
Informatieavond 19 mei 2020

WELKOM! We starten om 20:00



Aangenaam!



1. meer&deel
2. Vredeoord
3. CPO: hoe werkt dat?
4. Het schetsontwerp
5. Delen op meer&deel
6. Vragen en pauze
7. Themasessies
8. Vervolgproces en loting
9. Collectieve afronding

Programma





de scherf





Aan de slag!
Hoe kunnen we die ambities naar hoger niveau brengen?



Ontwerpsessies



Infoavond oktober 2019



Kick-off november 2019



Presentatie stedenbouwkundige opzet



Excursies 



Borrels en moestuindagen



Waar we voor staan
meer&deel kernwaarden



Balans tussen verbinding en autonomie

samen zijn

je eigen ding doen

ongedwongen

spontaan

open houding



Kracht van ons collectief

1 + 1 = 3

delen op div. niveaus

voorzieningen

ruimtes

betaalbaar



Ruimte voor het onbestemde

niet `af'

groeiende omgeving

levend

rafelig

opbloeien



Verantwoord en natuurlijk wonen

gezond en groen

natuurlijk materiaal

energie

water

biodiversiteit



Hoe we samenwerken
vereniging van bewoners



vereniging

ontwerpteam

overige
adviseurs

Trudo

CPO begeleider

Vereniging



bestuur

vereniging
bouw & ontwerp

energie communicatie

groen & tuin

mobiliteitdelen

....

....

Commissies

ALV’s



Maandelijkse ALV



1. Introductie meer&deel
2. Stedenbouw & architectuur
3. CPO: hoe werkt dat?
4. Uitleg vervolg
5. Vragentafels

Titel van de pagina

WAAR ZOU JIJ HET LIEFSTE WONEN?



WAAR ZOU JIJ HET LIEFSTE WONEN?



1. Introductie meer&deel
2. Stedenbouw & architectuur
3. CPO: hoe werkt dat?
4. Uitleg vervolg
5. Vragentafels

Titel van de pagina

WAAR ZOU JIJ HET LIEFSTE WONEN?



Praktisch: hoe werkt dat dan?

Huishoudelijk reglement 
Ieder lid in minimaal 1 commissie

Algemene Leden Vergadering    1x per maand (+ extra als nodig) 
Themaklets-avond          1x per maand
Commissie-meeting         gemiddeld 2x per maand 

Gebruik van Google Drive, Slack en Zoom

Tijdsbesteding: gemiddeld 6 uur per week



Vredeoord
Charlotte Verschoor - ontwikkelaar woonmilieus Trudo
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Het proces en de begeleiding
De Loods
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Inhoud
• 01 | Even voorstellen
• 02 | Onze visie
• 03 | Proces
• 04 | Inschrijfprocedure
• 05 | Vervolg
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CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap:
Met elkaar je eigen betaalbare woning ontwikkelen.

- Goede 
prijskwaliteitverhouding

- Een woning op maat
- Sociale betrokkenheid

- Leuk en leerzaam

- Veel geduld
- Collectief gaat boven 

individu
- Groter (financieel) risico
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Onze rol
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Proces
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Proces m&d
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Processchema loting toevoegen
Inschrijving 
• De inschrijving wordt gedurende 6 dagen geopend via 

www.meerendeel.nl

• Na aanmelding ontvang je de inschrijfformulieren via Iedereen 
kan bouwen.

• De inschrijfformulieren dien je uiterlijk 9 juni te retourneren 
om mee te kunnen doen aan de loting. 

• Op 28 juni wordt er, indien nodig, per type woning een loting 
georganiseerd. De uitslag hiervan volgt op 1 juli.

• Word je ingeloot, dan betaal je het inschrijfgeld (€ 6000,-)  en 
ga je deelnemen aan het collectieve ontwerptraject samen 
met het ontwerpteam. 

• Word je uitgeloot, dan plaatsen we je op de reservelijst voor 
het geval er kandidaten uitvallen. 
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Inschrijving 
• De inschrijfformulieren (welke je op 27 mei ontvangt) bestaan uit:

• Motivatie; de vorm van de motivatie staat vrij, maar is bij voorkeur een filmpje. Verdere instructies volgen bij 
verzending van de inschrijfformulieren.

• De vragenlijst; een inventarisatie van jullie NAW gegevens en een aantal woonwensen, waaronder het gewenste 
woningtype.

• De intentieovereenkomst; hiermee geven jullie het ontwerpteam en ons de opdracht om te onderzoeken of 
ontwikkeling van een project, en specifiek jullie deelname daaraan met jullie eisen, wensen en mogelijkheden, kans 
van slagen heeft en dat als dat zo is jullie serieus de intentie hebben om aan dit project deel te nemen. 

• Een financiële verklaring; deze financiële verklaring dient door een financieel adviseur mede te worden 
ondertekend. Hij of zij verklaart hiermee dat het door jullie ingevulde budget ook daadwerkelijk gefinancierd kan 
worden.

