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Een gezonde balans tussen autonomie en verbinding

Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven

Deel 4

Naar dromen voor de
toekomst

Gezonde balans tussen
Wanneer je als individuen bij
Onze plek heeft laagdremautonomie
verbinding
elkaar komt, is
er altijd een
pelige en
en ongedwongen
Een gezonde balans tussen autonomie en verbinding
bepaalde balans nodig tussen
autonomie en verbinding. We
willen
graag
een
plek vormen
Wanneer
je als
individuen
bij
waarin
we
samen
kunnen
zijn,
elkaar komt, is er altijd een
maar
wel balans
met ruimte
bepaalde
nodigvoor
tussen
iedereen
om
eigen ding
autonomie
enzijn
verbinding.
Wete
kunnen
doen.een
Hiervoor
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willen graag
plek vormen
nodig
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samen
kunnen
zijn,
aan
hebben:
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delen
maarelkaar
wel met
ruimte
bepaalde
dingen,
maar ding
hoeven
iedereen om
zijn eigen
te
niet
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samen
te
zijn.
De
kunnen doen. Hiervoor is het
verwachtingen
maken
nodig dat we weten
watwe
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te
naar
elkaar.
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elkaar
hebben:
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bepaalde dingen, maar hoeven
De
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samen
en
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naar in
elkaar.
huishouden. Aan de keukentafel
samen
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aan
het
ontbijt
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plek
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geschikt
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denet
dagzoen
andere
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prettige
chaotische
mag je, zonder het uit te moeochtenddynamiek
vanelkaar
een
ten leggen, stil naast
grote
familie
alszitten.
voor die
rustiaan het
ontbijt
Onze
ge
plekzondagochtend.
is net zo zeer geschikt
voor die prettige chaotische
ochtenddynamiek van een
grote familie als voor die rustige zondagochtend.
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ontmoeten. We leggen er niet
te
veelplek
voor
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heeft
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deze manier is samenzijn een
vorm van plezier maken.
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Deel 4

De kracht van ons collectief

Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven

Deel 4

De kracht van
Op specifieke onderdelen
ons
collectief
kiezen we bewust
voor de
De kracht van ons collectief
kracht van ons collectief. Als
we met vereende krachten
ervoor
kunnenonderdelen
zorgen dat we
Op specifieke
op
onderdelen
ietsvoor
kunnen
kiezen
we bewust
de
bereiken
wat
individueel
kracht van ons collectief.niet
Als
kan
(bijvoorbeeld
die gigantiwe met
vereende krachten
sche
tuin)
of omdat
wedat
betaalervoor
kunnen
zorgen
we
baarder
kunnen
leven
(bijvoorop onderdelen iets kunnen
beeld
door
samen
een auto
bereiken
wat
individueel
niette
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dan doen we
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diedat!
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Ruimte voor onbestemde
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Deel 4

Ruimte voor het
Samen bouwen we aan iets
Feitelijk zijn we ‘curator’ van
onbestemde
heel waardevols.
In fysieke
onze vruchtbare grond. Grond
Ruimte voor onbestemde
zin uiteraard maar ook in de
manier waarop we dat doen.
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Samen
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fysieke
overhandigen
van de
sleuzin uiteraard maar
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of aanBij voorkeur
groeit onze
leefgepast.
Tijdelijke
elementen,
omgeving op een organische
aanpasbare
gebouwen,
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van
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en
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Hierdoor
ziet
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gen van iedereen en een vrije
er
wel wat imperfect
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rafelig.
En brouwerij’,
juist hier gevoor ‘leven
in de
nieten
we van,
want
imperfecvoor ruimte
voor
ontplooiing
tie
stimuleertHierdoor
de creativiteit
en initiatief.
ziet het
en
geeft
vrijheid.
er wel wat imperfect uit, een
beetje rafelig. En juist hier genieten we van, want imperfectie stimuleert de creativiteit
en geeft vrijheid.

