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In Nesselande zijn aan de linten Ringvaart (Bermweg & Zuideinde) en 
Wollefoppenweg vier woningbouwkavels beschikbaar die kunnen worden 
bebouwd door de bewoners zelf. Creëer je eigen ruimte is het motto voor 
alle zelfbouwkavels in Nesselande. Vele bewoners zijn u in Nesselande  al 
voorgegaan.

Nesselande kent twee historische linten: de Ringvaart en de Wollefoppenweg. 
De Wollefoppenweg loopt van Oud Verlaat tot aan de Ringvaart. 
De Ringvaart, gelegen op de grens tussen de gemeente Rotterdam en de 
gemeente Zuidplas ( Zevenhuizen - Moerkapelle en Nieuwerkerk a/d IJssel) 
vormt de oostgrens van Nesselande. Binnen het plangebied is het Ringvaartlint 
in vijf delen “op te knippen”: Zuideinde, Groeneweg, Bermweg, Onderweg en 
Groeneweg 44/Bostelweg. 

Linten zijn in het landschap te onderscheiden, historische routes met 
aangrenzende bebouwing. Het waren oorspronkelijk handelswegen tussen 
steden of dorpen of oude ontginningslijnen. 
Zo is de Ringvaart de ontginningsbasis geweest van de omliggende polders, 
nadat het gebied in de tweede helft van de 19e eeuw is drooggemalen.
De bebouwing langs de linten heeft van oudsher een samenhang met het 
agrarisch grondgebruik in de omgeving of met de waterstaatkundige functie. 
De oorspronkelijke bebouwing is doorgaans een mix van agrarische en 
waterstaatkundige werken: boerderijen, arbeiderswoningen, molens, sluizen, 
bruggen en kleine bedrijfspanden. In de loop der tijd zijn ook nieuwe functies 
in de linten ontstaan, zoals kavels met uitsluitend een woonbestemming en 
recreatieve voorzieningen.

De woningbouwkavels zijn gelegen tussen de aanwezige, gevarieerde 
lintbebouwing. 
Deze kavels bieden u de kans om op een  exclusieve, bijzondere locatie uw 
droomhuis te realiseren. Het geheel geeft een woonomgeving waarin het 
nauwelijks voorstelbaar is dat Rotterdam zó dichtbij ligt.

In dit boekje vindt u informatie over Nesselande, de linten en de bouwmoge-
lijkheden op deze kavels. Deze informatie is deels afgeleid van het onherroe-
pelijke bestemmingsplan “Zevenkamp en Nesselande”, dat op 6 maart 2014 is 
vastgesteld. 

Rotterdam geeft u de ruimte

Nesselande kent uw dromen van buiten
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Opzet Nesselande

De twee in Nesselande aanwezige scholen geven een 
gevarieerd aanbod van  basisscholen, peuterspeelzalen 
en kinderopvang. Het metrostation dat in directe 
verbinding staat met het centrum van Rotterdam wordt 
intensief gebruikt.

Drie woonbuurten en meer 
De wijk Nesselande bestaat uit drie woonbuurten: 
Tuinstad, Badplaats en Waterwijk. 
Aan de zuidzijde van de wijk langs de A20 Rotterdam-
Gouda ligt het Bedrijvenpark Nesselande. Binnen de 
wijk is het Rietveldpark het belangrijkste structurerende 
element. Dit park is ongeveer 100 meter breed en loopt 
van Noord naar Zuid dwars door de wijk heen. Aan de 
Zevenhuizerplas ligt het Oeverpark. In dit park zijn de 
diverse recreatieve voorzieningen gerealiseerd. 
Het karakteristieke, landelijke karakter van de oude 
lintbebouwing langs de Ringvaart en de Wollefoppenweg 
is zoveel mogelijk gehandhaafd.

Een veelzijdig plan 
De lintkavels die hier worden beschreven liggen in 
Nesselande. De wijk Nesselande is gelegen in de 
polders ten noordoosten van Rotterdam, tussen de 
Zevenhuizerplas en Nieuwerkerk aan den IJssel. De 
wijk grenst aan de A20 Rotterdam-Gouda en ligt in de 
nabijheid van de A12 Den Haag-Utrecht. 
De wijk is bereikbaar via de A12/A20 en de N219, de 
Hoofdweg en Zevenkamp. In Nesselande worden in totaal 
zo’n 4750 woningen gerealiseerd, voor het merendeel 
luxe tot zeer luxe woningen. 

De Zevenhuizerplas is bijna twee keer zo groot als de 
Kralingse Plas. De recreatieve voorzieningen rond de 
plas zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid met 
diverse outdoor recreatie voorzieningen; een jachthaven 
en een waterskibaan. 
Winkelen kan in het winkelcentrum Boulevard 
Nesselande. 
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1. Tuinstad 
Tuinstad beslaat het grootste deel van Nesselande: 
een ruime, groene buurt met veel eengezinswoningen. 
Gelegen rond het Rietveldpark en gebouwd in korte 
straten met een herkenbare, eigen sfeer. Er is hier, voor 
het overgrote deel, gekozen voor laagbouw met voor- en 
achtertuinen en singels.

2. Badplaats 
Aan de westzijde van het park ligt, langs de oever van de 
Zevenhuizerplas, het gebied Badplaats. 
In Badplaats zijn circa 1200 woningen gebouwd. 
Badplaats is dankzij de boulevard, de terrassen en 
winkels en een 800 meter lang strand een uniek en 
aantrekkelijk gebied aan de rand van de plas.

 

3. Waterwijk 
Waterwijk is het eilandenrijk van Nesselande. Dit 
waterrijke deel van Nesselande vormt de overgang tussen 
de woonwijk en de Eendrachtspolder, welke deel uitmaakt 
van het Groene Hart. 
In Waterwijk liggen ruim 300 vrije kavels. Sommige 
op een privé-eilandje, andere met meer kavels op een 
groot eiland, weer andere naast elkaar gelegen aan een 
dijkweggetje. Maar altijd aan het water. Ook in Waterwijk 
zijn kavels beschikbaar. 
Zie hiervoor www.woneninrotterdam.nl

4. Ringvaart en Wollefoppenweg
De historische linten Ringvaart en Wollefoppenweg zijn 
ingepast in het plan Nesselande. Daarbij is gestreefd naar 
behoud van karakteristieke beeldbepalende elementen, 
zodat de linten als herkenbare elementen binnen 
Nesselande kunnen worden beleefd.
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met een apotheek, huisartsenpraktijk en diverse 
specialismen zoals fysiotherapie en een dependance van 
het IJsselland Ziekenhuis. Op de website www.de-kristal.
nl kunt u deze voorzieningen bekijken.

Kinderclusters en onderwijs 
Nesselande heeft twee ‘kinderclusters’. Kinderclusters 
bestaan uit een combinatie van een basisschool, 
een kinderdagverblijf en een accommodatie met 
peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Deze 
kinderclusters zijn in een kindvriendelijke en veilige 
omgeving gelegen. Elk cluster heeft een eigen ‘kleur’. Het 
eerste cluster biedt onderwijs van protestants christelijke 
signatuur, het tweede cluster een combinatie van 
katholiek en openbaar onderwijs.

Voorzieningen in de wijk  

Zeer compleet
Nesselande is een wijk met een compleet pakket 
eigentijdse voorzieningen. Met name de aanwezige 
waterrecreatie maakt de wijk bijzonder en ook 
aantrekkelijk voor dagbezoeken door mensen van buiten 
de wijk.

Winkelen langs de boulevard 
In het hart van de wijk ligt langs de boulevard een 
wijkwinkelcentrum met zicht op de plas. Op de website 
www.boulevardnesselande.nl kunt u terecht voor het 
overzicht van het winkelarsenaal.

Multifunctioneel wijkcentrum inclusief 
gezondheidscentrum 
Naast het winkelcentrum is er een multifunctioneel 
wijkcentrum, waarin allerlei sociale en culturele 
activiteiten onderdak hebben gevonden. Bijvoorbeeld een 
wijkbibliotheek en een uitgebreid gezondheidscentrum 



Vrije kavels Nesselande - Linten 7

Sport, recreatie en tuinieren 
Op het gebied van sport en recreatie heeft Nesselande haar 
bewoners veel bijzonders te bieden. In het woongebied 
zijn voorzieningen op sportief en recreatief gebied. Zo is er 
een sportcomplex met hockeyvelden en een sportzaal, die 
geschikt is voor diverse binnensporten en gymlessen. In de 
volkstuincomplexen ‘De Tochten’ en ‘De Boerderij’ is ruimte 
voor liefhebbers van tuinieren.

