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uniek Wonen
in Centrum delft
Wonen zoals u het Wilt!
in de Coendersbuurt
zelf bouWen of
projeCtmatig?
uW route: stappenplan
naar uW droomhuis

lievelingsplek

Hoe mooi kan het zijn; na een
drukke dag thuis komen in het
huis waar u altijd al van droomde?
Tot in ieder detail. Precies
zoals u het zich had voorgesteld.
De indeling, de sfeer, de
materialen. Als een maatpak,
volledig toegesneden op hoe
u altijd al had willen wonen en
leven. En dat op deze unieke plek!
Midden in Delft.
In een rustige stadsbuurt aan de Nieuwe Gracht
omringd door water. Autoluw. Op loopafstand van
de historische binnenstad en op een steenworp
van één van de meest geavanceerde OV-stations
van Nederland, met Den Haag en Rotterdam direct
binnen bereik. Zo de stad in, zo de stad uit.

In Nieuw Delft bepaalt u zelf hoe u uw woning
wenst. U geeft dus geen geld uit aan dingen die u
niet belangrijk vindt. Hierdoor houdt u meer over
voor de woning die ú wel wenst. Vooral een kwestie
dus van prioriteiten stellen, uw verbeelding ontkurken en beginnen.
Deze kans wilt u toch niet missen?
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delft:
van alles te beleven
De stad kent uitgebreide
uitgaansmogelijkheden,
winkels, musea, cultuur en
het strand binnen bereik.
Delft is een moderne, middelgrote stad. Een
levendige stad beroemd om haar historische binnenstad. Maar ook door haar hoog maatschappelijk
onderzoek, innovaties, TU-Delft, diverse kennisinstituten en internationale bedrijven. Een gezellige
studenten- en toeristenstad met een markante
cultuurhistorie en toeristische trekpleisters zoals
de Prinsenhof, het Delfts Blauw aardewerk en de
kerken. Een belangrijke kennis- en creatieve stad
van Nederland met een rijke traditie in design,
architectuur en duurzame technologie. Last but not
least. Delft ligt ideaal centraal tussen Den Haag (9
km)en Rotterdam (8 km ) en Amsterdam (50 km).

4

Aan de noordrand van Delft, ligt vierhonderd
hectare groen: de Delftse Hout. Een schitterend
recreatie- en natuurgebied. Dankzij de talrijke
recreatiemogelijkheden in het groengebied is deze
ideaal voor een uitje. Wie gaat wandelen, fietsen of
kanoën net buiten de stad komt verrast en verbaasd
weer thuis. Hier is de horizon opeens open, beleef je
de lente met weidevogels en kom je echt tot rust. Er
zijn vele schitterende wandel- en fietsroutes door
het prachtige polderlandschap langs langgerekte
kavels, authentieke dorpjes en schitterende natuur.
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Historische binnenstad

nieuW delft

Coendersbuurt

westerkwartier

westvest

Nieuw Delft: een eigentijdse, aantrekkelijk
en levendig nieuw stuk stad naast de
historische binnenstad en het
Westerkwartier. Een plek met een rijk
verleden, schrijft weer geschiedenis.
Toekomstige bewoners, ondernemers en
initiatiefnemers bepalen het gezicht van
de wijk. Zij maken de wijk. Geven invulling
aan hun manier van wonen, werken en
verblijven. Hierdoor ontstaat een stuk stad
met een eigen karakter, een wijk die van de
bewoners is.

De afgelopen vier jaar is er keihard gewerkt
aan een spoortunnel in het centrum van
Delft. Een enorme operatie, die de stad
voorgoed verandert. Het viaduct dat de
stadsdelen van elkaar scheidde, verdwijnt.
Daarvoor in de plaats komt een modern en
geavanceerd vervoersknooppunt. Bovenop
de spoorzone ontstaat ruimte voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk: Nieuw Delft.