• Toestemmingsformulier gebruik persoonsgegevens; in het kader van de AVG vragen wij jullie toestemming voor het 
gebruik van jullie persoonsgegevens t.b.v. projectdoeleinden. 

• Het inschrijfgeld (bij inloten) bedraagt: € 6000,- incl. btw. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen volgt een 
nieuwe inleg in september, oktober of november.
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Planning   

• Kenbaar maken dat je wilt inschrijven: 20 t/m 26 mei
• Verzenden inschrijfformulieren vanuit IKB: 27 mei
• Retourneren inschrijfformulieren en motivatie: 27 mei t/m 9 juni
• Eventuele loting: 28 juni
• Besluit ALV over toetreding nieuwe leden: 30 juni
• Uitslag loting: 1 juli
• Betaling inschrijfgeld (eerste inleg à € 6000,-): 1e week juli
• Kick-off met nieuwe buren: 11 juli



Het schetsontwerp
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Het schetsontwerp
Ontwerpteam

Philippe BeerdTomNiels Raoul

Werkstatt Tom van Tuijn 
Stedenbouw

Atelier to the Bone



Werkboek

CPO meer&deel Vredeoord
update schetsontwerp - april 2020



A

C

B

D
We zijn in volle overtuiging 
een prettige en harmonieu-
ze plek aan het bouwen met 
‘natuurlijke rijkdom’. Een plek 
waar woongeluk ontstaat uit 
een gezond, actief, vrij en so-
ciaal 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 waar-
op we wonen voelen we ons 
immers betrokken bij elkaar 
en bij onze leefomgeving. 

We zoeken verbinding tussen 
ons als bewoners, onze wo-
ning, het collectief en de wijk 
daaromheen. We kijken naar 
elkaar om en zetten gezamen-
lijk de schouders eronder als 
dat nodig is.

Het gebruik van natuurlijke/
biobased (circulaire) materi-
alen, bovengemiddelde ener-
gieprestaties, 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’. Voel-
baar en zichtbaar voor ons-
zelf 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 wonin-
gen. En vooral niet te netjes 
en gecultiveerd maar juist 
natuurlijk en ruig! 

Vanuit onze woningen wande-
len we op onze blote voeten 
zo het bloemrijke gras op. 
Naar een van de rustige plek-
ken waar je, naast ons drukke 
bestaan, even op jezelf kan 
zijn. 

Verantwoord en natuurlijk wonen

Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven

Deel 4 Naar dromen voor de 
toekomst

473 kernwaarden
Verantwoord en 
natuurlijk wonen

De kracht van 
ons collectief

Ruimte voor het 
onbestemde

Gezonde balans tussen 
autonomie en verbinding

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 sleu-
tel klaar is. We bouwen aan 
een omgeving met bezieling, 
betrokkenheid, adaptiviteit en 
goede energie. 

Bij voorkeur groeit onze leef-
omgeving op een organische 
manier en met een open eind. 
Constant wordt er toege-
voegd, weggehaald of aan-
gepast. Tijdelijke elementen, 
aanpasbare gebouwen, bijdra-
gen 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 ge-
nieten we van, want imperfec-
tie 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 be-
ter, mooier en betekenisvoller. 

Ruimte voor onbestemde

Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven

Deel 4 Naar dromen voor de 
toekomst

463 kernwaarden

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 giganti-
sche tuin) of omdat we betaal-
baarder kunnen leven (bijvoor-
beeld door samen een auto te 
delen) dan doen we dat! 

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

De kracht van ons collectief

Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven

Deel 4 Naar dromen voor de 
toekomst

subdeel 45

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 keukenta-
fel 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 moe-
ten 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 rusti-
ge zondagochtend. 

Onze plek heeft laagdrem-
pelige 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. 

Om dit te kunnen bewerkstel-
ligen 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 woonomge-
ving die puur en eerlijk is. Op 
deze manier is samenzijn een 
vorm van plezier maken. 

Een gezonde balans tussen autonomie en verbinding

Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven

Deel 4 Naar dromen voor de 
toekomst

443 kernwaarden

COLLECTIEF GEDRAGEN WAARDEN 

ALS STARTPUNT
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en initiatief. Hierdoor ziet het 
er wel wat imperfect uit, een 
beetje rafelig. En juist hier ge-
nieten we van, want imperfec-
tie stimuleert de creativiteit 
en geeft vrijheid. 

Feitelijk zijn we ‘curator’ van 
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waarvan de mogelijkheden zo 
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Op specifieke onderdelen 
kiezen we bewust voor de 
kracht van ons collectief. Als 
we met vereende krachten 
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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 keukenta-
fel 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 moe-
ten 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 rusti-
ge zondagochtend. 

Onze plek heeft laagdrem-
pelige 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. 

Om dit te kunnen bewerkstel-
ligen 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 woonomge-
ving die puur en eerlijk is. Op 
deze manier is samenzijn een 
vorm van plezier maken. 