waarvan de mogelijkheden zo
uitbundig zijn. Het is aan ons
om
het te
laten
opbloeien,
Feitelijk
zijn
we ‘curator’
van
om
het
beschikbaar
te
maken
onze vruchtbare grond. Grond
voor
verschillende
mensen zo
en
waarvan
de mogelijkheden
hun
ideeënzijn.
omHet
zo de
locatie
uitbundig
is aan
ons
met
waarde
op
te
laden
over
om het te laten opbloeien,
de
omtijd.
het beschikbaar te maken
voor verschillende mensen en
Kortom,
hetom
hoeft
nietlocatie
direct
hun ideeën
zo de
‘af’
zijn. Elke
jaar
wordt
mette
waarde
op te
laden
over
onze
plek
weer
een
stukje
bede tijd.
ter, mooier en betekenisvoller.
Kortom, het hoeft niet direct
‘af’ te zijn. Elke jaar wordt
onze plek weer een stukje beter, mooier en betekenisvoller.
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Verantwoord en natuurlijk wonen
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Deel 4

Verantwoord en
We zijn in volle overtuiging
watercyclus en de aandacht
een prettige ennatuurlijk
harmonieuvoorwonen
biodiversiteit is voor ons
Verantwoord en natuurlijk wonen
ze plek aan het bouwen met
‘natuurlijke rijkdom’. Een plek
waar
woongeluk
ontstaat uit
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in volle overtuiging
een
vrij en soeen gezond,
prettige actief,
en harmonieuciaal
verbonden
leven inmet
een
ze plek
aan het bouwen
kleinschalige
en natuurlijke
‘natuurlijke rijkdom’.
Een plek
woonomgeving.
waar woongeluk ontstaat uit

een gezond, actief, vrij en soHet
voor ons essentieel
dat
ciaalisverbonden
leven in een
als
we iets doen,
dat we dit
kleinschalige
en natuurlijke
op
een bewuste, gezonde en
woonomgeving.
natuurlijke manier doen. Als
curatoren
grond waarHet is voorvan
onsde
essentieel
dat
op
we
wonen
voelen
we
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als we iets doen, dat we dit
immers
betrokken
bij elkaar
op een bewuste,
gezonde
en
en
bij
onze
leefomgeving.
natuurlijke manier doen. Als
curatoren van de grond waarWe
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op we
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voelen we
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ons
als
bewoners,
onze
woimmers betrokken bij elkaar
ning,
collectief
en de wijk
en bijhet
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leefomgeving.
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elkaar
om en
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schouders
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bovengemiddelde
enerdat nodig
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gieprestaties, de duurzame
Het gebruik van natuurlijke/
biobased (circulaire) materialen, bovengemiddelde energieprestaties, de duurzame

vanzelfsprekend. Wij vormen
zo de early adapters die oog
hebben
vooren
dede
gevolgen
van
watercyclus
aandacht
de
mens
op ons ecosysteem.
voor
biodiversiteit
is voor ons
vanzelfsprekend. Wij vormen
Dit
resulteert
in een plek
waar
zo de
early adapters
die oog
we
‘natuurlijk
wonen’.
Voelhebben
voor de
gevolgen
van
baar
en
zichtbaar
voor
onsde mens op ons ecosysteem.
zelf en bezoekers. Het is een
plek
waar we contact
kunnen
Dit resulteert
in een plek
waar
maken
met
de
natuur.
Met
we ‘natuurlijk wonen’. Voel-een
gezamenlijke
tuin waar
menig
baar en zichtbaar
voor onsstadsbewoner
jaloers
is en
zelf en bezoekers.
Hetop
is een
met
aankunnen
groen
plek een
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we contact
rond,
en de
tegen
onzeMet
woninmakenopmet
natuur.
een
gen.
En
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niet
te
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gezamenlijke tuin waar menig
en
gecultiveerdjaloers
maar op
juist
stadsbewoner
is en
natuurlijk
en
ruig!
met een overdaad aan groen
rond, op en tegen onze woninVanuit
woningen
wandegen. Enonze
vooral
niet te netjes
len
we op onze blote
en gecultiveerd
maarvoeten
juist
zo
het
bloemrijke
gras
op.
natuurlijk en ruig!
Naar een van de rustige plekken
waar
je, naast
ons drukke
Vanuit
onze
woningen
wandebestaan,
even
op
jezelf
kan
len we op onze blote voeten
zijn.
zo het bloemrijke gras op.
Naar een van de rustige plekken waar je, naast ons drukke
bestaan, even op jezelf kan
zijn.
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Deel 4

