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Let op: 

Het Kavelpaspoort voor de kavels van veld 6 zuid is nog niet definitief. Daarom is de 

informatie in deze presentatie nog onder voorbehoud van wijzigingen. Voor alle details, 

voorwaarden, grondprijzen, afmetingen en planningen verwijzen we naar het Kavelpaspoort, 

dat in december verschijnt.

Voorbehoud
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Groep 1

Bouwenvelop zelfbouw (Jaap van den Bout) 19:00 – 19:50

Toelichting zelfbouwproces veld 6 (Noor Debets) 20:00 – 20:45

Groep 2

Toelichting zelfbouwproces veld 6 (Noor Debets) 19:00 – 19:50

Bouwenvelop Zelfbouw (Jaap van den Bout) 20:00 – 20:45

Programma
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Ruud de Graaf
Projectmanager gebiedsontwikkeling Nieuw Delft

Noor Debets
Projectleider zelfbouw

Even voorstellen…
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Nieuw Delft
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Zelfbouwkavels veld 6 zuid



Breng jouw huis in 5 stappen tot leven:

1. Blijf op de hoogte

2. Oriënteren en organiseren

3. Kiezen en kopen

4. Plan maken

5. Realiseren

Zelfbouw in Nieuw Delft



→ Vul het interesseformulier in op www.nieuwdelft.nl/zelfbouw

Ontvang: 

• Q&A op website

• Kavelpaspoort 

• Uitnodigingen bijeenkomsten

• Informatie over inschrijf-

procedure en loting 

Stap 1: Blijf op de hoogte

http://www.nieuwdelft.nl/zelfbouw


Ontmoet andere zelfbouwers en verzamel informatie:

• Zelfbouw, wat komt er bij kijken?

• Elkaar ontmoeten & groepen vormen

• Adviseurs/zelfbouwers/architecten ontmoeten ntb

• Inspiratie opdoen

• Haalbaarheid onderzoeken

Kom naar de bijeenkomsten in november t/m februari



• De plek

• Wat voor type kavel? (groep of individueel)

• Jouw woonwensen in relatie tot je budget

• Hoe realiseren (samen?)

• Wie en wat heb je daar 

verder voor nodig?

Stap 2: Oriënteren en organiseren



• Inschrijven 10 maart 2023

• Loten → kiesvolgorde

• Optie nemen: 1 april 2023 (Kavelkiesdag) 

• Kiezen: plek & maatvoering

• Op = op (reservelijst)

• Optievergoeding: €825,-

• Per individuele kavel

• Per huishouden (groepskavel)

• Optietermijn: 12 weken vanaf 
Kavelkiesdag (t/m juni 2023)

Stap 3: Kiezen en kopen



• Juni 2023: ondertekenen koopovereenkomst

• Samenwerking andere kavelkopers

• Maximaal 3 jaar t/m oplevering woning

• Ontwerpfase t/m aanvraag vergunning max. 14 maanden

• Financiering organiseren

• Ontwerp collectieve tuin

Stap 4: Plan maken
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Voorbeeld: ontwerp gezamenlijke binnentuin veld 6 noord
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Bijeenkomsten in proces:

• Ontmoet je buren

• Workshop duurzaamheid & 

warmtevoorziening

• Huizen kijken (maquettes en VR)

• Individuele ontwerp besprekingen 

met supervisor

• Tips van Bouwbegeleider

Zelfbouwen doe je niet alleen!
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• Financiering definitief maken

• Logistieke afstemming coördinatie-overleg (PND & onderling)

• Aannemer selecteren/gunnen

• Maximaal 18 maanden bouwtijd

• Vanaf eind 2025 wonen 

in Nieuw Delft!

Stap 5: Realiseren
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Tijdlijn

Nov ‘22 Dec ‘22 Jan ‘23 Feb ‘23 Mrt ‘23 Apr ‘23 Mei ‘23 Jun ‘23 Jul ‘23 Dec ‘25

10/3 – 26/3
inschrijvingstermijn

Informatie avonden

1/4
Kavelkiesdag

26/6
koopovereenkomst
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Doorkijk naar volgende keer

• Mobiliteit

• Ambities duurzaamheid

• Collectieve tuin

• …?
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Zelfbouwcafé 

Van Leeuwenhoekkwartier
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Arjaan Hoogenboom
Stedenbouwkundige

