik erg tevreden was met mijn woonervaringen én er een
niet-aflatende stroom mensen de Waterspin opzocht want zij wilden ook zo wonen.
Alle diensten en producten die je afrekent om je huis te bouwen sturen uiteindelijk de krachten in de
wereld.
Mijn buren en ik: wij koersen op groen, maatschappelijk verantwoord produceren en consuminderen,
op geopolitieke verantwoordelijkheid, we sturen aan op sociale saamhorigheid en harte-kracht.
Kunnen we dat dan? Net zo goed en net zo slecht als ieder ander maar elk van deze 33 bouwers heeft
de moed gevat deze onbekende reis te maken, dát onderscheidt Groene Mient’ers.
Het was een lang traject, viel midden in de crisis, toenmalige samenwerkingspartner Vestia ging in
2012 onderuit maar de bewoners gingen door.
De doorstart van Vormidabel naar Groene Mient in 3 jaar tijd, recordtempo om zo'n divers project
van deze omvang te ontwikkelen bracht haar eigen “dynamische uitdagingen” ..
Er zijn slapeloze nachten geweest voor ons, we spreken tenslotte over bijna 9 miljoen investeren.
Deze reis was zeker zo interessant als het doel
33 verschillende huizen in een groot aantal prijsklassen...het is gedaan!
Alle kinderen die opgroeien in een CPO zullen nooit anoniem zijn, genieten ruimte en vrijheid en
ontmoeten natuur.
Bewoners hebben de voordelen van een gezond huis met zoveel mogelijk ademende gezonde
bouwmaterialen,
Alle functies die we willen in de woonblokken en gezamenlijke tuin zijn voorzien, rust en activiteit
maar ook esthetische behoeftes, het rijk geschakeerde ontwerp met prachtige leien en Douglas hout
bijvoorbeeld.
Leven in saamhorigheid in 'n ecologisch huis geeft bewezen gezondheidsvoordelen. Ik verwacht en
hoop dat deze kinderen heel lang kunnen vertellen over het bijzondere huis waar zij als kind
woonden.
Beste buren, ik ben ongelofelijk trots op onze groep waar ieders bijdrage even nodig en waardevol
was én blijft.. Bijvoorbeeld de besturende elektricien, de kunstenaar die een rekenwonder bleek, een
bakker die haar eigen huis ontwierp, de gepassioneerde jurist, mediterende procestijgers en
ekofundamentalische feestvierders die ik nu mijn buren mag noemen :)
Ons totaal aan kracht en kwaliteiten overtrof 33 handtekeningen.
Ik denk even aan de mensen die niet in Groene Mient zijn komen wonen om uitéénlopende redenen,
zij hebben ook bijgedragen aan het resultaat. Jullie zijn altijd welkom hier, ik hoop dat jullie elders
een lekker huis hebben.

Niet alleen bewoners gingen deze bijzondere reis, ook de professionals willen wij ontzettend graag
bedanken!
De GEMEENTE DEN HAAG met vele gezichten, op vele plekken in het bestel, we werkten met
ambtenaren die veel meer tijd en energie erin staken omdat ze het ook zó graag wilden. Er zijn er
meer maar ik denk bijvoorbeeld aan Kees, Han, Hans, Eijte, Joris, geweldig!!!
Joris, destijds was je raadslid, nu wethouder.. bedankt!
Drie mannen die het ontwerp tekenden,
ARCHITEKTENKOMBINATIE / FILIE VERHOEVEN, Dennis Filié en Dennis Hofman, ik gebruik
de woorden van projectarchitect Francois Verhoeven: Groene Mient is mijn enige project waar de
werkelijkheid mooier werd dan de artist impression, en ik zou het natuurlijk níet beter kunnen
zeggen.
BOUWBEDRIJF SPRANGERS: alle lof dat jullie in de traditionele bouwwereld het risico hebben
aangedurfd met een CPO in zee te gaan en petje áf voor het eindresultaat. Heel veel dank!!!
Letterlijk en figuurlijk hadden we een grote steun aan KONSTRUKTIEBURO DE VRIES, Paul je
was inhoudelijk en procesmatig een helder baken.
RAVESTEIN BOUWMANAGEMENT was onze oren en ogen op de bouwplaats, ook een stabiele
partner met hart voor ongebruikelijke ecologische wensen, het was fijn werken Jack met jou.
ADVIESBUREAU MEROSCH heeft voor de bewoners zelfs drie energieconcepten binnen één
woonproject uitgewerkt, dit bood mensen vrijheid om zelf te kiezen hoe ze de diverse ruimtes en het
tapwater kunnen verwarmen. Ronald, Arnoud, waar sta je? Bedankt!
We namen zelf het bouw- en woonrijp maken ter hand, weer een novum, en we vonden in de mensen
van Graphorn een meedenkende partij, dank voor jullie flexibiliteit en harde werk.
Zonder onze procesbegeleider Katja van der Valk van BUILDINGCOMMUNITY was er geen
doorstart geweest en was GM er nooit gekomen. Je bent veelzijdig, krachtig, en binnen en buiten de
bewonersgroep een vliegende keep Katja!
Laatste puntje: zometeen na de openingshandeling ondertekenen
Stedin, Joulz, Eneco, de Gemeente Den Haag en Groene Mient een
intentie-overeenkomst in de feesttent. Deze intentie-overeenkomst gaat over een experimenteel
elektriciteitsnet dat je een Smart Grid zou kunnen noemen. U hoort daar straks meer over van Aicha.
DANK U WEL! (applaudiserend)