Naar dromen voor de
toekomst

Een gezonde balans tussen autonomie en verbinding
Wanneer je als individuen bij
elkaar komt, is er altijd een
bepaalde balans nodig tussen
autonomie en verbinding. We
willen graag een plek vormen
waarin we samen kunnen zijn,
maar wel met ruimte voor
iedereen om zijn eigen ding te
kunnen doen. Hiervoor is het
nodig dat we weten wat we
aan elkaar hebben: we delen
bepaalde dingen, maar hoeven
niet altijd samen te zijn. De
verwachtingen maken we niet
te zwaar naar elkaar.
De balans tussen samen en
individueel voelt een beetje
als de keuken in een groot
huishouden. Aan de keukentafel beleef je samen de mooiste
avonden van je leven, maak
je een ongedwongen praatje
over de dag en andere keren
mag je, zonder het uit te moeten leggen, stil naast elkaar
aan het ontbijt zitten. Onze
plek is net zo zeer geschikt
voor die prettige chaotische
ochtenddynamiek van een
grote familie als voor die rustige zondagochtend.

Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven

Onze plek heeft laagdrempelige en ongedwongen
mogelijkheden om elkaar te
ontmoeten. We leggen er niet
te veel voor vast, het mag
juist spontaan: sleep spulletjes
naar een plek die goed voelt,
haak aan als je zin hebt en
haal het weer weg als je er
vandoor wilt.

Bij voorkeur groeit onze leefomgeving op een organische
manier en met een open eind.
Constant wordt er toegevoegd, weggehaald of aangepast. Tijdelijke elementen,
aanpasbare gebouwen, bijdragen van iedereen en een vrije
onbestemde ruimte zorgen
voor ‘leven in de brouwerij’,
voor ruimte voor ontplooiing
en initiatief. Hierdoor ziet het
er wel wat imperfect uit, een
beetje rafelig. En juist hier genieten we van, want imperfectie stimuleert de creativiteit
en geeft vrijheid.

Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven

Deel 4

Feitelijk zijn we ‘curator’ van
onze vruchtbare grond. Grond
waarvan de mogelijkheden zo
uitbundig zijn. Het is aan ons
om het te laten opbloeien,
om het beschikbaar te maken
voor verschillende mensen en
hun ideeën om zo de locatie
met waarde op te laden over
de tijd.
Kortom, het hoeft niet direct
‘af’ te zijn. Elke jaar wordt
onze plek weer een stukje beter, mooier en betekenisvoller.

Deel 4

2

De kracht van
ons collectief

4

Verantwoord en
natuurlijk wonen

Naar dromen voor de
toekomst

Gezonde balans tussen
De kracht van ons collectief
autonomie en verbinding
Op specifieke onderdelen
kiezen we bewust voor de
kracht van ons collectief. Als
we met vereende krachten
ervoor kunnen zorgen dat we
op onderdelen iets kunnen
bereiken wat individueel niet
kan (bijvoorbeeld die gigantische tuin) of omdat we betaalbaarder kunnen leven (bijvoorbeeld door samen een auto te
delen) dan doen we dat!

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk om een
mentaliteit te hebben van
openheid. Mensen moeten
in onze groep de vrijheid en
veiligheid voelen om dingen
aan te kunnen kaarten en om
zichzelf te kunnen zijn. We
streven naar een woonomgeving die puur en eerlijk is. Op
deze manier is samenzijn een
vorm van plezier maken.

Ruimte voor onbestemde
Samen bouwen we aan iets
heel waardevols. In fysieke
zin uiteraard maar ook in de
manier waarop we dat doen.
We bouwen hier niet aan een
woonomgeving die bij het
overhandigen van de sleutel klaar is. We bouwen aan
een omgeving met bezieling,
betrokkenheid, adaptiviteit en
goede energie.

1
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Als bewoner van Meer&Deel
delen we daarom op verschillende niveau’s (per gorepje
woningen of als volledige
gebied) ruimtes en voorzieningen. Daar dragen we allemaal
aan bij!

