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VOORWOORD
Stap voor stap komen we verder in de droom om een eigen huis, in gezamelijkheid, 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 klasses.

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 gezamelijke 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 geraamt 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



GEZAMENLIJK MOODBOARD
De kern van de bouwgroep is ondertussen gevormd. 

Verder zijn er wat verschuivingen geweest ten aanzien van 

het originele plan, simpelweg 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 niveau (de 15 huizen welke we willen ontwikkelen)

- 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.

Concert Hall, Vilnius - OrangeArchitects*De bovenstaande plaatjes zijn zoekresultaten als inspiratie voor dit project en slechts gebruikt ter referentie, zonder commercieel belang.



VEEL INTERESSE

Er is al veel interesse getoont 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.

Fasering  
Bouwgroepproject

Stap 5 Stap 6

Elk bouwproject ver loopt in een aan t a l vaste s t appen ( fasen) ; da t geldt ook voor een  

project  m e t  een bouwgroep.  Zorg ervoor da t  je bi j  het  voorbereiden van  het  project  

m e t elkaar bepaa l t welke activi tei ten er per fase m oet en worden uitgevoerd, wie erbi j   

betrokken zijn en hoe de beslui tvorming geregeld is. Het is verstandig o m alles in een  

s t appenp lan vast te leggen.

Disclaimer: Dit proces schets t een voorbeel d van de mogel i j kheden o p bas is van een CPO-proces . Aan di t d o c u m e n t kunnen geen rechten wor den ont leend. Bron voor de bouw fas e r i ng

www.zel fbouwinneder land.nl .

Stap 1
Registratie v an jouw  

initiatief of bouwplan v ia  

www.zilverackers.nl

Invullen en inzenden  

vol ledig ingevulde ‘checklist

kwaliteitsroos’.

Stap 2
Toetsing v an je plan  

aan  de ‘checklist  

kwaliteitsroos’.

Stap 3
Presentatie v an je p lan  

aan het kwal i tei tsteam door

2 of  3bouwgroepleden.

Indienen verzoek  

beoogde locat ie en

intent ieov ereenkomst.

Stap 4
2e presentat ie  

kwal i tei tsteam

Indien consistent beeld op

de kwaliteitsroos, v oldaan

aan alle randv oorwaarden

v ervolgstappen:

Oriëntatiefase
In de oriëntat iefase werk je jouw idee

en de mogel i jke scenario’s uit, pei l   

je de behoef te v an ini t iatiefnemers,   

zoek je partners, am bassadeurs

en onderzoek je heel g lobaal de  

haalbaarheid.

In de def initiefase wordt het pro jec t v oorbereid.

De belangri jkste act iv i tei ten in de def initiefase zijn:

1. W erven v an deelnemers aan het pro ject tot m i n imaal 25%  

v an het to taa l aanta l gewenst te bouwen huizen.

2. Selecteren begeleider.

3. Opstel len globaal p lan v an aanpak, projectstructuur,   

g l obaal p r o g r am m a v an eisen.

4. Opstel len globale budge t r am ing en v erdel ing  

kosten, toetsen haalbaarheid.

Voorontwerp
1. Oprichten v an de kopersvereniging.

2. Cont rac teren begeleider.

3 . Cont rac teren archi tect en technisch adv iseurs.

4. Indelen indiv iduele woningen ( + eerste r am i ng kosten).

5. Verkav el ingsplan m aken.

6. Voorlopig ontwerp m aken.

7. Voorlopige r am ing m aken.

8. Selecteren mogel i jke bouwbedr i jven en ev entueel bouwteam ov ereenkomst .

9. Begeleider m aak t  geactual iseerde begrot ing.

10.Sluiten intent ieov ereenkomst tussen de eigenaar v an de grond en de kopersvereniging.

ontwerp
1. Voorlopig ontwerp ui twerken  

naar  def initief ontwerp.

2. Begrot ing bouwkosten.

3. Ov ereenkomst aannem er   

en vereniging.

4. Voorbereiding bouw.

Bouwvoorbereiding
Dit is een intensieve fase waar in veel geregeld

m oe t worden. De belangri jkste act iv i teiten zijn:

1 .Aanv ragen om gev ingsv ergunning.

2. Bij def initieve om gev ingsv ergunning def init ieve  

grondovereenkomst.

3. Opstel len cont ractstukken ( ‘ technisch ontwerp’) .

4. Aanbesteding en cont rac teren aannem er   

( i nd ien geen bouwteam ) .

5. Koop-/aannemingsov ereenkomsten sluiten (grond en bouw).

6. Financier ing in orde maken.

Bouwen
In deze fase wordt het bouwplan m e t de woningen gebouwd

en, vervolgens, opgelev erd.  De werkwijze is in deze fase niet   

anders dan bij een regul ier bouwproject . Een di rect iev oerder  

ziet erop toe da t  de werkzaam heden worden u i tgevoerd  

zoals v astgelegd in de contractstukken. Hij of  zij werkt  in  

opdracht v an de v ereniging.

1. Bouwen.

2. Oplevering.

3. Nazorg en garant ie.

4. Feestje!

Zilverackers proces: stap 1 & 2 gezet, op naar stap 3

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.

Small perceel: 300m2 woonopp.: 100m2 2-3 slaapkamers ~400.000 Euro

Medium perceel: 400m2 woonopp.: 125m2 3 slaapkamers ~500.000 Euro

Large perceel: 500m2 woonopp.: 150m2 4 slaapkamers ~600.000 Euro

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

http://www.zelfbouwinnederland.nl/
http://www.zilverackers.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

Concert Hall, Vilnius - OrangeArchitects

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

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

https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.BP00125
http://www.veld-hof.nl/
http://www.zilverackers.nl/
http://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/
http://www.orangearchitects.nl/
http://www.veld-hof.nl/

