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Bergeijk ED2020-5364 Tiny Houses. © DCI Media

‘Eindhoven moet collectieve

zelfbouwers en tiny houses meer ruimte

geven in de stad’
EINDHOVEN - Eindhoven moet voor elk woningbouwplan vastleggen hoeveel ruimte daar
gereserveerd moet worden voor collectieve woonvormen, zoals tiny houses, cpo's en
wooncoöperaties. Liefst in een hard percentage, waar ontwikkelaars, corporaties en de
gemeente zich aan moeten houden. 
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Want de behoefte aan een ‘andere’ manier van wonen is groot. Misschien wel 20 tot 25 procent van
de woningzoekenden wil niet gewoon in weer een woning van een projectontwikkelaar wonen. Zij
willen zelf bouwen, met een groep die meer oog heeft voor samen wonen, duurzaamheid en
betaalbaarheid. Gemeenten moeten dat mogelijk maken, onder meer door locaties ter beschikking
te stellen en structureel beleid te maken. Onder deze zelfbouwers is ook een grote groep – vaak
alleenstaande – senioren die graag samen willen leven. 

Manifest moet politiek beïnvloeden

Dat stelt Liezelotte Nagtegaal, initiatiefnemer van het landelijke manifest ‘Passend beleid voor
collectieve en andere woonvormen’. Het stuk is vooral bedoeld om politieke partijen te beïnvloeden.
Zodat ze suggesties meenemen in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2022 en de coalitievorming daarna. 

Het manifest is door ruim 700 collectieven, organisaties en individuen ondertekend. De regio
Eindhoven telt een twintigtal ondertekenaars, zoals werkplaats voor duurzaam bouwen De Omslag,
Tiny House Eindhoven, startersinitiatief Statiegeld voor de Jeugd en de begeleiders van
bouwcollectieven Bouwen in Eigen Beheer (BIEB) en Kilimanjaro Wonen voor Gevorderden. 

Regio wijzigen Eindhoven Helmond Best, Meierijstad en Son Cranendonck, Heeze-Leende

REGIO ABONNEREN LOGINREGIO ALGEMEEN SPORT VIDEO OPINIE FUN

Regio wijzigen

Weer

Zoek op trefwoord, titel of auteur ZOEK

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ed.nl%2Fdossier-deze-verhalen-mag-je-niet-missen%2Feindhoven-moet-collectieve-zelfbouwers-en-tiny-houses-meer-ruimte-geven-in-de-stad%7Ea89595cd%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
http://twitter.com/share?text=%E2%80%98Eindhoven+moet+collectieve+zelfbouwers+en+tiny+houses+meer+ruimte+geven+in+de+stad%E2%80%99&url=https%3A%2F%2Fwww.ed.nl%2Fdossier-deze-verhalen-mag-je-niet-missen%2Feindhoven-moet-collectieve-zelfbouwers-en-tiny-houses-meer-ruimte-geven-in-de-stad%7Ea89595cd%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
whatsapp://send?text=%E2%80%98Eindhoven+moet+collectieve+zelfbouwers+en+tiny+houses+meer+ruimte+geven+in+de+stad%E2%80%99+https%3A%2F%2Fwww.ed.nl%2Fdossier-deze-verhalen-mag-je-niet-missen%2Feindhoven-moet-collectieve-zelfbouwers-en-tiny-houses-meer-ruimte-geven-in-de-stad%7Ea89595cd%2F%3Futm_source%3Dwhatsapp%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
https://ruimtevoorcollectiefwonen.nl/
https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-moet-collectieve-zelfbouwers-en-tiny-houses-meer-ruimte-geven-in-de-stad~a89595cd/178350753/
https://www.ed.nl/regio/wijzigen
https://www.ed.nl/eindhoven/
https://www.ed.nl/helmond/
https://www.ed.nl/best-meierijstad-en-son/
https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/
https://www.ed.nl/
https://www.ed.nl/regio/
https://www.ed.nl/abonnementen/?otag=t2ejen&utm_source=ed&utm_medium=interne_referral&utm_content=tekstlink_header&mid=CAM-koj66x|TCH-koj6xr|TCO-7o49bx|CTY-5g6nol|CCO-5g6nol|PRG-qgw6ax
https://www.ed.nl/inloggen?dpg_source=ed&dpg_campaign=stdc_ed&dpg_medium=menu&redirect_url=https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-moet-collectieve-zelfbouwers-en-tiny-houses-meer-ruimte-geven-in-de-stad~a89595cd/
https://www.ed.nl/regio/
https://www.ed.nl/algemeen/
https://www.ed.nl/sport/
https://www.ed.nl/video/
https://www.ed.nl/opinie/
https://www.ed.nl/fun/
https://www.ed.nl/home/
https://www.ed.nl/regio/wijzigen
https://www.ed.nl/eindhoven/
https://www.ed.nl/integratie/weer/?utm_source=ED&utm_medium=tekstlink&utm_content=siteheader&utm_campaign=weer


