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Iets voor alle Roosendaalers! Dat is een van de 
belangrijkste uitgangspunten van Stadsoevers. Een 
gebied met een rijke historie, groot geworden door 
verbindingen zoals de Vliet en het spoor. De wens is om 
hier iets bijzonders te maken. Een stuk stad dat 
Roosendaal nog niet kent. Met als kers op de taart van 
de ontwikkeling van Stadsoevers het Vlietpark. Hier 
komt ruimte voor een innovatief, groen en duurzaam 
stuk stad in een parkachtige omgeving. In Vlietpark bij 
het Innovitapark is ook ruimte gegeven aan tiny houses. 

     Inleiding 

De gemeente Roosendaal wil dat deze tiny houses een brede 
doelgroep aanspreken, mensen die bewust kiezen om anders 
te willen gaan wonen. Naast het bedienen van deze doelgroep 
is voor de gemeente Roosendaal ervaring op doen met deze 
nieuwe duurzame ontwikkeling ook van belang. Naast het klein 
wonen, is voor deze nieuwe vorm van wonen ook nieuwe 
collectiviteit, duurzaamheid, co-creatie van belang. Een 
innovatieve woonvorm op meerdere fronten! Deze nieuwe 
woonvorm is ook een nieuw visitekaartje voor de gemeente in 
het algemeen en het gebied specifiek. 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Het ontwikkelkader van Vlietpark wil het gesloten karakter van het gebied 
ombuigen naar een open en aantrekkelijk gebied. Het ontwikkelkader biedt 
hierbij handvaten, maar omschrijft niet een afgebakend eindbeeld, waar 
ruimte is voor verdere ontplooiing van het plan. Een eigenschap die goed 
aansluit bij het pionierskarakter van de Tiny Houses in Vlietpark. 
Uitgangspunt is de open parkachtige structuur van een campus, 
bouwblokken omgeven door groen en waar de voetganger centraal staat 
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Met de Tiny Houses in Vlietpark wil Rezone een dynamisch en 
experimenteel woongebied vormgeven. Een gebied waar nieuwe 
waarden rondom wonen en collectiviteit gecreëerd worden. We geloven 
niet in het louter ‘uitrollen van woningen’, maar we geloven erin dat je een 
bruisend woongebied dient te creëren. Een gebied waar je duurzaam 
samenleeft op en tussen het groen. Een gebied waar de bewoners 
verantwoordelijkheid voelen voor de omgeving en waar ze samen ook vorm 
aan geven. Een plek waar dingen gedeeld kunnen worden. Maar ook een 
plek die onconventioneel is, die laat zien dat er in Roosendaal meer kan 
dan op het eerste gezicht li jkt. Een vernieuwende plek waar 
geëxperimenteerd wordt en waar de bewoners en de gemeente trots op 
kunnen zijn. En een locatie waar je in de stad dicht bij de natuur kunt 
wonen. Een groene omgeving, als doorgaand landschap onder de Tiny 
Houses, dat dient als plek van samenkomst en als bron van innovatie. 
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De Tiny-houses Vlietpark hebben als 
referentie beeld de kleine structuren 
beschut tussen de hoge gewassen. Het 
contrast van de tiny-houses en de 
supertall grasses. We refereren ook aan 
de beelden van het landgoed van de 
Wouwse plantage in het dorp de 
Wouwse plantage. Deze plantage, die 
als een van de eerste productiebossen 
voor hout gezien kan worden, is een 
mooi voorbeeld van de duurzame 
toepassing van hout die we graag terug 
zien in het plan. De ruimtelijke ordening 
van buurtschap Plantage Centrum dient 
als voorbeeld voor de beeldkwaliteit van 
de tiny houses in Vlietpark: een groep 
merkwaardige, kleurrijke en bijzonder 
gedetai l leerde gebouwen in een 
landschappelijke omgeving van een 
plantage.  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Nieuwe ontwikkelingen zoals Tiny 
Housing en gebieden waar ruimte is 
voor co-creatie en zelfbouw vragen om 

exper imenteerru imte. Ruimtel i jke 
procedures bieden al deels hier ruimte 
voor. Omdat het een tijdelijk project 
betreft, kan bouwbesluit tijdelijke bouw 
als uitgangspunt dienen, waar al meer 
r u i m t e i s v o o r a l t e r n a t i e v e 

mogelijkheden. In samenspraak met de 
gemeente kan afgesproken worden dat 
de zelfbouwers bouwbesluit bestaande 
bouw hanteren. Geadviseerd wordt aan 
de gemeente om risico gericht te 
toetsen en in ieder geval brandveiligheid 

en constructieve veiligheid altijd te 
toetsen. De exacte kaders zullen verder 
afgestemd dienen te worden met de 
gemeente. De Crisis- en herstelwet is 
een wet gericht op de versnelling van 
grotere projecten. Hieronder vallen ook 

p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n 
duurzaamheid en innovatie. In overleg 
k a n e e n v a n d e z e k a d e r s a l s 
uitgangspunt gesteld worden om zo 
meer ruimte voor experiment te creëren 
en zo het eigen beleid met betrekking 
tot duurzaamheid meer vorm te geven. 
Als laatst adviseren wij de gemeente om 
de grond tijdelijk in bruikleen te geven 
tegen een zekere vergoeding en om de 
woningen als roerend te bestempelen. 
Dit in verband met opstalrecht en 
grondeigendom.  

Ruimte voor 
experiment
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De huizen worden op poeren geplaatst 
op het terrein wat ervoor zorgt dat ze 
niet verankerd worden met de grond. 
De huizen worden op een lichte wijze 
aangesloten aan de nutsvoorzieningen. 
En aan eventuele internetkabels. Dit 
werkt volgens de principe van het plug 
and play. Er komen een paar punten op 
het terrein van stroom en water en 
vanuit daar leggen we kabels naar de 
huizen. 

Infrastructuur



PLANNING
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AKKOORD GEMEENTE Begin juni

START CAMPAGNE Half juni

INFORMATIE AVOND 22 / 23 juni in de avond

DEADLINE INSCHRIJVEN 1 Juli  

BEKENDMAKING 
KANDIDATEN LONGLIST

3 Juli

PITCH AVOND VOOR 
DEFINITIEVE SELECTIE

9 Juli

BEKENDMAKING TINY 
OEVERS BEWONERS

15 Juli

PLANNEN VERZAMELEN 
VOOR VERGUNNING

Half juli - augustus

VERGUNNING INDIENEN Eind augustus

START TERREIN LICHT 
WOONRIJP MAKEN

Oktober

START TERREIN BEWONERS 
TINY OEVERS

November - December
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Rezone 
www.rezone.eu 
meer info: tanea@rezone.eu
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