3
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Ruimte voor het
onbestemde
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Werkboek meer&deel
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Deel 4

Verantwoord en natuurlijk wonen
We zijn in volle overtuiging
een prettige en harmonieuze plek aan het bouwen met
‘natuurlijke rijkdom’. Een plek
waar woongeluk ontstaat uit
een gezond, actief, vrij en sociaal verbonden leven in een
kleinschalige en natuurlijke
woonomgeving.
Het is voor ons essentieel dat
als we iets doen, dat we dit
op een bewuste, gezonde en
natuurlijke manier doen. Als
curatoren van de grond waarop we wonen voelen we ons
immers betrokken bij elkaar
en bij onze leefomgeving.
We zoeken verbinding tussen
ons als bewoners, onze woning, het collectief en de wijk
daaromheen. We kijken naar
elkaar om en zetten gezamenlijk de schouders eronder als
dat nodig is.
Het gebruik van natuurlijke/
biobased (circulaire) materialen, bovengemiddelde energieprestaties, de duurzame

watercyclus en de aandacht
voor biodiversiteit is voor ons
vanzelfsprekend. Wij vormen
zo de early adapters die oog
hebben voor de gevolgen van
de mens op ons ecosysteem.
Dit resulteert in een plek waar
we ‘natuurlijk wonen’. Voelbaar en zichtbaar voor onszelf en bezoekers. Het is een
plek waar we contact kunnen
maken met de natuur. Met een
gezamenlijke tuin waar menig
stadsbewoner jaloers op is en
met een overdaad aan groen
rond, op en tegen onze woningen. En vooral niet te netjes
en gecultiveerd maar juist
natuurlijk en ruig!
Vanuit onze woningen wandelen we op onze blote voeten
zo het bloemrijke gras op.
Naar een van de rustige plekken waar je, naast ons drukke
bestaan, even op jezelf kan
zijn.
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Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven

Deel 4

Naar dromen voor de
toekomst

Een gezonde balans tussen autonomie en verbinding

1a

Wanneer je als individuen bij
elkaar komt, is er altijd een
bepaalde balans nodig tussen
autonomie en verbinding. We
willen graag een plek vormen
waarin we samen kunnen zijn,
maar wel met ruimte voor
iedereen om zijn eigen ding te
kunnen doen. Hiervoor is het
nodig dat we weten wat we
aan elkaar hebben: we delen
bepaalde dingen, maar hoeven
niet altijd samen te zijn. De
verwachtingen maken we niet
te zwaar naar elkaar.

Onze plek heeft laagdrempelige en ongedwongen
mogelijkheden om elkaar te
ontmoeten. We leggen er niet
te veel voor vast, het mag
juist spontaan: sleep spulletjes
naar een plek die goed voelt,
haak aan als je zin hebt en
haal het weer weg als je er
vandoor wilt.

Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven

2

Deel 4

Naar dromen voor de
toekomst

Gezonde balans tussen
De kracht van ons collectief
autonomie en verbinding
Op specifieke onderdelen
kiezen we bewust voor de
kracht van ons collectief. Als
we met vereende krachten
ervoor kunnen zorgen dat we
op onderdelen iets kunnen
bereiken wat individueel niet
kan (bijvoorbeeld die gigantische tuin) of omdat we betaalbaarder kunnen leven (bijvoorbeeld door samen een auto te
delen) dan doen we dat!

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk om een
mentaliteit te hebben van
openheid. Mensen moeten
in onze groep de vrijheid en
veiligheid voelen om dingen
aan te kunnen kaarten en om
zichzelf te kunnen zijn. We
streven naar een woonomgeving die puur en eerlijk is. Op
deze manier is samenzijn een
vorm van plezier maken.

De balans tussen samen en
individueel voelt een beetje
als de keuken in een groot
huishouden. Aan de keukentafel beleef je samen de mooiste
avonden van je leven, maak
je een ongedwongen praatje
over de dag en andere keren
mag je, zonder het uit te moeten leggen, stil naast elkaar
aan het ontbijt zitten. Onze
plek is net zo zeer geschikt
voor die prettige chaotische
ochtenddynamiek van een
grote familie als voor die rustige zondagochtend.

