
                                                                                       
 

 

Ideeën en conceptoproep 2017 

‘Tiny Hûsjes’ 
 
 
Zoals u van ons gewend bent brengen wij architectuur in Zeeland graag 

onder uw aandacht. 

Dit jaar organiseren wij een tentoonstelling rondom Tiny Hûsjes. De tentoonstelling 

dient als platform voor ideevorming en conceptontwikkeling 

 

Wij vragen u, collega’s en onderwijsinstellingen (voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps 

onderwijs en HZ Bouwkunde), om een ontwerp te maken van het ultieme ‘tiny hûsje’, of een bestaand 

tiny-ontwerp beschikbaar te stellen, en dit te presenteren in de vorm van een maquette.  

Iedereen die het leuk vindt om te ontwerpen mag een maquette inleveren en doet mee in de 

tentoonstelling en de publicatie. 

 

Wat wordt er bedoeld met een tiny-hûsje 

Genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. 

Hoeveel ruimte heb je nodig om prettig te kunnen leven zonder overtollige ballast? Dat verschilt per 

mens. Hoe kun je je woonsituatie zo gezond, milieuvriendelijk en vrijheid bevorderend mogelijk inrichten 

op een manier die bij jou past? Door te wonen in een Tiny Hûsje creëer je ruimte voor het opbouwen 

van relaties, om de natuur in te trekken, ervaringen op te doen. Een Tiny Hûsje is een middel om het 

leven dat je wenst te realiseren, niet het doel op zich. 

 

Waar moet de maquette aan voldoen? 

Schaal     : 1:50 

Afmeting   : max 25m2 woon/leef oppervlakte 

Functie    : wonen, werken, ontspannen of combinatie hiervan. 

Materiaal ontwerp  : vrij 

Materiaal maquette  : vrij, 3D prints toegestaan 

Uitvoering : object bestaat minimaal uit vloeren, binnen- en buiten wanden, raam 

en deur openingen. (geen gesloten massa) 

Aanvullende info inleveren : A4 met daarop Naam, Tel. Nummer, Emailadres, Toelichting ontwerp, 

Foto van de maquette 

 

Waar moet de maquette naartoe? 

We vragen u de maquette uiterlijk 17 mei bij CBK Zeeland aan de Balans 17 in Middelburg in te leveren. 

De maquettes worden van 23 mei tot en met 23 juni gepresenteerd aan het publiek. 

We willen onderzoeken of het mogelijk is om één van de ontwerpen te laten uitvoeren door een 

technische bouwopleiding in samenwerking met een aannemer. 

 

Waar aanmelden? 

Wij zien uw aanmelding aan de tentoonstelling met plezier tegemoet en wel voor 8 maart per mail naar 

info@cbkzeeland.nl  

 

Wij wensen u succes toe bij het maken van het ontwerp en de maquette en zijn ervan overtuigd dat we 

een bonte verzameling van objecten mogen ontvangen!  

 

Met vriendelijke groet,  

 

CBK Zeeland, AAZ en PZC 

 

Meer informatie: 

info@cbkzeeland.nl 
info@aazeeland.nl 
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