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Op de locatie Oude Kleiweg 80 in Rotterdam Overschie stelt de gemeente 

Rotterdam kavels beschikbaar voor het bouwen van woningen in particulier 

opdrachtgeverschap. Het gaat om acht kavels aan de Oude Kleiweg 80. 

Zelfbouw is zelf invloed hebben op hoe uw woning wordt gebouwd, met 

als resultaat een eigen bijzondere plek. Uniek wonen en werken, dat wil 

de gemeente Rotterdam meer mogelijk maken, ook binnen de bestaande 

stad. Met aanbod voor mensen die zelf aan de slag willen met het alleen 

of samen bouwen van hun woning(en). Zelfbouw Rotterdam streeft tevens 

naar meer variatie in het aanbod van kavels in Rotterdam. Kijk voor het 

complete aanbod op https://www.woneninrotterdam.nl

De acht kavels hebben elk hun eigen karakter en zijn verdeeld over twee 

erven. De kavelspecifieke kenmerken zijn opgenomen in het hoofdstuk 1  

Stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteit bij deze verkoop-

brochure.

In dit boekje vindt u de algemene informatie van de locatie die geldt voor 

iedere zelfbouwer en de algemene ruimtelijke randvoorwaarden. We geven 

u ook informatie over de verkoop en levering van de grond, aan welke 

regels van de Woningwet en het Bouwbesluit u moet voldoen en waar u 

rekening mee moet houden als u start met bouwen. Achterin dit boekje 

vindt u tips, handige telefoonnummers en adressen.  

Rotterdam geeft u de ruimte

Locatie tussen de wijken Kleinpolder en Zestienhoven bij de Rotterdamse Schie
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U bent als particulier opdrachtgever verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van uw kavel, binnen de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals in deze 
hoofdstuk beschreven zijn.

Deze stedenbouwkundige randvoorwaarden omvatten 
de uitgangspunten die noodzakelijk zijn voor een goede 
inpassing van de ruimtelijke, landschappelijke en 
architectonische kwaliteiten van deze ontwikkeling als 
geheel. Daarmee wordt de samenhang van de nieuwe 
bebouwing geborgd. 

Locatie
De zelfbouwlocatie Oude Kleiweg 80 bevindt zich op een 
prominente locatie op de hoek van de Overschiese Klei-
weg en de Oude Kleiweg in de wijk Overschie. 
Aan de oost- en zuidkant van de locatie ligt de Volkstuin-
vereniging Eigen Hof. Het perceel ligt ingeklemd tussen 
smalle sloten. Aan de noord- en westkant behoren de slo-
ten bij het dijkprofiel van de Overschiese Kleiweg (noord) 
en Oude Kleiweg (west). Aan de noordwest kant van de 
locatie staat de molen De Speelman.
De zelfbouwlocatie Oude Kleiweg 80 wordt ook wel de 
boerderijlocatie genoemd, omdat hier vroeger de voor-
malige boerderij Bouwlust stond. Boerderij Bouwlust was 
een van de vroegere zestien hoven (boerderijen). Omdat 
deze boerderij een cultuurhistorische waarde kent is de 
oorspronkelijke bouwenvelop (foottprint + hoogte) van 
het hoofdgebouw opgenomen als stedenbouwkundige 
randvoorwaarde. 
Het concept boerenerf is inspiratie geweest voor de verka-
veling en sfeer van dit plan.

Opgave
De opgave betreft de ontwikkeling van acht vrijstaande 
woningen waarvan een geschakelde (werk)- woning met 
een landelijk karakter waarmee de sfeer van het gebied 
wordt versterkt. U als koper bent verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van uw eigen kavel.

De woningen liggen rondom twee openbare erven die met 
elkaar verbonden zijn. De erven worden via openbare we-
gen ontsloten. De aanleg van de openbare erven, wegen 
en kabels en leidingen (tot aan de kavelgrenzen) zijn de 
verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam. 

De acht kavels worden aan particulieren aangeboden voor 
particulier opdrachtgeverschap (PO) .

Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden

Locatie tussen de wijken Kleinpolder en Zestienhoven bij de 
Rotterdamse Schie

Locatie aanduiding

Zicht vanuit de Overschiese Kleiweg met Korenmolen De 
Speelman aan de rechte kant

Locatie
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Kenmerken van het gebied 
stedenbouw, landschap en bebouwing

De Overschiese Kleiweg en Oude Kleiweg zijn twee oude 
linten in de wijk Overschie. De linten en het dorp liggen in 
het oude polderlandschap van Overschie en zijn redelijk 
onveranderd gebleven met uitzondering van de bouw 
van de snelweg A13 en de Doenkade. Door verschillende 
ontwikkelingen door de eeuwen heen kan men een on-
derscheid maken in inmiddels verstedelijkte linten en nog 
landelijk gebleven linten. 
De Overschiese Kleiweg en Oude Kleiweg hebben nog 
steeds een landelijk karakter.
Het plangebied Oude Kleiweg 80 ligt precies in de oksel 
van deze twee oude linten. 

Langs deze twee linten zijn nog veel herkenbare land-
schappelijke en architectonische elementen die de ge-
schiedenis van de plek vertellen. 
De historische route over de oude kreekrug is grotendeels 
intact gebleven. Het kronkelige tracé en het dijklichaam 
zijn karakteristiek voor de omgeving. De middeleeuwse 
verkavelingsstructuur is nog zichtbaar in het landschap. 
Langs het westelijke deel van de landelijke route liggen 
diverse  laat-19e-eeuwse boerderijen en woningen in 
typerende bouwstijl die herinneren aan de agrarische 
bloeiperiode.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Kaart uit ca.1910

Kaart uit ca.1940

Kaart uit ca.2000

Linten - doorlopende route van Overschie naar Hillergersberg. 

Kaart uit ca.1890

Locatie

Locatie

Locatie

Locatie
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De Overschiese Kleiweg en Oude Kleiweg kenmerken 
zich door een variatie aan bebouwingstypologieën. 
Bebouwing langs deze linten kan bestaan uit rijtjeswonin-
gen, landhuizen, historische en moderne villa’s, boerderij-
en en bedrijvigheid. Veel panden staan dwars aan de dijk 
en zijn vaak verbonden met de dijk via een kleine brug. 

De panden zijn voornamelijk uitgevoerd in rode en deels 
ook gele baksteen. De éénlaags gebouwen zijn voorzien 
van een schilddak en afdak met lessenaarsdak.

De oude boerderijen vertonen vooral een L- en T-vormige 
plattegrond, voortgekomen uit de grote boerenwoningen 
met werkruimte en losstaande schuur. 

De villa’s uit de twinstigste eeuw zijn verschillend in stijl en 
uitstraling. Het zijn prominente panden die deels refereren 
aan de landelijke stijl van de boerderijen. Veel villa’s zijn 
net zoals de dijkwoningen voorzien van een mansardedak. 
Decoraties zijn terughoudend in gekleurde baksteen of 
subtiele decoraties.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Overschiese Kleiweg 691 - oorspronkelijke hallehuisboerderij met 
T plattegrond

Overschiese Kleiweg met kreekrug sloot en weiland

Overschiese Kleiweg- villa met mansardedak

Overschiese Kleiweg arbeiderswoning met schilddak en 
lessenaarsdak
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Oude  Kleiweg

Oversch
iese Kleiweg

Ambitie voor de locatie
Landschap, stedenbouw en architectuur

De locatie Oude Kleiweg 80 vormt een landelijk woonmi-
lieu in het middenhoog segment. De aanwezige cultuur-
historische kenmerken van de linten zijn leidend in de 
ontwikkeling van deze locatie.
Het is de ambitie om het landschappelijke profiel van de 
Overschiese Kleiweg en Oude Kleiweg te versterken door 
middel van kleinschalige vrijstaande bebouwing met groen 
ertussen.
Voor de beleving van het lint is de groenstructuur belang-
rijk. De groenstructuur langs het dijkprofiel zal daarom 
hersteld worden met beplanting die karakteristiek is voor 
dit gebied. 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Binnen het plangebied wordt ook gezocht naar een 
inrichting die aansluit op de gewenste landelijke sfeer. 
Belangrijk zijn daarvoor de groene erfafscheidingen en de 
materialisering van de openbare buitenruimte. 
De woonbebouwing die door de eeuwen heen in het 
gebied neergezet is, wordt gekarakteriseerd door boer-
derijen, landhuizen en dijkwoningen. Deze typologieen 
zijn inspiratiebronnen voor de toekomstige ontwikkeling. 
Architectonisch gezien zijn de woningen in het plangebied 
verschillend maar wel met een bepaalde mate van samen-
hang. De woningen sluiten in maat, schaal en materialise-
ring aan op de bebouwing in de omgeving. 
Een gedetailleerde beschrijving van de beeldkwaliteit van 
de toekomstige woningen wordt verder in het kopje Beeld-
kwaliteit weergegeven.

