
Huur- en koopwoningen - Dorpshart Knegsel 

Een samenwerking van… 



•   Leefbaarheidsgroep vertegenwoordigd door Jos Schuybroek en Sjaak van Beers  

  

•  Gemeente Eersel: Ad van Gestel (planeconoom) 

 

• Buro Hofsteden: Hans Hofman (stedenbouwkundige) 

 

• KvD Architecten: Coen Smits (architect) 

 

• Woningstichting de Zaligheden: Marco Kokx (verhuurder sociale woningen) 

 

• Van Santvoort: Bas Oomen (ontwikkelaar en aannemer) 

 

Even voorstellen 

De projectpartners 



•   Ad van Gestel: planaanleiding, doel van de avond en status bestemmingsplan 

 

• Hans Hofman: stedenbouwkundige hoofdopzet en de randvoorwaarden 

 

• Coen Smits: flexibele invulling stedenbouwkundige plan en conceptpresentatie 

 

• Bas Oomen: het proces, planning, participatie en prijsstelling (huur/koop) 

 

• Gezamenlijk: ruimte voor vragen. 

 

• Afsluiting: wij nodigen u graag uit om verder te praten tijdens een borreltje 

 

De agenda 

Een eerste introductie op het nieuwe dorpshart 



Ad van Gestel - Gemeente Eersel 

De planaanleiding, doel van de avond en bestemmingsplan 

•   Planaanleiding 

 

• Doel van de avond / verwachtingen 

 

• Het bestemmingsplan en voortgang 

 

• Gemeentelijke randvoorwaarden 

 

• Het openbare gebied 

 



Hans Hofman - Buro Hofsteden 

Het stedenbouwkundige plan en randvoorwaarden 



 Vastgesteld stedenbouwkundig plan: totaal 



totaalplan Dorpshart Knegsel  



stedenbouwkundig plan 



 vogelvluchtperspectief 



‘DE 10 GEBODEN’ IN BEELD 



Voorbeeld 1 

‘Buitenrand/linten’: maximale 

bouwhoogte: 2 lagen met kap 

Maximale goothoogte: 6 meter 

Maximale nokhoogte: 11 meter 



In middengebied (rondom hof) grotere 

korrelgrootte (rijen) mogelijk 

Voorbeeld 2 



Op hoeken NIET tweemaal dezelfde 

verbijzondering toepassen; GEEN 

symmetrie, GEEN letterlijke  poort! 

Bijzondere aandacht voor hoeken aan 

weerzijden entree plan. Hier kleine 

stedenbouwkundige korrel toepassen in 

combinatie met verbijzondering hoek 

(bijvoorbeeld dwarskap i.c.m. erker) 

Voorbeeld 3 



Klein eiland (zuid): minimale breedte op 1 punt: 

7.0 meter 

Voorbeeld 4 

Minimale breedte tussen erf-haag en rand 

‘groeneiland is 5.00 meter 

Minimale totaalbreedte tussen erf-haag (noord) 

en blokhaag parkeerkoffer is 11 meter. 

Groot eiland (noord): minimale breedte op één 

punt 11.50 meter 



SPELREGELS EN BEELDKWALITEIT 



deelgebieden 

‘Dorpslint ‘t Groen’ 

‘Dorpslint ‘Den Heuvel’ 

‘De Begijnhof’ 



beeldkwaliteit architectuur ‘Dorpslint ‘t Groen’ 



beeldkwaliteit architectuur ‘Dorpslint ‘t Groen’ 



beeldkwaliteit architectuur ‘Dorpslint ‘Den Heuvel’ 



beeldkwaliteit architectuur ‘Dorpslint ‘Den Heuvel’ 



beeldkwaliteit architectuur ‘Dorpslint ‘Den Heuvel’ 



beeldkwaliteit architectuur ‘Dorpslint ‘Begijnhof’ 



beeldkwaliteit architectuur ‘Begijnhof’ 



beeldkwaliteit architectuur ‘Begijnhof’ 



beeldkwaliteit openbare ruimte 



beeldkwaliteit openbare ruimte: verharding 



beeldkwaliteit openbare ruimte: groen 



Coen Smits - KdV Architecten 

De architect aan het woord  































Bas Oomen – Van Santvoort 

Wilt u met ons bouwen? 



Hier zijn we trots op! 

Heuvelse Hof in Waalre 



Hier zijn we trots op! 

De Nieuwe Erven in Molenschot 



Werk in uitvoering 

107 woningen Bogaerdhoeve - Oerle Zuid in Veldhoven 



Werk in uitvoering 

31 woningen De Wijde Blick in Hapert 



Een nieuwbouw woning bouwen / kopen / huren 

Op welke manieren kan dat? 

• Particulier opdrachtgeverschap 

 

• Collectief particulier opdrachtgeverschap 

 

• Consumentgericht ontwikkelen (hier richten we ons op)  

 

• Consumentgericht bouwen 

 



Maar wat wilt u? 

Markt inventarisatie om daar achter te komen 

• Vanaf vandaag enquete verspreiden met vragen over: 

• Huidige woonsituatie 

• Gewenste nieuwe woonsituatie (koop of huur) 

• Gewenst woningtype en prijsklasse 

• Specificaties van de woning, opties, ligging etc. 

• Gewenst ontwikkelproces (op maat – kant en klaar – casco) 

• Vanaf september met leefbaarheidsgroep en gemeente 

uitkomsten bespreken en plan van aanpak opstellen. 

Definitieve participatievorm vaststellen. 

• Inschrijven (vrijblijvend) kan nu al uiteraard. 



Maar wat wilt u? 

