
Smart Small Living



Wie zijn wij?
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Wij staan voor de vrijheid om je 
eigen woonwens te realiseren. 

Op verschillende plekken in 
Nederland creëren wij ism
bewoners woonlocaties. Hier laten 
we zien hoe innovatieve, 
duurzame woonvormen in de 
praktijk tot stand komen. 

Huizen:
* duurzame woonvormen die 
compact, flexibel, kant en klaar of 
modulair zijn. 
* gebouwd met natuurlijke 
bouwstoffen of gebruik te maken 
van bestaande materialen.
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Samenleven: 
met ruimte voor solidariteit en waar 
saamhorigheid organisch ontstaat.



Buurtschap te Veld zal bestaan uit 670 
woningen, die in kleine groepjes verspreid 
in zogenaamde ‘kamers’ in het landschap 
staan. De bedoeling is dat de woningen 
betaalbaar, duurzaam en innovatief zijn. 
Het project is een initiatief van Gemeente 
Eindhoven.
Minitopia realiseert hier 
honderd woningen die met aandacht 
voor mens en natuur door de bewoners 
zelf worden bedacht, ontworpen en/of 
gebouwd: De eigen bouwers!

Het project is voor 30 jaar
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De partijen bij Buurtschap te Veld:
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ONZE ROL
• Plan en concept ontwikkeling gebied 

van de eigen bouwers
• Werving van bewoners
• Selectie bewoners samen met de 

gemeente en stedebouwkundige
• Vergunning traject begeleiden
• Bouwvergaderingen organiseren
• Coördinatie bouw en woonrijp 

maken van deel bouwveld
• Contract partner gemeente en 

bewoners
• Beheer ism de bewoners voor 30 

jaar
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1) ECOLOGIE EN 
WATERHUISHOUDING

De ecologie en waterhuishouding zijn 
twee belangrijke pijlers van het plan. 
De woningen en plannen dienen 
respect te hebben voor deze 
natuurlijke context, en als ze deze 
onderdelen versterken is dat 
natuurlijk helemaal mooi! Denk 
hierbij aan toepassing van bepaalde 
materialen, maar ook wil je zelf 
wellicht op een andere manier een 
bijdrage leveren hieraan. Binnenkort 
wordt een rondleiding met de oa
stadsecoloog hiervoor georganiseerd
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KERNWAARDEN:

STIMULEREN VAN: 
• Moestuinen 
• Voedselbos
• Sponstuin
• Imker 
• Planten, bomen
• Kruidenlandschap
• Openbare pluktuin



2) BEVORDEREN SOCIALE KWALITEIT

Naast dat het bouwen en de architectuur van 
het terrein uniek zijn, is het bovenal ook een 
sociaal project. 
Deze locatie heeft een andere dynamiek dan 
een reguliere straat in een woonwijk in 
Eindhoven. Het leven is meer gebaseerd op 
shared-living. De bewoners hebben een 
afzonderlijke woning waar zij zich kunnen 
terugtrekken en die hun privéruimte is, maar 
delen veel ruimte met elkaar. Daarnaast 
dragen zij zorg voor de collectieve ruimtes. 
Het dorp wordt een inclusieve wijk met 
aandacht voor leefbaarheid, zelfredzaamheid 
en toekomstbestendigheid. Verbinding en 
ontmoeting worden extra gestimuleerd in de 
collectieve ruimtes.
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STIMULEREN VAN: 
• Invulling buurthart
• Festival, braderie
• theehuisje
• Groente drive in
• Stamppot dag
• Rondleidingen
• Kunstwerken in het gebied
• Natuurspeeltuin



UITGANGSPUNTEN BOUWVELD

- woningen worden geclusterd in 
landschappelijke kamers 

- Woningen hebben geen kavels, maar 
staan gezamenlijk in een collectieve 
tuin

- Ruimte voor terras en privacy dmv
groen

- (Fiets) bergingen integreren in 
ontwerp

- Geen erfafscheidingen ook niet voor 
huisdieren
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Collectief in landschap

Berging integreren

`Terrassen
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DE EIGENBOUWERS
• Ruimte voor nieuwe 

woonvormen
• Passend binnen de kernwaarden 

van Buurtschap te Veld
• Grote variëteit en diversiteit aan 

woningen en doelgroepen
• Van onderop, door de bewoners 

gemaakt en/of bedacht
• Duurzaam en circulair gebouwd, 

toepassing van bijv. tweedehands 
materialen of units

• Passend binnen aanwezige 
ecosysteem door het gebruik van 
natuurlijke materialen
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Kernwaarden Buurtschap te Veld
- Samenleven in je buurt
- Onconventioneel 
- Natuurlijk wonen in de stad

• Footprint max. 50m2, vloeroppervlakte max 
100m2



UITGANGSPUNTEN:
Binnen Buurtschap te Veld is ruimte voor 
100 eigenzinnige woningen. 

