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Programma  

Welkom en stavaza           Ruud de Graaf 

Zelfbouwproces Veld 2          Ruud de Graaf  

Concept bouwenveloppe          Jaap van den Bout 

Buurauto in Nieuw Delft         Alex van Woerd 

Vraag en antwoord           Allen 











Wat is er gebeurd na vorige bijeenkomsten? 



Wat is er gebeurd na vorige bijeenkomsten? 

• Uitkomsten helder:  

               parkeeroplossing gewenst 

    auto & werkruimte delen interessant 

   gezamenlijke tuin +-?  

• Autovrij losgelaten; ambitie hogere kwaliteit blijft 

• Twee parkeeroplossingen verkend; keuze (bijna) gemaakt 

                   1) Eigen terrein & uit het zicht 

                   2) Elders in Nieuw Delft 

• Parkeeroplossing wordt technisch en financieel nog uitgewerkt! 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZlKbQ4LHXAhUECewKHWE4BP0QjRwIBw&url=https://www.bol.com/nl/p/bord-niet-parkeren-o-23-6-cm/9200000010530876/&psig=AOvVaw1O8d_6gyQsTVKRAh7N6GXw&ust=1510325876251367
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5ra_e4LHXAhWJ4KQKHaMIDQIQjRwIBw&url=http://www.airport-barcelona.nl/parkeren/&psig=AOvVaw1O8d_6gyQsTVKRAh7N6GXw&ust=1510325876251367
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6rNTv4LHXAhVG16QKHcLPAI0QjRwIBw&url=https://schiezicht.com/2017/03/16/tweede-rotterdamse-buurauto-op-de-mathenesserdijk/&psig=AOvVaw0rTC9--9IdBY0z5a4rVTiX&ust=1510325981219653


Parkeeroplossing 

• Op eigen terrein voor eigen behoefte (op de kavel) – Jaap licht toe, hoe! 

• Kosten parkeeroplossing voor kavelkopers; NTB 

• Zeer beperkt aantal pp op straat (betaald voor bezoekers) 

• Bezoekers: parkeergarages in de omgeving (PSS/ 

• GEEN parkeervergunning mogelijk 

• Bezoekerssysteem net als in de rest v/d binnenstad 
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Individuele kavels (groen) 

• Flexibele kavelbreedte (4,2 – 8,1 m.) 

• 4 lagen hoog (vanaf maaiveld) 

• Individueel of kleine groep 

• 1 – circa 3 woningen 

• Niet-wonen functies mogelijk 

• Parkeren oplossen op eigen terrein 

• Grondprijs €1.455,- & 1.555,- per m2, incl. BTW  

• Kosten parkeeroplossing NTB!  

 

 

 



Groepskavels (geel) 

• Indicatie kavelbreedte (circa 17 m.) 

• 4 lagen hoog (vanaf maaiveld) 

• Groepen of individueel 

• 1 – circa 10 woningen 

• Niet-wonen functies wenselijk 

• Parkeren oplossen op eigen terrein  

• Grondprijs €1.455,- & €1.675,- per m2, incl. BTW 

• Kosten parkeeroplossing NTB! 

 

 

 



Wonen en andere functies combineren 

Horeca 

Detailhandel 

Kantoren 

Dienstverlening 

Maatschappelijke functies 

Culturele functies / ontspanning 

 

 



Zelfbouw 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 

 Maak uw woonprofiel aan op www.nieuwdelft.nl 

Gerichte vragen 

• informatie op maat 

• Definitief kavelpaspoort 20 december 

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. Wat voor soort woning/pand wil ik? 

4. Waar moet het aan voldoen?  

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

5. Parkeren?! 

6. Realiseren: individueel of met anderen? 

7. Kan ik het betalen? 

 



Kom langs in januari in woonwinkel! 

Ontmoet adviseurs, elkaar en verzamel informatie: 

• Zelfbouw, wat komt er bij kijken? 

• Elkaar ontmoeten & groepen vormen 

• Architecten/adviseurs ontmoeten 

• Inspiratie opdoen 

• Haalbaarheid onderzoeken 

 

Nog een Meet en greet in januari? 



Stap 3: Kiezen en kopen 

• Inschrijven 18-25  januari 2018 

• Optie nemen: 27 januari (kavelkiesdag)  

• 2 lotingen (inschrijven voor beide kan) 

• Loten  kiesvolgorde 

• Eerst uitgifte groepskavels dan individueel 

• Optie nemen = evt ander lotnummer vervallen 

• Mogelijk preferente positie voor 

    1) Eerdere inschrijvers die nog geen optie op kavel hebben gehad 

     



Stap 3: Kiezen en kopen 

• Kiezen: plek bij groepskavel 

• Kiezen: plek & maatvoering (bij individueel) 

• Op = op (reservelijst) 

• Optievergoeding: €750 / € 1000 

• Financieringsverklaring! < 3 wkn 

• Optieperiode 12 weken (20 april 2018) 

• Vooraarden groepskavels 



Stap 4: Plan maken 

• 23 april 2018: 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 medio 2019 start bouw  

• Maximaal 18 maanden bouwtijd 

• Vanaf medio 2020 wonen in Nieuw Delft! 

   

 



NTB 

18-15 jan 





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 

  

 

   

 



Vanaf zomer 2015 ook andere communicatiedisciplines: 







Zelfbouw in Van Leeuwenhoekkwartier 
Delft op z’n stedelijkst 