Rietveldpark 
Er loopt een langgerekt park dwars door Nesselande. 
Zowel Tuinstad, Badplaats als Waterwijk grenzen aan dit 
park. De waterpartijen in het park spelen een belangrijke 
rol in het duurzame waterbeheer van Nesselande. Verder 
loopt er door het park een hoogspanningstracé. Voor meer 
informatie over hoogspanningsmasten verwijzen wij u graag 
naar de landelijke informatie hierover welke te vinden is op 
de website van het RIVM.  www.rivm.nl/Onderwerpen/H/
Hoogspanningslijnen
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2. Karakteristieken van de linten:      Ringvaart en Wollefoppenweg
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2. Karakteristieken van de linten:      Ringvaart en Wollefoppenweg

en staat onder een schuine hoek met de weg. Een groot 
aantal van de kavels wordt ontsloten door middel van 
bruggen; een gedeelte door dammen met duikers. 

Historie
Het plangebied van Nesselande kenmerkte zich voorheen 
als een relatief open landschap van droogmakerijen. 
Het dijklichaam van de Ringvaart, de karakteristieke 
lintbebouwing en beplanting en de slotenstructuur gaven 
het landschap vorm. De Ringvaart is de ontginningsbasis 
geweest van de omliggende polders, nadat het gebied in 
de tweede helft van de 19e eeuw is drooggemalen. 

Zuideinde
Het Zuideinde is gelegen langs de Ringvaart en loopt van 
de brug over de Ringvaart tot in Zevenhuizen. De weg 
zelf is smal en ligt direct aan het water van de Ringvaart, 
bovenop de dijk. 
De structuur van de achterliggende polderverkaveling 
staat loodrecht op de weg en het water van de Ringvaart. 
De bebouwing voegt zich in dit orthogonale patroon en 
bestaat uit een mix van woningen en bedrijven op een 
vrij continue afstand van de weg. De rooilijn wordt op een 
paar plekken onderbroken door oudere bebouwing, die 
dichter op de weg is gesitueerd. Alle woonbebouwing, 
met uitzondering van de molens, bestaat uit één 
woonlaag met een kap. De afstand tussen de bebouwing 
is wisselend. Naast stukken waar de bebouwing wat 
dichter op elkaar staat zijn er ook enkele zeer grote open 
ruimtes, die bebouwd kunnen worden. 

Bermweg
Het gedeelte van het Ringvaartlint ten zuiden van 
de Wollefoppenweg is samen met de Onderweg het 
meest groene en landelijke lint binnen Nesselande. 
Dit komt door het brede profiel; de groene dijk; de 
lage bebouwingsdichtheid en het karakteristieke en 
regelmatige slotenpatroon. In dit gedeelte heeft het 
Ringvaartlint een breed profiel dat is opgebouwd uit een 
deel van de Groeneweg, een breed groen talud en de 
Bermweg met aan weerszijden een sloot. Het talud van 
de dijk is in gebruik als weide. 
Het slotenpatroon, dat de kavels van elkaar scheidt, 
maakt een schuine hoek met de weg onderaan de 
Ringvaartdijk. De breedte van deze kavels is veelal 36 à 
40 meter.
De bebouwing bevindt zich vrijwel volledig aan de 
onderkant van de dijk en bestaat vooral uit vrijstaande 
woningen met bijgebouwen. De bebouwing volgt voor 
het grootste gedeelte de richting van de kavelstructuur 

In Nesselande bevinden zich twee historische linten: Ringvaart en Wollefoppenweg. De 
Wollefoppenweg loopt van Oud Verlaat tot aan de Ringvaart. De Ringvaart vormt de oostgrens 
van Nesselande en is op te delen in vijf stukken: Zuideinde, Groeneweg, Bermweg, Onderweg en 
Groeneweg 44/Bostelweg. 
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3. Bouwen in de linten

Wollefoppenweg
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verkeerroute tussen Bermweg en de woonwijk. De 
terreinen zijn omsloten door watergangen, die deels 
deel uitmaken van het perceel en door bestaande 
woonbebouwing aan de Bermweg. De percelen zijn 
overwegend driehoekig van vorm. 
Percelen BW2 en BW3 zijn toegankelijk via een 
gezamenlijke brug en erf (perceel BW1). 
Perceel BW4 is toegankelijk via een pad met brug. 

Perceel BW2: Dit perceel heeft een oppervlakte van ca. 
1.100 m², inclusief de helft van het mandelig eigendom 
BW1.   
Perceel BW3: Dit perceel heeft een oppervlakte van ca. 
1.400m², inclusief de helft van het mandelig eigendom 
BW1 en is gelegen achter de bestaande bebouwing 
op nummer 40.  De percelen BW2 en BW3 zijn via een 
brug en het mandelig terrein (BW1) bereikbaar vanaf de 
Bermweg. Perceel   BW1 is door middel van een dam met 
duiker bereikbaar vanaf de Bermweg.
Het perceel  BW1, zijnde het mandelig eigendom wordt 
voorzien van een gemaal ten behoeve van de rioolafvoer 
voor de kavels BW2 en BW3. Het perceel BW3 is 
ontsloten via perceel BW1 door middel van een dam met 
duiker tussen BW1 en BW3.

Perceel  BW4: Dit perceel heeft twee bebouwingsvelden 
die aan weerszijden van de bebouwing van Bermweg 
nummer 38 zijn gelegen en is ca. 1670 m² groot. Dit 
perceel wordt voorzien van een gemaal ten behoeve van 
de rioolafvoer. 

Zuideinde
1. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de ruimtelijke  
 opbouw van het Zuideinde zoveel mogelijk dient   
 te worden behouden. Dit betekent dat huidige  
 dichtheden, bouwhoogtes en rooilijnen en de  
 bestaande verkavelingsrichting als uitgangspunt   
 worden genomen. 
2. Voor een aantal lege percelen is de agrarische   
 bedrijfsbestemming vervallen. In de nieuwe situatie  
 is op deze locaties woonbebouwing in een zeer lage  
 dichtheid toegestaan.
3. Qua bestemmingen zijn alleen woningen toegestaan  
 met uitzondering van de niet wegbestemde bestaande  
 bedrijven.
4. Aan de achterzijde van de woningen bevindt zich een  
 overwegend groene zone met veelal achtertuinen en  
 een 3 meter brede, niet uitgeefbare, onderhoudsstrook  
 waarin een riool is gelegen. Deze zone dient haar   
 groene karakter zoveel mogelijk te behouden. 

3. Bouwen in de linten

Transformatie van de linten
In de uitwerking van het plan Nesselande zijn de twee 
historische linten Ringvaart en Wollefoppenweg ingepast. 
Beide linten hebben immers een aantal ruimtelijke en 
functionele kwaliteiten, die veelal als waardevol worden 
beschouwd. Dit betekent echter niet dat de linten geen 
veranderingen kunnen ondergaan. Door de realisatie 
van nieuwbouw in Nesselande hebben beide linten een 
deel van hun oude karakter verloren, waarbij er wel  
zorg is besteed aan het behoud van de karakteristieke 
uitgangspunten van de linten.

Kenmerken van de percelen
In het lint langs de Ringvaart zijn er via de gemeente 
Rotterdam enkele percelen te koop. Het gaat daarbij om 
de volgende percelen:

Zuideinde, lintperceel  Z2
Het perceel Z2 is gelegen aan het Zuideinde ten noorden 
van huisnummer 30L, de weg tussen Nesselande en 
Zevenhuizen. 
De weg loopt parallel aan de Ringvaart. Het perceel 
ligt ten westen van de weg en is direct vanaf de weg 
toegankelijk. Het perceel wordt aan de achterzijde 
begrensd door een 3 meter brede, niet uitgeefbare, strook 
waarin de gezamenlijke rioolafvoer is gelegen grenzend 
aan de watergang met daarachter gelegen recent 
gebouwde villa’s in Waterwijk. 
Aan de zuidzijde van het perceel Z2 bevindt zich een 
kavel met een woning; aan de noordzijde grenst dit 
perceel aan het terrein van een voormalig boerenbedrijf. 
Het perceel is langwerpig van vorm en heeft een 
aanzienlijk hoogteverschil van zo’n 2.70 meter tussen 
voor- en achterzijde. Perceel Z2 heeft een oppervlak van 
circa 940 m2.

