Zelf
bouwen
in Nieuw
Delft
CPO-Nieuw Delftse Poort
bouwt in
Van Leeuwenhoekkwartier

een woon-werkgebouw

Samen bouwen,
dat kan ook met U!
Geachte lezer,
Graag introduceer ik mijzelf.
Ik ben Liesbeth Janson, eigenaar en architect van
Studio Huijgens.
Voor mij is Nieuw Delftse Poort het derde CPOProject(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
dat ik mag realiseren in Nieuw Delft.
Mijn eerste twee woonprojecten staan ook aan de
Nieuwe Gracht. Het zijn de woongebouwen
‘Grachtenhuis Nieuw Delft’ en ‘Leeuwenhoek
Special’. Bijzonder is, dat veel van onze bewoners
hun te grote eengezinswoning hebben ingeruild voor
een mooi levensloopbestendig appartement.

Wilt u ook graag wonen in een appartement in Nieuw
Delft, dan heeft u nu een unieke kans. In ons CPOproject zijn nog enkele appartementen beschikbaar
voor nieuwe leden.
Voor hen die belangstelling hebben geeft deze
brochure de meest actuele informatie over dit
bouwinitiatief.
Voor meer informatie verwijs ik naar onze
inloopavonden.

liesbeth.janson@studiohuijgens.nl

Inloopavonden voor belangstellenden deelname CPO-Nieuw Delftse Poort

Voor mensen die graag
samen met anderen hun
worden er in februari
georganiseerd, waar u

hun eigen appartement willen indelen en
eigen woongebouw willen ontwikkelen,
bij Studio Huijgens 4 inloopavonden
al uw vragen kunt stellen.

Liesbeth Janson van Studio Huijgens, is als cpo-expert
(architect en procesbegeleider) betrokken bij het initiatief
Nieuw Delftse Poort. Eerder realiseerde zij met Studio
Huijgens in Nieuw Delft de CPO projecten Grachtenhuis Nieuw
Delft (2016) en CPO Leeuwenhoek Special (2019).
Op de volgende avonden kunt u van 19 tot 20 uur terecht bij
Studio Huijgens, Huijgensstraat 7, Den Haag
•
•
•
•

dinsdag
4 februari
woensdag 12 februari
maandag 17 februari
dinsdag 25 februari

U kunt zich per mail aanmelden: post@studiohuijgens.nl

Bouwgroep
Nieuw Delftse
Poort
is een collectief van
particuliere opdrachtgevers
(CPO) die met elkaar in het Van
Leeuwenhoekkwartier in Veld 6
aan de Nieuwe Gracht in Delft
een comfortabel,
levensloopbestendig en duurzaam
woon-werkgebouw realiseren.
Zij heeft daarom in oktober 2019
een optie genomen op een kavel
in Nieuw Delft voor dit
bouwinitiatief.
In maart gaan wij de grond kopen
en starten wij met de uitwerking
van ons ontwerp. De oplevering
staat gepland voor najaar 2022.

Het woonwerk-project Nieuw Delftse Poort ligt op loopafstand van
de oude binnenstad van Delft, het trein- en busstation en grenst
aan het nieuwe Van Leeuwenhoekpark
Voor deze locatie is een schetsontwerp gemaakt door Studio
Huijgens, met appartementen die in grootte variëren van 80 tot
165 m2

Locatie Nieuw Delftse Poort tussen de
Nieuwe gracht, Hof en Van Leeuwenhoekpark
Ons woongebouw ligt aan een doorsteek tussen de Nieuwe Gracht en een groene hof en biedt
ruimte aan 7 á 11 appartementen.
Het aantal is afhankelijk van de gekozen woninggroottes. De initiatiefnemers hebben enkele
appartementen en een tweetal bedrijfsruimten gereserveerd. De overige appartementen zijn nog
beschikbaar voor mensen die hier ook willen wonen en lid worden van de bouwgroep.
De niet-woonfuncties bevinden zich in de plint en betreffen een praktijkruimte voor
fysiotherapie en een kantoor van een internationale uitgeverij.
Alle woningen zijn georiënteerd op de Nieuwe Gracht aan de westzijde en hebben daar ook een
buitenruimte.
Daarnaast hebben bijna alle woningen een gevel aan de rustige groene hof aan de achterzijde en
kijken daar uit naar het nieuw aan te leggen Leeuwenhoekpark bovenop de spoortunnel.