footprint oorspronkelijke boerderij Bouwlust

Planconcept
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Vigerende beleid

Bestemmingsplan
Het vigerende bestemmingsplan voor dit gebied is het 
bestemmingsplan Overschiese Kleiweg en Zestienho-
vensekade, (NL.IMRO.0599.BP1015Ovklwzestka-oh02) 
onherroepelijk vastgesteld op 08-09-2012.
De enkelbestemming woongebied-6, tuin, de dubbelbe-
stemmingen archeologie-1 en archeologie -2 en water-
staatkundige functie zijn van toepassing op de locatie.
De ontwikkeling van de voorgestelde acht woningen past 
binnen het bestemmingsplan.

Molenbiotoop 
De locatie Oude Kleiweg 80 bevindt zich binnen de molen-
biotoop van de molen De Speelman. Dit betekent dat er 
beperkingen zijn voor de maximale bouwhoogtes binnen 
de verschillende zones die vastgelegd zijn in het bestem-
mingsplan. De regels uit het bestemmingsplan laten ruimte 
voor het toestaan van een afwijking. Met een afwijking is 
de maximale nokhoogte van 8,5 m toegestaan. 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

fragment van het bestemmingsplan Overschiese Kleiweg en Zestienhovensekade

legenda

woongebied 6

Tuin

water 1

Groen

Waarde-archeologie 1

Waarde-archeologie 2

T

G

WA-1

WG-6

water - eigendom Waterschap

water - eigendom Gemeente R’dam 

 water -  wordt met de kavel uitgegeven

water - overig

openbaar talud 

privé talud

stevige haag -  type n.t.b. overgang openbaar-privé

Erfscheiding tussen prive kavels bij voorkeur in de vorm van een 
stevige haag

plantsoen - openbaar

te planten bomen- type n.t.b.

te planten knotwilg binnen particulier grond

verharding (gebakken materiaal) - openbaar gebied

verharding - openbaar gebied - langzaam verkeer/hulpdienst

Oude  Kleiweg

Oversch
iese Kleiweg
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0

molenbiotoop
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Welstandsnota
Onderdeel van de benodigde bouwvergunning (de omge-
vingsvergunning) is de Welstandstoetsing. Er zal worden 
getoetst aan de Welstandsnota Rotterdam. Voor de Oude 
Kleiweg 80 geldt dat het ontwerp en de architectuur van 
de woning moet passen bij de omgeving en het groene 
karakter van de linten Oude Kleiweg en Overschiese 
Kleiweg. Verder worden, naast de vaste criteria, de criteria 
voor het gebiedstype Historische linten en kernen gehan-
teerd.
De Welstandsnota is te vinden op: 
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/welstandsnota/
Welstandsnota-Rotterdam_Deel-2_Karakteristiek-van-Rot-
terdam.pdf.

Ruimtelijke inpassing
• Bouwinitiatieven dragen bij aan het afwisselende 

karakter van het lint of de kern (lint; kleinschalig met 
open tussenruimte, kern; kleinschalig en gesloten 
karakter).

• In linten blijven toegangsbruggen in grootte en ver-
schijningsvorm ondergeschikt, zodat de continuïteit 
van de waterloop zichtbaar blijft.

Verschijningsvorm
• Het is niet gewenst dat bebouwing een seriematige 

uitstraling krijgt.
• Een van de omgeving afwijkende uitstraling is mo-

gelijk, mits dit niet ten koste gaat van het historische 
karakter van het lint of de kern.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

HISTORISCHE LINTEN EN KERNEN

Typerend voor historische linten en kernen is dat er pand voor pand 

is gebouwd, veelal door of in opdracht van de eigenaren zelf. 

De bebouwing is daarom onderling verschillend van vorm, massa, 

materiaalgebruik en kleur. De panden dateren uit verschillende 

tijden, zijn in verschillende stijlen gebouwd en de percelen hebben 

verschillende kavelbreedtes. Er is een afwisseling tussen grote en 

kleine panden. De dakcontour en de positie van de panden op de 

verschillende kavels verspringt. Diversiteit is dus de norm. Juist in de 

kernen, waar de bebouwing dicht opeen staat, springt die diversiteit 

het meest in het oog. Uitgangspunt van het ruimtelijke beleid en de 

welstandstoets is het herkenbaar houden (of zelfs maken) van het 

afwisselende en karakter van de historische linten en kernen en het 

tegengaan van schaalvergroting.

legenda

historisch linten en 

kernen

• Aan- en uitbouwen, dakkapellen en dakopbouwen zijn 
in samenhang met het hoofdgebouw ontworpen.

• De gevel aan de straatzijde heeft een uitgesproken 
vormgeving.

Materiaal, kleur en detaillering
• Materialen en kleuren passen bij het afwisselend 

kleinschalige karakter van het lint of de kern.
• Detaillering is ambachtelijk en benadrukt het klein-

schalige karakter van de bebouwing.

kaart gebiedstypen Welstand Rotterdam

Locatie
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Geldend parkeerbeleid - Auto’s en fiets
Op 1 februari 2018 is de “Beleidsregeling Parkeernormen 
auto en fiets gemeente Rotterdam 2018” vastgesteld 
door de raad. In deze beleidsregeling zijn de geldende 
parkeernormen voor auto’s en fiets opgenomen. Binnen 
de regeling is Rotterdam verdeeld in een drietal gebieden. 
De locatie Oude Kleiweg 80 valt onder zone C ‘overig’ en 
deze kent de volgende normen:
Fiets
Woning >85m2 GBO* - 5 stallingsplaatsen per woning
Auto
Woning >120m2 GBO* - 1,8 parkeerplaats per woning. 
Hier betekent het 2 pp per woning.
*GBO = Gebruiksoppervlakte

Alle parkeerplaatsen en stallingsplaatsen dienen op de 
eigen kavel te worden gerealiseerd. De definitieve positie 
van de parkeerplekken is nader te bepalen, waarbij het 
wenselijk is als de auto’s zo min mogelijk zichtbaar zijn 
vanaf de Overschiese Kleiweg.

Verkaveling en ontsluiting van de locatie
De locatie is in twee deelgebieden (de openbare erven) 
opgedeeld:
1. Rondom het westelijke erf (erf 1) zijn drie kavels gesi-

tueerd, waarbij op kavel 1 de oorspronkelijke footprint 
van de boerderij Bouwlust is te zien (donkerbruin 
vlak). Aan deze footprint is een éénlaags aanbouw 
toegevoegd waarmee het erf wordt gedefinieerd. De 
aanbouw is qua nok lager dan het hoofdgebouw (foot-
print boerderij Bouwlust) en kan ruimte bieden aan 
bijvoorbeeld  een atelier, klein kantoor of voorziening 
(kapper b.v.) of het kan als een ‘kangoeroewoning’ 
dienen. Winkels zijn uitgesloten. De andere twee 
kavels grenzen aan het volkstuincomplex, met een 
sloot als afscheiding. Deze drie kavels worden vanaf 
de Oude Kleiweg ontsloten via het centrale erf.

2. Het oostelijke erf (erf 2) wordt omsloten door vijf 
kavels. Kavels 4, 5 en 6 oriënteren zich met de 
voorgevel aan de Overschiese Kleiweg en hebben 
hun achtertuin aan het erf. Kavels 7 en 8 oriënteren 
zich aan het erf. Hun voorgevelrooilijnen vormen de 
erfgrens. Deze kavels hebben hun achtertuin richting 
het volkstuincomplex. Erf 2 wordt via erf 1 en de ver-
bindingsweg ontsloten. De kavels worden vanaf het 
erf 2 ontsloten.