vliegen 15 min
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station 5 min

centrum 7 min

strand 30 min

Het plangebied van deze wijk is circa 24
hectare groot en omvat het zuidelijk deel
van de spoorzone.
Nieuw Delft een compleet stuk stad met
een nieuw stadspark, een mooie gracht
en waterpartijen, gezellige horeca, nieuw
scholencombinatie, een groot aantal werkplekken in het stadskantoor en een modern
station, dat vanaf 2015 één van de meest
geavanceerde OV-knopen van Nederland
zal zijn. Een gebied dat is voorbereid op
de toekomst door slimme duurzame- en
mobiliteitstoepassingen. Maar ook vanwege
de drie prachtige buurten met hun eigen,
unieke sfeer: de Coendersbuurt, het Van
Leeuwenhoekkwartier en de Abtswoudse
Hof. Deze drie buurten bieden circa 1.000
woningen en vormen samen een uniek
stukje wonen in Nieuw Delft.
Een unieke kans om een nieuwe wijk een
eigen gezicht te geven en samen
geschiedenis te schrijven.

tu 10 min
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goede redenen om in
de Coendersbuurt te
gaan Wonen
1.

Ontspannen wonen
in een rustige Delftse
stadsbuurt omringd door
grachten. Alle rust om in en
rond uw huis te ontspannen en te
genieten. In de buurt is altijd wel wat te doen.

2.

Op loopafstand van de historische binnenstad
van Delft. Wandelen, winkelen, een terrasje pakken
of uitgaan. Alles dichtbij.

3. Goed bereikbaar. De Coendersbuurt ligt op
steenworpafstand van het geavanceerde nieuwe OV
Station van Delft en is daardoor uitstekend bereikbaar. Maar ook wie graag fietst is hier ook op z’n plek.
Zowel in de stad als daarbuiten in het schitterende
polderlandschap net buiten Delft. Bovendien is de
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Coendersbuurt ook met de auto goed bereikbaar.
U heeft -als u wilt- uw eigen parkeerplaats(en) en
hoeft dus nooit te zoeken naar een plek.

4.

Bouwen zoals ú wilt. U kiest zelf uw droomkavel
en bent vervolgens vrij om uw woning te realiseren op
de manier die u het meest aantrekkelijk lijkt. U kunt
ervoor kiezen om uw woning zelf te realiseren met
hulp van uw eigen architect of bouwbegeleider.
Of u kunt ervoor kiezen dit projectmatig te laten doen
door de ontwikkelcombinatie Heijmans - Era Contour.

5. Eigentijds wonen. De Coendersbuurt wordt vanaf
de grond nieuw opgebouwd. Hierdoor kunnen diverse
duurzame oplossingen worden toegepast. Zo komt er
een programma om groen in de wijk te bevorderen.
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ontspannen
Wonen
op een eiland.
midden
in de stad.
De Coendersbuurt wordt een rustige Delftse
stadswijk aan een gracht omringd door water. De
buurt krijgt een kleinschalig karakter; in sfeer een
beetje vergelijkbaar met het Westerkwartier en
qua gemak geheel afgestemd op de wensen en eisen
van nu.
De woonwijk bestaat uit vier bouwblokken
verbonden via rustige binnenstraatjes en kades.
Hier worden naar verwachting circa honderd
kavels uitgegeven. De kopers bepalen zelf hoe zij
willen wonen en hoe ze hun nieuwe woning willen
realiseren. De bebouwing zal kleinschalig zijn. De
woningen krijgen maximaal drie lagen met een kap
of een bovenverdieping. Binnen de bouwblokken
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komt een besloten binnengebied met compacte
stadstuinen en terrassen. De woonbuurt krijgt een
groen karakter. De opzet is autoluw. De woonstraten tussen de drie westelijke blokken zijn in principe
autovrij, net als de openbare kade langs het rondom
aanwezige water. Bewoners parkeren in de parkeergarage onder bouwblok D.
Er komen twee bruggetjes over het water van de
Nieuwe Delft die de Coendersbuurt verbinden met
het Van Leeuwenhoekkwartier. In het zuidelijk deel
scheidt een gracht de woonbuurt van de nieuwbouw van de scholencombinatie Delfland.
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baas op eigen kavel
In de Coendersbuurt bieden we geen kant en klare
woningen, maar bouwkavels. Dit zijn stukken bouwgrond met duidelijke spelregels en veel vrijheid.
Op uw kavel bent ú de baas en krijgt u alle ruimte om
zelf te bepalen hoe u wilt wonen en hoe u uw huis
wilt realiseren. Er is dus niemand die u gaat vertellen
hoe uw droomhuis er uit moet komen te zien. Er zijn
maar een paar regels: de maximale afmetingen van
uw woning liggen vast, het huis moet solide gebouwd
worden (volgens de wettelijke bouwregels dus) en
het ontwerp moet passen in het beeld dat we met de