Vrij-indeelbare appartementen van
verschillende grootte
(m2 GBO indicatief)

Principedoorsnede
met vrije
verdiepingshoogte
en niveauverschil
tussen gracht en
hof

Beschikbaarheid en kosten
In deze tekening kunt u zien welke appartementen al
gereserveerd of onder optie zijn. Omdat wij u de ruimte
willen geven om uw eigen woonoppervlak te bepalen, zijn
er een aantal verschillende opties voor
indelingsvarianten gemaakt. De woningkeuze van een nieuwe
deelnemer, kan dus invloed hebben op de beschikbaarheid
van deze varianten.

De kostprijzen van de appartementen zijn inclusief eigen
grond, bouwkosten & alle bijkomende kosten. De bijkomende
kosten betreffen advies (architect, constructeur etc.),
bodemonderzoek, notariskosten, nutsaansluitingen,
bouwleges en een post onvoorzien.

Deze kosten zijn gebaseerd op geïndexeerde
ervaringscijfers van recente CPO-projecten. Voor de
afbouwkosten in het appartement is hierin tevens een
reële aanname gedaan, maar de indeling en materiaalkeuzen
bepaalt u uiteindelijk zelf.

Omdat het schetsontwerp nog niet is uitgewerkt (zowel het
gebouw, als uw eigen appartement) zijn deze prijzen- wat
de bouwkosten betreft- nog indicatief. Maar bij de
planontwikkeling wordt een kostendeskundige betrokken,
zodat de bouwkosten tijdens de ontwerpfasen gecontroleerd
worden. Indien nodig, zullen deze in overleg met de
bouwgroep, worden bijgestuurd door het plan in de
uitwerking aan te passen.

Geraamde kostprijzen appartementen
*(GO=netto oppervlak)
Appartement type C, 1e verdieping

GO 81 m2 + balkon 6 m2

€ 335.000

Appartement type D, 1e verdieping

GO 95 m2 + balkon 3 m2

€ 385.000

Appartement type B, 2e verdieping

GO 81 m2 + balkon 6 m2

€ 330.000

Appartement type C, 2e verdieping

GO 81 m2 + balkon 6 m2

€ 345.000

Appartement type D, 2e verdieping

GO 95 m2 + balkon 3 m2

€ 405.000

Appartement type E, 3e verdieping

GO 94 m2 + balkon 14 m2

€ 445.000

Appartement type E, 4e verdieping

GO 106 m2 + balkon 14 m2

€ 500.000

Appartement type F, 4e verdieping

GO 125 m2 + balkon 14 m2

€ 585.000

5e verdieping

GO 110 m2 + balkon 29 m2

€ 600.000

(onder optie)

(Verkleind)

Penthouse type J,

Disclaimer: alle prijzen zijn met zorg samengesteld met de beschikbare kennis van zaken
van nu en met ervaringscijfers van 2 eerdere CPO’s, maar indicatief en onder voorbehoud
van wijzigingen.

Parkeerplaatsen, mobiliteits hub en deelauto’s
Bewoners-parkeren op de openbare weg is hier niet
mogelijk. Aan de Nieuwe Gracht komt betaald parkeren
voor bezoekers.

Parkeerplaatsen kunnen worden afgenomen in de
aangrenzende garage en kosten maximaal 45.000 euro incl.
btw. Afname van een parkeerplaats is niet verplicht
indien u geen eigen auto heeft.

In deze garage (gebouwd i.o.v. de gemeente Delft) komt
ook een Mobiliteits hub waar door derden elektrische
deelauto’s worden beheerd.

Binnen de bouwgroep is een aantal collectieve
parkeerplekken t.b.v. eigen ‘cpo-deelauto’s ’ uiteraard
ook mogelijk.

Bij het tekenen van de koopovereenkomst voor de
bouwgrond met de gemeente Delft, moet het gewenste
aantal parkeerplekken in de garage worden vastgelegd.

