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Kick-off Zelfbouw Veld 6 
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Ruud de Graaf 
Projectmanager Gebiedsontwikkeling 
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Welkom                 Ruud de Graaf 

Zelfbouwproces Veld 6          Ruud de Graaf  

Concept bouwenveloppe 6         Jaap van den Bout 

Vraag en antwoord           Allen 

Einde bijeenkomst 21:30  

Programma  









Wonen en andere functies combineren 

Horeca 

Detailhandel 

Kantoren 

Dienstverlening 

Maatschappelijke functies 

Culturele functies / ontspanning 

 

 



Individuele parkkavels 
• Flexibele kavelbreedte (4,2-8,1 m1) 

• Diepte 22 m1 (10 m1 tuin) 

• Individueel of kleine groep 

• 1 – 3 woningen 

• Niet-woon functies mogelijk 

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

• Grondprijs indicatie €1.665,- per m2, incl. BTW (PP 1/1/2019) 

• Kosten parkeerplaats circa €45k per plek (tegen kostprijs) – Niet verplicht 

• Kavel opp. vanaf 93 m2 = circa 155K€ (gem. = 125 m2 en circa 208K) 

 

 

 



Individuele Hofkavels 

• Vaste kavelbreedte (5,7 m1) 

• Diepte 17 m1 (7 m1 tuin) 

• Individueel  - 1 woning 

• Niet-woon functie mogelijk 

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

• Grondprijs indicatie €1.540,- per m2, incl. BTW (PP 1/1/2019) Circa 97 m2, 149k €  

• Kosten parkeerplaats circa €45k per plek (tegen kostprijs) – Niet verplicht 

 

 

 



Groepskavels Gracht 

• Vaste kavelbreedte – toelichting jaap 

• Voor groepen  

• >4 woningen 

• Niet-wonen functies wenselijk (preferent) 

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

• Grondprijs indicatie : €1.785,- per m2, incl. BTW (PP 1/1/2019) 

• Kosten parkeerplaats circa €45k per plek (tegen kostprijs) – Verplichte afname obv 

maatwerkoplossing!  

 

 

 



Eisen aan groepen 

• Minimaal 3 gezinnen bij inschrijving / nemen optie 

• Zelfbewoningsplicht (ook voor individuele kavels!) 

• Intake gesprek projectorganisatie Nieuw Delft (geen speculatie!) 

• Na optie iig: plan van aanpak (werving, begeleiding, financiering, terugval, organisatievorm 

(vereniging/cooperatie), toe- en uittredingsregels, wervingsplan), ontwerp en stiko. 

 

 

 



Gezamenlijke Tuin 

• Aanvulling op privé tuin 

• Eigendom en beheer bij alle omwonenden 

• Aanleg (op dek) door omwonenden/eigenaren 

• Randvoorwaarden door PND – bergingen 

(fietsen, kliko’s, waterberging, groen, etc). 

       - Eisen volgen in definitief kavelpp. 

• Tuin op een dek: maximale belastingen, dus 

beperkingen! 
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Duurzame mobiliteit als uitgangspunt 
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 Ruimtebesparend / kwaliteit-verhogend 

 Flexibel op basis van behoefte (fietsen, auto’s, bakfiets, busje, scooter, etc)  

 Lagere investeringen – kosten nav gebruik 

 Toegankelijk via 1 app 

 Gemeente Coördineert proces: 

 Begeleiding ontwerp 

 Opdrachtgever realisatie 

 Operationeel bij oplevering  

          Tijdelijke hub? 