Bermweg, 
Lintperceel Bermweg BW1 is een mandelig/gezamenlijk 
perceel, welke gekoppeld is aan de Lintpercelen BW 2 
en BW 3.  Lintperceel BW4 heeft een eigen toegangsweg 
gelegen tussen Bermweg huisnummers 36 en38)
De percelen aan de Bermweg zijn gelegen aan het 
zuidelijk deel van deze weg ten noorden van de langzaam 
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Bermweg
1. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de ruimtelijke 
 opbouw van de Bermweg zoveel mogelijk
 dient te worden behouden. Dit betekent dat de
 huidige dichtheden, bouwhoogtes, rooilijnen en  
 verkavelingsrichting als uitgangspunt worden   
 genomen.
2. Aan de Bermweg wordt voornamelijk gewoond. 
3. Achter de woonbebouwing bevindt zich een   
 overwegend groene zone. 
4. Het lint wordt doorsneden door een aantal langzaam  
 verkeersroutes.
5. De karakteristieke slotenstructuur blijft behouden en  
 ontbrekende delen worden, indien mogelijk, aangevuld.
6. De ontsluiting van de percelen via de Bermweg vindt  
 plaats via bruggen/dammen.
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Bebouwingsregels
Voor nieuwe bebouwing in de linten gelden 
bebouwingsregels die voortkomen uit de historische 
lintkarakteristieken. Er gelden eisen ten aanzien van de:
- situering op de kavel
- bouwhoogte
- bebouwingsoppervlak
- bebouwingstype
- dakopbouw
- nokrichting
Zie voor verdere informatie het volgende hoofdstuk.

Watergangen
In de linten bevindt zich een aantal sloten, welke 
beeldbepalend zijn. Het gaat om sloten die
de percelen scheiden van de weg en sloten die de 
percelen van elkaar scheiden en loodrecht op de weg 
staan. Karakteristieke, waardevolle sloten die behouden 
dienen te blijven zijn in het bestemmingsplan als 
water bestemd. In de bebouwingsregels wordt hier  op 
ingegaan.

Ecologische verbindingszone
Pal achter het Ringvaartlint is een ecologische 
verbindingszone gesitueerd. Dit betekent, dat in een 
strook van 16 meter breed geen nieuwe bebouwing 
mogelijk is. In het bestemmingsplan is hierover meer 
informatie te vinden.

Parkeren
Voor het parkeren op de lintkavels geldt dat er minimaal 
2 parkeerplekken voor auto’s op de kavel gerealiseerd 
moeten worden. Aan de linten zelf is vrijwel geen ruimte 
om de auto te parkeren.Het realiseren van voldoende 
parkeerruimte op uw eigen kavel is dus een “must” voor u 
en uw bezoekers.

Stedenbouwkundige uitgangspunten voor nieuwbouw
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4. Bebouwingsregels

Doel van de bebouwingsregels
Voor bebouwing op de lintkavels is een aantal 
bebouwingsregels opgesteld. Deze regels hebben tot 
doel nieuwe bebouwing op een zorgvuldige manier in 
te passen in het historische lint.Zodanig dat nieuwbouw 
het karakter en de bestaande ruimtelijke kwaliteiten van 
het lint behoudt en versterkt. De bebouwingsregels zijn 
afgeleid van de huidige dichtheden en bouwhoogtes in de 
verschillende linten.
De bebouwingsregels zijn vertaald in het 
bestemmingsplan Zevenkamp Nesselande. 

De onderlinge afstand tussen gebouwen op een 
bouwperceel bedraagt minimaal 6 meter voor de 
Bermweg; voor de kavels aan het Zuideinde geldt een 
afstand van 8 meter.
Aan- en bijgebouwen dienen op het bouwperceel minimaal 
2.5 meter achter de voorgevelrooilijn te worden geplaatst.

Bebouwing 
Op een perceel is één woning toegestaan. De bebouwing 
dient haaks op of evenwijdig aan de naastgelegen 
poldersloten (percelen   Bermweg) of het Zuideinde 
(percelen Zuideinde) te worden geplaatst. 

Werken aan huis
In de linten is de uitoefening van een aan huis gebonden 
beroep of bedrijf toegestaan, mits het wonen de 
hoofdfunctie van het gebouw blijft. Ten hoogste 30% van 
het bruto vloeroppervlak van de woning mag worden 
gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf. 
Daarnaast worden eisen gesteld aan het type bedrijvigheid 
dat in de woning plaatsvindt, alsmede aan de uitstraling 
van de woning aan de buitenzijde. Een lijst van mogelijke 
beroepen en bedrijven aan huis is terug te vinden in het 
bestemmingsplan.

Perceel (onroerende zaak)
Het perceel is het totale 
oppervlak dat aan de 
particulier in eigendom wordt 
uitgegeven, de Onroerende 
Zaak. Percelen kunnen voor 
een deel bestaan uit een 
deel met de bestemming 
Wonen 12 en een deel met 
de bestemming Tuin met 
of zonder een deel met de 
bestemming Water en met of 
zonder een gemeenschappelijk 
ontsluitingsgebied.

Bouwperceel
Het bouwperceel is dat 
deel van de kavel waarop 
conform het bestemmingsplan 
(bestemming W-12) mag 
worden gebouwd. Het 
maximaal toegestane 
bebouwingspercentage 
wordt bepaald aan de hand 
van het oppervlak van het 
bouwperceel.

Bebouwingsveld
Het bebouwingsveld is dat 
deel van de kavel waarbinnen 
de bebouwing moet worden 
geplaatst. Het bebouwingsveld 
bevindt zich altijd op en is 
kleiner dan het bouwperceel
.
Alle bebouwing dient binnen 
het bebouwingsveld te 
worden geplaatst. Dit geldt 
ook voor uitstekende delen, 
zoals balkons, luifels en 
carports. Ook dakoverstekken 
en dakgoten dienen geheel 
binnen het bebouwingsveld te 
worden gesitueerd.

• Voor perceel Z2 geldt een bebouwingspercentage  
 van maximaal 30% t.o.v. het bouwperceel van 397 
 m², wat neerkomt op een maximale footprint van de  
 woning van 119 m².
• Voor perceel BW1 Voor perceel BW 2 geldt een  
 bouwingspercentage van maximaal 30% t.o.v. het  
 bouwperceel van  620 m², wat neerkomt op een 
 maximale footprint van de woning van 186 m².
• Voor perceel BW3 geldt een bebouwingspercentage  
 van maximaal 30% t.o.v. het bouwperceel van 645  
 m², wat neerkomt op een maximale footprint van de  
 woning van 193 m².
• Voor perceel BW4 geldt een bebouwingspercentage  

van maximaal 30% t.o.v. het bouwperceel van 805  
 m², wat neerkomt op twee bebouwingsvelden met 
een maximale footprint van de woonbebouwing van 
241 m².

Maximaal bebouwd 
oppervlak 
Voor elk kavel geldt een 
maximaal bebouwd oppervlak 
(footprint). Dit wordt 
bepaalde aan de hand van 
een bebouwingspercentage 
van het bouwperceel.Alle 
bebouwing dient binnen het  
bebouwingsveld te worden  
geplaatst.
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Maximale bouwhoogte
De maximale bouwhoogte is als volgt: de goothoogte 
mag maximaal 4.50 meter hoog zijn, voor de nokhoogte 
geldt een maximale hoogte van 8 meter. Beide maten 
worden gemeten vanaf het peil. In het bestemmingsplan 
Zevenkamp en Nesselande is vastgelegd dat a) het peil 
voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang aan de 
weg grenst, overeenkomt met de hoogte van de weg ter 
plaatse van de kruin van de weg en dat b) het peil voor 
een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet aan de weg 
grenst overeenkomt met de hoogte van het terrein van die 
hoofdtoegang na voltooiing van de aanleg van dat terrein.
Een eventuele ondergrondse garage/kelder en een 
eventueel zwembad zijn toegestaan, maar zullen vanwege 
de eisen wat betreft het grondwater leiden tot fors hogere 
bouwkosten.

Aan-, uit-, en bijgebouwen
Vergunning plichtige aan-, uit-, en bijgebouwen dienen 
conform de regels uit het bestemmingsplan op het 
perceel  te worden gerealiseerd. Hierbij dienen in ieder 
geval de bepalingen ten opzichte van de afstand tot de 
voorgevelrooilijn en de perceelgrenzen in acht te worden 
genomen. Het bestemmingsplan geeft nadere informatie 
met betrekking tot de maximale bouwhoogte. Algemeen 
kan worden gesteld dat de goothoogte maximaal 3 meter 
bedraagt en de nokhoogte maximaal 5.50 meter gemeten 
vanaf het peil van het perceel.

Parkeerplaatsen
Op elk perceel dienen minimaal twee optstelplaatsen voor 
auto’s gerealiseerd te worden. Dit mogen carports of open 
plaatsen zijn. De opstelmogelijkheden in garages worden 
hierbij niet meegerekend.