3. Het erf 2 wordt door middel van een brug aan de 
Overschiese Kleiweg verbonden. Deze brug is be-
doelde voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten. 
Auto ontsluiting gebeurt via de Oude Kleiweg. 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Oude  Kleiweg

Oversch
iese Kleiweg

kavel 1

kavel 2

kavel 3

erf 1

Oude  Kleiweg

Oversch
iese Kleiweg

kavel 4

kavel 7

erf 2

kavel 5

kavel 6

kavel 8

Erf 1

Erf 2
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Programma
Het maximale programma voor deze locatie bevat acht 
vrijstaande woningen waarvan één geschakelde woning 
die opgebouwd is uit twee volumes: de locatie met de 
footprint van de oude boerderij en de aanbouw. Bij deze 
woning bestaat de mogelijkheid om een werkfunctie te 
realiseren (atelier woning) of een kangoeroewoning.

Kavels en sloot 
De kavel is het totale oppervlak dat aan de koper
wordt verkocht. De kavelgrenzen zijn tevens de uitgifte-
grenzen. 
Bij kavel 2, 3, 6, 7 en 8 hoort de sloot ook bij de kavel. 
Het eigendom van de kavel loopt dan tot aan de beschoei-
ing van de volkstuinvereniging. Dat betekent dat u 
verantwoordelijk bent voor het beheer en onderhoud van 
uw stukje sloot en de beschoeiing aan de rand van uw 
kavel. In praktijk wordt het beheer en onderhoud meestal 
door de bewoners samen geregeld, bijvoorbeeld via een 
VvE constructie.

Bij kavel 3 wordt alleen de sloot aan het zuidkant uitge-
geven. De sloot aan de westkant blijft eigendom van de 
gemeente Rotterdam en wordt door de gemeente onder-
houden. Bij kavel 6 wordt alleen de sloot aan de oostkant 
uitgegeven. De sloot aan de noordkant blijft eigendom van 
het Waterschap (Hoogheemraadschap Schieland en de 
Krimpenerwaard - HHSK) en wordt door het Waterschap 
onderhouden. 

Bij kavel 1, 4 en 5  wordt de sloot niet mee uitgegeven. 
Het blijft in beheer van het waterschap (HHSK) en bent u 
alleen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 
de beschoeiing aan de rand van uw kavel.
Zie tekeningen hiernaast en op de pagina 11.

Randvoorwaarden

Hieronder zijn de ruimtelijke randvoorwaarden om-
schreven waaraan u als particulier opdrachtgever moet 
voldoen bij het indienen van uw omgevingsvergunning. 
Uw bouwplan wordt aan deze randvoorwaarden getoetst. 
Daarnaast zijn ook de algemeen geldende bepalingen uit 
het bestemmingsplan Overschiese Kleiweg en Zestien-
hovensekade, het Bouwbesluit, de Welstandsnota en de 
Rotterdamse Bouwverordening van kracht. 

De ruimtelijke randvoorwaarden zijn zo opgesteld dat ze 
garanderen dat: woningen op naast elkaar gelegen kavels 
elkaar niet hinderen; er voldoende ruimte en zicht naar de 
omgeving ontstaat; en de landschappelijke kwaliteiten van 
de omgeving gehandhaafd blijven. De randvoorwaarden 
bieden wel voldoende individuele vrijheid bij het ontwerpen 
van uw huis, zowel in plaats op de kavel als in uiterlijk.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Oude  Kleiweg

Oversch
iese Kleiweg

kavel 1

kavel 2

kavel 3

erf 1

kavel 4

kavel 7

erf 2

kavel 5

kavel 6

kavel 8

3.60

3.00

728

793

791

711
701

713

water in beheer van Waterschap (HHSK) - wordt niet uitgegeven

water eigendom Gemeente R’dam  - wordt niet uitgegeven

particulier water, wordt met de kavel uitgegeven

overig water in het gebied

beschoeiing volkstuinvereniging

W
ater gemeentelijk eigendom 

kavel 1

kavel 2

kavel 3

kavel 4

kavel 5

kavel 6

kavel 7
kavel 8

Kavels en uit te geven sloten
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Bouwhoogte
De maximale nokhoogte van de woningen bedraagt 8,5 
meter. De goothoogte van het hoofdgebouw is maximaal 
3,5 meter.
De uitzondering is bij het aanbouw bij kavel 1. Daar is de 
maximale nokhoogte 6,00 m en de maximale goothoogte 
3,50 m.

Dak
Alle woningen moeten een kap krijgen. Mogelijkheden 
zijn een zadeldak (1), zadeldak met wolfseind (2)  of een 
mansardedak (3). De nokrichting is variabel.
De dakhelling bedraagt minimaal 45 graden en maximaal 
55 graden. 

Oriëntatie en entree’s
De woningen aan de rand van de locatie grenzend aan 
de Overschiese Kleiweg en Oude Kleiweg hebben de 
hoofdoriëntatie naar deze wegen. Dat wil zeggen dat de 
gevels richting deze wegen formeler van karakter zijn en 
representatief. De (hoofd)entrees van deze woningen hoe-
ven niet per se aan deze gevels gesitueerd te zijn, maar 
het verdient wel de voorkeur.

Bij het westelijke erf hebben de woningen, behalve een 
relatie met de linten, ook een relatie met het erf. 
• Kavel 1 is een bijzondere situatie omdat de woning 

zich op de hoek van de locatie bevindt, met een 
alzijdige oriëntatie. De bebouwing op de footprint van 
de oude boerderij oriënteert zich naar de Overschiese 
Kleiweg. Het aaneengesloten blok oriënteert zich 
naar de Overschiese Kleiweg, naar het erf en naar de 
Oude Kleiweg. De entree’s bevinden zich aan de kant 
van de Oude Kleiweg en Overschiese Kleiweg. 

• Kavel 2 heeft de oriëntatie en entree richting het erf. 
• Kavel 3 heeft een relatie met het erf en met de Oude 

Kleiweg. Entree bevindt zich aan de kant van het erf 
en/of Oude Kleiweg. 

• Kavels 4, 5 en 6 oriënteren zich naar de Overschiese 
Kleiweg. Daar bevinden zich hun meest representa-
tieve gevels. 

• Kavels 7 en 8 oriënteren zich naar het erf. Daar zijn 
de entrees gepositioneerd.

Bouwvelden en footprint
Op het Stedenbouwkundige matenplan (SMP) en in 
de stedenbouwkundige randvoorwaarden tekening zijn 
de bouwvelden en footprints aangegeven. Er mag één 
woning per vrije kavel worden gebouwd. Bij kavel 1, 2 en 
3, 7 en 8 zijn de footprints van de bebouwing strak gede-
finieerd en vastgelegd op de kavels. Hier mag niet vanaf 
worden geweken. De bebouwing definieert samen met de 
hagen de twee erven.

Bij de kavels 4, 5, 6 op het oostelijke erf zijn alleen de 
bouwvelden vastgelegd. Binnen dit bouwveld kunt u nog 
schuiven met de footprint van de woning. Het bouwveld is 
dat deel van de kavel waarbinnen de woning moet worden 
gebouwd, dit geldt ook voor terrassen en trappartijen en 
uitstekende delen zoals balkons, dakoverstekken, luifels, 
goten etc. De maximale footprint voor de vrije kavels bevat 
maximaal 117m2. 

Rooilijnen
De voorgevelrooilijnen van de woning van kavels 1, 2, 3, 
7 en 8  zijn al vastgelegd. De voorgevelrooilijn van kavels 
4, 5 en 6 kunnen nog binnen de bouwvelden van elkaar 
springen. 
De Voorgevelrooilijnen van de woning van kavel 1 richten 
zich op de Overschiese Kleiweg (oude boerderij gebouw) 
en Oude Kleiweg/erf (bijgebouw).
De voorgevelrooilijnen van de woningen van kavels 2 en 
3 moeten op de erfgrens geplaatst worden richting het 
erf. De voorgevelrooilijnen van de woningen van kavels 
4, 5 en 6 aan de Overschiese Kleiweg richten zich op de 
Overschiese Kleiweg. De voorgevelrooilijnen van de wo-
ningen van kavels 7 en 8 moeten op de erfgrens geplaatst 
worden, richting het erf. De positie van de voorgevel-
rooilijnenzijn op de randvoorwaarden-tekening en SMP 
aangegeven. 

