
Informatie CPO VeldHof



VOORWOORD
Zoals velen kunnen wij enorm genieten van de natuur. Dit doen we zo vaak als
mogelijk: op vakantie, in het weekend en gewoon door de week. Helaas merken we
ook dat de natuur onder druk staat. Duurzaamheid is daarom een heel relevant
thema voor velen, ook voor ons!

In 2019 werden burgers uitgenodigd in het Zilverackers project van gemeente
Veldhoven. Hierbij werd gevraagd om hun ideeën en wensen op het gebied van
wonen vorm te geven in aansluiting met de duurzame ambities van de gemeente:
Een niet alledaagse kans!

Het initiatief van Veld Hof is toen gestart om natuur en wonen bij elkaar te brengen:
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 ook aan hechten.

Sindsdien is er veel gebeurd. Een eerste groep van geïnteresseerden werd gevormd:
de start van de CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De gemeente heeft
onze visie getoetst aan de kwaliteitsroos & goedgekeurd. Vervolgens werd grond
toegewezen en hebben we onze CPO vereniging officieel opgericht.
Daarna zijn de activiteiten gepauzeerd vanuit de gemeente, wat helaas tot vertraging
en onzekerheid heeft geleid. Verder merken we dat wereldwijde veranderingen ook
hun invloed hebben op ons project (bv door de prijsstijging van energie). Mede door
al deze ontwikkelingen is de samenstelling van de CPO leden gewijzigd. Tegelijkertijd
zien we dat de ambitie rondom samen duurzaam wonen actueler is dan ooit tevoren.

UITNODIGING
In de komende periode staat het verder uitwerken van onze ambitie centraal en zal
de haalbaarheid getoetst worden. Concreet betekent dit dat nu het moment is om
het aantal leden van de CPO uit te breiden en op te trekken met professionele
partners. Dit document geeft een overzicht van onze CPO en is tegelijkertijd een
uitnodiging om mee te doen!
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TIJD OM IN TE STAPPEN
Sinds de start van ons initiatief is er door de tijd heen veel interesse getoond door
aspirant deelnemers. Ook ondervonden we onverwachte veranderingen. Onze ervaring
is dat het CPO traject avontuurlijk en soms uitdagend is. Desondanks staat ons doel
helder voor ogen en hebben we dit doel uitgewerkt in een visie, ambitie en programma
van eisen & wensen. We weten ook dat er nog een weg te gaan is. Als je samen met
ons deze droom verder wil realiseren is dit het moment om in te stappen.

AMBITIE WIJK & WONEN
We willen een buurt creëren die bereikbaar is voor verschillende inkomensgroepen en
aansluit bij verschillen in woonwensen. Het doel is minimaal 16, in tweetallen
geschakelde woningen te bouwen op percelen variërend van ongeveer 300m2 tot
ruim 600m2 per woning. De gemiddelde perceelgrootte is naar verwachting minimaal
425m2. De huizen zijn geschakeld via de berging en hebben een souterrain. Hierdoor
is de hoogte van de woningen maximaal 1,5 woonlaag zodat de natuur letterlijk de
boventoon voert.
Onze ambitie is een woonwijk te creëren waarin wonen en natuur elkaar versterken. In
deze woonwijk werken we samen om een optimale ‘groene’, in-de-natuur beleving te
creëren waarbij auto’s een bescheiden plek hebben. De wijk is ingericht met ruimte
voor de natuur & nodigt uit om elkaar gemakkelijk ontmoeten.
De aansluiting van wonen op het omringende landschap staat centraal, waarbij er een 
belangrijke rol voor het bevorderen van de biodiversiteit is bedacht. Met het delen van 
voorzieningen wordt pragmatisch omgegaan. Samenwerking waar dit meerwaarde 
oplevert, individualiteit waar dit wenselijk is. 

BETAALBAARHEID & INDIVIDUELE WENSEN
We zoeken naar een balans tussen standaardisering en maatwerk. Zo kiezen we voor
compact modulair ontwerp. Als uitgangspunt zijn drie standaard configuraties
opgesteld, waarbij eenvoudige opties mogelijk zijn. We overwegen om huizen casco op
te leveren, zodat bewoners zelf de vrijheid hebben om keuken, badkamer en
afwerkingsniveau te bepalen. Ons streven is realisatie met markt conforme prijzen.



ONTWIKKELINGEN IN VOGELVLUCHT
In 2019 is de gemeente Veldhoven gestart met plannen om het gebied Zilverackers te
ontwikkelen, waarbij ruimte werd opgenomen voor CPOs. In deze periode zijn de
eerste stappen van CPO Veld Hof gezet.

In de periode van 2019 & 2020 hebben we regelmatig contact gehad met de
gemeente via meet ups waar alle CPOs uitgenodigd werden. Tijdens deze
bijeenkomsten werden de CPOs gevraagd zich te presenteren en gaf de gemeente
informatie over het CPO proces & manier van werken. Zo is iedere CPO gevraagd om
een kwaliteitsroos op te stellen en in te dienen ter beoordeling door de gemeente.