Een gezonde balans tussen autonomie en verbinding
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ZACHTE WAARDEN WORDEN 

MEETBARE BOUWSTENEN



Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven Deel 4 Naar dromen voor de toekomst Bouwstenen

We zijn ons bewust van het effect van overgangen 
tussen ons eigen individuele domein, de collectieve 
tuin en de rest van de wijk. We kiezen in plaats van 
een paar harde overgangen voor meerdere zachte. 
Een harde overgang als een vlakke gevel maakt 
juist plaats voor bijvoorbeeld een veranda, loggia, 
serre of wintertuin. De rand van de Scherf heeft 
een zachte grens in de vorm van een groene zoom 
waar we met het soort bestrating en de vorm van de 
doorgang op voortborduren. De grens tussen binnen 
en buiten de woning en binnen en buiten de Scherf 
verloopt in ruimtelijke stappen. Abstracte elementen 
kunnen ook ingezet worden. Dit geeft ons plan een 
landschappelijke en vriendelijke uitstraling, maakt 
de ervaring van een grote tuin beter en het creëert 
tegelijkertijd niches en onbestemde ruimtes die juist 
als een uitbreiding van je woning voelen. We proberen 
de standaard schuttingen of hekwerken te vermijden. 
Groen speelt daarentegen een belangrijke rol in het 
maken van deze overgangen. 

A3 - Van een paar harde 
overgangen naar vele zachte 

nis strategisch
geplaatste boom

bovenrooster
begroeid 

conventionele woning

wonen in een
gedeelde tuin

dock overstek haag veranda lage begroeiing

A Een gezonde balans tussen autonomie en verbinding 

BOUWSTEEN
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De Scherf kent geen individuele tuinen. Naast de 
collectieve tuin heeft iedere woning een buitenruimte 
in de vorm van bijvoorbeeld een terras, veranda, dock 
etc. 

Voor een prettige balans tussen ‘op jezelf kunnen 
zijn’ en samen met de groep heeft elke woning heeft 
een tweeledige orientatie. Enerzijds bijvoorbeeld een 
nisje, hoekje, dakterras waar je meer privacy hebt en 
anderzijds een zijde waar je woning een verbinding 
aangaat met een collectieve buitenplek, ofwel van het 
cluster woningen ofwel collectief voor de hele Scherf.

Gedeelde tuin met terras op hoogteVoor- en achtertuin Boven elkaar met terrassen Gedeelde tuin met eigen veranda

A4 - Een collectieve tuin, een eigen 
buitenruimte, maar geen afbakening

tweeledige orientatie

A Een gezonde balans tussen autonomie en verbinding 
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Door de kracht van het collectief te benutten kan grote 
winst behaald worden, zowel financieel als ruimtelijk 
en sociaal. Hoe kunnen we (samen) slim en efficiënt 
bouwen en leven en hierdoor kosten besparen? 
Op verschillende schaalniveau’s organiseren we 
woonvoorzieningen. Een grote deeltuin is misschien 
wel de belangrijkste (en makkelijkste) winst van deze 
manier van denken. 

Een specifiek onderdeel is het bouwen aan een 
gezamenlijke mentaliteit om het gebruik van de auto 
te minimaliseren. Hoe meer dit lukt, hoe beter voor het 
milieu en des te beter voor de kwaliteit van ons plan 
omdat we minder ruimte hoeven te reserveren voor 
parkeerplaatsen. Hiervoor gaan we gebruik maken van 
een aantal deelauto’s. 

We reserveren een bedrag binnen de koopsom van 
iedere woning voor het realiseren van gedeelde 
voorzieningen, zoals de inrichting van de tuin, het 
bouwen van een klushok of die extra logeerkamer voor 
bezoek.

B2 - Samen super slim wonen   

privé
1 woning

het bouwblok
8-10 woningen

de Scherf
35-40 woningen

de wijk
100-500 woningen

woonkamer

fietsenhok

sanitair

tuin

deelauto’s

bijkeuken/garage

pakkettenkluis

mini-milieustraat

zolder

berging

klusruimte

kas

slaapkamers

hal

logeerkamer

inkoopcoöperatie

afval/recycling

wasmachine

keuken

moestuin

collectieve huiskamer

buurtbatterij

B Kracht van ons collectief

In een eerste opzet is deze verdeling ontstaan, in een totaalpuzzel met clusters en de locatie-indeling. Zie daarvoor ook hoofdstuk 5. 
Dit staat als opzet zeker niet vast, maar beschrijft de essentie van zoeken naar generieke puzzelstukken.
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Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven Deel 4 Naar dromen voor de toekomst Bouwstenen

Onze woningen staan niet rond één grote centrale 
collectieve ruimte. De collectieve ruimte is verdeeld 
over verschillende plekken met een eigen karakter 
en geschikt voor divers gebruik. Zo maken we serene 
plekken, stille hoekjes of juist levendige knooppunten 
waar je de kans op vertraging oploopt door die 
gezellige buren. Dit maakt het mogelijk om op te 
zoeken waar je op dat moment zin in hebt. De plekken 
dragen bij aan een prettige reuring en dagen uit om 
een deel van je leven naar buiten te brengen: spelende 
kinderen, groenten verbouwen in de moestuin, een 
boek lezen in de schaduw van de grote boom of je 
laptop openslaan aan de picknicktafel. 