Marcel van der Meijs

wijk voor ogen hebben. Dat geldt voor het huis van uw
buren ook en zo wordt de wijk een mooi geheel.
De spelregels voor uw kavel staan in het kavelpaspoort van uw bouwkavel en de bijbehorende bouwenvelop. Hierin vindt u alle informatie, om te bepalen
of u hier uw huis kunt realiseren zoals ú dat wilt. Deze
stukken maken deel uit van de verkoopvoorwaarden
bij de grondverkoop. Vanaf het moment dat u uw kavel in optie heeft genomen worden de spelregels niet
meer gewijzigd. Zo heeft u vooraf alle zekerheid dat u
uw woning kunt realiseren zoals u het van plan bent.

Jaap van den Bout

intervieW met de ontWerpers
Jaap van den Bout &
Marcel van der Meijs
De Coendersbuurt wordt een rustige Delftse
stadswijk met grachten, waarin mensen zelf
kunnen bepalen hoe zij willen wonen en hoe ze
het willen realiseren. Was het speciaal voor u
om daaraan te werken?
“Tijdens onze studie, maar ook nu komen we
vaak in Delft, Jaap van den Bout woont er. Deze
verbondenheid maakt deze opgave op zichzelf
al speciaal. Maar de Coendersbuurt is meer. Er
aan werkend zien we een wijk voor ons waar
we zelf graag in zouden willen wonen, levendig
maar ook met voldoende rust. Een wijk die direct
aansluit op alle rijkdom die er omheen ligt; het
Westerkwartier en het centrum van Delft. Als
stedenbouwkundigen is het uitdagend om in de
ontwikkeling van de Coendersbuurt te werken
met hedendaagse thema’s zoals ruimte bieden aan
particulier initiatief en duurzaamheid”.
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Zijn er voorbeelden waardoor u zich daarbij
heeft laten inspireren?
“De eerste inspiratie voor de Coendersbuurt komt
uit het gebied zelf; het Westerkwartier. We willen
een wijk maken die aansluit op het stadse, maar
toch rustige karakter van het Westerkwartier vertaalt naar hedendaagse wensen en eisen. Water
en grachten als Delftse karakteristieken spelen
hier een belangrijke rol in.
Behalve uit een oudere wijk als het Westerkwartier hebben we veel inspiratie gehaald uit Nieuw
Leyden in Leiden. In deze wijk zijn veel woningen
door de bewoners zelf ontwikkeld. Dit levert
direct een gevarieerde wijk op”.
Welk idee zit er achter de straten en de
binnentuinen?
“De Coendersbuurt is voor een groot gedeelte
autovrij. De woningen sluiten direct aan op rustige binnenstraten en kades. Voor de woningen ligt
een ‘Delftse stoep’; een plek om een stoel, bank of

planten neer te zetten. De straat is het verlengde
van de woning en krijgt door de Delftse stoep
een extra ruimte. De binnentuinen zijn besloten
en rustig aan de binnenkant van het bouwblok,
compacte stadse tuinen of een collectief groen
binnengebied”.
Hoe gaat u ervoor zorgen dat de wijk een mooi
geheel wordt?
“We hebben samen met de gemeente Delft en
het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft heel
zorgvuldig bouwregels voor de Coendersbuurt
opgesteld. Bouwinitiatieven krijgen in deze
bouwregels veel mogelijkheden, maar zorgen er
ook voor dat de nieuwe wijk een geheel vormt.
Het ontwikkelproces gaat in dialoog met de
toekomstige bewoners. Door steeds wensen en
eisen samen af te stemmen werken we toe naar
een buurt met een sterk eigen karakter tussen het
Westerkwartier en het centrum van Delft”.
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BLOK B

versChillende
Woningtypen
verdeeld over
4 bouWblokken
Of u nu wilt wonen in een herenhuis of een grachtenpand, een atelierwoning met eigen praktijkruimte, een
huis met een grote vide en een daktuin of in een kleinschalig gebouw, op de bouwkavels in de Coendersbuurt
is van alles mogelijk. U kunt kiezen uit verschillende
kavels die -in essentie- bouwmogelijkheden bieden voor
4 woningtypen:

BLOK D

BLOK C

✯

1.