Binnen kaders van Buurtschap wordt veel 
ruimte gegeven aan het zelf vormgeven van 
je woning
• Je kan je woning volledig zelf ontwerpen 

en bouwen. 
• Je kan gebruikmaken van bestaande 

units en deze op locatie of in een hal 
afbouwen 

• of een kant- en klare woning plaatsen, 
zoals een Tiny House.

• We kunnen altijd helpen als je minder 
handig bent om je woondroom te 
realiseren met bijv. een bouwsysteem
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• We vinden ook woningen die 
samen geclusterd worden door te 
schakelen of te stapelen van een 
groep mensen interessant. 
We willen graag stimuleren om te 
gaan  samenwerken met anderen. 
We willen graag efficiënt met de 
ruimte in de kamers omgaan. 



TOETSINGSCRITERIA 
• Duurzame en bijzondere plannen
• Max 50m2 footprint
• Diversiteit doelgroep
• Bijdrage activiteiten en collectieve

waarde
• Tijdelijk of permanent bouwbesluit
• Haalbaarheid zowel financieel als

planning
• Pioniersmentaliteit
• Bijdrage aan het terrein, landschap

en/ of ecologie
• Materiaalgebruik
• Stapelen, vrijstaand of geschakeld
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VOORBEELD INZENDINGEN 1e PITCH
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PLANNING: 
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Pitchen 
juli

Past binnen plan?

Indicatief PLANNING

• Plannen indienen voor 1 juni
• Selectie voor de longlist om te pitchen
• 1 juni deadline inschrijven
• 14 juni bekendmaking longlist 
• 30 juni 1 en 2 juli presentaties van longlist
• 14 juli bekendmaking definitieve bewoners 1e fase 
• 1 september deadline indienen bouwvergunning
• 1 oktober deadline inschrijving 2e fase 
• 1 november / december start bouwfase 1 
• 1 november presentaties longlist 2e fase 
• Medio november: bekendmaking definitieve bewoners 2e fase 
• Januari 2022 indienen bouwvergunning 
• Voorjaar 2022 oplevering fase 1 
• Maart/april 2022 start bouw 2e fase 
• Najaar 2022 oplevering fase 2



STAPPENPLAN 
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Plan indienen, 
tot uiterlijk 1 
juni Pitchen 

juli

Past binnen plan?

Plan uitwerken tot 
vergunningstekening & plek 
bepalen en vastleggen 
Aanvullende stukken:
- Constructie berekeningen
- Bouwbesluit toets

Toetsingscriteria iom 
gemeente

Vergunning indienen, 
procedure doorlopen 

Bouw voorbereiden en bv 
starten in een bouwhal of in 
Q4 op het terrein 



KOSTEN OM REKENING MEE TE HOUDEN
• Huurprijs

De kale huurprijs van de grond is afhankelijk van de grootte 
van je woning. 

- Woningen tot 35 m2 zijn € 300,- per maand. 
- Woningen tot 50 m2 € 350,- per maand
- Woningen tot 100 m2 € 400,- per maand

• Huur grond is exclusief reguliere kosten als water, stroom, 
internet en gemeentelijke belastingen. Deze verrekening 
zal straks verlopen via de bewonersvereniging waarin je 
komt. 

• Voor de vergunning dienen tekeningen en berekeningen 
gemaakt worden (volgens een vast format), hier zijn ook 
kosten aan verbonden. Indien gewenst kunnen wij deze 
voor jullie laten maken.

• Leges kosten die aan de gemeente betaald dienen te 
worden. De kosten zijn afhankelijk van de bouwkosten

• Fundering voor plaatsing huis
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Inschrijven kan via de websites: 
https://buurtschapteveld.nl/minitopia/
en 
https://www.minitopia.eu/buurtschapteveld/


