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van maximale bouwenvelop 
naar passend maatwerk
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zelfbouwen in Nieuw Delft = 
samen bouwen aan de stad  

- Buren
- PND
- Prorail (!)
- Adviseurs
- Plantoetsers
- Nutspartijen
- Aannemers (ook die van je buren)
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zelfbouwen in de Spoorzone
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kunnen zitten op je trap? of via een vide naar boven kunnen 
roepen dat het eten klaar is?
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een slim huis met veel
technische snufjes?

misschien wel tientallen vogelhuisjes 
verwerken in de gevels?

(of een ‘onzichtbaar’ 
huis...?
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Bouwen op één van de 13 zelfbouw 
kavels in VELD 6 ZUID, Nieuw Delft 

Wat komt er bij kijken? 

Ervaringen met particulier opdrachtgeverschap in de spoorzone Delft.



HRH Architecten sinds 2012



• Ervaringen met particulier opdrachtgeverschap (o.a.) in de spoorzone Delft.

• 4 grondgebonden woningen in Coendersbuurt BLOK A en B 2013-2018

• 4 grondgebonden Parkwoningen extra groot/hoog VELD 3.2 en 2.3  2018-2022
(waarvan 2 kleinschalige appartementengebouwen)

• 1 grondgebonden woning VELD 6.7 NOORD ‘Hof woning’ 2020-2023



Coendersbuurt 021 Coendersbuurt 037 Coendersbuurt 013 CB 026

VLH Park  K02 VLH Park  K04 VLH Park  K11 VELD 6 H01



KAVELS NIEUW DELFT,  VELD 6 ZUID 

HZ01-HZ03:    3 kavels voor grondgebonden woningen
PZ10-1X:    8-10 grondgebonden woningen extra hoog/groot



Coendersbuurt 021   grondgebonden woning 



Coendersbuurt 037 grondgebonden woning



Beeld van Proces 
Waar moet ik aan denken? Wat komt er bij kijken? Wanneer kan ik er wonen?

Begeleiding
Na de loting en Kavelkiesdag kan het zelfbouwproces echt beginnen. Daar komt 
een hoop bij kijken. Toch hoeft u niet alles zelf te weten en te doen.

HRH architecten kan u over veel dingen adviseren en doet op verzoek ook de 
bouwbegeleiding. (als de bouw echt begint)
Veel is voor ons bekend, we kennen Delft qua gemeentelijke organisatie, de 
specifieke duurzaamheidseisen en de werkwijze.
HRH kan helpen met een haalbaarheidsonderzoek bij de start. 
Inventariseer zelf goed wat uw woonwensen en het budget zijn. 

Woningontwerp op maat
HRH Architecten luistert naar de wensen van de klant en zoekt samen met hen 
de meest passende oplossing bij de vraag. Specifieke kwaliteiten van de locatie 
worden in beeld gebracht en optimaal benut, wat resulteert in unieke 
woningontwerpen.



VLH Park K02  Kleinschalig appartementen gebouw (5 lagen en kelder )



VLH Park K04  grondgebonden woning (4-5 lagen)



Amsterdam IJburg



Beeld van Proces  2
Waar moet ik aan denken? Wat komt er bij kijken? Wanneer kan ik er wonen?

Duurzaamheid
Energie: 
Bijna energie neutraal bouwen (BENG) is de standaard.
Gasloos bouwen, GPR eisen gemeente Delft, ‘rainproof’. 
Het kan nog duurzamer voor wie wil (energie neutraal)
Materiaal: 
Bouwen in steen en beton kan/ mag nog steeds.
Het kan duurzamer voor wie dit belangrijk vindt. (C02 neutraal bouwen)
Denk daarbij aan bouwsystemen van massief hout  (CLT)
(zie voorbeeldprojecten HRH architecten in Kijkduin)

Bouwkosten
We hebben in 10 jaar de ontwikkelingen in prijzen kunnen volgen (specifiek ook in 
Nieuw Delft) en hebben daar een goed beeld van. 

Selectie aannemer
We hebben ervaring met verschillende aannemers en kunnen u adviseren bij de 
selectie van een aannemer en hoe de prijsonderhandeling en bij de aanbesteding in 
zijn werk gaat. 



3 ENERGIENEUTRALE WONINGEN IN HOUTMASSIEFBOUW IN KIJKDUIN (Schapenatjesduin)



Doorlooptijd.  
Proces van ontwerp tot oplevering ca 3 jaar  (onze ervaring)
- Ontwerptraject min. 6 mnd.
- Vergunning 3 mnd
- Bouw ca 1 jaar

Overige15 mnd = Nodig voor overleg en afstemmen met overige 
zelfbouwers. Denk aan: 
- Heiwerkzaamheden, grondwerk.
- Funderingen, boringen tbv bodemenergiesystemen / WKO, 
- Afspraken bouwvolgorde, kostenverdeling etc. 
- Aannemers selecteren, voor gezamenlijk heiwerk en bovenbouw.
- Vergunning pro-rail aanvragen voor bouwen nabij tunnelbak) 
- Inrichting van een gezamenlijke tuin 
- Etc.

Positief:
Voordeel hiervan: Kennismaken en samenwerken met buren 
(de buurt is er al voordat je er woont)



Grondgebonden woning VELD 6 NOORD ‘Hof woning’ H01



Verder nodig:
- Grote betrokkenheid
- Veel tijd
- Geduld
- Uitdaging zien in complexiteit. 

Wat HRH architecten kan bijdragen: 
(voor het beste resultaat en minste stress)
- We zijn er (graag) gedurende het hele proces. (tot de verhuizing)
- We maken het ontwerp met jullie helemaal passend op wensen.

(en budget)
- Onze betrokkenheid stopt niet na ontwerp en vergunningaanvraag.
- We kijken en denken mee bij alle belangrijke stappen/ beslissingen.
- Bekend met zelfbouw proces in dit gebied (en valkuilen )
- Ook voor indicatie bouwkosten.
- Ook voor hulp bij selecteren aannemer en prijsonderhandelingen.

- Veel plezier!



Bouw grondgebonden woning VELD 6 NOORD ‘Hof woning’ H01
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Nieuw Delft



Licht
Speels
Ruimtelijk
Verticaal contact
Luxe loft gevoel
Balkon in avondzon













Fasen in een project

Haalbaarheid bepaald

1. SO : Schetsontwerp: PvE, budget, kavelpaspoort, configuratievarianten

2 VO: Voorlopig Ontwerp: esthetisch ontwerp, materialen, sfeer

3 DO: Definitief Ontwerp: bouwkundige uitwerking, constructeur, installatie-advies

4 OV: Omgevingsvergunning aanvragen

5 WV: Werkvoorbereiding: tekenwerk t.b.v. bouw

6 BB: Bouwbegeleiding en kwaliteitsbewaking

PV: Prijs- en contractvorming
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Schetsontwerp fase



Voorlopig ontwerp fase



Voorlopig ontwerp fase



Definitief ontwerp fase



Definitief ontwerp fase



Omgevingsvergunning fase



Werkvoorbereidingsfase



Bouwbegeleiding
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