Grachtwoningen met een besloten tuin aan de achterzijde
van de woning met een voordeur aan een kade en een zogenaamde ’Delftse Stoep’ en uitzicht over het water naar een van de
omliggende buurten. In de bouwblokken A, B en C.

Van

2.

Bley

Woningen aan een Delfts straatje met een besloten tuin
aan de achterzijde van de woning en een ’Delftse Stoep’ aan de
voorzijde. In de bouwblokken A, B en C.

swi

3.

t

traa

jcks

Woningen aan Delfts straatje met een besloten terras
aan de achterzijde van de woning en een ’Delftse Stoep’ aan de
voorzijde. In bouwblok D.

N
Z
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Richting binnenstad

BLOK A

4.

Appartementen aan de gracht met uitzicht over het water
naar het Van Leeuwenhoekkwartier. In de Zuidwest-hoeken van
de bouwblokken A, B en C. Deze kleinschalige appartementsgebouwen zullen alleen worden gerealiseerd bij voldoende belangstelling. Informeer naar de initiatieven op dit gebied. Zie pagina
23 voor de aanbieders en initiatieven op dit gebied.

gemakkelijk
parkeren
Niets zo vervelend als na een drukke dag te moeten zoeken naar
een plek om je auto te parkeren. Bewoners van de Coendersbuurt hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Er komt een
centrale parkeergarage onder Bouwblok D. U kunt kiezen uit nul,
één, of twee parkeerplaatsen. Interessant trouwens ook, voor wie
geen auto heeft en voornamelijk met het openbaar vervoer reist.
Want als u geen parkeerplaats nodig heeft, hoeft u er ook niet
voor te betalen.
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slimmer Wonen

Delft wil een duurzame stad zijn, die
verstandig omgaat met energiebronnen,
grondstoffen en het milieu. Duurzame
oplossingen zijn daarom geen keuze
meer, maar een gegeven voor de
toekomst. Nieuw Delft wordt van
de grond af nieuw gebouwd. Alle
mogelijkheden dus om te kiezen voor
innovatieve oplossingen, die structureel
de meeste toekomstwaarde opleveren.
We streven naar energieneutrale woningen.
De woningen in de Coendersbuurt krijgen
daarom een individueel warmtesysteem op
basis van een warmtepomp en bodemlussen.
Woningen die zijn aangesloten op dit laagtemperatuur warmtesysteem kennen door
toepassing van vloerverwarming een hoge
mate van comfort en door het achterwege
blijven van radiatoren een betere benutting
van uw vloeroppervlak. Vloerverwarming
geeft in uw hele woning een gelijkmatige temperatuur. En u heeft nooit meer koude voeten.
De systeem op basis van bodemenergie heeft
nog een ander voordeel. Als het buiten warm

16

is, is het mogelijk de woning enkele graden te
koelen. Door de leidingen in de vloer wordt
dan koeler water rondgepompt, dat de warme
lucht in de woning opneemt.
Lekker comfortabel.
We streven naar een groene buurt. Dit biedt
tal van voordelen. Mensen voelen zich er
beter en veiliger en ervaren minder stress als
gevolg van de zogeheten ’vitamine G’. Groen
biedt daarnaast verkoeling op warme dagen
en in een groene omgeving wordt regenwater
beter gereguleerd, waardoor wateroverlast
beperkt wordt. Daarnaast voelen vogels,