In de stedenbouwkundige opzet liggen verschillende 
plekken met een eigen karakter (besloten, open, 
collectief, individueel etc.) met daaraan verschillende 
woontypes. We maken in ieder geval een levendig 
knooppunt tussen de gebouwen, een open XL-tuin en 
een paar prettige kleine plekken. 

C2 - Diversiteit van plekken
in de buitenruimte

C Ruimte voor het onbestemde

van een plek waar alles moet 
gebeuren...

naar meerdere plekken
met verschillende sferen en

 functionaliteiten



BOUWSTEEN

Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven Deel 4 Naar dromen voor de toekomst Bouwstenen

We zijn ons bewust van de enorme impact van 
de bouw op onze natuur, denk aan de CO2- en 
stikstofproblematiek. Bij bouwen in binnenstedelijke 
gebieden is de impact op onze directe leefomgeving; 
fijnstof, bouwtransport, lawaai, nog voelbaarder. 
Bouwen met bio-based materialen kan deze impact 
significant verminderen. We streven ernaar CO2-
neutraal of zelfs CO2-positief bouwen. Deze 
ambitie gaan we de komende maanden toetsen en 
aanscherpen.

Daarnaast willen we wonen in écht gezonde gebouwen. 
De keuze van materialen is hierbij cruciaal. We 
gaan uit van low-tech woningen met een focus op 
materiaaltechniek. Installatietechniek wordt enkel 
aanvullend ingezet waar nodig. Bouwen met natuurlijke 
materialen zorgt voor een comfortabel en gezond 
binnenklimaat.

Het plan moet deze keuzes tastbaar maken en 
zichtbaar uitstralen. Het plan oogt natuurlijk en 
laat zien dat we verantwoord bouwen. De gebruikte 
materialen blijven puur en zichtbaar. Een beeld 
waarmee we anderen willen inspireren. Wij laten 
natuurlijk en bewust bouwen samenvloeien met het 
maken van moderne architectuur. 

D5 - Verantwoord bouwen 
met gezonde materialen 

D Verantwoord en natuurlijk wonen





HOOFDONDERDEEL: HET CLUSTER

GRONDGEBONDEN WONINGEN

GEDEELD + FIETSENSTALLING

APPARTEMENTEN
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Omdat we zoveel als mogelijk de kwaliteiten van 
landschappelijk wonen nastreven verdichten we 
op specifieke plekken het plan om juiste op andere 
plekken meer openheid te creëren. 

Dat kan betekenen dat we soms dichtbij elkaar 
wonen, vervlochten of bijvoorbeeld gestapeld. In 
ieder geval clusteren we woningen vanwege efficiënt 
ruimtegebruik, betaalbaarheid en energiebesparing. 
Uiteraard met voldoende privacy, daarbij hoort 
mogelijk een buitenruimte op hoogte. 

B4 - We verdichten en maken
daarmee openheid 

B Kracht van ons collectief

RUIMTES VLOEIEN INFORMEEL 
IN ELKAAR OVER 

DIVERSITEIT VAN PLEKKEN 
EN BUITENRUIMTE 

CREËREN VAN 
PLEKKEN

SCHETSONTWERP

> plaatsing van bouwblokken in het landschap



Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven Deel 4 Naar dromen voor de toekomst Bouwstenen

Onze woningen staan niet rond één grote centrale 
collectieve ruimte. De collectieve ruimte is verdeeld 
over verschillende plekken met een eigen karakter 
en geschikt voor divers gebruik. Zo maken we serene 
plekken, stille hoekjes of juist levendige knooppunten 
waar je de kans op vertraging oploopt door die 
gezellige buren. Dit maakt het mogelijk om op te 
zoeken waar je op dat moment zin in hebt. De plekken 
dragen bij aan een prettige reuring en dagen uit om 
een deel van je leven naar buiten te brengen: spelende 
kinderen, groenten verbouwen in de moestuin, een 
boek lezen in de schaduw van de grote boom of je 
laptop openslaan aan de picknicktafel. 

In de stedenbouwkundige opzet liggen verschillende 
plekken met een eigen karakter (besloten, open, 
collectief, individueel etc.) met daaraan verschillende 
woontypes. We maken in ieder geval een levendig 
knooppunt tussen de gebouwen, een open XL-tuin en 
een paar prettige kleine plekken. 

C2 - Diversiteit van plekken
in de buitenruimte

C Ruimte voor het onbestemde

van een plek waar alles moet 
gebeuren...

naar meerdere plekken
met verschillende sferen en

 functionaliteiten

de avond-tuin?

de meeste ruimte en de 
hele dag zon!

een beschermd ‘hof’

een actieve plek?