9-3-2021 ‘Eindhoven moet collectieve zelfbouwers en tiny houses meer ruimte geven in de stad’ | Deze verhalen mag je niet missen | ed.nl

https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-moet-collectieve-zelfbouwers-en-tiny-houses-meer-ruimte-geven-in-de-stad~a89595cd/ 3/14

Impressie van de nog niet uitgewerkte plannen voor het Campinaterrein in Eindhoven. © BPD

Ook Kyra van de Valk en Erik Vos, twee individuele woningzoekenden steunen de oproep. Zij zoekt
een initiatief om in een tiny house te gaan wonen, hij is toe aan een volgende stap. ,,We zijn toe aan
een koopwoning. Maar bestaande woonvormen passen eigenlijk niet zo goed bij ons gezin. Ik schrik
hoe weinig er in Eindhoven momenteel is op dat gebied.” Beide lopen tegen dezelfde problemen
aan: waar moet je dan zijn, als je zo iets wil? 

De groep die een alternatief zoekt voor de individuele woning is groot, zegt Nagtegaal, zelf
bewoonster van een tiny house in Zeist. De genoemde cijfers komen uit een onderzoek van de
provincie Noord-Brabant, die ook een subsidieregeling voor collectieve woonvormen in het leven
heeft geroepen. Veel alleenstaanden - jong en oud - willen meer dan alleen een dak boven het
hoofd. Ze willen voorzieningen delen, samen voor elkaar zorgen, duurzaam bouwen. En die groep
wordt alleen maar groter, bijvoorbeeld door de vergrijzing, stelt het manifest. 
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CPO Pais en Vree bouwt aan de Pieter Zeemanstraat/Douglasspar in de buurt Vredeoord in Eindhoven: vlnr: Karel de Groot, Mischa
Zwolschen, Theo en Marianne van der Aa. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

,,En collectieven kunnen ook gewoon snel woningen bouwen als ze goed ondersteund worden. Dan
kunnen ze als derde bouwstroom, naast de ontwikkelaars en woningcorporaties, hun bijdrage
leveren aan het woningtekort", aldus Nagtegaal. En dus moeten gemeenten de alternatieven,  zoals
woongemeenschappen en - coöperaties, tiny houses, boerderijerf delen, nieuwe hofjes,
woningdelen en ecodorpen erkennen en structureel opnemen in het beleid. Door ze bijvoorbeeld
ook op te nemen in de regelmatig gehouden woonbehoefte-onderzoeken. ,,Maar vooral door een
hard streefgetal op te nemen in woningbouwprogramma's, net als dat nu gebeurt voor sociale
woningbouw of middenhuur. En niet alleen voor gemeentegrond, maar ook voor
gebiedsontwikkelingen van ontwikkelaars. Eindhoven heeft met buurtschap Te Veld aan de
Castiliëlaan een mooi project, maar wij zouden liever zien dat elke wijk collectieve woonvormen
heeft. Zodat bijvoorbeeld senioren binnen hun wijk kunnen verhuizen", aldus de initiatiefneemster. 
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Proeftuin Living Lab 040 aan de Castiliëlaan in Eindhoven biedt uiteindelijk plaats voor 100-120 experimentele woningen. Het is
verdeeld in de stadskamer (boven) en buurtkamer (beneden). © Living Lab 040/gemeente Eindhoven