maar ook vlinders en egels zich meer thuis in
een groene omgeving. En hun aanwezigheid
draagt weer bij aan een prettige woonomgeving voor mensen.
Wat kunt u zelf doen? Er zijn tal van mogelijkheden waarmee u de duurzaamheid van
uw woning zelf verder kunt uitbouwen. Denk
aan: Denk aan: zonnepanelen, isolerende
maatregelen, groen in de tuin en op het
dak en gebruik van electrische auto’s en
deelauto’s.
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samen bouWen
bouWen zoals ú Wilt
In de Coendersbuurt bent u vrij om uw woning
te realiseren op de manier die u zelf het meest
aantrekkelijk lijkt. U kiest eerst uw droomkavel
uit. Daarna zijn er twee mogelijkheden:

1.

Zelf bouwen met uw eigen architect, of
bouwbegeleider en aannemer.
Houd u ervan om zelf de touwtjes in handen te
hebben? En bent u goed in organiseren? Dan is
zelf bouwen misschien wel iets voor u. U heeft
dan zelf volledige regie over het hele traject

vanaf het eerste idee tot aan de oplevering. U
kiest uw eigen architect en werkt met hem of
haar uw bouwplannen uit. Vervolgens kiest u ook
zelf uw eigen hoofd-aannemer en eventuele onderaannemers. De architect kan u hierbij helpen,
of u kunt zich daarbij laten begeleiden door een
gespecialiseerd bouwbegeleidingsbureau.

2. Projectmatig bouwen met de ontwikkel-

regelwerk graag aan anderen over? En lijkt het u
wel aantrekkelijk om uw droomhuis op basis van
een collectie van bouwelementen samen te stellen? Dan is bouwen met Heijmans - Era Contour
misschien wel iets voor u. U bepaalt zelf hoe u
wilt wonen. In 5 heldere stappen ontstaat een
uniek ontwerp dat past bij uw wensen en budget.
De ontwikkelcombinatie verzorgt vervolgens de
verdere planuitwerking en bouw.

combinatie Heijmans - Era Contour.
Bent u wel kieskeurig, maar laat u het doe- en

De belangrijkste verschillen op een rij:

Zelf bouwen
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bouwen met Heijmans - eRa ContouR

ontwerpvrijheid

U bent -binnen de spelregels van het
kavelpaspoort - vrij om uw woning geheel naar uw
eigen woonwensen vorm te geven

U stelt uw woning samen aan de hand van een
collectie van bouwelementen, zoals: keuze uit
gevels, daken, plattegronden en dergelijke

Regie

U heeft volledige regie en bepaalt dus zelf met wie
u werkt en waar u uw budget aan uitgeeft.

De regie over de planuitwerking en de bouw van
uw nieuwe woning is geheel in handen van de
ontwikkelcombinatie

verantwoordelijkheid

U heeft alle touwtjes in handen, dus u bent ook
zelf verantwoordelijk dat uw bouwplannen
binnen spelregels, planning en budget worden
gerealiseerd.

De verantwoordelijkheid om uw woning binnen
de spelregels, planning en budget te realiseren ligt
geheel bij de ontwikkelcombinatie

tijdsbesteding en gemak

Zelf bouwen verlangt van u het nodige uitzoek- en
regelwerk. Rekenen op gemiddeld 1 dag in de
week gedurende zo’n twee jaar. U kunt een deel
van deze werkzaamheden ook uitbesteden aan uw
architect, of bouwbegeleider.

Nadat u uw woning naar wens en budget heeft
samengesteld verzorgt de ontwikkelcombinatie al het
nodige plan- en regelwerk tot aan de oplevering.

Zekerheid

Eventuele overschrijdingen van planning of budget
zijn geheel voor uw rekening

Eventuele overschrijdingen van planning of budget
zijn voor risico van de ontwikkelcombinatie

Prijsniveau

U heeft alle touwtjes in handen. U geeft dus
allereerst geen geld uit aan dingen die u niet
belangrijk vindt, waardoor u meer over houdt
voor de woning die ú wenst. Ervaring leert
daarnaast dat zelfbouwers hun woning vooral door
zelfredzaamheid voordeliger realiseren.
Daar staat tegenover dat men veel tijd kwijt is aan
doe-, denk- en regelwerk.