Watergangen en bruggen
De percelen BW1 en BW4 zijn enkel toegankelijk per brug. 
Bij perceel BW4 is reeds een brug aanwezig; deze zal 
tijdens de bouw worden gehandhaafd; na de bouw kunt U 
indien U dit wenst zelf een andere brug aanleggen. 
Bij het perceel  BW1 is door de gemeente een brug 
aangelegd

Vergunningsvrije bouwwerken
Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor bouw 
of verbouw, bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud of als u 
een kleine dakkapel aan de achterzijde van de woning 
wil. Met de Vergunningcheck van het Omgevingsloket 
online kunt u snel nagaan of een vergunning nodig is. 
Voor deze plannen is het wel nodig om de voorwaarden 
uit het bestemmingsplan te controleren. Valt uw bouwwerk 
niet binnen de voorwaarden uit het bestemmingsplan, dan 
moet u toch toestemming vragen. 

De voor- en achterkant-benadering 
Ook zij- en achter aanbouwen kunnen in bepaalde 
gevallen vergunningsvrij worden opgericht. Belangrijk 

is waar u de aan- of uitbouw wilt bouwen. In de regel 
geldt, dat alles wat grenst aan de openbare ruimte (weg 
of groen), zoals de voorkant en bij hoekwoningen ook de 
zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de 
directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant 
worden gebouwd. Daarom mag een aan- of uitbouw 
aan de voor- of zijkant van een hoekwoning meestal niet 
vergunningvrij worden gebouwd. In dit geval betekent 
dit dat er aan minimaal 2 gevels niet vergunningvrij mag 
worden gebouwd. Voor de exacte omschrijving van 
deze voorwaarden verwijzen wij u naar het Besluit op de 
website van de Rijksoverheid 
(www.rijksoverheid.nl).

Welstandseisen
Bouwplannen voor de lintkavels worden getoetst aan 
welstandseisen. Hiervoor geldt de Welstandsnota 
Rotterdam (2012). Alle lintkavels vallen in de nota onder 
het gebiedstype ‘historische linten en kernen’ en hebben 
een regulier welstandsniveau. De criteria zijn er op gericht 
om de architectonische afwisseling en diversiteit van de 
linten in stand te houden. Seriematige bouw is ongewenst. 
De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken 
vormgeving. Bruggen bij lintkavels zijn in grootte en 
verschijningsvorm ondergeschikt, zodat de continuïteit van 
de waterloop zichtbaar blijft. 

Overige regels
Naast de genoemde eisen voor de invulling van de 
particuliere kavels moeten bouwplannen voldoen aan het 
Bouwbesluit, de Rotterdamse Bouwverordening en het 
vigerende bestemmingsplan. 



16 Vrije kavels Nesselande - Linten

5. Oplevering Kavels

Niveau van de percelen:
De percelen worden opgeleverd op een hoogte van NAP 
-5.70m , met een afwijking van plus of min 20cm. 

Wegen 
De percelen zijn gelegen aan de Bermweg. Tussen de 
Bermweg en de beschikbare percelen  is een watergang 
aanwezig. Lintperceel  BW 2en BW 3 worden via een 
mandelig eigendom BW1 ontsloten door een brug die 
aansluit op de Bermweg. De verbinding tussen lintperceel 
BW 3 en het mandelig eigendom vindt plaats door middel 
van een dam met een duiker. De brug ten behoeve van 
het mandelig eigendom van lintpercelen BW 2 en BW 3 
heeft  een draagvermogen van maximaal 10tn per as en 
een maximum gewicht van 30ton. Indien u ten behoeve 
van het bouwverkeer een tijdelijke dam wilt aanleggen 
dient u hiervoor toestemming te vragen aan de gemeente 
Rotterdam. De kosten van aanleg en verwijdering van de 
tijdelijke dam, komen voor rekening van de eigenaar.
Lintperceel BW 4 is door middel van een dam met 
singelverbinding ontsloten op de Bermweg.
Om uw kavel aan te kunnen sluiten op de Bermweg 
dient u gelijktijdig met de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning de inritvergunning aan te vragen.

Oplevering percelen
De percelen worden opgeleverd op een hoogte van NAP 
-5.70m. De watergangen rondom het terrein hebben 
een singelpeil van NAP -6.50m. De terreinen worden 
opgeleverd inclusief beschoeiing langs de waterkanten. 
De bovenkant van de beschoeiing bevindt zich op een 
hoogte van NAP -6.35m.

Verkeer en parkeren
Voor de verkeersafwikkeling tijdens de bouwperiode 
is het noodzakelijk dat de bouwers hun bouwketen en 
bouwmaterialen uitsluitend op de percelen zelf plaatsen. 
De bouwers mogen hun auto’s alleen op het perceel zelf 
parkeren.
Indien dit problemen oplevert dient men bij de 
Gemeentelijke Belastingdienst, afdeling Precario, 
vergunning aan te vragen om in het openbaar gebied te 
parkeren.

Riolering
U kunt uw huisaansluiting van de vuilwaterriolering 
aansluiten op het microgemaal. Dit microgemaal staat 
door middel van een persleiding in verbinding met het 
gemeentelijk riool. De gemeente verzorgt de aanleg van 

het microgemaal en de persleiding tot op het gemeentelijk 
riool. De persleiding met zinker onder de watergang 
is al aanwezig. Het microgemaal al door de gemeente 
aangelegd. Zodra met de bouw van de woning is gestart, 
is door de eigenaar verplicht een aansluiting op het 
riool aan te vragen bij de gemeente Rotterdam (afdeling 
stadsbeheer)

Nutsvoorzieningen
In de Bermweg zijn water-, elektra- en telecomleidingen 
aanwezig, een huisaansluiting op deze leidingen 
is mogelijk. De nutsvoorzieningen, vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de afzonderlijke nutsbedrijven: 
hoofdaansluitingen elektra bij Eneco, water bij Dunea, 
en cai en telecom bij bedrijven naar keuze. De eigenaren 
vragen zelf de nutsaansluitingen aan. De aanvraag voor 
de genoemde huisaansluitingen dient tijdig door en voor 
rekening van de eigenaar te geschieden.

Gasloos
In de Bermweg ligt geen gasleidingnetwerk. Vanaf 1 
juli 2018 is ook de Wet Voortgang Energietransitie (als 
wijziging van de electriciteitswet 1998 en de Gaswet) 
inwerking getreden. Een en ander houdt in dat bij de 
aanvraag voor uw omgevingsvergunning getoetst wordt 
aan de eis van een aardgas loze woning. Een aanvraag 
voor een gasaansluiting kan/zal derhalve niet meer in 
behandeling worden genomen. 

Bermweg 
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Zuideinde lintperceel Z2

Niveau van het perceel:
Het perceel wordt opgeleverd op een hoogte van 
NAP -1.50m aan het Zuideinde en NAP -4.20m aan 
de openbare groenstrook aan de achterzijde. Aan de 
achterzijde van de kavel is een openbare groenstrook 
aanwezig, waaronder het riool is gevestigd.

Wegen 
Het perceel is direct gelegen aan het Zuideinde welke 
is gelegen op peil NAP–1.50m. Om uw perceel aan te 
kunnen sluiten op het Zuideinde dient u een gelijktijdig 
met de aanvraag voor een omgevingsvergunning de 
inritvergunning aan te vragen.

Verkeer en parkeren
Voor de verkeersafwikkeling tijdens de bouwperiode 
is het noodzakelijk dat de bouwers hun bouwketen en 
bouwmaterialen uitsluitend op het perceel zelf plaatsen. 
De bouwers mogen hun auto’s alleen op het perceel 
zelf parkeren. Indien dit problemen oplevert dient men 
bij de Gemeentelijke Belastingdienst, afdeling Precario, 
vergunning aan te vragen om in het openbaar gebied te 
parkeren.

Riolering
In de 3 meter brede onderhoudsstrook achter het perceel 
ligt een Ø315 PVC vrij verval rioolleiding. 
De huisaansluiting voor uw riolering dient u hierop aan te 
sluiten.  

Nutsvoorzieningen
Er zijn in het Zuideinde gas-, water-, elektra- en 
telecomleidingen aanwezig, een huisaansluiting op deze 
leidingen is mogelijk. De nutsvoorzieningen vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke nutsbedrijven. 
Hoofdaansluitingen gas en elektra bij Eneco, water bij 
Dunea, en cai en telecom bij bedrijven naar keuze. De 
eigenaren vragen zelf de nutsaansluitingen aan. De 
aanvraag voor de genoemde huisaansluiting dient door en 
voor rekening van de eigenaar te geschieden.