Bebouwingsvrije zones
Alle kavels kennen een bebouwingsvrije zone van mini-
maal 3 meter gemeten vanaf de erfgrenzen of vanaf de 
kruin (de bovenkant) van het talud. Alle taluds grenzend 
aan de openbare weg, Overschiese Kleiweg en Oude 
Kleiweg vallen onder bebouwingsvrije zones. Dit betekent 
dat er geen bouwwerk zoals vlonders of trappen gebouwd 
mag worden. De taluds aan het zuidelijke deel van de 
locatie tussen de kavels 2, 3, 7 en 8 en de volkstuinvereni-
ging vallen buiten van de bebouwingsvrije zones. Daar is 
een verlaagd terras toegestaan. Meer informatie over een 
mogelijk verlaagd terras  lees u bij pagina 15.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

1 2 3

daktypen
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Stedenbouwkundige randvoorwaarden kaart

N

plangrens

kavelgrens - uitgifte

water - in beheer van HHSK

water - eigendom Gemeente R’dam 

 water -  wordt met de kavel uitgegeven

water - overig

openbaar talud 

privé talud

bouwvelden

8.00 m
max. breedte

Auto ontsluiting, inrit

ontsluiting kavel, Overschiese Kleiweg, lang. verkeer

ontsluiting kavel, Oude Kleiweg, auto’s

mogelijk ontsluiting woning - entree

max nokhoogte = 8,5 m
max goothoogte = 3,5 m

representatieve gevel(s)/oriëntatie

vrij nokrichting

mogelijke verlaagd terras

N max 8,5 m
G max. 3,5 m

max.7.00 m

terras zone 

stevige haag -  type n.t.b. overgang openbaar-privé

Erfscheiding tussen prive kavels bij voorkeur 
in de vorm van een stevige haag

plantsoen - openbaar

te planten boom in openbaar gebied  - type n.t.b.

te planten knotwilg binnen particulier grond, 
afstaand onderling ca. 5,5 m

verharding - openbaar gebied

verharding - openbaar gebied -Fiets-Voetganger en 
hulpdiensten ontsluiting

parkeren op eigen terrein
def. positie n.t.b.

i

legenda
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Erfafscheiding en knotwilgen
Hagen
Groenen erfafscheidingen zijn belangrijk voor het groene 
beeld dat nagestreefd wordt in het plan. Daarom moeten
de tuinen op de grens van privé- naar openbaar gebied 
worden afgeschermd door een middelhoge haag. Deze 
haag staat volledig binnen de eigen kavel en het is mo-
gelijk om gezien vanaf de straatzijde achter de haag een 
hekwerk met een maximale hoogte van 1 meter te plaat-
sen. Deze hagen worden door de gemeente aangeplant. 
U bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud 
van deze haag.
De gewenste hoogte van de haag is minimaal 1,00 meter
en maximaal 1,50 meter en de breedte 0,80 meter. 
De erfafscheiding mag worden onderbroken door maxi-
maal één inrit (voor de auto) per kavel van maximaal 3,50 
meter breed en één toegang (voor voetgangers) per kavel 
van maximaal 1,50 m. De parkeerplekken moeten mini-
maal 3,50 meter achter de haag gepositioneerd worden 
zodat het inrijden en parkeren van beide auto’s mogelijk is. 
De definitieve positie van de parkeerplekken is nader te 
bepalen, waarbij het wenselijk is als de auto’s zo min mo-
gelijk zichtbaar zijn vanaf de Overschiese Kleiweg.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden
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Detailtekening waterhoogte en beschoeiing hoogteprincipe profiel talud en beschoeiing aan de Overschiese Kleiweg

principe profiel talud en beschoeiing aan de achterkant van het plangebied grenzend aan de volkstuinvereniging

De erfafscheiding tussen de tuinen onderling vanaf de 
achtergevelrooilijn hebben een hoogte van maximaal 1,80 
meter en zijn bij voorkeur in de vorm van een haag. Een 
natuurlijke, groene erfafscheiding is ook denkbaar.
Deze erfafscheidingen worden door u zelf aangeplant. 
Hagen tot aan de achtergevelrooilijn hebben een hoogte 
van maximaal 1 meter. De erfgrens tussen twee kavels op 
het talud is vrij van bebouwing en erfafscheidingen.

Knotwilgen
Om de groene structuur langs het water aan de Over-
schiese Kleiweg en Oude Kleiweg te versterken, worden 
aan de oever van kavels 1, 3, 4, 5 en 6 knotwilgen geplant 
door de gemeente Rotterdam. De bomen op uw kavel 
moeten door u onderhouden worden en mogen niet 
worden verwijderd. Aan de knotwilgen mogen in verband 
met de molenbiotoop van molen De Speelman niet hoger 
worden dan 8,5 meter. Anders vangen de bomen te veel 
wind af die de molen nodig heeft om te kunnen draaien.
De bomen en erfafscheidingen worden gerealiseerd na 
het aanleggen van de beschoeiing en nadat de bouwwerk-
zaamheden van uw woning gereed zijn.
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Om te voorkomen dat de tuin te steil afloopt naar het 
water, is een minimale maat van het talud vereist. Deze 
afstand bedraagt 3,60 meter. 

Voor de kavels aan de achterkant van de locatie bestaat 
de mogelijkheid om een verlaagd terras aan het water aan 
te leggen van max. 7,00m breedte, binnen de aangegeven 
terraszone. Voor de kavels grenzend aan het lint is het 
aanleggen van een verlaagde terras of andere gebouwd 
element niet toegestaan. In beide gevallen dient de 
beschoeiing zoals hierboven beschreven gehandhaafd te 
blijven.

Verharding tuinen
Om het groene karakter van de locatie te waarborgen en 
om voor genoeg ruimte voor waterinfiltratie te zorgen, mo-
gen alle tuinen maximaal 40% verhard worden. De tuinen 
lopen tot aan de sloot.

Buitenruimte bij de kavels (bomen)
Het inrichten van de particuliere tuinen is geheel vrij.
Het enige aandachtspunt is de keuze van de te planten 
bomen binnen de kavels. De gekozen type bomen moeten 
van een type zijn dat niet hoger wordt dan 8,5 meter. 
Dit in verband met de molenbiotoop. 

Oevers en beschoeiing
De overgang tussen het platte deel van de kavel en het 
water is vormgegeven doormiddel van een talud met 
afloop 1:3. Aan de laagste kant van het talud wordt een 
beschoeiing geplaatst. De bovenkant van de beschoeiing 
ligt 15 cm boven het peil van het water (NAP -2,75 meter). 
Door de hoogte van de beschoeiing vast te leggen op 
NAP -2,60 NAP meter ontstaat een eenduidig beeld aan 
de waterkant.
De lage beschoeiing in combinatie met het talud zorgt er 
bovendien voor dat de tuin een directe relatie krijgt met 
het water. 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden
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sfeerbeeld verlaagd terras aan het water bij kavels 2, 3, 7 en 8
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Het goedkoopste alternatief voor aardgas op buurtniveau voor bestaande bouw 

Percentage goedkoper in vergelijking 
met het andere alternatief 

All electric < 25% 

All electric 25 - 50% 

All electric 50 - 75% 

All electric > 75% 

Warmtenet < 25% 

Warmtenet 25 - 50% 

Warmtenet 50 - 75% 

Warmtenet > 75% 

© Gemeente Rotterdam, Stadsbeheer & Stadsontwikkeling; bron: onderzoek Innoforte 

Het goedkoopste alternatief voor aardgas op buurtniveau voor bestaande bouw 

Percentage goedkoper in vergelijking 
met het andere alternatief 

All electric < 25% 

All electric 25 - 50% 

All electric 50 - 75% 

All electric > 75% 

Warmtenet < 25% 

Warmtenet 25 - 50% 

Warmtenet 50 - 75% 

Warmtenet > 75% 

© Gemeente Rotterdam, Stadsbeheer & Stadsontwikkeling; bron: onderzoek Innoforte 

OK 80

uitsneden WAT-kaart - percentage goedkoper in vergelijking met andere alternatief

Oude Kleiweg 80
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Technische Randvoorwaarden

Uitgiftepeilen 
Het uitgiftepeil is de hoogte van het openbaar gebied op 
de grens van het openbaar gebied en de kavel. 
De gemeente heeft het peil voor dit plan vastgesteld op 
NAP -1,55 meter. De woning dient tot dit niveau waterdicht 
te zijn om te voorkomen dat grondwater of neerslag in de 
woning kan stromen.