In de eerste helft van 2020 kreeg CPO Veld Hof groen licht van de gemeente en werd
ons gevraagd onze plannen samen met de CPO Zandparelacker uit te werken voor de
locatie Villapark in het bos. Na de 4e meet up in September 2020 werd het vervolg
gepland voor februari 2021 en kregen we de opdracht om met de gemeente ons
gezamenlijk voorstel te bespreken. Sindsdien trekken CPO Veld Hof & Zandparelacker
samen op, ondersteund door CPO begeleiding (Droomwonen & Samenbouwen.in).

Begin 2021 is vanuit de gemeente een pauze ingelast en is onze CPO in een soort
winterslaap gegaan. Wij stonden toen in de startblokken om onze plannen te gaan
realiseren. Helaas gooide de woningbouwversneller roet in het eten: grote projecten
kregen van de gemeente Veldhoven voorrang en daar hoorden wij niet bij. Daarbij
kwam dat de wijzigingen in het bestemmingsplan aan de Raad van State werden
voorgelegd, en mensen hun bezwaren mochten gaan indienen. Ook dat heeft tot
aanzienlijke vertraging geleid. Dit proces is nog niet afgerond, maar wel een eind op
weg.

Sinds oktober 2022 zijn we weer in gesprek met de gemeente en is het proces weer in
beweging gekomen. De huidige planning vanuit de gemeente voorziet een start in
2022 en realisatie eind 2025.
Het totale plan Zilverackers, inclusief de planning voor Villapark in het bos, is te vinden
op de website van de gemeente Home (zilverackers.nl)

https://zilverackers.nl/


CPO PROCESBEGELEIDING
Zoals aangegeven hebben we twee begeleiders gevonden die ons gedurende het
gehele bouwproces gaan ondersteunen: We hebben in samenspraak met de andere
CPO besloten om een deel samen te doen (deel 1) waarin het gezamenlijke deel
inclusief verkaveling centraal staat.

Samenbouwen.in begeleidt ons tijdens fase 1 en richt zich op het verbinden: zij vormen
een sterke schakel tussen gemeente, de CPO’s en droomwonen.com. In de afgelopen
periode heeft Samenbouwen.in al meermalen hun rijke ervaring kunnen inbrengen.

Droomwonen.com richt zich op de technisch en inhoudelijke kant van het CPO proces
en vormt zo een ´tweespan´ met Samenbouwen.in Droomwonen heeft veel ervaring
met het realiseren van het begeleiden van de mensen in de CPO in het hele proces.
Dat begint bij het begeleiden van het concreet maken van de dromen van de
deelnemers, samen, maar bijvoorbeeld ook het selecteren van bouwbedrijven tot en
met de oplevering hoort daar bij. De CPO procesbegeleider is de spil in communicatie
met professionals en gemeenten op technisch inhoudelijke zaken. Hieronder valt het
Plan van Aanpak, waarin de voortgang per fase scherp wordt beschreven. De officiële
oprichting van een CPO vereniging is een van de eerste stappen.



GEBIEDSONTWIKKELING
Bij het realiseren van een plan zoals het onze met Veld Hof komt een stuk meer kijken
dan wat huizen ontwerpen en bouwen op een aantal stukken grond,
De basis is een visie op het gebied, waarbij de omgeving, de natuur, de woonambities
zowel individueel als collectief, en alle functies zoals bereikbaarheid, parkeren, energie
opwekken enzovoorts bij elkaar komen.
Dat is een behoorlijk complexe puzzel en om dat goed te doen hebben we
professionals nodig op het gebied van stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur en
architectuur.

STERK ONTWERP
We hechten veel waarde aan een goed, robuust ontwerp en richten ons op bewezen 
concepten & technologieën. Zo hebben we oog voor klimaat bestendigheid en 
toepassen van duurzame materialen die onderhoudsarm zijn & lang mee gaan.

In de eerste periode van onze CPO hebben we daarom samengewerkt met Orange
Architects en KruitKok.

Orange Architects, heeft al een belangrijke rol gespeeld in de startfase van de CPO,
waarbij zij hun expertise op het gebied van stedenbouwkundige ontwikkeling, en
architectuur vanuit hun World We Value missie hebben ingezet.

Eind 2020 zijn we de samenwerking aangegaan met KruitKok landschapsarchitecten.
KruitKok heeft een prachtig portfolio op het gebied van landschapsarchitectuur, en
heeft ook de nodige stedenbouwkundige ervaring. Mariëlle Kok heeft aan de beide
CPO’s een presentatie gegeven waarin ze aan de hand van een aantal projecten heeft
laten zien hoe KruitKok werkt en natuur, landschap en wonen benadert.







e : Veld Hofzilverackers@gmail.com
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We horen graag of je na het lezen van deze informatie interesse hebt in Veld Hof. Je kunt contact 
met ons opnemen om te reageren en/of specifieke informatie voor deelname en investering in 
CPO Veld Hof te ontvangen.