Gasloos
Vanaf 1 juli 2018 is ook de Wet Voortgang Energietransitie 
(als wijziging van de electriciteitswet 1998 en de Gaswet) 
inwerking getreden. Een en ander houdt in dat bij de 
aanvraag voor uw omgevingsvergunning getoetst wordt 
aan de eis van een aardgas loze woning. Een aanvraag 
voor een gasaansluiting kan/zal derhalve niet meer in 
behandeling worden genomen. 
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6. De koop en Levering van de grond

De lotingsprocedure 
De particuliere woningbouwkavels in Nesselande 
Waterwijk worden via loting aangeboden. Indien na 
de lotingsprocedure kavels niet verkocht zijn, worden 
deze kavels op een later tijdstip voor vrije inschrijving 
opengesteld; hierbij geldt dat een verzoeken voor een 
optie voor een kavel, op basis van binnenkomst van de 
mail worden afgehandeld.

Vrije Inschrijving na loting
Voor de kavels die voor vrije inschrijving zijn opengesteld, 
kunt u via de mail om een optie verzoeken. Indien u 
gebruik maakt van een optie en binnen deze optietermijn 
te kennen geeft over te willen gaan tot het sluiten van een 
koopovereenkomst, dient u uiterlijk binnen 6 weken na 
de het verzoek om over te gaan tot het sluiten van een 
koopovereenkomst de Verklaring omtrent Gedrag (VOG) 
aan de gemeente toe te zenden.
De Verklaring omtrent Gedrag dient u bij een 
stadskantoor van de gemeente Rotterdam of in uw 
huidige woonplaats aan te vragen.

Aanmelding en registratie 
Via de website van de gemeente Rotterdam www.
woneninrotterdam.nl  kunt u zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief.
Op het moment dat de gemeente woningbouwkavels in de 
verkoop brengt, wordt u daarvan via de nieuwsbrief op de 
hoogte gesteld.

Officiële Inschrijving en loting 
U neemt deel aan een loting indien de notaris tijdig uw 
U neemt deel aan een loting indien de notaris tijdig uw 
inschrijfformulier en het lotingformulier in goede orde 
heeft ontvangen en de notaris uw inschrijving aan de 
loting schriftelijk heeft bevestigd. Voordat tot loting 
wordt overgegaan dient u tijdig de waarborgsom op 
de derdenrekening van de notaris te storten. Na de 
hiervoor bedoelde bevestiging is het niet mogelijk uw 
inschrijving te annuleren. De loting is op naam gesteld en 
niet overdraagbaar. Na de loting ontvangt u bericht van 
de notaris dat u bent ingeloot of uitgeloot. De gemeente 
ontvangt van de notaris een proces-verbaal van loting. 
Indien u wordt uitgeloot zal de notaris de waarborgsom 
zonder rente op uw rekening terugstorten. Als u wordt 
ingeloot, zal de notaris de waarborgsom overmaken naar 
de gemeente Rotterdam. 

De gegevens vermeld op het inschrijfformulier voor 
de loting worden ook gebruikt voor de te sluiten 
koopovereenkomst. 

Direct na Loting zal aan degene die een voorkeurkavel 
toegewezen heeft gekregen, het aanvraagformulier voor 
een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) worden uitgereikt / 
toegezonden.
U dient deze verklaring zelf aan te vragen bij een 
stadskantoor van de gemeente Rotterdam of in uw 
huidige woonplaats.
De van het Ministerie verkregen VOG dient binnen 6 
weken na datum loting aan de gemeente Rotterdam 
cluster Stadsontwikkeling te worden toegezonden.

Waarom een Verklaring omtrent Gedrag? 
Sinds 1 juli 2013 biedt deWet Bevordering 
Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (wet 
‘Bibob’) de gemeente de mogelijkheid om voorafgaand 
aan de aan-of verkoop van onroerend goed diepgaand 
onderzoek te doen naar de achtergrond van een persoon 
of onderneming. 
De gemeente Rotterdam heeft de beleidslijn toepassing 
Wet Bibob Rotterdam 2015 vastgesteld (gemeenteblad 
2015 nummer 137).
Het College van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Rotterdam wil voorkomen dat de gemeente 
ongewild criminele activiteiten faciliteert door het aangaan 
van vastgoedtransacties (integriteitsrisico).  
Het toetsen van personen vindt plaats in een aantal 
opeenvolgende stappen. Na iedere stap besluit de 
gemeente aan de hand van de informatie die is verkregen 
of zij wel of geen aanleiding ziet een volgende stap in 
het proces van toetsing te zetten. De eerste stap in het 
proces van toetsen bestaat uit het overleggen van een 
Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Indien geen VOG 
(niet ouder dan 2 jaar) door het bevoegde gezag kan 
worden afgegeven zal de gemeente in ieder geval geen 
vastgoedtransactie aangaan. De gemeente zal naast een 
overgelegde VOG tevens nog enkele openbare bronnen 
raadplegen. Is er na het raadplegen van openbare 
bronnen voor de gemeente geen reden tot twijfel over de 
integriteit van de persoon dan kan de vastgoedtransactie 
worden aangegaan of afgewikkeld. Geeft de informatie 
uit deze openbare bronnen de gemeente daarentegen 
onverhoopt 

De gemeente Rotterdam geeft de grond voor woningbouw uit in eigendom. De Algemene 
Voorwaarden voor de verkoop en levering van onroerende zaken van de gemeente Rotterdam 
(2007) zijn van toepassing op de koop en levering van de onroerende zaak. 
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Koopovereenkomst 
Na ontvangst van het proces-verbaal van loting, ontvangt 
u binnen 4 à 5 weken na datum loting de door de 
gemeente opgestelde koopovereenkomst. 
In de Koopovereenkomst is onder meer bepaald dat: 

* de Algemene Voorwaarden voor verkoop en levering 
 van onroerende zaken van Rotterdam (2007) van   
 toepassing zijn; 
* koper uiterlijk 2 maanden voor de levering de   
 gemeente schriftelijk dient mede te delen de naam  
 van de notaris waar de levering zal plaatsvinden,   
 waarop anders de gemeente een notaris zal aanwijzen; 
* koper binnen 9 maanden na datum loting een aanvraag
 voor een Omgevingsvergunning moet indienen bij   
 de gemeente, afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Een  
 eventuele conceptaanvraag dient derhalve voor de  
 datum indiening Omgevingsvergunning plaats te   
 vinden; 
* uiterlijk 15 maanden na loting de levering van
 de kavel zal plaatsvinden, op voorwaarde dat de
  Omgevingsvergunning onherroepelijk is. Voor de 
 vervulling van die voorwaarde zullen partijen in ieder 
 geval de voor de verlening van de    
 Omgevingsvergunning geldende bezwarentermijn   
 in acht nemen. De koper ontvangt verder tijdig voor de 
 levering een factuur. Het op die factuur vermelde   
 bedrag moet op de kwaliteitsrekening van de notaris  
 gestort worden; 
* de eigenaar terstond na de datum van verlijden van  
 de akte van levering dient te starten met de bouw en
  deze met bekwame spoed ononderbroken voort dient  
 te zetten en te voltooien (artikel 13.1 onder sub b de 
 Algemene Voorwaarden), met inachtneming van   
 de door de gemeente vastgestelde werkterreinregels.  
 Rekening houdend met deze voorwaarde dient u 
 uw aannemer/bouwer van deze voorwaarde op de
 hoogte te stellen zodat datum start bouw juist in de  
 planning kan worden gezet. Nadat de eigenaar via het  
 omgevingsloket aanvang start bouw aan de gemeente  
 kenbaar heeft gemaakt dat met de bouw gestart is, zal 
 binnen een maand na deze mededeling de   
 waarborgsom (zonder rente) worden terugbetaald,  
 anders vervalt de waarborgsom aan de gemeente. 
* De Gemeente is bevoegd om ter zake van Contractant  
 een Bibob- toets uit te voeren dan wel te doen
 uitvoeren;
* De Gemeente heeft de bevoegdheid de    
 Koopovereenkomst te ontbinden, indien de uitkomst  
 van de Bibob-toets daartoe aanleiding geeft;
* De Gemeente dient de Koopovereenkomst in dat geval  
 te ontbinden uiterlijk vier maanden na dagtekening  

 van de uitkomst van de Bibo-toets, bij gebreke  
 waarvan op deze ontbindende voorwaarde geen   
 beroep meer kan worden gedaan.