 Input gebruikers hub! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliteitshub in veld 6 

 

 

H 



Kavelpaspoort 
• Onderdeel van het contract, dus bindend 

• Bouwenveloppe (hoogte, diepte, etc.) – toelichting Jaap 

• Spelregels (hoe ga je met elkaar om & afwijkingen) 

• Eisen en Ambities 

 

Voorbeeld veld2 op de site! Link via Toos 

21 september kavelpp. veld6 gereed 

 

 

 



Nieuw Delft -Toekomstbestendig 

Mobiliteit 

Klimaatadaptatie 

Duurzaamheid 

Natuur inclusief 

 

 

Kavelpaspoort – eisen: 
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Duurzaamheid - eisen 

• GPR systematiek – Mogelijk naar ENG 

• score van 8 (per thema) 

• Bodemwarmtesysteem! Geen gas of lucht warmtepomp 
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Klimaatadaptatie - eisen 

Klimaatadaptatie: min opp. groen en volume waterberging op kavel: 

• 50% van de kavel inrichten met intensief groen (of gelijkwaardig) 

• 100 mm/m2 (100 liter/m2) water opnemen op de kavel als voorraad (of gelijkwaardig) 
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Natuur inclusief bouwen - eisen 
• Neststenen voor gierzwaluwen 

Zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen 

• Nestplaatsen voor Huismussen 

• Kruidendak(of heesters/bomen) zodat voldoende 

insecten aanwezig zijn. 

 

Aantallen en opp. NTB 

Relatie met eisen klimaatadaptatie 
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• Duurzame Mobiliteit - eisen 

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

op eigen terrein danwel in de hub 

 Geen bewonersvergunning (nergens in Nieuw Delft) 

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

 Aantallen (deel)auto’s? 

 0 of 1 eigen plek bij individuele kavels (circa 45k) 

 Groepen: maatwerkoplossing obv deelname in hub (ook voor werknemers) – afname/koop van benodigd aantal 

plekken (circa 45k) 

 Kosten stallingsvoorziening voor eigenaren 

     Gemeente ook eigenaar (>=10 plekken) 

 



Kavelpaspoort – overige eisen 

• Beeldkwaliteit – Toelichting Jaap 

• Bouwlogistiek – binnenstedelijk bouwen!  

• Prorail 

   Bescherming tunnel: trillingen en zettingen beperken 

   Vergunning nodig (geen leges kosten) 

     - PND levert input t.b.v. prorail (zettingen en trillingen) 

     - Gezamenlijk fundering voorbereiden en aanleggen!  

 

 

 



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 

• Maak een  globaal programma van eisen 

• Ga in gesprek met bouwbegeleiders, zelfbouwers, 

architecten e.a. 

 



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

• Inschrijven 30 september – 6 oktober 2019 

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

• Optie nemen: 12 oktober 2019 (kavelkiesdag)  

• 2 lotingen  

• Loten  kiesvolgorde 

• Eerst uitgifte individueel dan groepskavels 

• Preferente positie voor 

    1) Niet woonfuncties bij groepskavels 

 



• Kiezen: plek bij groepskavel en individueel aan hof 

• Kiezen: plek & maatvoering (bij individueel aan park) 

• Op = op (reservelijst) 

• Optievergoeding: €750 / huishouden 

• Financieringsverklaring! - Na optie  

• Optieperiode 12 weken  

• Voorwaarden groepskavels 

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



Stap 4: Plan maken 

• Januari 2020: ondertekenen koopovereenkomst 

• Samenwerking andere kavelkopers 

• Maximaal 3 jaar t/m oplevering woning (jan 2023) 

• 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  (snelst mogelijk) 

• Maximaal 18 maanden bouwtijd 

• Vanaf eind 2021 wonen in Nieuw Delft! 

   

 





Zelfbouwen doe je niet alleen! 



Vervolgproces Zelfbouw veld6 

Concept Planning 

- Augustus: naar behoefte zelfbouw café (vragen, ontmoeten, in gesprek?) 

- Definitief Kavelpaspoort -  21 september 2019 (Nieuw Delft presenteert) 

- Inschrijven 30-9 t/m 6-10 

- 12 oktober kavelkiesdag (optie uitgifte) 

- 6 januari einde optietermijn 

- medio januari 2020: koopovereenkomsten  getekend en start planvorming! 

  

 

   

 



Vanaf zomer 2015 ook andere communicatiedisciplines: 



Zelfbouw in Van Leeuwenhoekkwartier 
Delft op z’n stedelijkst 