De ontwikkelcombinatie realiseert uw woning
projectmatig, waardoor eenvoudiger kan worden
geprofiteerd van kostenvoordelen van seriematige bouw.

Nadat u uw bouwkavel heeft gekocht bent u -in
principe- vrij om uw woning verder naar eigen
idee zelf te realiseren. Er is dus niemand die u gaat
vertellen hoe uw huis er moet komen uit te zien,
zolang u zich maar aan de spelregels houdt die
staan in het kavelpaspoort en de bijbehorende
bouwenvelop.
Maar het kan ook voordelen hebben om dingen
samen te doen. Denk bijvoorbeeld aan de
inkoopvoordelen die u kunt realiseren, of -als u
zelf bouwt- aan regelwerk dat u zelf niet hoeft te
doen als u taken onderling verdeelt. Daar staat
wel weer tegenover dat u afhankelijker van elkaar
bent, dan wanneer u alles zelf doet. Het is dus
maar net wat u belangrijk vindt.
Samen inschrijven. Als u zich als groep inschrijft
krijgt u elk uw eigen lotnummer, maar bepaalt het
hoogste lotnummer wanneer u als groep aan de
beurt bent om drie kavels naast elkaar te kiezen.

U heeft dus als bouwgroep meer kans op een
gunstig lotnummer.
Samen plannen maken. Als u en uw buren ervoor
hebben gekozen om zelf te gaan bouwen kan het
interessant zijn om samen met dezelfde architect
of bouwbegeleider te werken. Dit hoeft niet te
betekenen dat u ook dezelfde woning krijgt. Het
kan alleen al voordelig zijn als de kosten van
uitzoek- en regelwerk over meerdere woningen
worden verdeeld. Bovendien kunt u uw architect
vragen om uw woningen zo te ontwerpen, dat
bouwmuren worden gedeeld -wat zowel geld
als meer ruimte oplevert- en dat ze door één en
dezelfde aannemer -met hetzelfde bouwsysteemkunnen worden gerealiseerd. U bouwt dan
weliswaar zelf, maar profiteert dan samen toch
van de schaalvoordelen van meer seriematige
bouwproductie.

Samen bouwen. Als u van plan bent om ongeveer
in dezelfde periode uw woning te laten bouwen
als uw buren kan het interessant zijn om samen
een hoofdaannemer te selecteren.
Het is daarvoor niet nodig dat u een zelfde
soort woning heeft. Alleen al doordat dezelfde
aannemer met mensen in materiaal aanwezig is
kan eraan bijdragen dat u samen bespaart op uw
bouwkosten. Heijmans en Era zijn in het gebied als
aannemer in ieder geval actief- misschien zelfs bij
uw buren- dus wellicht interessant om ook bij hun
eens een offerte op te vragen.
Samen inkopen. Als u van plan bent om
ongeveer in dezelfde periode uw woning af
te laten bouwen als uw buren kan het ook
interessant zijn om sommige dingen samen in
te kopen. Denk aan de kostenvoordelen die u
kunt realiseren bij de aanschaf van uw keuken,
badkamer, zonnepanelen en bijvoorbeeld de
inrichtingselementen voor uw tuin, of terras.

Daar staat tegenover dat zij u veel doe-, denk- en
regelwerk uit handen nemen, hetgeen versleuteld zit in
de prijs van uw woning.
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uW droomhuis
in overziChtelijke
stappen
1
Aanmelden als
geïnteresseerde

Uw nieuwe woning in de Coendersbuurt begint met uw
inschrijving als geïnteresseerde een woning in Nieuw
Delft op www.nieuwdelft.nl/aanmelden

Aangemeld? Dan ontvangt u automatisch
e-nieuwsbrieven, uitnodiging naar woonateliers over
bijzondere woonconcepten en tips & tricks. Ga vooral
ook in gesprek met architect, adviseur of ontwikkelaar!

Oriëntatie op kavel- en woonaanbod

7 vragen die u beantwoordt:
1. Waar wil ik wonen? Kies uw favoriete woonplek op
de kavelkaart en bedenk ook 2 alternatieve plekken.