IN PLAATS VAN 1 GROTE RUIMTE >
 4 RUIMTES MET EIGEN KWALITEIT

HET LANDSCHAP ‘BOTST’ 
TEGEN DE GEVEL AAN

SCHETSONTWERP

> plaatsing van bouwblokken in het landschap



HAAK CREËERT EEN SCHARNIER VOOR ONT-
SLUITING, VOORZIENINGEN EN ONTMOETEN

SCHARNIER ALS ‘OVERDEKTE 
BUITENRUIMTE’ 

ONDERZOEK: FLEXIBELE 
AFSLUITBAARHEID SCHARNIER

LICHT, LUCHT EN RUIMTE: DOORZICHT NAAR 
DE BINNENWERELD (WEL AF TE SLUITEN)

SCHETSONTWERP

> 5 bouwblokken, 5 collectieve scharnieren,
   met ontsluiting en voorzieningen



SCHETSONTWERP

> de oriëntatie van de woningen en samenhang met privacy

OP DE VERANDA’S HEB JE 
ZO MIN MOGELIJK DIRECT 
ZICHT OP ELKAAR

Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven Deel 4 KernwaardenNaar dromen voor de toekomst

Wanneer je als individuen bij elkaar komt, is er altijd een 
bepaalde balans nodig tussen autonomie en verbinding. We 
willen graag een woonomgeving waarin we samen kunnen 
zijn en waar genoeg ruimte is om je eigen ding te doen. 
We weten wat we aan elkaar hebben, we delen dingen met 
elkaar, maar hoeven niet altijd samen te zijn. We maken 
verwachtingen 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 zit 
je, zonder het uit te moeten leggen, stil naast elkaar aan het 
ontbijt. Onze plek is net zo zeer geschikt voor de prettige 
chaotische ochtenddynamiek van een grote familie als voor 
een rustige zondagochtend. 

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

Om dit te kunnen bewerkstelligen is een open houding naar 
elkaar essentieel. Mensen moeten in onze groep de vrijheid 
en veiligheid voelen om dingen aan te kunnen kaarten en om 
zichzelf te kunnen zijn. Bij die sociale ambitie hoort een pure 
en eerlijke woonomgeving. Op deze manier is samenzijn een 
vorm van plezier maken.

A | Een gezonde balans tussen 
autonomie en verbinding 

KERNWAARDE



WONINGEN

> oriëntatie als startpunt



WONINGEN

> grondgebonden



WONINGEN

> appartementen











WONINGTYPEN Werkboek meer&deel
Vredeoord Eindhoven Deel 4 Naar dromen voor de toekomst Bouwstenen

We wonen op de Scherf met verschillende mensen, met 
verschillende leefstijlen en leeftijden in verschillende 
woningen. Dit betekent dus zowel grotere als kleinere 
woningen. De mix verrijkt de plek. Omwille van de 
betaalbaarheid ontwerpen we niet voor iedereen 
een compleet eigen woning maar werken we met 
woningtypes in vier verschillende formaten.

De verschillende woningtypes zijn niet geclusterd per 
type maar gemixt door het plan aanwezig, om ook te 
zorgen voor diversiteit tussen de bewoners van een 
enkel bouwblok.

Deze typestrategie houden we zo lang mogelijk aan. 
Hoe beter het ons lukt om individuele woonwensen 
te vertalen naar generieke woningen met veel 
overeenkomende aspecten (denk aan constructie, 
beukmaat, indeling, leidingwerk, gevelverdeling etc.), 
hoe aannemelijker het is dat we het plan betaalbaar 
kunnen houden. Uitgangspunt hierin is dat we starten 
met 4 typen en stap voor stap toetsen of deze voldoen 
en waar aanpassing nodig is. Dit is een collectief 
proces.

B1 - Verschillende mensen + betaalbaarheid 
= bouwen met een paar woningtypes

Type A Type B Type C Type D

50-60 m2
bvo

1 laag
gestapeld

80-90 m2
bvo

1 laag
grondgebonden

110-120 m2
bvo

2 lagen
grondgebonden

140-150 m2
bvo

3 lagen
grondgebonden

B Kracht van ons collectief

In een eerste opzet is deze verdeling ontstaan, in een totaalpuzzel met clusters en de locatie-indeling. Zie daarvoor ook hoofdstuk 5. 
Dit staat als opzet zeker niet vast, maar beschrijft de essentie van zoeken naar generieke puzzelstukken.



WONINGTYPEN

> totaal

      BVO (m2)    GO (m2)    Aantal

Type B GGB  

Type C GGB

Type D GGB  

Type A APP  

Type A APP + kap

Type B APP  

Type B APP + kap

Type C APP

Type D APP

Type D APP + kap  

Totaal    

109

126

147

61

61

87

87

113

148

148

85

99

117

53

53

76

76

97

129

129

10

5

3

4

3

5

4

3

1

1
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WONINGTYPEN

> cluster 3: + kelder, lift, 4e laag

39

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.

