


Ruud de Graaf 
Projectmanager Gebiedsontwikkeling 



Programma  

Welkom                 Ruud de Graaf 

Zelfbouwproces Veld 6 op hoofdlijnen   Ruud de Graaf  

Concept bouwenveloppe 6 (en 7)      Jaap van den Bout 

Vraag en antwoord           Allen 

Einde bijeenkomst 21:30  









Wonen en andere functies combineren 

Horeca 

Detailhandel 

Kantoren 

Dienstverlening 

Maatschappelijke functies 

Culturele functies / ontspanning 

 

 



Nieuw Delft -Toekomstbestendig 

Mobiliteit 

Klimaatadaptatie 

Energie 

Natuur inclusief 
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Duurzame mobiliteit als uitgangspunt 
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 HUB met verschillende vormen van mobiliteit op 1 plek  

 Deelauto’s (groot en klein), deelfietsen, bakfiets, step, e-scooter, etc 

 Geen ‘regulier’ parkeren in het veld 

 Beschikbaar voor iedereen via 1 app (bewoners en omwonenden) 

 Operationeel bij oplevering 

 Tijdelijke hub als voorloper  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzame mobiliteit: Mobiliteitshub in veld 6 

 

 

H 
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 Parkeren (deelauto’s, fietsen e.a. ) bewoners en medewerkers:  

op eigen terrein 

 Geen bewonersvergunning (nergens in Nieuw Delft) 

 Bezoekers in garage(s) en/of in openbaar gebied   

 Aantallen deelauto’s/fietsen per initiatief? 

 maatwerkoplossing met monitoring door Gemeente 

 Kosten stallingsvoorziening (auto, fiets, e.d.) voor bewoners  

 

 

Duurzame Mobiliteit - uitgangspunten 
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Duurzame Mobiliteit – proces HUB 

 

 Innovatief (ruimte voor experiment) 

 Gebruikers centraal (vraag gestuurd) 

 Kennis marktpartijen gebruiken 

 Gemeente faciliteert en coördineert proces 

Hub (vormgeving en realisatie HUB) 

 

Werkatelier HUB: 2 juli 

 



Individuele kavels 

• Flexibele kavelbreedte  

• Individueel of kleine groep 

• 1 – 3 woningen 

• Niet-wonen functies mogelijk 

• Mobiliteit oplossen op eigen terrein (max 1 pp voor deelauto per kavel) 

• Grondprijs NTB! – grondprijs veld 2 €1.581,- per m2, incl. BTW (PP 1/1/2019) 

• Kosten parkeeroplossing NTB!  

 

 

 



Groepskavels 

• Vaste kavelbreedte  

• Groepen  

• >4 woningen 

• Niet-wonen functies wenselijk (preferent) 

• Mobiliteit oplossen op eigen terrein (aantal deelauto’s op basis van initiatief)  

• Grondprijs NTB! – grondprijs veld 2: €1.704,- per m2, incl. BTW (PP 1/1/2019) 

• Kosten parkeeroplossing NTB! 

 

 

 



Zelfbouwproces in het VLHK 

Breng jouw huis in 5 stappen tot leven: 

1. Aanmelden als geïnteresseerde 

2. Oriënteren  en organiseren 

3. Kiezen en kopen 

4. Plan maken 

5. Realiseren 

 

 



Stap 1: Aanmelden als geïnteresseerde 

 Vul enquête in op www.nieuwdelft.nl 

• Gerichte vragen 

• informatie op maat 

• Definitief kavelpaspoort 

• Uitnodigingen bijeenkomsten 

• Blijf op de hoogte! 

 

 



Stap 2: Oriënteren en organiseren 

• Beantwoordt 7 vragen en maak een  

globaal programma van eisen 

• Ga in gesprek met bouwbegeleiders, zelfbouwers, 

architecten e.a. 

 



7 vragen die u beantwoordt: 

1. Wat is mijn ideale locatie? 

2. Wat ga ik doen in het pand? 

3. Hoe moet het eruit zien? 

4. Waar moet het aan voldoen?  

(hoogte, breedte, diepte, aantal ruimtes etc.) 

5. Mobiliteit?! 

6. Wil ik het individueel doen of met anderen? 

7. Kan ik het betalen? 

 



Stap 3: Kiezen en kopen (voorlopige uitg. punten) 

• Inschrijven medio september 2019 

• Intake gesprek voor groepen + minimale omvang bij loting (3 huishoudens) 

• Optie nemen: oktober 2019 (kavelkiesdag)  

• 2 lotingen  

• Loten  kiesvolgorde 

• Eerst uitgifte individueel dan groepskavels 

• Preferente positie voor 

    1) Niet woonfuncties bij groepskavels 

 



• Kiezen: plek bij groepskavel 

• Kiezen: plek & maatvoering (bij individueel) 

• Op = op (reservelijst) 

• Optievergoeding: €750 / huishouden 

• Financieringsverklaring!  

• Optieperiode 12 weken  

• Voorwaarden groepskavels 

Stap 3: Kiezen en kopen (voorlopige uitg. punten) 



Stap 4: Plan maken 

• Begin 2020: ondertekenen koopovereenkomst 

• Samenwerking andere kavelkopers 

• Maximaal 3 jaar t/m oplevering woning 

• Ontwerpfase t/m aanvraag vergunning max. 14 maanden 

• Financiering organiseren 

• Bouwlogistiek en fasering afstemmen 

   

 



Stap 5: Realiseren 

• Financiering definitief maken 

• Logistieke afstemming (OBS & onderling) 

• Aannemer selecteren/gunnen 

• Vanaf eind 2020 start bouw  

• Maximaal 18 maanden bouwtijd 

• Vanaf eind 2021 wonen in Nieuw Delft! 

   

 



Zelfbouwen doe je niet alleen! 

Bijeenkomsten in proces: 

-  Ontmoet je buren 

- Workshop duurzaamheid & warmtevoorziening 

- Huizen kijken 3x (Maquettes en VR) 

- Individuele ontwerp besprekingen met 

  Supervisor/Stadsbouwmeester 

- Tips van de Bouwbegeleider 

  

 

   

 



Vervolgproces 

Globale Planning 

- Werkatelier mobiliteit 2 juli 2019 

- Presentatie concept Kavelpaspoort (inclusief uitgifteproces) 18 juli 2019 

- Definitief Kavelpaspoort - september 2019 

- Oktober kavelkiesdag (optie uitgifte) 

- Eind januari 2020: koopovereenkomsten  

  

 

   

 



Vanaf zomer 2015 ook andere communicatiedisciplines: 



Zelfbouw in Van Leeuwenhoekkwartier 
Delft op z’n stedelijkst 




