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VOORWOORD 
Zoals zoveel mensen hadden ook wij een sluimerende droom om ooit zelf ons eigen huis 
te bouwen op een bijzondere plek. In het najaar van 2019 werden wij getipt over het 
Zilverackers project in Veldhoven. In dit project waren het eens niet de grote project-
ontwikkelaars die alles voor ons gingen bedenken maar werden burgers uitgedaagd om zelf 
te bedenken hoe ze wilden wonen, passend bij de duurzame ambities van de gemeente. 
Wij hebben de stoute schoenen toen aangetrokken en zijn het initiatief Veld Hof 
begonnen. De droom is duurzaam wonen in de natuur, waarbij wonen en biodiversiteit 
hand in hand gaan. Met een mooie balans tussen samen doen wat samen beter gaat, en 
privacy waar we erg aan hechten.  

Intussen is er veel gebeurd, waarover meer in deze eerste, lange nieuwsbrief. We zijn in 
zee gegaan met een van Nederlands meest innovatieve en duurzame architectenbureau’s, 
omdat we ze kennen en vertrouwen, en zij geloven in onze droom en daarin durven te 
investeren. We hebben een eerste groep van geïnteresseerden gevormd. We hebben de 
eerste horde, de toets aan de kwaliteitsroos gehaald. Van  de gemeente hebben we nieuws 
gehad dat in eerste instantie slecht leek, maar misschien in de onzekere context van nu wel 
goed is: dat er sneller meer huizen gebouwd moeten worden en daarom project-
ontwikkelaars eerder mogen beginnen dan wij. Er was ook goed nieuws: dat wij, samen 
met 2 andere bouwgroepen, in principe mogen beginnen op de plek die wij het beste 
vonden: Villapark in het bos, midden boven in het plaatje hier rechts en direct grenzend 
aan het bos. De bal ligt daarmee wel bij ons: als wij - en daarmee bedoelen wij iedereen 
die in deze fase instapt in Veld Hof - onze plannen doorontwikkelen, en met de één of 
beide initiatieven Zandparel en Bosackers samen een plan voor Villapark in het Bos kunnen 
indienen, staat het licht voorlopig op groen voor Veld Hof.  
Wat nu nodig is, is dat de vage droom van - tot nu toe - ons vieren uitgewerkt wordt tot 
een plan waarmee meer mensen hun droom werkelijkheid zien worden. Daar hebben we 
jullie hard bij nodig! 

Pierre & Monique, Anne & Mark 
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DOOR NAAR DE DEFINITIEFASE! 
De gemeente Veldhoven heeft uitgesproken ambities op het gebied van onder andere 
duurzaamheid en gemeenschapsvorming met het project, zoals beschreven in het 
document Kernkwaliteiten_Zilverackers. We hebben in januari de door de gemeente 
gevraagde checklist randvoorwaarden ingediend waarmee de plannen van Veld Hof 
getoetst zijn aan deze ambities met behulp van de kwaliteitsroos (figuur rechts). De eerste 
terugkoppeling was zeer positief. Voor het doorgaan naar de definitiefase is een minimale 
score van 10 vereist, daar komen we zeker ruim boven. Daarmee zijn stap 1 en 2 van het 
proces gezet. Over de definitiefase meer op de volgende pagina. 

Voor de definitiefase hebben wij mensen nodig die in willen stappen! 
We zoeken minimaal 5 deelnemers die het aandurven om in hun woondroom te 
investeren. Wij voelen zelf ook de financiële onzekerheid die door de lockdown wordt 
veroorzaakt, en het zal nog wel een tijd duren voordat alles  wat dat betreft weer duidelijk 
wordt. Maar Zilverackers wordt in de komende  1 tot 2 jaar ontwikkelt en gaat niet op ons 
wachten.  

Wat nodig is om Veld Hof naar de volgende fase te brengen is een beperkt aantal mensen 
dat bereid is een investering van 1000 euro exclusief BTW te doen. Hiermee stap je nog 
niet definitief in, je kunt je altijd nog terugtrekken. Als het project gerealiseerd wordt, krijg 
je sowieso je inleg terug: .  
1. iedereen in Veld Hof betaalt uiteindelijk mee aan de ontwikkelkosten als deel van de 

bouwkosten, deze investering gaat daarvan af. degenen die investeren hebben de 
meeste inspraak, hoe eerder hoe meer 

2. degenen die investeren hebben de eerste keuze wat betreft percelen. 