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

B | Kracht van ons collectief

KERNWAARDE



WONINGTYPEN

> levensloopbestendige woningen
      BVO (m2)    GO (m2)    Aantal

Type A APP  

Type B APP  

Type C APP  

Type D APP

Totaal

61

87

113

148

53

76

97

129

1 à 2

1 à 2

3

1 à 2

7 à 8



De woningtypen
+ streefprijzen



TYPE A APPARTEMENT

Aantal woningen in plan: 5
Levensloopbestendig: 2

Bruto vloeroppervlak (BVO): 61 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 53 m2

TYPE A APPARTEMENT + KAP

Aantal woningen in plan: 4
Levensloopbestendig: 1

Bruto vloeroppervlak (BVO): 61 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 53 m2

WONINGTYPEN

Bruto vloeroppervlak (BVO): 61 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 53 m2

Verwachte prijs: € 245.000 - € 265.000

Bruto vloeroppervlak (BVO): 61 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 53 m2

Verwachte prijs: € 260.000 - € 280.000

TYPE A APPARTEMENT

Aantal in plan: max. 4
Aantal beschikbaar: max. 4

TYPE A APPARTEMENT + KAP

Aantal in plan: max. 3
Aantal beschikbaar: max. 3



TYPE B APPARTEMENT

Aantal woningen in plan: 6
Levensloopbestendig: 2

Bruto vloeroppervlak (BVO): 87 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 76 m2

TYPE B APPARTEMENT + KAP

Aantal woningen in plan: 5
Levensloopbestendig: 1

Bruto vloeroppervlak (BVO): 87 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 76 m2

WONINGTYPEN

Bruto vloeroppervlak (BVO): 87 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 76 m2

Verwachte prijs: € 305.000 - € 330.000

Bruto vloeroppervlak (BVO): 87 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 76 m2

Verwachte prijs: € 320.000 - € 345.000

TYPE B APPARTEMENT

Aantal in plan: max. 5
Aantal beschikbaar: max. 4

TYPE B APPARTEMENT + KAP

Aantal in plan: max. 4
Aantal beschikbaar: max. 4



TYPE C APPARTEMENT

Aantal woningen in plan: 3
Levensloopbestendig: 3

Bruto vloeroppervlak (BVO): 113 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 97 m2

WONINGTYPEN

Bruto vloeroppervlak (BVO): 113 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 97 m2

Verwachte prijs: € 360.000 - € 395.000

TYPE C APPARTEMENT

Aantal in plan: 3
Aantal beschikbaar: 0 (wachtlijst)



TYPE D APPARTEMENT

Aantal woningen in plan: 0, mogelijk: 5
Levensloopbestendig: 0, mogelijk: 2

Bruto vloeroppervlak (BVO): 148 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 129 m2

TYPE D APPARTEMENT + KAP

Aantal woningen in plan: 0, mogelijk: 4
Levensloopbestendig: 0, mogelijk: 1

Bruto vloeroppervlak (BVO): 148 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 129 m2

WONINGTYPEN

Bruto vloeroppervlak (BVO): 148 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 129 m2

Verwachte prijs: € 440.000 - € 475.000

Bruto vloeroppervlak (BVO): 148 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 129 m2

Verwachte prijs: € 460.000 - € 495.000

TYPE D APPARTEMENT

Aantal in plan: max. 1
Aantal beschikbaar: max. 1

TYPE D APPARTEMENT + KAP

Aantal in plan: max. 1
Aantal beschikbaar: 0 (wachtlijst)



TYPE B GRONDGEBONDEN

Aantal woningen in plan: 
Levensloopbestendig: 

Bruto vloeroppervlak (BVO): n.t.b. m2

Gebruiksoppervlak (GO): n.t.b. m2

TYPE C GRONDGEBONDEN

Aantal woningen in plan: 
Levensloopbestendig: 

Bruto vloeroppervlak (BVO): 131 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 100 m2

WONINGTYPEN

Bruto vloeroppervlak (BVO): 109 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 85 m2

Verwachte prijs basiswoning: € 300.000 - € 330.000

Verwachte prijs plus-variant: € 345.000 - € 365.000
(volwaardige 2e verdieping)

Bruto vloeroppervlak (BVO): 126 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 99 m2

Verwachte prijs basiswoning: € 345.000 - € 365.000

Verwachte prijs plus-variant: € 415.000 - € 445.000
(volwaardige 2e verdieping + hoekwoning)

TYPE B GRONDGEBONDEN

Aantal in plan: max. 10
Aantal beschikbaar: max. 4

TYPE C GRONDGEBONDEN

Aantal in plan: max. 5
Aantal beschikbaar: max. 1



TYPE D GRONDGEBONDEN

Aantal woningen in plan: 
Levensloopbestendig: 

Bruto vloeroppervlak (BVO): 166 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 123 m2

WONINGTYPEN

Bruto vloeroppervlak (BVO): 147 m2

Gebruiksoppervlak (GO): 117 m2

Verwachte prijs basiswoning: € 400.000 - € 430.000

Verwachte prijs plus-variant: € 465.000 - € 495.000
(volwaardige 2e verdieping + hoekwoning)

TYPE D GRONDGEBONDEN

Aantal in plan: max. 3
Aantal beschikbaar: max. 3



Wat gaan we delen?
Commissie delen







EERSTE INVENTARISATIE



ENQUETES, ENQUETES, ENQUETES, .....