Als daar zo'n behoefte aan is, waarom is er dan niet meer aandacht voor? Volgens Kyra van de Valk
bleek uit haar eigen studieonderzoek dat ‘veel gemeenten ervan uitgaan dat er geen grote vraag is,
terwijl ze dat niet of niet grondig onderzocht hebben’. ,,En het vergt een andere manier van denken",
vult Nagtegaal aan. Ook een capaciteitsprobleem op de ambtelijke afdelingen speelt volgens haar
mee. Grote bouwprojecten gaan voor. 

Is dat niet terecht dan? ,,Dit soort projecten kunnen náást de grote wijken ontwikkeld worden”, stelt 
mede-ondertekenaar Marco Vlemmix uit Eindhoven, mede-eigenaar van BIEB in Eindhoven dat
zelfbouwgroepen begeleidt.  ,,Als je zorgt voor een goed aanspreekpunt bij de gemeente, waar
initiatiefnemers een handje geholpen worden, dan hoeft het ook niet zo ingewikkeld te zijn en niet al
te veel tijd en energie te kosten.”

Niet alleen hoogste opbrengst moet tellen

Eindhoven zou bovendien bij de verkoop van eigen vastgoed de initiatiefnemers voor collectieve
woonvormen vaker kwaliteiten als sociale cohesie, samen leven en duurzaamheid als belangrijkste
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criterium moeten nemen. En niet alleen de hoogste opbrengst. ,,Echt concurreren met ontwikkelaars
die een pand willen kopen, kunnen die groepen zelfbouwers niet, ook al zijn ze professioneel
ondersteund. Een ontwikkelaar kan negen keer misgrijpen, en dan één keer raak. Dat kun je van
bewonersgroepen niet verwachten.” 
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11:31  Peesjevee-podcast: ‘Schrijf Maxi Romero niet af, hij kan zeker nog een Schmidt-spits worden bij PSV’

11:28   D66 en SP Eindhoven willen District-E later behandelen, samen met plan voor rest van

stationsomgeving

11:00   Gesprek Sonse ‘Stinkloop’ muurvast: tijdelijke ingreep voor boeren

11:00   Dichtende Eindhovense barman van café Wilhelmina mist zijn grootste inspiratiebron: de kroeg

08:25  Stop plan bouw monsterlijke torens Stationsplein Eindhoven; voer eerst grondig debat
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Brand in voormalig ABN AMRO
kantoor in Eindhoven

Zwembaden mogen weer open:
'Leeg bad is niks aan, dus laat maar
weer komen allemaal'

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM
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Twee drugsdea lers betrapt in Helmond

11:51

Helmondse zwerver vandaag voor rechter voor wurg-moord in MierloPREMIUM

Dakloze uit slooppand gehaald bij brand aan Stadhuisplein in Eindhoven

UPDATE + VIDEO

Vrouw in rug gestoken in Eindhovense wijk Kronehoef, zwaargewond naar ziekenhuis

VIDEO
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WEBWINKEL

Vermiste vrouw gevonden in Eindhovensch Kanaal, kade afgezet met linten

1
Meisje (17) en hond geschept door auto in Eindhoven

2
Luchtmacht oefent twee weken met Hercules C-130 in de avonduren

3
‘Eindhoven moet collectieve zelfbouwers en tiny houses meer ruimte geven in de stad’PREMIUM

4
De enorme impact van liggen op de ic: 'Ik heb gehuild als een klein kind’PREMIUM

5
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Toch een mooie dag
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Online cursus | Microsoft Of�ce incl. Of�ce licentie

Van €399,00 voor €25,00
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Stanklucht Eindhoven en omgeving blijft een mysterie
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FAMILIEBERICHTEN