3

Kiezen en kopen kavel

4

Kiest u voor zelfbouw? Plan uitwerken tot definitief
ontwerp, aanvraag omgevingsvergunning dat wordt
getoetst door de gemeente. Doorlooptijd vergunning 8-14
weken. Als de vergunningaanvraag loopt kunt u in deze tijd
op zoek naar een aannemer met de beste
prijs-kwaliteit-verhouding.
Kiest u voor projectmatig bouwen met
Heijmans-Era Contour Dan stelt u in deze fase met

hen uw woning samen. Na het voorlopig bouwplan tekent
u een koopovereenkomst.

Vanaf 17 april: kavelprijzen en kavelpaspoorten bekend.
U kunt zich dan digitaal inschrijven als kavelkoper.
Inschrijfgeld bedraagt €500,- incl. btw in de vorm
van een verplichting.

Zaterdag 25 april 2015: Kavelkiesdag.
Op deze dag vindt de loting voor een kavel plaats op
basis van de inschrijvingen. U beslist deze dag over:
• De plek van de kavel.
• Breedte van de kavel
• Aantal parkeerplaatsen.
• De manier van realiseren? Zelf bouwen met architect
of bouwbegeleider of met ontwikkelcombinatie
Heijmans-Era Contour.

Zo bent u altijd op de hoogte!

U kunt zich TOT MEDIO SEPTEMBER oriënteren
op het kavel- en woonaanbod in de Coendersbuurt.
Wat is er mogelijk en wat wil ik? Dit kan aan hand van
deze brochure, kavelpaspoort en bouwenvelop van de
Coendersbuurt.

Planuitwerking: aan de slag met uw woning!

Inschrijven, loting en kavel-aankoop

Dit duurt ca. 6 minuten. Via uw woonprofiel geeft u uw
woonwensen aan. Zo helpt u ons woonideeën te ontwikkelen
die voor u aantrekkelijk zijn. En kunnen wij u informeren
over activiteiten en initiatieven die voor u mogelijk interessant zijn.

Oriënteren

Plan uitwerken

2. Wat voor soort woning? Eengezinswoning of
appartement?
3. Hoe wil ik wonen? Waar moet mijn woning aan
voldoen? Grootte kavel, aantal parkeerplaatsen (0,1 of 2).
4. Hoe groot moet mijn woning worden? Inschatting
breedte, diepte, hoogte aan de hand van aantal
kamers en globale indeling.
5. Hoe wil ik bouwen? Zelf met eigen architect, met
bouwbegeleider en aannemer of projectmatig met
Heijmans - Era Contour.
6. Individueel of aansluiten bij groep/initiatief?
7. Kan ik het betalen? Weet ik zeker dat ik deze
middelen tot mijn beschikking kan krijgen? Is dit
toereikend voor de kavel en woning die ik wens?
Heb ik voldoende marge aangehouden?

8 mei 2015: Kaveltoedeling. U krijgt van
OBS een kavel aangeboden die zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen. U kunt in deze
periode uw financiering verder uitwerken
zodat u zeker weet dat u de
verplichting kunt aangaan. Accepteert u
dit bod, dan tekent u een ‘voorlopig’
koopcontract met een bedenktijd van
6 weken.
6 juni 2015: definitief koopcontract.

Uw koopcontract is definitief en ondertekend en
u gaat een verplichting aan van 10% van de kavelprijs.
U hoeft niet direct te betalen, maar u kunt ook kiezen
voor een rentevergoeding over dit bedrag.

5

Realiseren
Realisatie: start bouw!
Bouwt u zelf? Afgifte vergunning. Na afgifte

vindt levering kavel plaats en kan de aannemer aan
de slag.

Bouwt u projectmatig met Heijmans-Era Contour?
Dan gaan zij aan de slag met de bouw van uw woning.

Bouwperiode duurt gemiddeld 12 mnd (max. 18 mnd).