KLETSAVONDEN EN WORKSHOPS
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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.

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

B | Kracht van ons collectief

KERNWAARDE

DELEN

> gedeelde functies op 3 niveaus
  > met de hele scherf

GOEDE MOGELIJKHEID: 
LOGEERRUIMTEN

GOEDE MOGELIJKHEID: 
ONTMOETINGSRUIMTE

GOEDE MOGELIJKHEID:
KLUSRUIMTE (KELDER)
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Door de kracht van het collectief te benutten kan grote 
winst behaald worden, zowel financieel als ruimtelijk 
en sociaal. Hoe kunnen we (samen) slim en efficiënt 
bouwen en leven en hierdoor kosten besparen? 
Op verschillende schaalniveau’s organiseren we 
woonvoorzieningen. Een grote deeltuin is misschien 
wel de belangrijkste (en makkelijkste) winst van deze 
manier van denken. 

Een specifiek onderdeel is het bouwen aan een 
gezamenlijke mentaliteit om het gebruik van de auto 
te minimaliseren. Hoe meer dit lukt, hoe beter voor het 
milieu en des te beter voor de kwaliteit van ons plan 
omdat we minder ruimte hoeven te reserveren voor 
parkeerplaatsen. Hiervoor gaan we gebruik maken van 
een aantal deelauto’s. 

We reserveren een bedrag binnen de koopsom van 
iedere woning voor het realiseren van gedeelde 
voorzieningen, zoals de inrichting van de tuin, het 
bouwen van een klushok of die extra logeerkamer voor 
bezoek.

B2 - Samen super slim wonen   

privé
1 woning

het bouwblok
8-10 woningen

de Scherf
35-40 woningen

de wijk
100-500 woningen

woonkamer

fietsenhok

sanitair

tuin

deelauto’s

bijkeuken/garage

pakkettenkluis

mini-milieustraat

zolder

berging

klusruimte

kas

slaapkamers

hal

logeerkamer

inkoopcoöperatie

afval/recycling

wasmachine

keuken

moestuin

collectieve huiskamer

buurtbatterij

B Kracht van ons collectief

In een eerste opzet is deze verdeling ontstaan, in een totaalpuzzel met clusters en de locatie-indeling. Zie daarvoor ook hoofdstuk 5. 
Dit staat als opzet zeker niet vast, maar beschrijft de essentie van zoeken naar generieke puzzelstukken.

DELEN

> gedeelde functies op 3 niveaus
  > met de hele scherf

  > met het cluster
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Door de kracht van het collectief te benutten kan grote 
winst behaald worden, zowel financieel als ruimtelijk 
en sociaal. Hoe kunnen we (samen) slim en efficiënt 
bouwen en leven en hierdoor kosten besparen? 
Op verschillende schaalniveau’s organiseren we 
woonvoorzieningen. Een grote deeltuin is misschien 
wel de belangrijkste (en makkelijkste) winst van deze 
manier van denken. 

Een specifiek onderdeel is het bouwen aan een 
gezamenlijke mentaliteit om het gebruik van de auto 
te minimaliseren. Hoe meer dit lukt, hoe beter voor het 
milieu en des te beter voor de kwaliteit van ons plan 
omdat we minder ruimte hoeven te reserveren voor 
parkeerplaatsen. Hiervoor gaan we gebruik maken van 
een aantal deelauto’s. 

We reserveren een bedrag binnen de koopsom van 
iedere woning voor het realiseren van gedeelde 
voorzieningen, zoals de inrichting van de tuin, het 
bouwen van een klushok of die extra logeerkamer voor 
bezoek.

B2 - Samen super slim wonen   

privé
1 woning

het bouwblok
8-10 woningen

de Scherf
35-40 woningen

de wijk
100-500 woningen

woonkamer

fietsenhok

sanitair

tuin

deelauto’s

bijkeuken/garage

pakkettenkluis

mini-milieustraat

zolder

berging

klusruimte

kas

slaapkamers

hal

logeerkamer

inkoopcoöperatie

afval/recycling

wasmachine

keuken

moestuin

collectieve huiskamer

buurtbatterij

B Kracht van ons collectief

In een eerste opzet is deze verdeling ontstaan, in een totaalpuzzel met clusters en de locatie-indeling. Zie daarvoor ook hoofdstuk 5. 
Dit staat als opzet zeker niet vast, maar beschrijft de essentie van zoeken naar generieke puzzelstukken.