Als je toch besluit uit te stappen én Veld Hof wordt gerealiseerd, krijg je deze investering 
ook terug.  
Mocht het project toch niet doorgaan dan heb je in ieder geval je droom een kans gegeven 
wat dan in dit project geen gestalte krijgt. Dat is het risico dat je neemt. 
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Fasering
Bouwgroepproject

Stap 1
Stap 2

Stap 3Stap 4

Stap 5 Stap 6

Oriëntatiefase 'HÀQLWLHIDVH

Voorontwerp 
'HÀQLWLHI�
ontwerp

Bouwvoorbereiding Bouwen

Elk bouwproject verloopt in een aantal vaste stappen (fasen); dat geldt ook voor een 
project met een bouwgroep. Zorg ervoor dat je bij het voorbereiden van het project 
met elkaar bepaalt welke activiteiten er per fase moeten worden uitgevoerd, wie erbij 
betrokken zijn en hoe de besluitvorming geregeld is. Het is verstandig om alles in een 
stappenplan vast te leggen.

Disclaimer: Dit proces schetst een voorbeeld van de mogelijkheden op basis van een CPO-proces. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Bron voor de bouwfasering www.zelfbouwinnederland.nl.

Registratie van jouw 
initiatief of bouwplan via 

www.zilverackers.nl

Invullen en inzenden 
volledig ingevulde ‘checklist 

kwaliteitsroos’.

Toetsing van je plan  
aan de ‘checklist 
kwaliteitsroos’.

Presentatie van je plan  
aan het kwaliteitsteam door  

2 of 3 bouwgroepleden.

Indienen verzoek 
beoogde locatie en 

intentieovereenkomst.

2e presentatie  
kwaliteitsteam 

Indien consistent beeld op 
de kwaliteitsroos, voldaan 
aan alle randvoorwaarden 

vervolgstappen:

In de oriëntatiefase werk je jouw idee 
en de mogelijke scenario’s uit, peil 
je de behoefte van initiatiefnemers, 
zoek je partners, ambassadeurs 
en onderzoek je heel globaal de 
haalbaarheid.

In de definitiefase wordt het project voorbereid. 
De belangrijkste activiteiten in de definitiefase zijn:
1.  Werven van deelnemers aan het project tot minimaal 25% 

van het totaal aantal gewenst te bouwen huizen.
2.  Selecteren begeleider.
3.  Opstellen globaal plan van aanpak, projectstructuur,  

globaal programma van eisen. 
4.  Opstellen globale budgetraming en verdeling  

kosten, toetsen haalbaarheid.

1. Oprichten van de kopersvereniging.
2. Contracteren begeleider.
3. Contracteren architect en technisch adviseurs.
4. Indelen individuele woningen (+ eerste raming kosten).
5. Verkavelingsplan maken.
6. Voorlopig ontwerp maken.
7. Voorlopige raming maken.
8.  Selecteren mogelijke bouwbedrijven en eventueel bouwteamovereenkomst.
9. Begeleider maakt geactualiseerde begroting.
10.  Sluiten intentieovereenkomst tussen de eigenaar van de grond en de kopersvereniging.

1.  Voorlopig ontwerp uitwerken 
naar definitief ontwerp.

2. Begroting bouwkosten.
3.  Overeenkomst aannemer  

en vereniging.
4. Voorbereiding bouw.

Dit is een intensieve fase waarin veel geregeld  
moet worden. De belangrijkste activiteiten zijn:
1. Aanvragen omgevingsvergunning.
2.  Bij definitieve omgevingsvergunning definitieve  

grondovereenkomst.
3. Opstellen contractstukken (‘technisch ontwerp’).
4.  Aanbesteding en contracteren aannemer 

(indien geen bouwteam).
5.  Koop-/aannemingsovereenkomsten sluiten (grond en bouw).
6. Financiering in orde maken.

In deze fase wordt het bouwplan met de woningen gebouwd 
en, vervolgens, opgeleverd. De werkwijze is in deze fase niet 
anders dan bij een regulier bouwproject. Een directievoerder 
ziet erop toe dat de werkzaamheden worden uitgevoerd 
zoals vastgelegd in de contractstukken. Hij of zij werkt in 
opdracht van de vereniging. 
1. Bouwen.
2. Oplevering.
3. Nazorg en garantie.
4. Feestje!

Zilverackers proces: stap 1 & 2 gezet

https://zilverackers.nl/images/downloads/Kernkwaliteiten_zilverackers_small2_13_aug_2019.pdf
https://zilverackers.nl/images/downloads/Kernkwaliteiten_zilverackers_small2_13_aug_2019.pdf


DEFINITIEFASE: INSTAPPERS NODIG 
In de definitiefase wordt de kern van de bouwgroep gevormd, die een aantal belangrijke 
keuzes gaat maken. Wat in ieder geval moet gebeuren is het werven van deelnemers tot 
een minimum van 25% van het uiteindelijke aantal te bouwen huizen. Voor Veld Hof zullen 
dat er 7 of 8 zijn. De keuzes die deze groep gaat maken zijn:  

1. Selecteren bouwbegeleider. 
2. Opstellen globaal plan van aanpak, projectstructuur,  
 globaal programma van eisen. 
3. Opstellen globale budgetraming en verdeling kosten, toetsen haalbaarheid.  
4. Besluitvorming betreffende vlekkenplan. 

