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In augustus 2016 is de start gemaakt voor CPO-project Draaiboomhof aan
de rand van Philipsdorp in Eindhoven.
Hier kun je je eigen huis ontwerpen, en samen met de buren bouwen.
Naar verwachting kunnen 10/15-tal woningen gerealiseerd worden, met
een kleine privé-tuin/ terras in aansluiting op een ruime tuin in
gemeenschappelĳk eigendom.
Samen met je toekomstige buren vorm je een (kopers)vereniging, ontwikkel je
het bouwplan, en treedt op als officiële opdrachtgever voor het zelfbouwproject.
Als groep kun je kiezen voor gemeenschappelĳke voorzieningen,
ontmoetingsruimte, de inrichting van de tuin, (moestuin, tuinhuis, vuurplaats), het
gebruik van duurzame materialen.
Wil je graag samen met je buren je toekomstige woonomgeving inrichten,
meldt je dan via: www.draaiboomhof.nl

Philipsdorp

Lijn in rood geeft
toekomstige grens
bebouwing aan.
Groen vlak is een
schets voor de
gemeenschappelijke
tuin.
De ingetekende 3D
huizen geven de
bestaande
bebouwing aan.

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.
Meer info over de mogelĳkheden van CPO: www.eindhoven.nl/samenbouwen
Zie voor inspiratie-ideeën ook: www.groenemient.nl/10-voorbeelden

Een 'tiny house', een rolstoeleﬃciënte woning, een grote
veranda?
Dromen kunnen plannen worden,
en plannen op maat gebouwde
droomhuizen.
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als de privéruimte voor iedereen voldoende
gewaarborgd is, kan aandacht gegeven worden om de
ontmoetingsruimte te bewonen." Chris Posma, Syneﬀ consult
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Energieneutraal
bouwen:
0 op de meter

gezonde woningen
dankzij duurzame,
materialen.
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minder parkeerplaatsen
nodig bij keuze voor
autodelen/huren.

natuurlijke ventilatie

Zoals op de plattegrond te zien is, vouwt de lokatie rondom twee particuliere woningen. De
eigenaren daarvan willen een deel van hun privétuin afstaan voor de gemeenschappelĳke tuin.
40 jaar oude bomen, houtopslagplaats en schuur/fietsenstalling vormen daar nu onderdeel van.