Let op: 
* de koopovereenkomst is op naam gesteld en niet   
 overdraagbaar; 
* de koper is niet gerechtigd de kavel in gebruik te   
 nemen dan nadat de levering heeft plaatsgevonden. 
* in verband met uw planning van voorgenomen start  
 bouw van de woning en levering van de grond, dient u  
 ook rekening te houden met de termijn van acceptatie  
 van uw hypotheekofferte. 
 De hiervoor beschreven bepalingen zullen nader   
 uitgewerkt worden in de koopovereenkomst. 
 Op het moment dat de informatie voor een loting wordt  
 verzonden kan dit mogelijk afwijken van het hiervoor  
 gestelde. 
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Voorbeelden van nadere afspraken
Afspraken bij aflevering 
In deze bijlage zijn o.a. de hoogtes opgenomen van de 
reeds aangelegde uitleggers op de kavel, het afleverpeil 
van de kavels etc. De kavel wordt bouwrijp opgeleverd 
op een peil, met een marge welke 0,20cm. hoger of 
lager ligt dan voornoemd peil. Voordat tot levering wordt 
overgegaan wordt u uitgenodigd het perceel te schouwen

Anti-speculatiebeding 
In het kort komt dit beding erop neer dat de toekomstige 
eigenaar de onroerende zaak niet mag overdragen 
(verkopen) voordat de woning sleutel klaar is opgeleverd. 
Als dit wel gebeurt, zal de gemeente Rotterdam een 
boete opleggen. Dit conform de Algemene Voorwaarden. 

Mandelig Eigendom 
Een aantal kavels wordt ontsloten door een gezamenlijke 
brug of dam met toegangspad. Hierin zijn meerdere 
gemeenschappelijke voorzieningen aangebracht. Voor dit 
gemeenschappelijk ontsluitingsgebied zal een mandelig 
Eigendom worden gevestigd met een opstalrecht voor 
de gemeente. Alle individuele eigenaren zijn gezamenlijk 
eigenaar van het gemeenschappelijk ontsluitingsgebied. 

Oevers en beschoeiing
Voor kavels direct aan het water geldt dat de kavel 
schuin afloopt naar de beschoeiing. Daar waar de kavels 
grenzen aan watergangen wordt ook de beschoeiing 
aangelegd. Onderhoud, vervanging, vernieuwing komt 
voor rekening van de eigenaar. Het is niet toegestaan de 
bestaande beschoeiing te verhogen. 

Overtollige grond nadat de bouw gerealiseerd is 
U dient vooraf met uw bouwer een afspraak te maken 
voor het afvoeren van overtollige grond nadat de bouw 
gereed is. De kosten van afvoer en verwerking van de 
overtollige grond, welke gemeld moet worden bij de 
Grondbank Rotterdam, komen voor rekening van de 
eigenaar. Indien de kavel na realisatie van de woning 
opgehoogd wordt, komen de kosten voor aanvoer van 
grond tevens voor rekening van de eigenaar.

Werkterreinregels 
Om ervoor te zorgen dat de naastgelegen bebouwde 
en onbebouwde percelen geen hinder ondervinden van 
uw bouwwerkzaamheden, zijn deze werkterreinregels 
opgenomen in de afspraken bij de bouw van de 
woning en wordt als bijlage aan de koopovereenkomst 
en ontwerp-akte gehecht. De eigenaar (i.c. bouwer/

aannemer) zal zich aan deze regels moeten houden. 
Indien ondanks deze werkterreinregels schadeclaims en/
of kosten gemaakt moeten worden, zullen deze kosten 
worden verhaald op de eigenaar. 
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Bouwverkeer en parkeren
Voor de verkeersafwikkeling tijdens de bouwperiode 
is het noodzakelijk dat de bouwers hun bouwketen en 
bouwmaterialen uitsluitend op de kavels zelf plaatsen.

Gereedmelding bouwwerkzaamheden
Wanneer bekend is dat de aannemer/bouwer de woning 
aan u zal opleveren, dient u op dezelfde wijze als bij de 
melding aanvang bouwwerkzaamheden de melding via 
het internet te doen en vermelden dat de bouw gereed is. 
Hiervoor moet u gebruik maken van het meldingsformulier 
op www.rotterdam.nl/downloads. Het ingevulde formulier 
moet u op www.omgevingsloket.nl als bijlage onder 
vermelding van “Gereed melding bouwwerkzaamheden” 
indienen.

U start met bouwen
Melding aanvang bouwwerkzaamheden
Nadat de omgevingsvergunning is verleend en de datum 
van start bouw bekend is, dient u de gemeente hiervan 
op de hoogte te stellen. Dit is onder andere van belang 
voor het uitzetten van het bouwperceel. Hiervoor moet 
u gebruik maken van het meldingsformulier op www.
rotterdam.nl/downloads. Het ingevulde formulier moet u 
op www.omgevingsloket.nl als bijlage onder vermelding 
van “Aanvang bouwwerkzaamheden” indienen
 De gereed melding van de bouwwerkzaamheden dient 
op dezelfde wijze te geschieden

Uitzetten bouwperceel
Op de aan u verleende omgevingsvergunning is 
aangegeven dat u contact op moet nemen met de 
gemeente om het bouwperceel uit te zetten.
Indien u tijdig via het internet de datum start bouw 
heeft gemeld moet er al een datum bekend zijn. Is er 
desondanks nog geen datum bekend, dan kunt u een 
afspraak maken voor het uitzetten van het bouwperceel 
(zie pag. 25
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7. Tips, web-site’s en adressen

De informatie en tips in dit hoofdstuk kunnen van pas 
komen bij de ontwikkeling van uw woning. Op genoemde 
websites is meer informatie te vinden die nuttig kan zijn 
voor u. De gegevens van belangrijke instellingen en 
contactpersonen zijn opgenomen in de adressenlijst.

Aannemer
Zorg dat u tijdig een aannemer/bouwer contracteert.

Architect
Neem een goede architect in de arm en overleg 
samen met hem/haar én de stedenbouwkundige van 
de ge¬meente Rotterdam uw plannen voordat u uw 
omgevingsvergunning bij de bouwinspecteur indient. De 
architect is de deskundige die de technische gegevens 
voor de aannemer op papier zet. Hij zorgt er ook voor dat 
de bouw¬tekeningen inclusief alle benodigde bijlagen 
bij de bouwinspecteur worden ingediend. U wordt 
geadviseerd gelijktijdig met het inschakelen van een 
architect ook een bouwer/aannemer te contracteren zodat 
de bouw¬kosten parallel lopen met uw wensen en het 
door u berekende financiële budget.

Begeleiding tijdens de bouw
Ga na in hoeverre u een bouwadviseur wenst in te 
huren. Dit kan kostenbesparend werken op het totaal 
van het proces. Deze adviseur wordt dan voor u de 
contactpersoon naar de bouwer/aannemer en tussen 
architect en bouwer/aannemer. De adviseur zorgt ervoor 
dat het door u gewenste ontwerp ook daadwerkelijk 
volgens plan wordt uitgevoerd. Mochten er tussentijds 
problemen rijzen, dan is hij/zij de aangewezen persoon 
om deze voor u (en in overleg met u) op te lossen.

Besluiten, verordeningen en regels
Bij de bouw van een woning moet worden voldaan aan 
de regels van de Woningwet en het Bouwbesluit. In de 
Woningwet staat onder andere dat er gebouwd moet 
worden conform het bestemmingsplan. Alle bouwkundige 
eisen waaraan uw bouwplannen minimaal moeten 
voldoen, staan in het bij deze wet behorende Bouwbesluit. 
Daarnaast geldt er per gemeente een bouwverordening. 
In de Rotterdamse Bouwverordening is onder meer 
vastgelegd hoe de procedure voor het verkrijgen van 
toestemming om te bouwen geregeld is. 

Bodemgeschiktheidsrapportage 
Bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning moet u 
een bodemrapport c.q. bodemgeschiktheidsverklaring 
overleggen. De gemeente zal bovengenoemd rapport 
rechtstreeks aan de bouwinspecteur toezenden. De 

bodemgeschiktheidsverklaring zal tevens als bijlage aan 
de koopovereenkomst en akte worden gehecht.

Bouwexploot of vooropname 
Een bouwexploot bestaat uit een rapport waarin 
de staat van (meestal) een naast gelegen gebouw 
wordt omschreven, van het moment van opname. 
De rapportage wordt opgemaakt aan de hand van 
een visuele inspectie. Bij deze inspectie worden de 
aanwezige (zichtbare) gebreken fotografisch vastgelegd. 
In de rapportage worden de gebreken omschreven en 
verduidelijkt met de gemaakte foto’s. De rapportage wordt 
verstrekt aan de opdrachtgever, indien gewenst aan 
meerdere partijen. 

Waarom een bouwexploot (vooropname)? 
Indien risicovolle werkzaamheden in de nabijheid van 
gebouwen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld hei- en/
of bemalingswerk of zwaar verkeer) bestaat er altijd 
het risico op schade. De schade kan bestaan uit 
scheurvorming door ongelijkmatige verzakking of 
door bovenmatige trillingen. Een bouwexploot dient 
dan voor aanvang van genoemde werkzaamheden te 
worden geregeld. Mocht tijdens- of na uitvoering van 
de risicovolle werkzaamheden de indruk bestaan dat er 
schade is ontstaan aan omliggende gebouwen, dan kan 
het bouwexploot gebruikt worden om: 

• Tijdens of na uitvoering van de risicovolle   
 werkzaamheden te kunnen bepalen of er schade is  
 ontstaan als gevolg van de risicovolle werkzaamheden.
• Met betrokken partijen nadere afspraken te kunnen  
 maken over omvang, aansprakelijkheid of nader   
 te treffen voorzieningen om verdere schade te   
 voorkomen. 