Markt inventarisatie om daar achter te komen 

• Het doel is de inwoners van Knegsel maar vooral de 

toekomstige bewoners aan het woord laten over hun 

toekomstige nieuwe wijk en aanbod en werkwijze afstemmen 

op wensen van toekomstige bewoners. 

• Koopwoningen op maat maken via ‘Bouw op Maat’ proces. 

• Voor huurwoningen gelden afwijkende mogelijkheden. 

• Casco opleveren is uiteraard mogelijk. 

• Het is nu allemaal nog conceptueel. Architectonisch geheel 

door ontwerpteam, individuele wensen zoveel als mogelijk 

op maat (type, indelingen, afwerkingen, gevelindeling). 

 



Het proces na de inventarisatie 

Bewonersparticipatie 

• Interesse op basis van eerdere input 

(Leefbaarheidsgroep) lijkt vrij eentonig. Starters en 

senioren in zowel koop als huur gevraagd. Maar is dat 

werkelijk zo? Beoogd aanbod is erg divers (10 typen) 

 

• Input van enquête en klankbordgroep (collectieve 

uitgangspunten) samen met reeds ontvangen input 

vormt de basis voor het verdere proces. 

 

• Voortgang bestemmingsplan bepaalt ook voortgang 

planontwikkeling. 



Het proces van de uitwerking 

Ons voorstel voor de planning 

• Enquête:  juli / augustus 2016 

 

• Voorlopig ontwerp: september / oktober 2016 

 

• Presentatie avond: eind oktober 2016 

• Gevelontwerpen inclusief varianten 

• Indelingvoorstel inclusief varianten 

• Uitbreidingsopties en overige opties 

• Verkoopprijzen 

• Makelaar / notaris / bank aanwezig 

 

• Op basis daarvan concreet inschrijven, grootte van 1ste 

bouwfase bepalen en verkoop / toewijzing starten. 



Het proces van de uitwerking 

Ons voorstel voor de planning 

• Verkoop / definitief ontwerp: november / december 2016 
• Kandidaat kopers maken eerste keuze voor type, indeling en kavel 

• Indien gewenst wordt (met architect) huis op wensen aangepast. 

• Van Santvoort zorgt voor maatwerk voorstel voor nieuwe koopprijs. 

• Na aankoopbeslissing details bespreken en showrooms bezoeken. 

• Contractvorming nog voor de kerst mogelijk? 

 

• We weten nu of er voldoende kopers zijn om verder te kunnen. 

Definitief ontwerp wordt dan opgewerkt naar bestektekeningen 

(januari / februari 2017) 



Het proces van de realisatie 

Ons voorstel voor de planning 

• Aanvraag omgevingsvergunning:  maart 2017. 

 

• Afgifte omgevingsvergunning: medio april 2017. 

(onherroepelijk juni 2017). 

 

• Start bouw augustus 2017 (indicatief) 

 

• Oplevering: voorjaar 2018 (indicatief) 



De planning (samengevat) 

•   Overeenkomst getekend met gemeente Eersel:  september 2016 

• Ontwerp en verkoopvoorbereiding  september – oktober 2016 

• Start verkoop    oktober - november 2016 

• Verkoopperiode     november – december 2016 

• Bestemmingsplan ‘in werking’   ?  

• GO / NO GO bouwvoorbereiding (70% fase verkocht?) december 2016 – januari 2017 

• Aanvraag omgevingsvergunning   februari 2017 

• Afgifte omgevingsvergunning   april 2017 

• Omgevingsvergunning onherroepelijk  juni 2017 

• Bouwrijp maken plangebied   april – juni 2017 

• Start bouw (gefaseerd of in één fase?)  juli / augustus 2017 

• Oplevering     voorjaar 2018 



Het voorlopige woningprogramma 

Een indicatieve prijsstelling 

• Lage rijwoning voor starters:    90 m2 grond –   60 m2 woning: € 135.000,-- 

• Lage rijwoning voor stellen:  110 m2 grond –   75 m2 woning: € 160.000,-- 

• Lage rijwoning voor senioren:  140 m2 grond –   90 m2 woning: € 200.000,-- 

• Hoge rijwoning voor stellen:    95 m2 grond –   90 m2 woning: € 170.000,-- 

• Hoge rijwoning voor gezinnen:  115 m2 grond – 105 m2 woning: € 185.000,-- 

• Tweekapper L (langskap):  225 m2 grond – 115 m2 woning: € 260.000,-- 

• Tweekapper L (dwarskap):  250 m2 grond – 125 m2 woning: € 290.000,-- 

• Tweekapper XL (langskap):  225 m2 grond – 135 m2 woning: € 275.000,-- 

• Tweekapper XL (dwarskap):  250 m2 grond – 150 m2 woning: € 305.000,-- 

• Vrijstaand (maatwerk):  400 m2 grond – 190 m2 woning: € 450.000,-- 

 

• Lage huurwoning voor senioren:  140 m2 grond –   90 m2 woning: € 585 / 625 

• Hoge huurwoningen voor stellen/gezinnen:   95 m2 grond –   90 m2 woning: € 585 / 625 

 

ALGEMEEN: bij hoekwoningen komt de eindgevel + extra grond bovenop bovenstaande prijzen. 



Van Santvoort Ontwikkeling 

De Plank 89 

5504 EE Veldhoven  

T:  040 253 18 18 

E: info@van-santvoort.com 

I: www.van-santvoort.com 

Interesse? Schrijf u in en blijf op de hoogte: 

Via informatiebulletins – website - facebook 



Afsluiting 

Heeft u vragen? 