1b

1
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De kracht van
ons collectief

2b

Als bewoner van Meer&Deel
delen we daarom op verschillende niveau’s (per gorepje
woningen of als volledige
gebied) ruimtes en voorzieningen. Daar dragen we allemaal
aan bij!

2c

1c

2d
3a

Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven

Deel 4

Ruimte voor onbestemde

3b

3c

Samen bouwen we aan iets
heel waardevols. In fysieke
zin uiteraard maar ook in de
manier waarop we dat doen.
We bouwen hier niet aan een
woonomgeving die bij het
overhandigen van de sleutel klaar is. We bouwen aan
een omgeving met bezieling,
betrokkenheid, adaptiviteit en
goede energie.
Bij voorkeur groeit onze leefomgeving op een organische
manier en met een open eind.
Constant wordt er toegevoegd, weggehaald of aangepast. Tijdelijke elementen,
aanpasbare gebouwen, bijdragen van iedereen en een vrije
onbestemde ruimte zorgen
voor ‘leven in de brouwerij’,
voor ruimte voor ontplooiing
en initiatief. Hierdoor ziet het
er wel wat imperfect uit, een
beetje rafelig. En juist hier genieten we van, want imperfectie stimuleert de creativiteit
en geeft vrijheid.

Feitelijk zijn we ‘curator’ van
onze vruchtbare grond. Grond
waarvan de mogelijkheden zo
uitbundig zijn. Het is aan ons
om het te laten opbloeien,
om het beschikbaar te maken
voor verschillende mensen en
hun ideeën om zo de locatie
met waarde op te laden over
de tijd.
Kortom, het hoeft niet direct
‘af’ te zijn. Elke jaar wordt
onze plek weer een stukje beter, mooier en betekenisvoller.

3

Naar dromen voor de
toekomst

Ruimte voor het
onbestemde
Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven

Deel 4

Verantwoord en natuurlijk wonen
We zijn in volle overtuiging
een prettige en harmonieuze plek aan het bouwen met
‘natuurlijke rijkdom’. Een plek
waar woongeluk ontstaat uit
een gezond, actief, vrij en sociaal verbonden leven in een
kleinschalige en natuurlijke
woonomgeving.
Het is voor ons essentieel dat
als we iets doen, dat we dit
op een bewuste, gezonde en
natuurlijke manier doen. Als
curatoren van de grond waarop we wonen voelen we ons
immers betrokken bij elkaar
en bij onze leefomgeving.
We zoeken verbinding tussen
ons als bewoners, onze woning, het collectief en de wijk
daaromheen. We kijken naar
elkaar om en zetten gezamenlijk de schouders eronder als
dat nodig is.
Het gebruik van natuurlijke/
biobased (circulaire) materialen, bovengemiddelde energieprestaties, de duurzame

3d
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3 kernwaarden

watercyclus en de aandacht
voor biodiversiteit is voor ons
vanzelfsprekend. Wij vormen
zo de early adapters die oog
hebben voor de gevolgen van
de mens op ons ecosysteem.

Naar dromen voor de
toekomst

4

Verantwoord en
natuurlijk wonen

3 kernwaarden

4a
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Dit resulteert in een plek waar
we ‘natuurlijk wonen’. Voelbaar en zichtbaar voor onszelf en bezoekers. Het is een
plek waar we contact kunnen
maken met de natuur. Met een
gezamenlijke tuin waar menig
stadsbewoner jaloers op is en
met een overdaad aan groen
rond, op en tegen onze woningen. En vooral niet te netjes
en gecultiveerd maar juist
natuurlijk en ruig!
Vanuit onze woningen wandelen we op onze blote voeten
zo het bloemrijke gras op.
Naar een van de rustige plekken waar je, naast ons drukke
bestaan, even op jezelf kan
zijn.

4b

4c

kernwaarden > bouwstenen

Naar dromen voor de
oekomst

rbinding

1

3 kernwaarden

Gezonde balans tussen
autonomie en verbinding
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1a - ZACHTE OVERGANGEN
We kiezen in plaats van een paar harde overgangen
voor meerdere zachte. We vermijden schuttingen.
Groen speelt een belangrijke rol in deze overgangen.