Riek Kerkhofs-de Bruijn (Tilburg)

Kees Corsten (Veldhoven)

Annie (Johanna Maria Adriana) Verhagen-Wagenaars (Sint-Michielsgestel)

Agnes van Klaveren-Leenders

Geert (Gerardus Johannes Maria) Wouters

Nieuw prikplan voor GGD; van 20 naar 60 spuiten per uurPREMIUM

TU/e onderzoek biedt sportscholen hoop: 'Apparaten verwijderen aerosolen uit lucht’PREMIUM

Vrouw in rug gestoken in Eindhovense wijk Kronehoef, zwaargewond naar ziekenhuis 

Drie hommages in drie kunstboeken: van overleden moeder tot de ultieme lijn

Regio wijzigen Eindhoven Helmond Best, Meierijstad en Son Cranendonck, Heeze-Leende

REGIO ABONNEREN LOGINREGIO ALGEMEEN SPORT VIDEO OPINIE FUN

Regio wijzigen

Weer

Zoek op trefwoord, titel of auteur ZOEK

https://www.ed.nl/familieberichten
https://www.ed.nl/familieberichten/9040105
https://www.ed.nl/familieberichten/9040013
https://www.ed.nl/familieberichten/9040209
https://www.ed.nl/familieberichten/9040114
https://www.ed.nl/familieberichten/9040226
https://www.ed.nl/familieberichten/9040105
https://www.ed.nl/familieberichten/9040013
https://www.ed.nl/familieberichten/9040209
https://www.ed.nl/familieberichten/9040114
https://www.ed.nl/familieberichten/9040226
https://www.ed.nl/eindhoven/nieuw-prikplan-voor-ggd-van-20-naar-60-spuiten-per-uur~aa4e5704/
https://www.ed.nl/eindhoven/tu-e-onderzoek-biedt-sportscholen-hoop-apparaten-verwijderen-aerosolen-uit-lucht~a0ea76e3/
https://www.ed.nl/eindhoven/vrouw-in-rug-gestoken-in-eindhovense-wijk-kronehoef-zwaargewond-naar-ziekenhuis-br~abacd510/
https://www.ed.nl/eindhoven/drie-hommages-in-drie-kunstboeken-van-overleden-moeder-tot-de-ultieme-lijn~a9f5396f/
http://www.ed.nl/cultuur
https://www.ed.nl/regio/wijzigen
https://www.ed.nl/eindhoven/
https://www.ed.nl/helmond/
https://www.ed.nl/best-meierijstad-en-son/
https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/
https://www.ed.nl/
https://www.ed.nl/regio/
https://www.ed.nl/abonnementen/?otag=t2ejen&utm_source=ed&utm_medium=interne_referral&utm_content=tekstlink_header&mid=CAM-koj66x|TCH-koj6xr|TCO-7o49bx|CTY-5g6nol|CCO-5g6nol|PRG-qgw6ax
https://www.ed.nl/inloggen?dpg_source=ed&dpg_campaign=stdc_ed&dpg_medium=menu&redirect_url=https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-moet-collectieve-zelfbouwers-en-tiny-houses-meer-ruimte-geven-in-de-stad~a89595cd/
https://www.ed.nl/regio/
https://www.ed.nl/algemeen/
https://www.ed.nl/sport/
https://www.ed.nl/video/
https://www.ed.nl/opinie/
https://www.ed.nl/fun/
https://www.ed.nl/home/
https://www.ed.nl/regio/wijzigen
https://www.ed.nl/eindhoven/
https://www.ed.nl/integratie/weer/?utm_source=ED&utm_medium=tekstlink&utm_content=siteheader&utm_campaign=weer


9-3-2021 ‘Eindhoven moet collectieve zelfbouwers en tiny houses meer ruimte geven in de stad’ | Deze verhalen mag je niet missen | ed.nl

https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-moet-collectieve-zelfbouwers-en-tiny-houses-meer-ruimte-geven-in-de-stad~a89595cd/ 13/14

Cultuur: muziek, exposities, festivals en meer
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