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VOORWOORD 
Stap voor stap komen we verder in de droom om een eigen huis, in gezamenlijkheid, te 
gaan ontwikkelen. Er zit best een tijdje tussen de eerste en deze nieuwsbrief, wat niet 
betekend dat we stil hebben gezeten. Het werk is vooral gaan zitten in de eerste 
afstemming onderling en alle betrokken partijen. Veld Hof is een van de 3 CPO’s die 
aanspraak doet op het gebied wat bestemd is als ‘Kransackerdorp’. Ons doel is daar 
minimaal 15 huizen te ontwikkelen in drie klassen. 

We zijn druk bezig geweest om de acties en taken van de verschillende fases in kaart te 
brengen. De eerste prioriteit was om inzicht te krijgen in de woonwensen van de 
kerngroep. Hiermee toetsten we of de deelnemers op een lijn zitten qua wensen aan de 
omgeving, het gewenste ontwerp en inrichting van de verschillende percelen. Hiervoor 
hebben we per deelnemend koppel een mood-board gemaakt en die met elkaar 
besproken. Hieruit is een gezamenlijke visie ontstaan die verderop in deze nieuwsbrief 
wordt toegelicht. 

Zoals aangegeven lopen er gesprekken met uiteenlopende partijen. Allereerst met de 
gemeente om de gestelde kaders, eisen en deadlines binnen de fases op tafel te krijgen. 
Daarnaast is er gesproken met verschillende (landschaps)architecten om te kunnen komen 
tot wijk-ontwerp en een bijpassende prijs en kwaliteit per woning (eerste schatting). Als 
laatste zijn er afspraken gemaakt met de mogelijke CPO begeleiders om te komen tot het 
juiste maatwerk binnen dit project. 

De kerngroep heeft gekeken naar de eerste begroting en heeft de kosten geraamd per 
fase. Op deze wijze hebben we inzicht gekregen wat de prijzen van de huizen grofweg 
gaan worden en wanneer de kosten worden gemaakt voor (potentiële) deelnemers. Het is 
allemaal nog pril en te voorbarig om het als richtlijn te geven, aangezien we natuurlijk veel 
hebben moeten rekenen met geschatte prijzen.  
De contouren zijn geschetst en we gaan met goede moed verder in de definitie-fase. Deze 
fase zal lopen tot begin 2021. De verschillende CPO’s zullen dan het eerste plan 
voorleggen aan de gemeente. Mocht je na het lezen van de nieuwsbrief geïnteresseerd zijn 
geraakt en meer informatie willen, of zelfs mee willen denken richting het plan, meld je 
gerust aan!  

Met vriendelijke groet, 
Anne en Mark, Heleen en Joan, Corine en Dries 
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MOODBOARD 
De kern van de bouwgroep is ondertussen 
gevormd. Verder zijn er wat verschuivingen 
geweest ten aanzien van het originele plan, 
s impelweg omdat de gemeente ook 
duidelijker verwachting heeft uitgesproken.  

De plaatjes zijn door de kerngoep verzameld 
om te komen tot een gedeelde visie op het 
wonen in het groen. De wijk indeling en de 
gezamenlijkheid welke we willen uitstralen. 

Verder hebben we op verschillende niveau’s 
gekeken: 
- Wijk (de 15 huizen die we willen ontwik-

kelen) 
- Groen, water, afscheiding, wegen en 

gezamenlijke voorzieningen 
- Inspiratie qua huizen en stijlen 
- Inspiratie qua design en huisinrichting 

Het is duidelijk dat wonen in het groen een 
belangrijke positie inneemt. Het idee is dat 
ieder huis uitzicht heeft op het groen. 

De huizen die Veld Hof voor zich ziet zullen 
geschakelde huizen zijn. Hierin willen we 
ruimte laten voor diversiteit in perceel- en 
huisgroottes. Momenteel rekenen we met 3 
maten (Small, Medium en Large) om zo aan te 
kunnen geven aan de gemeente dat ‘groen 
wonen’ ook is weggelegd voor mensen die 
wat kleiner willen wonen.  

Als de verdeling van het gebied is gemaakt 
kunnen we concreter worden, dan kan de 
verkaveling plaatsvinden en komen de eerste 
schetsen van de wijk. Een mooi en spannend 
vooruitzicht. 



DOOR NAAR DE DEFINITIEFASE! 
Er is al veel interesse getoond door aspirant deelnemers, we begrijpen dat de status van 
het plan nog onzekerheden met zich mee brengt. Zoals aangegeven zal er snel meer 
duidelijk worden zodra het plan gepresenteerd wordt bij de gemeente en de verkaveling 
tot stand komt. 

INSTAPPEN? 
We zijn momenteel met een kerngroep welke de beslissing nemen voor de CPO 
begeleiding en architect. Om alles te stroomlijnen zullen we daarvoor op korte termijn een 
vereniging van kopers oprichten. Wij leven natuurlijk nog in onzekerheid, doordat factoren 
zoals toewijzing van het gebied, de verkaveling en de bouwkosten later in het proces pas 
helder gaan worden.  

In de eerste helft van 2021 zullen de inschrijvingen open gaan met verlaagd risico. Indien 
er nu al zekerheid is om mee te doen, kun je jezelf direct melden (zie contact gegevens). 
Degenen die investeren hebben de eerste keuze wat betreft percelen na de verkaveling. 

De wens vanuit de CPO is diversiteit in perceel- en huisgroottes en voor het rekenwerk 
gaan we uit van de volgende 3 voorbeelden. Dit is slechts een richtlijn als rekenvoorbeeld 
voor potentiële deelnemers welke we na de definitiefase samen verder gaan uitdiepen, 
hier kunnen in deze fase geen rechten aan worden ontleent. 

De verwachting is dat de bouw de tweede helft van 2022 start, om een tijdsindicatie te 
geven over de duur van  gehele traject. 
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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

type perceel (m2) woonopp. (m2) slaapkamers prijsindicatie

klein 300 100 2-3 € 400.000

medium 400 125 3 € 500.000

groot 500 150 4 € 600.000



EN NU? 
In de eerste helft van 2021 gaan we ons plan presenteren aan de gemeente. Ondertussen 
starten we met het contracteren van de verschillende partners in dit traject. Mocht je 
inzage willen in het opgestelde programma van eisen op basis waarvan wij verdere 
samenwerkingen aan gaan, dan kunnen wij die op verzoek delen. 

We horen graag van je of je (nog steeds) interesse hebt in Veldhof en of je actief wilt 
deelnemen en investeren in het project. 
Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:   

e: veldhofzilverackers@gmail.com 
m: 0653659865 
w: www.veld-hof.nl 

BESTEMMINGSPLAN 
Het bestemmingsplan is in augustus door de gemeente aangeleverd en ondertussen online 
doorgevoerd en inzichtelijk gemaakt via:  
https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00125 

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   
Kruit Kok landschapsarchitecten: http://kruitkok.nl 
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