Elke woning heeft een directe verbinding
met de collectieve tuin.

kernwaarden > bouwstenen

Naar dromen voor de
oekomst

rbinding

1

3 kernwaarden

Gezonde balans tussen
autonomie en verbinding
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1b - verbinding tuin
Iedere woning heeft een directe verbinding met de
gemeenschappelijke tuin.
Daarnaast heeft iedere woning heeft een eigen buitenruimte in de vorm van een terras, veranda, of dock.

kernwaarden > bouwstenen

Naar dromen voor de
toekomst

3

Ruimte voor het
onbestemde
3 kernwaarden
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3a - rafelranden
Zowel binnen als buiten bevinden zich rafelranden:
plekken die niet af of gedefinieerd zijn maar juist
ingenomen kunnen worden voor verschillende
doeleinden.

e

kernwaarden > bouwstenen

4
3 kernwaarden

Verantwoord en
natuurlijk wonen

4a - Biobased bouwen
47

We bouwen met natuurlijke materialen en
laten deze materialen voor ons werken.

e

kernwaarden > bouwstenen

4
3 kernwaarden

Verantwoord en
natuurlijk wonen

4b - groene woonomgeving
47

Het karakter van de Scherf is grotendeels ongecultiveerd, veranderlijk
en divers, zoals de natuur dat ook is. We blijven weg van een perfect
ingerichte ruimte. Het is zo nu en dan ruig, stoer en verwilderd.

SCHEMA WONINGEN

Minimaal 32 woningen
Maximaal 40 woningen

SCHEMA WONINGEN

TYPE A
50-60 M2 BVO

TYPE B
80-90 M2 BVO

TYPE C
110-120 M2 BVO

TYPE D
140-150 M2 BVO

€195.000 - €220.000

€275.000 - 305.000

€355.000 - €390.000

€435.000 - €475.000

SCHEMA WONINGEN

Wat is er allemaal nog variabel?
- Het exacte aantal woningen, de grootte en de verdeling
- Oppervlakte en kwaliteit gedeelde ruimte
- Bouwkosten
- Afwerkingsniveau woningen
- Exacte hoogte voorinvestering
- ...

TYPE A
50-60 M2 BVO

TYPE B
80-90 M2 BVO

TYPE C
110-120 M2 BVO

TYPE D
140-150 M2 BVO

€195.000 - €220.000

€275.000 - 305.000

€355.000 - €390.000

€435.000 - €475.000

SCHEMA WONINGEN

Bruto vloeroppervlakte (BVO)

Gebruiksoppervlakte (GO)

De BVO van een ruimte of van een groep van ruimten is de
oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van
de wanden die de ruimte(n) omhullen. Het totale BVO van een
woning is dus het totaal van de BVO van alle verdiepingen van
die woning. Een vide groter dan 4 m2 wordt niet meegerekend.
Buitenruimte is onderdeel van het BVO voor het gedeelte dat
binnen de gevellijn van de woning valt.

De GO van een ruimte of van een groep van ruimten is de
oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande
scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep
van ruimten omhullen. Bij de bepaling van de GO worden niet
meegerekend: een ruimte met een hoogte kleiner dan 1,5 m, een
liftschacht, een trapgat of de dragende constructie-onderdelen.

TYPE A
50-60 M2 BVO

TYPE B
80-90 M2 BVO

TYPE C
110-120 M2 BVO

TYPE D
140-150 M2 BVO

€195.000 - €220.000

€275.000 - 305.000

€355.000 - €390.000

€435.000 - €475.000

SCHEMA WONINGEN

Dit is ook nog mogelijk...

SCHEMA cluster

Gedeelde (binnen)ruimte
O.a.:
Fietsenstalling
Berging
Wasgelegenheid

Cluster van woningen

SCHEMA scherf

De Scherf (5.777 m2)
- 4 à 5 clusters woningen
- centrale parkeeroplossing

SCHEMA scherf

De Scherf (5.777 m2)
- 4 à 5 clusters woningen
- centrale parkeeroplossing
- gedeelde tuin