Eindoplevering: Uw droomhuis
is klaar voor inrichting.
Gefeliciteerd!

deel

Deel met familie,
vrienden en kennissen

aanbieders

zo koopt
u uW eigen
bouWkavel
De kavels in de bouwblokken worden door
Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS)
rechtstreeks verkocht aan de toekomstige
bewoners. In de eerste helft van september
worden het kavelpoort en de kavelprijzen
definitief vastgesteld. Als u zich via onze website
als geïnteresseerde heeft ingeschreven ontvangt
u hierover automatisch een bericht via e-mail.

inschrijven als kavelkoper
Nadat de kavelpaspoorten en -prijzen definitief zijn vastgesteld kunt u zich bij ons formeel inschrijven als kavelkoper.
Het inschrijfgeld bedraagt 500 euro inclusief 21% BTW in
de vorm van een verplichting. Bij inschrijving willen we van
u weten in welk(e) bouwblok(ken) en op welke plek(ken)
u in principe een bouwkavel zou willen kopen, met welke
kavelbreedte, hoeveel parkeerplaatsen u wilt en hoe u van
plan bent uw woning te gaan realiseren; zélf met uw eigen
architect of bouwbegeleider en aannemer, of projectmatig
met Heijmans en Era Contour.

de toewijzing van de
bouwkavels gaat daarna
in drie stappen.
1. Loten: Op 27 september houden we een kavel-kiesdag. Als
u zich daarvóór -als kavelkoper- formeel bij ons heeft ingeschreven krijgt u aan het begin van deze dag een lotnummer.
2. Kiezen: Vervolgens kunt u dan op volgorde van uw lot
nummer een kavel uitkiezen.
3. Kopen: Na deze kavel-kiesdag vertalen wij uw keuze en
voorkeuren in een uitgifte-tekening, op basis waarvan u uw
voorlopige koopovereenkomst met ons sluit.

Architecten
Enrique Krahe
Steenhuis Bukman
Maatworks
Architectencombinatie Torenhove
Architect2GO
Koplopers
Bureau Kroner
Kühne & Co
Bastiaan Jongerius
Noordwestzes Ontwerpers
HRH
XXarchitecten
Schrauwen
Geurst& Schulze
Collectief
Korteknie-Stuhlmacher
MFFA
Ruimtelab
Scala
Atelier PRO
Marx & Steketee
Marc Koehler
Ed Tromp & Studio MAEK
FARO
Studio Huijgens
Atelier EHV
Kingma Roorda
WE
Bouwbegeleiders
Kreijns Bouwadvies
USHI Kenniscentrum Bouwen
PKW Bouwadvies
Projectmatig bouwen
Ontwikkelcombinatie Heijmans - Era Contour
Appartementen
Ballast Nedam
Marc Koehler Architecten
Studio Huijgens Architecten
Planwijziging
Mochten de verkoopresultaten daartoe aanleiding geven, of vanwege andere overwegingen, dan kan de
gemeente na start van de verkoop overgaan tot wijzigingen in de plannen, regels en uitgiftevoorwaarden.
Rechten
Dit is een uitgave van de gemeente Delft/OBS? Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden
verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of
op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de gemeente Delft/OBS. De gemeente Delft/OBS is zich
volledig bewust van haar taak een zo betrouwbaar mogelijke brochure te verzorgen. Niettemin kan zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden, die eventueel in deze uitgave voorkomen. De impressies, en
de afgebeelde foto’s zijn niet conform bouwregels uitgewerkt, respectievelijk geselecteerd, u kunt hieraan geen
rechtskracht ontlenen.
© juli 2014
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your
new
home?

Contact

Lijkt het u aantrekkelijk om te wonen in de Coendersbuurt?
Meld u dan aan via www.nieuwdelft.nl/aanmelden.
Of kom voor meer informatie eens kijken in het Informatiecentrum
Delft Bouwt. Hier is meer informatie verkrijgbaar over de
initiatieven, ontwikkelingen en woonmogelijkheden in Nieuw
Delft. Bel ons even voor een afspraak met een van onze
kopersbegeleiders.

@nieuwdelft

ontwikkelingsbedrijf spoorzone delft b.v.

facebook.com/nieuwdelftisyours

Delft Bouwt | Barbarasteeg 2 | 2611 BM Delft
T 015-2602611 | www.nieuwdelft.nl

www.nieuw delft.nl