Vuilafhandeling
Huishoudelijk afval wordt in Rotterdam opgehaald door de 
Gemeente Rotterdam. De vuilafhandeling vindt plaats door 
middel van 3 huisvuilcontainers per woning voor respectie-
velijk: restafval, papier en gft. Inhoud van die containers is
140 of 240 liter, dit kunnen bewoners naar behoefte zelf 
regelen.
Er worden containerverzamelplekken aan de entree’s van 
het gebied in de buitenruimte gedefinieerd. Het is niet de 
bedoeling dat de vuilniswagens het gebied in gaan.

Duurzaam/ Energie/ Aardgasvrij
In 2050 hebben we een toekomstbestendige stad! Onze 
energievoorziening is betrouwbaar, betaalbaar, schoon en 
gezond. Dat hebben we naar aanleiding van de klimaat-
conferentie in Parijs met elkaar afgesproken. We koken en 
verwarmen ons huis dan met duurzame warmtebronnen 
en dat maakt een aardgasvrij Rotterdam. 

Gasnetten maken veelal plaats voor warmtenetten en 
extra elektranetten. Huizen worden geïsoleerd en voor 
de CV-ketel en het gasfornuis komen aardgasloze al-
ternatieven. Alternatieven voor aardgas zijn (duurzame) 
elektrische oplossingen, warmtenetten en biogas. Grote 
delen van Rotterdam kennen nu al een warmtenet en in 
combinatie met de restwarmte die de regio heeft (indus-
triële restwarmte) is dit een energetische en kosteneffici-
ente oplossing voor het verwarmen van nieuwe maar ook 
bestaande woningen.
In een aantal wijken onderzoekt de gemeente de mogelijk-
heid om gebiedsaanpak aardgasvrij te starten voor 2030. 
Er zijn ‘lopende gebiedaanpakken’ , Overschie en Schie-
broek zijn als lopend studiegebieden aangemerkt.

In maart 2018 heeft de gemeente de zogenoemde WAT-
kaart geïntroduceerd: een kaart waarin staat aangegeven 
welk aardgasalternatief per wijk met de kennis van nu het 
goedkoopst is en dus het meest voor de hand ligt. 

De richting die de WAT-kaart per buurt geeft, is bedoeld 
om bewoners, eigenaren en marktpartijen in een wijk 
alvast inzicht te geven welke oplossing het meest voor de 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

hand ligt als het gaat om een alternatief voor aardgas. Het 
document dient als startpunt bij het voeren van gesprek-
ken met bewoners, eigenaren en marktpartijen in een wijk 
wanneer de overgang naar aardgasvrij daar gaat begin-
nen.
Voor meer en actueler informatie over Duurzaamheid 
bezoek de site van de gemeente Rotterdam:
 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energietransitie/
https://www.rotterdamenergiebesparing.nl/dev/uitgebreid-
artikel/aardgasvrij-rotterdam

Nutsvoorzieningen (bovengrondse objecten) 
Nutsvoorzieningen, transformatorruimtes en installaties, 
wanneer nodig voor de nieuwbouw, dienen in overleg 
met de betrokken diensten/instanties in de nieuwbouw te 
worden opgenomen. Voor het plaatsen van nutskasten zijn 
een aantal randvoorwaarden van toepassing.
Het doel van de randvoorwaarden is om het beeld van de 
openbare ruimte zo min mogelijk te verstoren. 
In het Handboek Leidingen Gemeente Rotterdam 2015 
worden alle randvoorwaarden voor bovengrondse objec-
ten aangegeven. Het document is op internet te vinden.
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/leidingenbureau/
Handboek-Leidingen.pdf

Riolering 
Door de mondiale en regionale ontwikkelingen ziet Rotter-
dam er in 2050 anders uit en heeft dan andere behoeften. 
Het afvalwatersysteem kan bijdragen in het aanvullen van 
de tekorten die zullen ontstaan. Energie, warmte, grond-
stoffen en gezuiverd zoet water, die vrijkomen bij
de be- en verwerking van afvalwaterstromen, worden 
teruggewonnen en hergebruikt. Rotterdam sluit op deze 
manier kringlopen van grondstoffen, energie en water.
Het toekomstbeeld van de Rotterdamse economie over 
40 jaar is omgevormd naar een circulair systeem. Zoveel 
mogelijk worden waterstromen gescheiden en hergebruikt 
en zoet water, grondstoffen en energie teruggewonnen uit 
het afvalwater.
Om dit toekomstbeeld te bereiken zet Rotterdam een stra-
tegie uit inclusief de doelen voor de korte en middellange 
termijn. Deze strategische principes en uitgangspunten 
zijn vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan 2016-
2020.
Voor dit bouwplan is het van belang dat het ontwerp van 
de hemelwatervoorzieningen op het particulier deel van 
het terrein ter goedkeuring voorleggen aande gemeente 
(Stadsbeheer-Water). Uitgangspunt is om 70 mm neerslag 
per uur te bufferen (bergen en vertraagd afvoeren naar het 
oppervlakte water.De aanvraag van een vergunning bij het 
waterschap voor de uitstroomvoorziening van de DT-riool 
vanaf het particulier deel van het terrein.
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Openbare buitenruimte 
Het erf was vroeger de centrale plek waar de gebouwen 
aan grensden. Het behoorde tot het werkdeel van de 
boerderij maar werd ook gebruikt voor spelen en zitten. Dit 
werkdeel of “plaat” kende een functionele inrichting, daar 
waar de sier- en nutstuinen juist aan de buitenzijde van de 
boerderijen grensden aan de doorgaande weg.

Binnen het plan vormen de twee nieuwe erven de belang-
rijkste openbare ruimtes. Deze binnenwerelden hebben 
een informele eenvoudige uitstraling en de inrichting 
van het openbaar gebied sluit aan bij de ambitie zoals 
beschreven in het handboek Rotterdamse Stijl: “Land-
schapshistorische laag”. Stijlkenmerken voor de materia-
lisatie zijn: fijnheid en kleinschaligheid. Dit vertaalt zich in 
rijwegen met gebakken klinkers in keiformaat; een mooie, 
duurzame steen met een warme uitstraling. 
Dit wordt nog versterkt doordat in het wegprofiel geen on-
derscheid wordt gemaakt tussen autoverkeer en langzaam 
verkeer. De woonstraten zijn doodlopend en functioneren 
verkeerstechnisch als een woonerf. 
Toch verschillen de twee erven in opzet van elkaar. Het erf 
van kern 1 (westelijke erf) kenmerkt zich door een stenige 
uitstraling met eventueel een enkele boom als eyecatcher. 
Binnen de pleinruimte kan er middels bestratingspatronen 
variatie worden aangebracht in de ruimtelijke beleving. 
Het erf van kern 2 is ruimer van opzet dan het eerste erf. 
Hier wordt een eenvoudig groen middenmotief aange-
bracht bestaande uit gras en enkele grotere bomen. Ver-
dere toevoegingen van meubilair of speeltoestellen anders 
dan functionele verlichting worden niet geplaatst.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Natuurinclusief bouwen
Rekening houden met fauna en flora bij de inrichting van 
de stad en ontwikkeling van gebouwen noemen we na-
tuurinclusief bouwen. Rotterdam wil met het natuurinclu-
sief bouwen een stimulans geven aan natuurontwikkeling 
van de stad. Daarmee wil de gemeente ervoor zorgen dat 
de bijzondere flora en fauna in woningen en gebouwen 
van de stad behouden blijft en uitgebreid wordt. Aangezien 
natuurinclusief bouwen vaak maatwerk is, afgestemd op 
specifieke soorten, wordt aanbevolen om voor een goede 
uitwerking een ecoloog in te schakelen voor advies. 
Voor inspiratie kijk naar:

https://www.bouwnatuurinclusief.nl/

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

inspiratie: toepassing van elementen om het broeden van dieren te 
helpen
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Sfeer

De sfeer van de ontwikkeling aan de Oude Kleiweg 80  heeft een duidelijk eigen karakter: kleinschalige, landelijke en 
intieme woonbuurt. Het dorpse karakter, met een variatie aan woningtypen, kleur- en materiaalgebruik, sluit aan bij de 
karakteristiek van de oude linten. De nieuwe woningen zijn weliswaar allemaal verschillend, maar in hoofdlijnen wel 
‘familie’ van elkaar. Hierdoor ontstaat een gevarieerd en afwisselend straatbeeld, zonder dat daarbij de samenhang 
verloren gaat. Door de optionele toepassing van erkers, dakkappellen en andere verbijzonderingen in de gevel krijgen 
de woningen bovendien een verfijnde uitstraling, wat het dorpse en kleinschalige karakter van dit gebied versterkt. Door 
de ruime opzet en de toepassing van groene (voor)tuinen met hagen en gebiedseigen beplanting, krijgt de nieuwe woon-
buurt een groene (en dorpse) uitstraling.