Wanneer een bouwexploot? 
In algemene zin kan men stellen dat het alleen zinvol is 
om een bouwexploot op te laten stellen, voorafgaand aan 
voornoemde risicovolle werkzaamheden. 

Buitenbrievenbus nodig ja of nee
Indien de af te leggen afstand van de openbare weg naar 
uw woningbrievenbus meer dan 10 meter bedraagt, bent 
u wettelijk verplicht om een buitenbus te plaatsen. Deze 
bus moet zo dicht mogelijk bij de rijbaan staan of hangen. 
U mag zelf bepalen hoe deze bus eruit ziet, als deze maar 
voldoet aan de eisen die staan beschreven in het Besluit 
brievenbussen (staatscourant 1988, 252).
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Duurzaam bouwen 
Nesselande is een waardevaste, duurzame wijk, 
waarbij wonen in bij het water centraal staat. Er worden 
geen specifieke eisen gesteld boven het geen in de 
bouwverordening en het bouwbesluit is geregeld. Wel 
wordt de regenwaterafvoer van verharde oppervlakken 
via een verbeterd gescheiden rioleringsysteem 
aangesloten op het oppervlaktewater. Dit wordt 
afkoppelen genoemd. Het uitgangspunt hierbij is 
dat dit geen negatieve effecten mag hebben op de 
waterkwaliteit. Vooral schone oppervlakken, zoals daken, 
worden afgekoppeld. Voor kavels die aan het water 
grenzen, worden daarom eisen gesteld ten aanzien van 
de hemelwaterafvoer (zie Oplevering van de kavels).

Daarnaast wordt u gevraagd gebruik te maken van 
duurzame materialen. Zo verdient het de voorkeur 
enkel hout met een FSC keurmerk toe te passen. Ook 
materialen die in contact komen met regenwater, zoals 
goten, regenpijpen en gevelbekleding, moeten zorgvuldig 
worden gekozen, vanwege de gewenste kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Daar waar alternatieven voorhanden 
zijn, moet het gebruik van uitloogbare materialen (zoals 
zink, lood en koper) vermeden worden en gebruik 
gemaakt worden van alternatieve materialen, zoals 
kunststof of gecoat staal. 

Gratis advies bij aankoop van een kavel 
Bij aankoop van een kavel kunt u, behalve een compact 
overzicht waarin stap voor stap de belangrijkste fases bij 
het ontwerpen en bouwen van uw eigen woning worden 
uitgelegd, gratis advies krijgen. In de periode tot de 
bouwaanvraag kunt u drie keer benaderd worden voor 
gratis advies met betrekking tot de bouw van uw woning 
op de kavel. Bij het sluiten van de koopovereenkomst kunt 
u aangeven of u hiervan gebruik wenst te maken. 

Hypotheek
Levering van de grond (de Onroerende Zaak) zal niet 
eerder plaatsvinden dan nadat de bezwarentermijn van 
de Omgevingsvergunning is verstreken en de vergunning 
onaantastbaar is. 

Indiening van de Omgevingsvergunning
Voor het bouwen van een woning dient een 
Omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Voor 
alle gebouwen geldt dat er voldaan moet worden aan 
het Bouwbesluit, de Rotterdamse Bouwverordening en 
het bestemmingsplan. Als u een Omgevingsvergunning 
aanvraagt, zal uw bouwplan getoetst worden aan deze 
beleidskaders.

De aanvraag dient u in bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam. De 
Omgevingsvergunning wordt gedaan op basis van uw 
definitieve bouwplan. De daarvoor in te dienen stukken 
staan omschreven in het bijbehorende aanvraagformulier 
dat u kunt downloaden via het omgevingsloket. (zie pag. 
24) Het indienen van een conceptplan ten behoeve van 
een vooroverleg is niet de officiële aanvraag voor de 
Omgevingsvergunning; dit vooroverleg dient u ruim van de 
uiterlijke datum indiening aanvraag Omgevingsvergunning 
aan te vragen.

Informatiebrochure 
U ontvangt bij toezending van de koopovereenkomst een 
extra exemplaar van de informatiebrochure, zorg dat u 1 
exemplaar van de informatiebrochure uw architect en/of 
aannemer ter hand stelt. Dit kan mede voorkomen dat op een 
later tijdstip problemen ontstaan; veel informatie is namelijk in 
deze brochure opgenomen. 

Inkoopkosten 
U kunt de inkoopkosten drukken door zaken gezamenlijk 
in te kopen, bijvoorbeeld met uw buren. Denk daarbij aan 
het heien en het inkopen van bijvoorbeeld de dakpannen. 
Uw bouwbegeleider/ adviseur zou deze overlegtaak op zich 
kunnen nemen. 

Nutsvoorzieningen / Tijdelijke aansluitingen / Definitieve 
aansluitingen
Voor de bouw van uw woning dient u tijdig, minimaal 13 
weken voor start bouw, via https://www.mijnaansluiting.
nl/ een bouwaansluiting (tijdelijke aansluiting en definitieve 
aansluiting) aan te vragen. Omdat u niet tijdig over een 
definitieve postcode en huisnummer kan beschikken gebruikt 
u als bouwlocatie een postcode en huisnummer uit de 
omgeving of direct in uw straat. Bij de te selecteren diensten 
selecteert u zowel water als elektriciteit. 

Planning
Voordat met de feitelijke bouw begonnen kan worden, 
wordt een planning gemaakt. Probeer zo min mogelijk van 
deze planning af te wijken. Tussentijdse uitvoerings- en 
planningswijzigingen vergroten de kans op hogere kosten. 

Politiekeurmerk
Als u een huis bouwt op een vrije woningbouwkavel wilt u 
er uiteraard alles aan doen om inbraak te voorkomen. De 
brochure Veilig Wonen, Prettig Wonen op een vrije kavel geef 
u de juiste informatie.



24 Vrije kavels Nesselande - Linten

www.architectuurgids.nl 
De digitale architectuurgids van Nederland geeft aan 
de hand van foto’s een overzicht van stromingen en 
ontwikkelingen in de Nederlandse architectuur en 
stedenbouw vanaf 1850 tot nu.

www.bna.nl/zoek-architecten
www.zoekeenarchitect.nl
De site van de Bond van Nederlandse Architecten. Hier 
wordt u hulp geboden bij het zoeken naar een archi¬tect. 
Verder krijgt u inzicht in de rol van de architect bij het 
bouwproces. Nederland telt +/- 2000 architectenbureaus 
waarvan er ruim 1600 bij de BNA zijn aangesloten.

www.dcmr.nl 
Website van de DCMR Milieudienst Rijnmond met 
onder andere informatie over wonen in de nabijheid van 
Rotterdam The Hague Airport. Op deze website kunnen 
bewoners van het Rijnmondgebied 24 uur per dag hun 
milieuklachten kwijt.

www.eigenhuis.nl 
De site van de Vereniging Eigen Huis, dé 
consumentenorganisatie voor (aanstaande) 
woningeigenaren. U kunt hier ook het boekje Zelf een 
Eigen Huis Bouwen bestellen.

www.rotterdam.nl/product:huisnummeraanvragenofintrek
ken Aanvragen huisnummer

www.mijnaansluiting.nl
Aanvragen aansluitingen voor elektra, gas, water, warmte, 
media en communicatie.

www.omgevingsalert.nl
De aanvragen voor een omgevingsvergunning kunt u ook 
zelf volgen.
Op deze website kunt u een app downloaden van 
bekendmakingen van aanvragen in het kader van 
de omgevingsvergunningen. Gebruikers kunnen zelf 
aangeven welke categorieën ze willen zien.

www.officielebekendmakingen.nl
publicatie van bouwaanvragen en vergunningverleningen

www.overheid.nl
Publicatie verleende vergunningen en brochures.

www.particulieropdrachtgeverschap.nl
Website voor mensen die zelf gaan bouwen.

www.rotterdam.nl/downloads 
Via deze website kunt u het formulier start 

bouwwerkzaamheden downloaden.
Via deze website kut u het formulier gereed melding 
bouwwerkzaamheden downloaden. 

www.rotterdam.nl/omgevingsvergunning
Op deze site kunt u brochures downloaden en met de 
Vergunningencheck nagaan of een vergunning nodig is. 

