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In het proces worden wij begeleid door Urbannerdam, zij zijn al
15 jaar gespecialiseerd in advies en begeleiding bij woningbouwprojecten waar particulieren collectief opdrachtgever zijn. In
Nederland worden jaarlijks naar schatting circa 1.000 woningen door CPO-groepen ontwikkeld. Architectenbureau krft uit
Amsterdam is gekozen als architect voor onze woningen, zij
hebben brede ervaring met het ontwerpen van allerlei bijzondere projecten. Door direct samen te werken met deze professionele partijen in het bouwproces ontstaan er betaalbare
woningen, die aan ieders specifieke eisen en wensen voldoen.
Bovendien krijg je al hart voor de buurt nog voordat de eerste
steen gelegd is. Hierdoor ontstaat een buurt met een bijzonder
prettige woonsfeer.
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CPO Sluiseiland is opgericht door een diverse groep enthousiaste zelfbouwers die de handen ineen hebben geslagen om
gezamenlijk een bijzonder bouwproject te realiseren. Wij gaan
op een van de mooiste plekjes in Vianen gezamenlijk onze eigen huizen bouwen. Met elkaar gaan wij het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) vervullen. Door ons is inmiddels
de VvO Sluiseiland (Vereniging van Opdrachtgevers Sluiseiland)
opgericht. We zijn inmiddels hard bezig met het schetsontwerp, maar er is nog ruimte voor nieuwe zelfbouwers in de
groep! De groep is zeer divers in leeftijd en heeft ook als doel
om die diversiteit vast te houden. Er is ruimte voor iedereen.
Als groep nemen we gezamenlijk beslissingen over collectieve
zaken zoals de gevels, bouwsysteem, type kozijnen, collectieve
ruimte etc. Individueel beslis je over de grootte, oriëntatie en
indeling van je woning. Door deze ontwerpvrijheid ontstaat
jouw unieke woning!
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Waarom is CPO zo uniek?
• Samen ontwerpen, samen bouwen
• Woningen bouwen tegen kostprijs
• Een buurt/band nog voor de eerste steen gelegd is
• Geen standaardwoning, maar een woning op maat
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Aan de Passantenhaven liggen de herenhuizen met hun
voortuin of voorterras op de avondzon en aan de kade. Het
parkachtige landschap loopt tot aan de voordeur door. Voor
het huis is alleen sprake van langzaam verkeer (lopen en
fietsen). Aan de zijde van het Merwedekanaal zijn diepe
privé-tuinen met de mogelijkheid tot een terras aan het einde
bovenop je eigen fietsenstalling, schuur of parkkamer. Ook
aan deze zijde loopt het parklandschap door.

CPO
Sluiseiland

Aan de Passantenhaven ligt een collectief buitenhof met de
mogelijkheid om daar een collectieve ruimte (een kas, werkof tuinkamer etc) te realiseren. Dit buitenhof loopt door in
het parklandschap aan de Passantenhaven. Maisonettes met
hun voordeur aan het Merwedekanaal hebben een privé-tuin
grenzend aan de collectieve tuin.

Aan de zuidzijde, in het midden en aan
de noordzijde zijn clusters van appartementen en maisonettes te realiseren. Er
is de mogelijkheid tot grote buitenruimtes die eventueel halfoverdekt kunnen
zijn. Vanaf straatniveau en vanuit de parkeerkelder is er een trap en lift te nemen
naar de voordeur van de woning.