Beeldkwaliteit

sfeer 
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water - eigendom Waterschap

water - eigendom Gemeente R’dam 

 water -  wordt met de kavel uitgegeven

water - overig

openbaar talud 

privé talud

stevige haag -  type n.t.b. overgang openbaar-privé

Erfscheiding tussen prive kavels bij voorkeur in de vorm van een 
stevige haag

plantsoen - openbaar

te planten bomen- type n.t.b.

te planten knotwilg binnen particulier grond

verharding (gebakken materiaal) - openbaar gebied

verharding - openbaar gebied - langzaam verkeer/hulpdienst

Oude  Kleiweg

Oversch
iese Kleiweg

erf 1

erf 2

Groen
De Oude Kleiweg 80 is een woonbuurt met een groene 
en landelijke uitstraling. Daarbij horen groen, natuurlijke 
erfafscheidingen in de vorm van hagen en groenen tuinen. 
hagen
De hagen tussen privé en openbaare gebieden worden 
door de gemeente aangeplant. De minimale en maximale 
hoogte van deze hagen zijn beschreven in het hoodstuk 
erfafscheiding bij de stedenbouwkundige randvoorwaar-
den deel. Liguster of beukenhagen genieten de voorkeur. 
Binnen het privé gebied hebben de erfafscheidingen tus-
sen de kavels ook een groene uitstraling. Een haag geniet 
ook de voorkeur, het type kunnen de toekomstige bewo-
ners onderling beslissen. Achter de voorgevel kunnen de 
hagen hoger worden ( max. 1,80 meter), om de privacy 
in de achtertuin te waarborgen. Een hoge haag biedt 
bovendien voedsel en nestelgelegenheden voor vogels en 
insecten, hetgeen aansluit bij de landelijke uitstraling van 
de Oude Kleiweg 80.
(Voor)tuinen hebben een groen karakter met eventueel 
sierbeplanting.
beplanting aan de rand
De randen van het plangebied zijn beeldbepalend voor de 
linten als geheel. De boomstructuur langs de Oude Klei-
weg en Overschiese Kleiweg wordt hersteld door middel 
van aanplanting door de gemeente van knotwilgen op de 
groene taluds van de particuliere kavels. 
Het handhaven van deze groene elementen is van groot 
belang.

Dakkapellen en erkers
De ambitie voor de nieuwe woonbuurt is een kleinschalig, 
informeel en ingetogen woonmilieu, waarbij de individuele 
woning de basis vormt. Bij een ‘dorpse’ architectuur horen 
zorgvuldig en individueel vormgegeven woningen, in een 
eenvoudige hoofdmassa met kappen. 
Als accent van de hoofdmassa is ruimte voor verbijzonde-
ring in het gevelbeeld, zoals erkers en dakkapellen. Het is 
belangrijk dat deze verbijzonderingen ondergeschikt aan 
de hoofdbouwmassa blijven.

Detaillering
Detaillering is eenvoudig en ambachtelijk en benadrukt het 
kleinschalige karakter van de bebouwing.

Parkeren
De auto’s worden binnen de privé kavels geparkeerd.
Om het zicht naar de auto’s vanaf de Overschiese en 
Oude Kleiweg te onttrekken is het wenselijk dat de par-
keerplaatsen achter de bebouwing gepositioneerd worden.
Wanneer het niet mogelijk is, kan het zicht naar de auto’s 
onttrokken worden door middel van een groene afschei-
ding bij de parkeerplaats.

Kleinschalig
De menselijke maat in het plangebied wordt bereikt door 
een kleine korrel van bebouwing met vrijstaande woningen 
en de boerenerven. Differentiatie van hoofdvormen en 
gootlijnen, toevoeging van schaalelementen (veranda’s, 
dakkapellen, ingangspartijen, erkers) passen daarbij.
Kleinschaligheid kan ook benadrukt worden door ambach-
telijke detaillering en lage goothoogte van de bebouwing.

Materiaal
Om het landelijke karakter van de nieuwe woonbuurt te 
versterken is er voor gekozen om twee hoofdmaterialen 
toe te passen in de nieuwe woningen, baksteen en hout
randbebouwing - woningen met een relatie met de linten.
De woningen aan de rand van het plangebied, aan de 
linten, worden uitgevoerd in voornamelijk baksteen in 
aardetinten.   
erfbebouwing - woningen met een relatie met de erven
De woningen in het binnengebied, direct grenzend aan de 
erven, krijgen een ‘boerenschuur’ uitstraling en worden 
voornamelijk uitgevoerd in hout. Het hout heeft een na-
tuurlijke uitstraling en wordt niet dekkend in kleur geverfd.
Houten delen, kozijnen, erkers zijn zorgvuldig gedetail-
leerd.

Dakvlak
Alle woningen zijn voorzien van een dak met een vrije 
nokrichting. Dakramen en dakkapellen dienen mee te 
worden ontworpen en passen bij de architectuur van 
het hoofdgebouw. Daken kunnen worden afgedekt met 
dakpannen of duurzame materialen die passen bij de 
toegepaste architectuur en sfeer.
Eventuele noodzakelijke schoorstenen zijn mee-ontwor-
pen en ondergeschikt aan de gevels.

Beeldkwaliteit 

materiaal toepassing

hoofdmateriaal baksteen in aardetinten

hoofdmateriaal hout natuurlijk uitstraling
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Beeldkwaliteit - referentiebeelden

Erfafscheidingen

beukenhaag ca. 1 m

ligusterhaag ca. 1,5 m

beukenhaag hoog

knotwilgen -  winter

Overig

knotwilgen -  zomer
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Beeldkwaliteit

Vrijstaande woningen aan de linten - BAKSTEEN Woningen aan de erven - HOUT

Beeldkwaliteit - referentiebeelden
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Onderhoud groenvoorzieningen, sloten en beschoei-
ingen
Het onderhoud van de groene erfafscheidingen, knotwil-
gen, sloten en beschoeiingen kan individueel of collectief 
georganiseerd worden. In praktijk wordt het door de 
bewoners samen geregeld, bijvoorbeeld door een VvE 
constructie. Het inhuren van een gespecialiseerd bedrijf 
(hovenier) is een goede optie maar u kunt er natuurlijk ook 
voor kiezen om het onderhoud zelf uit te voeren.

Haag: De frequentie van snoei en het seizoen waarin dit 
moet plaatsvinden is afhankelijk van het soort haag. Raad-
zaam is om samen met de buren afspraken te maken 
over de frequentie van het snoeiwerk en/of het vervangen 
van delen van de haag. Ook het organiseren van hoe het 
tuinafval wordt opgeruimd en of het gerecycled wordt in de 
tuin kan worden besproken.  

Knotwilgen: Knotwilgen kunnen elk jaar gesnoeid worden 
(knotten) maar het hoeft niet per se. Vanaf het derde jaar 
kan de knotvorming beginnen. In de eerste paar jaar, dus 
wanneer de knotwilg nog jong is, is het beter om elk jaar 
de knot te snoeien. Wanneer de stam steviger is gewor-
den hoeft dat niet per se elk jaar te gebeuren. Maar aan te 
raden is om niet langer te wachten dan vier jaar. 