DELEN

> gedeelde functies op 3 niveaus
  > met de hele scherf

  > met het cluster

  > met je directe buren



GEZAMENLIJKE TUIN



GEZAMENLIJKE TUIN



GEZAMENLIJKE MOESTUIN



PARKEREN



PARKEREN

Ambitie: geen P op eigen terrein

Totaal aantal parkeerplaatsen beschikbaar:
11 P voor bezoekers
10 P voor bewoners
8 P voor deelauto’s

Dit wordt nog beoordeeld door de gemeente.

Rand rond De Scherf: openbaar parkeren

Kavelgrens
De Scherf



PARKEREN

Gedeelde verantwoordelijkheid voor alle 
autobezitters, om samen de parkeerdruk laag 
te houden, en de tuin vrij te houden.

We willen een mobiliteitscoöperatie 
oprichten voor meer&deel, zodat we zelf de 
regie hebben over 3-6 deelauto’s en prijzen.

Kavelgrens
De Scherf

Rand rond De Scherf: openbaar parkeren



WE DELEN GEZELLIGHEID (ONLINE) MAAR OOK.... ZORGEN



Pauze
Themasessies 21:15-21:45

Financieel

Delen

CPO

Ontwerp

Ervaringen



Korte terugblik
Themasessies

Financieel

Delen

CPO

Ontwerp

Ervaringen



Vervolgprocedure
Samenvatting proces en loting



NIEUWE BUREN PROCES

incl. nieuwe 
huishoudenshuidige 

huishoudens

19 mei: INFOAVOND

MEI JUNI JULI

20 mei 20:00: 
OPENING 
INSCHRIJVING
- per mail ontvangt 
ieder een link naar het 
inschrijfformulier 

9 juni: DEADLINE VOOR 
MOTIVATIE EN ALLE 
BENODIGDE PAPIEREN
- vragenlijst gegevens 
(incl. eerste en evt. tweede keuze woningtype)
- financiele verklaring
- intentieovereenkomst
- motivatie voor deelname

28 juni: LOTING
- per type woning 
indien nodig

11 juli: KICKOFF 
MET NIEUWE 
BUREN
- loting volgorde
- verdelen onder 
commissies

1 juli: BERICHT
NAAR ALLE
KANDIDATEN

26 mei: SLUITING INSCHRIJVING
- ingeschrevenen ontvangen 
benodigde formulieren van De Loods

Motivatie: op basis van een motivatie 
bepaalt de vereniging of een 
inschrijving past binnen het plan. 
Een toelichting op de gewenste vorm 
en inhoud van deze motivatie ontvangt 
ieder huishouden na sluiting van de 
inschrijving.

Loting: vindt alleen plaats indien nodig 
per type woning en onder alle eerste 
keuzes van kandidaten. 

Indien uitgeloot zijn er twee opties:
1) kandidaat komt op de reservelijst 
voor het type van eerste keuze
2) kandidaat loot mee met tweede 
keuze indien beschikbaarheid van dat 
type het toelaat

NIEUWE BUREN PROCES

incl. nieuwe 
huishoudenshuidige 

huishoudens

19 mei: INFOAVOND

MEI JUNI JULI

20 mei 20:00: 
OPENING 
INSCHRIJVING
- per mail ontvangt 
ieder een link naar het 
inschrijfformulier 

9 juni: DEADLINE VOOR 
MOTIVATIE EN ALLE 
BENODIGDE PAPIEREN
- vragenlijst gegevens 
(incl. eerste en evt. tweede keuze woningtype)
- financiele verklaring
- intentieovereenkomst
- motivatie voor deelname

28 juni: LOTING
- per type woning 
indien nodig

11 juli: KICKOFF 
MET NIEUWE 
BUREN
- loting volgorde
- verdelen onder 
commissies

1 juli: BERICHT
NAAR ALLE
KANDIDATEN

26 mei: SLUITING INSCHRIJVING
- ingeschrevenen ontvangen 
benodigde formulieren van De Loods

Motivatie: op basis van een motivatie 
bepaalt de vereniging of een 
inschrijving past binnen het plan. 
Een toelichting op de gewenste vorm 
en inhoud van deze motivatie ontvangt 
ieder huishouden na sluiting van de 
inschrijving.

Loting: vindt alleen plaats indien nodig 
per type woning en onder alle eerste 
keuzes van kandidaten. 

Indien uitgeloot zijn er twee opties:
1) kandidaat komt op de reservelijst 
voor het type van eerste keuze
2) kandidaat loot mee met tweede 
keuze indien beschikbaarheid van dat 
type het toelaat

NIEUWE BUREN PROCES



Mail ze naar communicatie@meerendeel.nl

Disclaimer: omdat we dit vooral naast ons werk doen, en omdat sommige vragen 
naar specifieke commissies of personen gestuurd worden, kan het zijn dat een 
reactie niet dezelfde dag komt.

Deze presentatie staat vanaf 20 mei ook bij downloads op de website 
meerendeel.nl.

Morgen nog vragen?



Haak je aan?