Bijzondere voorwaarden Gemeente Delft
Duurzaam Bouwen: De gemeente Delft stelt een aantal eisen aan de gebouwen
in Veld 6. Men zet in op duurzame energie en het gebouw moet scoren op
verschillende Duurzaamheidsprestaties. Dit betekent o.a. extra isolatie,
duurzame installaties (warmtepomp) en materialen die ook weer hergebruikt
kunnen worden. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met
klimaatverandering. Dit betekent dat e bijvoorbeeld regenwater opgevangen
moet worden om aan de beplanting terug te geven. Meer groen is ook van
belang voor de gewenste biodiversiteit.
Zelfbewoning: Om commerciële projectontwikkeling tegen te gaan is verhuur
tot 2 jaar na oplevering niet toegestaan, zelfbewoning in die periode is
verplicht.
Solvabiliteit: Om deel te kunnen nemen aan de CPO-vereniging en de
bouwgrond te kunnen kopen, is aanlevering van een financiële verklaring dat
u de bij het beoogde appartement behorende realisatiekosten kunt
financieren een gemeentelijke voorwaarde.

Planning en plan van aanpak CPO-project NDP
4, 12, 17 en 25 Februari 2020

inloopavonden voor belangstellenden bij Studio Huijgens om 19.00 uur,
Huijgensstraat 7, Den Haag

aan de

Februari 2020

opstellen verenigingsstatuten en verzamelen documenten gemeente, onderzoek
aannemer bouwteam

1 maart 2020

sluitingsdatum inschrijving bouwgroep Nieuw Delftse Poort

Maart 2020

oprichten vereniging, kaveloptie omzetten in ondertekening koopovereenkomst
grond, opdrachten adviesovereenkomsten

April-september 2020

uitwerking ontwerp, incl. bouwkostenramingen, in bouwteam met aannemer na de
voorlopig ontwerpfase

Augustus - September 2020

aanvraag omgevingsvergunning

Oktober-december 2020

bouwvoorbereiding en contractstukken

December 2020

Vergunning verleend, concept-splitsingsstukken gereed, afsluiten individuele
aanneemovereenkomsten met Woningborg garantie

Januari-maart 2021

Uitvoeringstekeningen, showroombezoek en begeleiding individuele afbouwkeuzes &
voorbereiden bouw aannemer

Februari 2021

Overdracht grond gemeente aan vereniging en vestiging appartementsrechten (en
eventueel bouwhypotheek*)

April 2021

start bouw

Najaar 2022

oplevering

*) een bouwhypotheek kunt u vestigen op uw appartement, wanneer de omgevingsvergunning verleend is, de aanneemovereenkomst getekend is
en de concept-splitsingsakte gereed is. Dit betekent dat u de kavel- en bouwkosten op deze wijze kunt financieren. Ten behoeve van de
bijkomende (planvoorbereidings-)kosten, kan het – afhankelijk van uw eigen financiële situatie- indien u niet over voldoende financiële
middelen beschikt om deze kosten zelf te kunnen voorfinancieren, noodzakelijk zijn om een persoonlijke lening of een
overbruggingshypotheek af te sluiten. Het is verstandig om hierover met een financieel adviseur tijdig te overleggen

Missie
‘De opgave: een plek om te wonen, te werken, plezier te
maken of beter te worden, vraagt om maatwerk, veel aandacht
en een individuele benadering. Flexibiliteit, bewust omgaan
met de locatie, materialen, puzzelen op logistieke
vraagstukken en bouwkosten zijn onderdelen van het creatieve
ontwerpproces. Het is pas gelukt als de gebruikers er hun
eigen wereld van maken en een mooi gebouw met een eigen
gezicht aan de stad kan worden toegevoegd.’
Liesbeth Janson is zelfstandig architect sinds 1993, realiseert maatwerk
projecten in de woning- en utiliteitsbouw. Sinds maart 2014 ervaring met
verschillende CPO’s in Nieuw Delft en in Den Haag. Biedt opdrachtgevers in
bouwgroepen voor hun CPO project een compleet pakket van diensten aan,
waardoor de continuïteit vanaf de start tot aan het moment van inhuizen
gewaarborgd is. Werkt vanaf 2017 samen met Olivier van der Bogt van Bureau NZ.

2012 – Woonzorgcomplex FagelCats, Amsterdam

2016 - CPO-Grachtenhuis Nieuw Delft

2019 - CPO-Leeuwenhoek Special, Delft