Beschoeiingen:
Beschoeiingen (meestal houten planken met palen, die 
tegen de waterkant zijn geplaatst) zijn bedoeld om te voor-
komen dat de oever instort of wegglijdt. Zo kan het water 
goed doorstromen en is er genoeg ruimte om water op te 
vangen bij een flinke regenbui. De beschoeiing voorkomt 
dus wateroverlast of droogte op uw perceel, bij uw buren 
en zelfs verderop in uw wijk. 
Onderhoud is belangrijk, houd regelmatig in de gaten of 
het hout nog goed is en of er geen beschadigingen in uw 
beschoeiing zitten. Als beschadigingen ontstaan moet u 
het beschadigde gedeelte van de beschoeiing vervangen.

Sloten*
Dit gebied valt binnen de Hoogheemraadschap van Schie-
land en de Krimpenerwaard.

Watergangen, zoals sloten, singels, meren en plassen 
zijn belangrijk om water aan- en af te voeren of te bergen. 
Daarnaast biedt een gezonde waterkwaliteit kansen voor 
een evenwichtige natuurontwikkeling en draagt bij aan 
een plezierige leefomgeving. Om ervoor te zorgen dat ons 
watersysteem goed blijft functioneren, is onderhoud nodig. 

Groenvoorzieningen op de kavel 
hagen en knotwilgen

Groene erfafscheidingen zijn belangrijk voor het groene 
beeld dat nagestreefd wordt in het plan. Daarom moeten 
de tuinen op de grens van privé- naar openbaar gebied 
worden afgeschermd door een middelhoge stevige haag. 
Het type haag wordt t.z.t. samen met de bewoners be-
paald. De erfafscheiding tussen particuliere kavels ondelr-
ling krijgen bij voorkeur ook een groene haag.

De groene structuur langs het water aan de Overschiese 
Kleiweg en Oude Kleiweg wordt ook versterkt door aan 
de oevers van kavels 1, 3, 4, 5 en 6 knotwilgen aan te 
planten.
De knotwilgen mogen in verband met de molenbiotoop 
van molen De Speelman niet hoger worden dan 8,5 meter. 
Anders vangen de bomen te veel wind af die de molen 
nodig heeft om te kunnen draaien.

De bomen op uw kavel en de hagen grenzend aan het 
openbaar gebied worden door de gemeente aangeplant. 
Deze groenvoorzieningen moeten door u onderhouden 
worden en mogen niet worden verwijderd. De hagen en 
knotwilgen worden door de gemeente aangeplant na het 
aanleggen van de beschoeiing en nadat de bouwwerk-
zaamheden van uw woning gereed zijn. Plantseizoen 
loopt van november tot medio maart. 

Watergangen en houten beschoeiingen
watergangen
Het water aan de voorkant van kavels 1, 4, 5 en 6  is in 
beheer van Hoogheemraadschap van Schieland en Krim-
penerwaard en blijft door hun beheerd en onderhouden.
Het water aan de zijkant van kavel 3 langs de Oude Klei-
weg is eigendom van de gemeente Rotterdam en wordt 
door hun beheerd en onderhouden. 
Het water tussen de particulier kavels en de volkstuinver-
eniging Eigen Hof wordt samen met de kavels uitgegeven 
en wordt door de bewoners onderhouden.

beschoeiing
Langs het water op uw kavel wordt door de gemeente een 
beschoeiing van (hard)hout aangelegd. Deze beschoeiing 
komt in uw eigendom. Het beheer en onderhoud is daar-
mee uw verantwoordelijkheid.

Groen- en waterbeheer
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Ontvangstplicht
Ook kunt u te maken krijgen met de ontvangstplicht, de 
ontvangst van maaisel en/of bagger op de kant van uw 
perceel.

Waterbeheer is maatwerk
Goed waterbeheer is maatwerk, want ieder gebied is an-
ders. In de stad is veel verharding waardoor de sloten een 
belangrijke rol spelen in de berging en afvoer van water 
om wateroverlast te voorkomen. In landelijk gebied, zoals 
natuur- en veenweidegebied, wordt het meeste regenwa-
ter opgevangen op het land. Is de sloot voldoende diep, 
dan is er volop ruimte voor planten in en langs het water. 
Dit biedt mogelijkheden voor variatie in onderhoud. Niet 
alle sloten hoeven er hetzelfde uit te zien. De komende 
jaren streeft het hoogheemraadschap naar een integraal 
waterbeheer, waarbij de eisen aan een watergang worden 
bepaald door het gebied waarin de watergang ligt en 
de functie van de watergang. Bij deze integrale aanpak 
worden de breedte, diepte en de mate van begroeiing van 
een watergang in samenhang gewogen. Een werkwijze 
die wij samen met u en andere belanghebbenden steeds 
verder vorm willen geven. De eerste stappen zijn al gezet 
door samen met een aantal gemeenten het maaien en 
baggeren gezamenlijk uit te voeren.

Meer informatie 
Voor meer informatie over onderhoud watergangen, kunt u 
contact opnemen via telefoonnummer 010 45 37 200.

https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/regels/onder-

houd-watergangen/u-woont-aan-het-water

Goed onderhoud helpt bijvoorbeeld wateroverlast na 
hevige regenval te verminderen, zorgt dat we van schoon 
water kunnen genieten, de natuur zich beter ontwikkelt, 
watergangen voldoende diepte hebben en oevers niet 
verzakken. Het onderhoud van de sloten, singels, meren 
en plassen doen we met elkaar.

Met elkaar
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener-
waard beheert 6.000 kilometer aan watergangen. Deze 
watergangen zijn ingedeeld naar hoofdwatergangen, 
1.000 km en overige watergangen, 5.000 km.

Het hoogheemraadschap onderhoudt het grootste deel 
van de hoofdwatergangen. Dit zijn de belangrijkste water-
gangen voor aan- en afvoer van water. Ook houden we 
zicht op de toestand van de overige watergangen. Voor 
het onderhoud van de overige watergangen zijn naast 
het hoogheemraadschap ook andere belanghebbenden 
verantwoordelijk, onder meer particulieren die aan een 
watergang wonen, bedrijven, gemeenten, natuur- en 
recreatiebeheerders en agrariërs.

Uw onderhoud aan de sloot
Als u aan het water woont, of uw bedrijf is aan water ge-
vestigd, is de kans groot dat u verantwoordelijk bent voor 
het onderhoud van de sloot. Deze zogenoemde onder-
houdsplicht is in de wet geregeld. In de Keur is vastgelegd 
wat de onderhoudsplicht voor een watergang inhoudt. In 
de legger van het waterschap is bepaald wie verantwoor-
delijk is voor het onderhoud. Dat kan het hoogheemraad-
schap zijn, maar ook de gemeente of de eigenaar van 
de grond die grenst aan het water. Als eigenaar van een 
perceel aan een sloot kunt u verantwoordelijk zijn voor het 
onderhoud en bent u ‘onderhoudsplichtig’.
In veel gevallen deelt u de watergang met andere percee-
leigenaren. Dat betekent dat u ook de onderhoudsplicht 
met elkaar deelt. Samen controleert u regelmatig of de 
sloot aan de eisen voldoet en als het nodig is, voert u ge-
zamenlijk onderhoud uit. Goede afspraken met elkaar kun-
nen helpen om het onderhoud gemakkelijker te maken. 

Een goed onderhouden sloot betekent
• Het verwijderen van (overtollige) waterplanten, drijf-

vuil, kroos en bladeren uit het water.
• Het verwijderen van overhangend groen, dat de sloot 

belemmert voor onderhoud.
• Voldoende waterdiepte van de sloot.
• Het schoonhouden van duikers, stuwen, inlaten en 

andere kunstwerken in het water.
• Goede bescherming van de waterkant van uw perceel 

met een deugdelijke beschoeiing of natuurvriendelijke 
oever.

Groen- en waterbeheer
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 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 Overeenkomst  
 te ontbinden, indien de uitkomst van de Bibob-toets  
 daartoe aanleiding geeft;
* De Gemeente dient de Overeenkomst  in dat geval  
 te ontbinden uiterlijk vier maanden nadat de 
 overeenkomst  tot stand is gekomen, 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 eerder 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. 

