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Duurzame Tiny Houses op 29 september voor iedereen te bezichtigen
IJMUIDEN AAN ZEE – Op een unieke plek in IJmuiden vormt zich een duurzaam dorp met Tiny
Houses. De eerste 7 Tiny Houses van Basecamp IJmuiden zijn sinds afgelopen zomer te boeken
als bijzondere overnachtingsplek. Naast een overnachtingsplek, is Basecamp IJmuiden een
plaats waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe woonvormen en
duurzaamheidstoepassingen. Op zondag 29 september organiseert Basecamp IJmuiden van
14.00 uur tot 17.00 uur een open dag en zijn de Tiny Houses van binnen en van buiten te
bekijken voor iedereen.
De innovatief gebouwde kleine woningen hebben allemaal een eigen efficiënte indeling. Het
kleinste huisje is, compleet met douche en wc, nog geen 10 m2 groot. Naast de Tiny Houses
bekijk je op 29 september ook een waterzuiveringsmachine in actie en is er de mogelijkheid een
proefrit te maken in de waterstofauto Hyundai NEXO van Hyundai Velserbeek.
Basecamp IJmuiden is een tijdelijk initiatief en is onderdeel van FabCityNature. Een organisatie
die de aankomende vijf jaar verschillende duurzaamheidstoepassingen in het gebied onderzoekt
en test. FabCityNature doet dit om de potentie van het gebied te verkennen als voorloper van de
permanente gebiedsontwikkeling. In de komende tien jaar zal hier namelijk een duurzaam
buitendijks kustdorp verrijzen.
Ook benieuwd? Kom kijken bij Basecamp IJmuiden en meld je vooraf aan via: opendagbasecamp-ijmuiden.eventbrite.nl.
Win een overnachting!
Wil je niet alleen een huisje bekijken, maar er ook in overnachten? Volg Basecamp IJmuiden op
Instagram of Facebook. Binnenkort vertellen we jou hoe je een overnachting in een huisje naar
keuze kan winnen! Kijk voor meer informatie op https://www.basecamp-ijmuiden.nl/.

Programma open dag:
Naast bezichtiging van alle tiny huisjes, vind je meer informatie over de vooruitstrevende
plannen voor 2021, zoals:
De tiny waterstof installatie van het Utrechtse ProfINRG, die de opgewekte zon en
windenergie van de tiny houses zal omzetten in opslag van waterstof, zodat meerdere tiny
huisjes jaarrond zelfvoorzienend worden middels hun eigen opgewekte energie.
De revolutionaire ‘groene’ batterij van het Duitse Volterion (batterij productie is uitbesteed
aan het Nederlandse VDL). Op Basecamp IJmuiden zullen de groene batterijen ingezet
worden met hetzelfde doel als de waterstof installatie: laten zien dat zelfvoorzienend wonen
mogelijk is.

De waterzuiveringsinstallatie van EcoSave, die het opgevangen regenwater van het dak van
een 40m2 EcoCabin opslaat in een ondergrondse bufferzak, die het regenwater filtert tot
zuiver drinkwater.
Millhome, Marcotainer en EcoCabins, producenten van (duurzame) tiny houses, zijn
aanwezig met een stand om u alles te vertellen over hun tiny houses. Tevens is EcoCabins,
naast producent van duurzame tiny houses en ontwikkelaar van zelfvoorzienende groene
woonwijken en eco-resorts, de initiatiefnemer van de waterstof installatie, groene batterij
en waterzuiveringsinstallatie.
Meer actie…?
Bent u op zoek naar meer actie…? Dan kunt u op 29 september ook:
• Alle tiny houses voor een tweede keer van binnen bekijken; of
• live meekijken en meedrinken met de waterzuiveringsinstallatie waarin het water uit de
Kennemermeer direct wordt gezuiverd tot drinkwater; of
• een proefrit maken in de waterstofauto van Hyundai Nexo of één van de twee 100%
elektrische Hyundai’s; of
• een drankje drinken in onze Mahalo bar; of
• als u het echt niet meer heeft: 100 meter verder uitwaaien op het breedste strand van
Nederland.
Welkom in IJmuiden aan Zee!
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Uitnodiging:
Op 29 september 2019 nodigen wij u als persvertegenwoordiger ook van harte uit voor de open
dag van Basecamp IJmuiden. U kunt zich aanmelden als persvertegenwoordiger door een e-mail
te sturen naar info@eco-cabins.nl, t.a.v. Erling Siebesma. U ontvangt dan een gratis uitrijkaart en
een drankje in de Mahalo bar.
Achtergrondinformatie:
FabCityNature is de innovatieve voorloopfase van gebiedsontwikkeling de Rauwe Duinen,
www.rauweduinen.nl. FabCityNature maakt onderdeel uit van FabCityGlobal, een beweging die
in 2014 startte in Barcelona en streeft naar duurzame, toekomstbestendige steden. Naast Velsen
zijn de deelnemende steden o.a. Parijs, Seoul, Shenzhen, Detroit, Boston en Mexico-City.
Kustplaats IJmuiden aan Zee BV (Kondor Wessels Vastgoed BV, Marina Seaport IJmuiden BV,
Kennemerstrand NV/ Kennemermeer BV) en de gemeente Velsen werken samen aan de
gebiedsontwikkeling rondom de Marina Seaport IJmuiden.
Meer informatie over:
Basecamp IJmuiden
https://www.basecamp-ijmuiden.nl/
Contact: Erling Siebesma

Email: info@eco-cabins.nl
Tel: 06-2655 2599
FabCityNature (experimentele voorloopfase)
www.fabcitynature.nl
Contact: Carolien Ligtenberg
Email: carolien@bureauzwirt.nl
Tel: 06-13064867
Rauwe Duinen (de gebiedsontwikkeling)
www.rauweduinen.nl
Contact: Ania Berkelmans
Email: a.berkelmans@konderwessels.nl
Tel: 06-42069897