Jaap van den Bout

Supervisor

Welkom! Even voorstellen…
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Zelfbouwkavels veld 6 zuid
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Van Leeuwenhoekkwartier
Delft op z’n stedelijkst
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Nieuw Delft: Integraal Ontwikkelingsplan
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Drie nieuwe buurten
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Wonen en andere functies combineren

Kantoren

Dienstverlening

Maatschappelijke functies

Culturele functies/ontspanning
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Een vraaggestuurde aanpak
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Zelfbouwkavels veld 6 zuid
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Mobiliteit

• Inzetten op deelmobiliteit;

• Gezamenlijke parkeervoorziening in veld 6.4;

• Kosten indicatie €45.000,- p/parkeerplaats;

• Geen vergunning voor parkeren;

• Bezoekersparkeren in openbare ruimte

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

• Ongeveer 10 kavels

• 4 lagen hoog (vanaf maaiveld)

• Individueel of kleine groep

• 1 – max. 3 woningen

• Niet-wonen functies mogelijk

• 1 of 0 parkeerplekken per kavel

• Indicatie grondprijs: €2.165,- per m2/incl. btw 

Individuele kavels Parkzijde (PZ10-1X)

Informatie onder voorbehoud
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• Vaste kavelbreedte (5,7 m.)

• 3 kavels

• 3 lagen hoog (vanaf maaiveld)

• Individueel of kleine groep

• 1 – max. 2 woningen

• Niet-wonen functies mogelijk

• 1 of 0 parkeerplekken per kavel

• Indicatie grondprijs: €2.000,- per m2/incl. btw  

Individuele kavels Hofzijde (HZ01-03)

Informatie onder voorbehoud
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• Vaste kavelbreedte (19 m.)

• 1 kavel

• 4 lagen hoog (vanaf maaiveld)

• 1 – 12 woningen per kavel

• Niet-wonen functies mogelijk

• Verplichte afname 3 parkeerplekken

• Indicatie grondprijs: €2.320,- per m2/incl. btw  

Groepskavel Parkzijde (PZ09)

Informatie onder voorbehoud
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• Vaste kavelbreedte (circa 18 m.)

• 5 kavels

• 4 - 5 lagen hoog (vanaf maaiveld)

• 1 – 18 woningen per kavel

• Niet-wonen functies verplicht

• Verplichte afname 5 parkeerplekken

• Indicatie grondprijs: €2.320,- per m2/incl. btw  

Groepskavels Nieuwe Gracht (GZ03-07)

Informatie onder voorbehoud
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Veld 6.6 (groepskavels)

• BG voor werkfuncties;

• BG hoogte min 3,8 m hoog, 

21 m diep;

• Privédaktuin op BG;

• Collectieve tuin met bewoners 

veld 6.3 en 6.6;

• Overige verdiepingen 16 m 

diep;

• Bouwhoogte max +21,0 m 

NAP;

• 4 – 5 lagen;

Veld 6.3 (individuele kavels)

• Delftse stoep (1,0m) op 

gemeentelijke grond;

• BG hoogte min 3,8 m hoog; 

• Gebouwdiepte 12,0 m

• privétuin (10m diep);

• Collectieve tuin met bewoners 

veld 6.3 en 6.6;

• Bouwhoogte max +19,0 m 

NAP;

• 4 lagen + 5e verdiepte laag;

Bouwenvelop 6.3 en 6.6

Informatie onder voorbehoud
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Veld 6.7a (groepskavel Nieuwe 

Gracht)

Zie groepskavel Veld 6.6

Veld 6.7a (groepskavel park)

• Delftse stoep (1,0m) op 

gemeentelijke grond;

• Gebouw 19m breed, 12m diep;

• BG hoogte min 3,8 m hoog;

• Collectieve tuin met bewoners 

veld 6.3 en 6.6;

• Bouwhoogte max +19,50 m 

NAP;

• 4 lagen + 5e verdiepte laag;

Veld 6.7a (hofkavels)

• Delftse stoep (1,0m) op 

gemeentelijke grond;

• BG hoogte min 3,8 m hoog; 

• Gebouwdiepte 10,0 m, 5,7m 

breed;

• Privétuin (10m diep);

• Collectieve tuin met bewoners 

veld 6.3 en 6.6;

• Bouwhoogte max +12,9 m NAP;

• 3 lagen + 4e verdiepte laag;

Bouwenvelop 6.7a

Informatie onder voorbehoud
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Vragen?



Zelfbouwcafé 

Van Leeuwenhoekkwartier

Woensdag 16 november