www.rotterdam.nl/kostenaanvraagomgevingsvergunning
Voor de omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. 
De gemeente stuurt u hiervoor een factuur. De actuele 
informatie van de leges kunt u via de website downloaden.

www.rotterdam.nl/aanvraagrioolaansluiting
Voor het aanvragen van uw rioolaansluiting 

www.rotterdam.nl/procedure_aanvraag_
omgevingsvergunning.  
Toelichting procedure aanvraag omgevingsvergunning.

www.omgevingsloket.nl 
Het loket voor de omgevingsvergunning en de 
watervergunning

www.schielandendekrimpenerwaard.nl 
voor de aanleg van een steiger of een vlonder

www.politiekeurmerk.nl
Voor het opvragen van brochures Politiekeurmerk veilig 
wonen

www.gprgebouw.nl
Duurzaam Bouwen; Meer info over het GPS systeem, het 
gaat hier om duurzaamheid in brede zin.

www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/
gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/energieprestatie-
epc/gebiedsmaatregelen
Nuttige informatie over EMG/Gebiedsmaatregelen/
NVN7125.

www.rvo.nl/subsidies-regelingen
Subsidies Rijksoverheid, op deze website treft u de 
informatie aan over de ISDE 

www.rvo.nl/zoeken?query=bodem%20
warmte&f[0]=categorie%3A2982
Specificatie informatie over subsidies voor bodem warmte / 
warmte/koude opslag. 

http://www.omgevingsalert.nl
via deze website kunt u een app downloaden van 
bekendmakingen voor aanvragen omgevingsvergunning. 
Gebruikers kunnen zelf aangeven welke categorieën ze 
willen zien.

Websites
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Adressen

Aanvragen BOOR rapportage
BOOR
Ceintuurbaan 213b
3051 KC Rotterdam
Telefoon: (010) 489 85 00
www.boor@rotterdam.nl
Indien er een kelder wordt gebouwd dient men bij de 
aanvraag van de omgevingsvergunning een archeologisch 
rapport te overleggen. Deze kunt u bij de BOOR aanvra-
gen

Aanvragen Bouwplaatsvergunning
Indien de bouwplaats niet op het eigen terrein gereali-
seerd kan worden, dient er een bouwplaatsvergunning 
aangevraagd te worden om de bouwplaats in het open-
baar gebied te plaatsen.
Geadviseerd wordt minimaal 2 weken voor aanvang van 
start bouw de vergunning aan te vragen bij:

De heer H. Taal
j.taal@rotterdam.nl
mobiel 06-532308553

Of via de website
www.rotterdam.nl/product:voorwerpen op boven of langs 
de weg plaatsen of  http://appl.gw.rotterdam.nl/Vgw.Extern

 Aanvragen Huisnummer
Als bij verlening van de omgevingsvergunning het huis-
nummer nog niet is vermeld kunt u dit opvragen. Let op: u 
dient voor het in behandeling nemen van deze aanvraag 
een aantal bescheiden meezenden, u kunt dit terugvinden 
op onderstaande website.

Per E-mail
Via de website www.rotterdam.nl/product:huisnummeraan
vragenofintrekken kunt u het Aanvraagformulier Huisnum-
meraanduiding invullen. 
Vervolgens scant u het ingevulde formulier en mailt het 
naar huisnummering@rotterdam.nl. 

Per Post
U kunt het formulier ook invullen en opsturen naar:
Gemeente Rotterdam
t.n.v. Basisinformatie / team Adressen en Gebouwen
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam

Aanvragen Nutsvoorzieningen etc.
Via de website www.mijnaansluiting.nl kunt u de aanslui-
tingen voor elektra, water, media en communicatie in één 
keer aanvragen.
De gemeente Rotterdam steunt het duurzaam bouwen. 

Aanvragen Postcode
U kunt via het internet bij Post.NL het adres invoeren en 
zo de postcode achterhalen.
Indien de postcode behorende bij het toegewezen huis-
nummer nog niet bekend is, kunt u een mail sturen naar 
BAG@rotterdam.nl 

Aanvragen Rioolaansluiting
Als bewoner van Rotterdam moet u aansluiten op het 
openbare riool. Dit is geregeld in het Bouwbesluit en de 
Bouwverordening Rotterdam 1993. Als u als huiseigenaar 
een aansluiting wilt maken op het gemeentelijk hoofdriool 
heeft u een rioolbeschikking nodig. Wanneer uw woning 
wordt of is aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool, 
moet uw rioolaansluiting voldoen aan het Bouwbesluit en 
de randvoorwaarden van de gemeente. In Park 16Hoven 
is een gescheiden rioolsysteem. Indien uw kavel aan het 
water grenst, heeft u één aansluiting voor het vuilwater 
nodig en kunt u het regenwater op het aangrenzende op-
pervlaktewater lozen. Indien uw kavel niet aan het water 
grenst,  heeft u een dubbele aansluiting op het gemeente-
lijke riool nodig: één voor het vuilwater en één voor het re-
genwater. www.rotterdam.nl/loket/rioolaansluitvergunning

Beschikking aanvragen
U kunt digitaal een vergunning voor een aansluiting aan-
vragen via www.rotterdam.nl/aanvraagrioolaansluiting. U 
vindt hier ook meer informatie over de procedure. Als u het 
formulier digitaal hebt verzonden, krijgt u per omgaande 
een ontvangstbevestiging per e-mail. U wordt ook via 
e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang van de 
behandeling van uw aanvraag. U kunt een de vergunning 
ook schriftelijk (in drievoud) aanvragen bij de gemeente 
Rotterdam:
Afdeling Water, Technisch Beheer Riolen
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam
Het digitale formulier heeft echter de voorkeur.

Aanvragen Uitzetten bouwperceel
Stadsbeheer afdeling Basisinformatie
Telefoonnummer 010-489949494
maatvoeringgw@rotterdam.nl

Aanvragen vuilcontainers 
Voor het aanvragen van minicontainers kunt u een 
email sturen naar informatieschonestad@rotterdam.
nl; kijk ook voor meer informatie www.rotterdam.nl/
product:afvalinzameling

Websites
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Stadsbeheer Prins Alexander
Lucy Vuylstekeweg 5
3066 GT Rotterdam
Telefoonnummer 06-20360726

Stadsontwikkeling
Duurzaam Bouwen
Sabina van der Spek
s.vanderspek@rotterdam.nl

Stadsontwikkeling afdeling Ruimte & Wonen
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht
Op het moment dat u uw aanvraag voor de omgevingsver-
gunning heeft ingediend, ontvangt u daarvan een beves-
tiging. Op deze bevestiging is tevens uw contactpersoon / 
de bouwinspecteur aangegeven.
vergunningenso@rotterdam.nl

Stadsontwikkeling
PMB Gebieden
T.H.M. van Bussel, Projectmanager

Gronduitgifte en nadere kavelinformatie
Afdeling Markt en contracten
J.M.H. Huigen

Stedenbouwkundige informatie
Afdeling Ruimte & Wonen
F.J.M.J Konings
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Bijlage: DUURZAAM BOUWEN

De gemeente Rotterdam is enthousiast over de inbreng 
van particulieren met betrekking tot Duurzaam Bouwen. 
Op www.rotterdam.nl/energiebesparing wordt vooral 
gefocust op de bestaande voorraad. 
De gemeente heeft geen eigen regeling.

Op de Heijplaat is de IC Dubo/Woonwijzerwinkel 
gevestigd waar je de producten kunt zien en voelen in 
plaats van alleen via google.

Duurzaamheid van gebouwen is ook van toepassing 
op collectief en particulier opdrachtgeverschap, maar 
“Meten”, hoe doe je dat ?
De gemeente Rotterdam kan u hierbij van dienst zijn.

Indien u hierin geïnteresseerd bent dan kunt u zich 
aanmelden bij Sabina van der Spek, e-mailadres: 
s.vanderspek@rotterdam.nl. 

Zij zal uw “Kavel” aanmaken in het desbetreffende GPR 
systeem; dit is een model dat de mate van duurzaamheid 
van de door u te ontwikkelen woning kan berekenen.
Vervolgens kunt u de benodigde informatie om tot deze 
berekening te komen zelf of in samenwerking met uw 
adviseur / architect / bouwer invullen.
U kunt zelf de ambities vaststellen en dan invullen en 
kijken hoe de woning scoort en eventueel de parameters 
bijstellen.
 
Ook is het mogelijk om een certificaat te behalen, hiervan 
zijn echter kosten verbonden.
Voor particulier opdrachtgeverschap dient u rekening te 
houden met een bedrag van € 500,00 per woning.

Subsidies Rijksoverheid
Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 
kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf 
van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en 
palletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als 
zakelijke gebruikers. 

(Ontleend van de website www.rotterdam.nl)
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Nesselande 
kent je dromen van buiten
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