De keuzes die in deze fase gemaakt worden zijn sterk bepalend voor de kwaliteit en 
karakter van het uiteindelijke project. Wij willen hiervoor professionele begeleiding 
inzetten.  

Veld Hof werkt vanaf het begin samen met Orange Architects. Anne en Mark kennen ze 
goed, ze hebben al een waardevolle rol gespeeld in het overleg met de gemeente en de 
toezegging van de gewenste lokatie. Zij zien Veld Hof als een voorbeeldproject voor hoe 
wonen en biodiversiteit samen kunnen gaan, en werken daarom onder voor ons erg 
gunstige voorwaarden. Met hen willen wij ook de definitiefase in. Orange heeft tot nu 
geen rekeningen naar ons gestuurd, zij zien het als een voorinvestering. Dat betekent dat 
we hen voor de gewerkte uren gaan betalen als het project doorgang vind. Voor de 
volgende fase zullen ze echter meer commitment vragen, in de vorm van een gedeeltelijke 
betaling voor het ontwerpwerk. 

Voor de rol van bouwbegeleider hebben wij een constructief eerste gesprek gehad met 
BIEB, de oudste bouwbegeleider voor CPO’s van Nederland. In verband met de lock down 
zijn vervolgafspraken nog niet gepland. Die willen we sowieso plannen als we meer zicht 
hebben op de samenwerking met de andere bouwgroep(en) en met een groter aantal 
instappers in Veld Hof. 
  
Het kan zijn dat we in deze fase ook andere expertise nodig hebben, bijvoorbeeld op het 
gebied van energie, landschap of natuur.  
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BOUW 
We zijn ons aan het verdiepen in duurzaam bouwen. Cross Layered Timber, CLT of in goed 
Nederlands kruislaaghout, is een techniek die erg in opkomst is. VPRO Tegenlicht heeft 
daar een paar maanden geleden een interessante uitzending over gehad: Houtbouwers. 
Houtbouw is volledig circulair, waar betonbouw één van de grote veroorzakers van CO2 
uitstoot is leg je met houtbouw juist veel CO2 vast, en mensen die in dergelijke gebouwen 
wonen zijn erg enthousiast over het binnenklimaat. Het vraagt wel om een andere manier 
van ontwerpen en bouwen om de bouwkosten op hetzelfde niveau te houden. Wat 
bijvoorbeeld erg handig is (zowel vanuit duurzaamheid als vanuit kosten) is niet alle huizen 
vrijstaand te maken maar slim te schakelen. De ontwerp-vrijheid met houtbouw is dan wel 
weer enorm groot. En als er voldoende standaardisatie is kan door prefab technieken snel 
én betaalbaar gebouwd worden.  
In de definitiefase zullen we hier met geïnteresseerden dieper induiken.  
Een tweede gebied waar we graag dieper induiken is energie. Hoe gaat Veld Hof energie 
opwekken, opslaan, delen? Wat wordt de verhouding tot het regionale en landelijke 
netwerk? Dat we zonlicht gaan opvangen voor stroom staat eigenlijk wel vast. Maar gaan 
we aardwarmte gebruiken, zonnewarmte? Hoe gaan we energie opslaan? Hoe gaan we de 
systemen die er komen beheren, onderhouden? Gaan we dit zelf uitzoeken, of besteden 
we dit uit?  
Een derde aandachtsgebied is biodiversiteit, landschapsontwerp en waterhuishouding in 
onderlinge samenhang. We hebben al een netwerkje op dit gebied, maar ook hier ligt nog 
een mooie puzzel die we samen met experts willen oppakken.  
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https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/houtbouwers.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/houtbouwers.html


EN NU? 
De maand juni en begin juli willen we gebruiken om tot 5 instappers te komen. Dus geef 
aan ons door als je interesse hebt en wat je nog nodig hebt aan informatie/kennismaking 
om tot een keuze te komen. Dan organiseren we dat zo snel mogelijk. 
Ook willen we in juni de samenwerking met de twee andere bouwprojecten helder krijgen,  
welke uitgangspunten we delen en onderzoeken welke investeringen in architect en 
bouwbegeleider we samen kunnen doen. 

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:  

e: info@veld-hof.nl 
m: 0653659865 
w: www.veld-hof.nl 

INTERESSANTE LINKS 
Website Veld Hof: www.veld-hof.nl 
Zilverackers (gemeente Veldhoven): www.zilverackers.nl 
VPRO Tegenlicht, Houtbouwers: www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/
2019-2020/houtbouwers.html 
Orange Architects: www.orangearchitects.nl 
BIEB bouwbegeleiders: bouwenineigenbeheer.nl/
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