Bovenbedoelde bepalingen zullen in de 
Koopovereenkomst nader worden uitgewerkt. Een 
ontbindende voorwaarde voor het niet verkrijgen van 
een hypotheek wordt niet in de Koopovereenkomst 
opgenomen. De Gemeente behoudt zich het recht voor 
om de procedures aan te passen. 

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

Afspraken bij aflevering 
In de kavelpaspoorten zijn o.a. de hoogtes opgenomen 
van 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. 

De koop en levering van de grond

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. 

De lotingsprocedure 
De particuliere woningbouwkavels worden via loting 
aangeboden. De wijze waarop de loting wordt uitgevoerd 
staat beschreven in de lotingsprocedure die te vinden is 
op de website www.pakjeruimte.nl. 

Koopovereenkomst 
Na ontvangst van het proces verbaal van loting, ontvangt 
u uiterlijk 4 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 concept-  
 aanvraag 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   
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Vergunningen
U dient een kopie van de ontvangstbevestiging van 
de aanvraag Omgevingsvergunning aan de gemeente 
Rotterdam, afdeling Stadsontwikkeling te zenden. 

Koop en levering van de grond

Locatie gezien vanaf de molen De Speelman
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De omgevingsvergunning

Indiening van de Omgevingsvergunning
Voor het bouwen van een woning dient een Omgevings-
vergunning aangevraagd te worden. Voor alle gebouwen 
geldt dat er voldaan moet worden aan de Woningwet, 
het Bouwbesluit, de Rotterdamse Bouwverordening, het 
bestemmingsplan en een Welstandtoets (die rekening 
houdt met de kaders van het kavelpaspoort). Als u een 
Omgevingsvergunning aanvraagt zal uw bouwplan 
getoetst worden aan deze beleidskaders.
Op basis van uw definitieve aanvraag dient u de 
omgevingsvergunning in via www.omgevingsloket.nl. 
De aanvraag wordt behandeld door afdeling Vergunningen 
van Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

Bodemgeschiktheidsrapportage 
Bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning moet u 
een bodemrapport c.q. bodemgeschiktheidsverklaring 
overleggen. De bodemgeschiktheidsverklaring zal 
als bijlage aan de koopovereenkomst en akte worden 
gehecht.

Vergunningaanvraag digitaal indienen
U kunt uw aanvraagformulier en de bijlagen digitaal 
indienen. Digitaal indienen van uw vergunningsaanvraag 
is de beste manier om uw omgevingsvergunning aan te 
vragen. De voordelen zijn:
•  Het invullen van het digitale formulier is eenvoudiger. 

Het digitale vragenformulier wordt op maat samenge-
steld en helpt u uw aanvraag zo volledig mogelijk in te 
vullen. Hierdoor kan de gemeente uw vergunningaan-
vraag sneller behandelen.

•  U kunt uw aanvraag op ieder gewenst tijdstip 
indienen.

•  U kunt volstaan met een digitale verzending van alle 
gegevens, zodat u zich de kosten en de tijd van het 
afdrukken en verzenden van tal van tekeningen kunt 
besparen.

Voor het digitaal aanvragen hebt u een DigiD-account 
nodig. DigiD staat voor Digitale Identiteit, het is een 
landelijk systeem waar de overheid en dus ook de 
gemeente Rotterdam gebruik van maakt. Door te werken 
met DigiD blijven uw gegevens vertrouwelijk en kan de 
overheid zien wie u bent. DigiD vervangt de schriftelijke 
handtekening. Hebt u geen DigiD-code, dan kunt u deze 
aanvragen op www.digid.nl.

Vergunningaanvraag schriftelijk indienen
Wilt u toch liever een schriftelijke aanvraag doen, 
dan kunt u het aanvraagformulier printen vanaf www.
omgevingsloket.nl. U kunt het formulier ook ophalen bij 
de stadswinkels. Voor het schriftelijk indienen van uw 

aanvraag maakt u een afspraak op www.rotterdam.nl/
langskomen of via het gemeentelijk informatienummer 
14010.

Plan bespreken met de gemeente
Hebt u een complex plan en wilt u dat bespreken 
voordat u uw vergunningsaanvraag indient, dan kunt 
u vooroverleg aanvragen. Tijdens dit vooroverleg 
bespreekt u uw plannen met een bouwinspecteur van 
gemeente Rotterdam. Op basis van dit overleg kunt u uw 
vergunningaanvraag goed en volledig (met de benodigde 
bijlagen) invullen en indienen. De Gemeente kan uw 
vergunningaanvraag dan sneller afhandelen, zodat u 
sneller beschikt over de benodigde vergunning. Aan het 
vooroverleg zijn geen kosten verbonden.
De gemeente Rotterdam adviseert u dringend om in ieder 
geval een vooroverleg aan te vragen bij een vergunning-
aanvraag die betrekking heeft op milieu of monumenten. 
Bij deze werkzaamheden dient namelijk een groot aantal 
bijzondere bijlagen ingediend te worden. Daarnaast kan 
de inhoudelijke beoordeling van de plannen er toe leiden 
dat aanvullende gegevens nodig zijn om uw aanvraag in 
behandeling te nemen.

Betaling van leges
Voor het in behandeling nemen van een 
Omgevingsvergunning moeten leges worden betaald. 
De hoogte van het bedrag wordt volgens een 
vaststaandschijventarief bepaald wat u kunt inzien op 
www.rotterdam.nl/kostenaanvraagomgevingsvergunning

Luchtfoto locatie
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Wie verleent Omgevingsvergunning?
Uw vergunning wordt (bij geen bezwaar) verleend door 
de Gemeente Rotterdam. De afdeling Vergunningen 
Stadsontwikkeling houdt namens de gemeente toezicht 
van het naleven van de genoemde regels.

Aantekenen van bezwaar
Tegen een verleende Omgevingsvergunning kan bij de 
gemeente Rotterdam gedurende de bezwarentermijn (6 
weken na bekendmaking) bezwaar worden ingediend 
tegen de verleende Omgevingsvergunning.
Ook tegen het weigeren van een Omgevingsvergunning 
kan binnen de bezwarentermijn bezwaar worden 
aangetekend. In verband met bezwaarmogelijkheden 
van overige belanghebbenden, wordt voor de 
levering van de grond rekening gehouden met de 
bezwarentermijn.

Informatie aan derden
Alle bouwaanvragen en vergunningverleningen worden 
in de huis- aan huisbladen van de gemeente Rotterdam 
gepubliceerd.
Ook kunt u bij Stadsontwikkeling navraag doen welke 
aanvragen voor een Omgevingsvergunning er lopen en 
welke Omgevingsvergunningen er door de gemeente zijn 
afgegeven.

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 Omgevingsloket 
online kunt u snel nagaan of een vergunning nodig is. 
U kunt ook brochures downloaden via www.rotterdam.
nl/omgevingsvergunning. 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.

Straatbeeld Overschiese Kleiweg

De omgevingsvergunning
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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 gereedmelding van de bouwwerkzaamheden dient op 
dezelfde wijze te geschieden.

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.

Woonrijpmaken
Het woonrijp maken wordt uitgevoerd op het moment dat 
overige werkzaamheden waarbij zwaar bouwverkeer wordt 
ingezet zijn afgerond in het betreffende afgebakende 
gebied. Daardoor  dient de bouw van uw woning 
onafgebroken te worden uitgevoerd en dient gereed 
en bewoond te zijn binnen 72 weken na datum van het 
verkrijgen van de bruikbare omgevingsvergunning. Zodra 
de woning aan u wordt opgeleverd, dient u hiervan binnen 
vijf werkdagen na oplevering van de woning schriftelijk 
mededeling te doen aan de gemeente. 
De gemeente controleert of de woning conform de 
verleende omgevingsvergunning is gerealiseerd en of de 
activiteiten m.b.t. woonrijpmaken van de locatie kunnen 
worden gestart. 

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.

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, komt 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.

Tijdelijke aansluitingen
Voor de bouw van uw woning dient u tijdig, minimaal 13 
weken voor start bouw, via www.aansluitingen.nl een 
bouwaansluiting (tijdelijke 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. Bij de 
te selecteren diensten selecteert u zowel water als 
elektriciteit.
Bij het opmerkingen invulveld omschrijft u duidelijk dat 
door het ontbreken van een vastgestelde postcode en 
huisnummer u een ander postcode en huisnummer heeft 
gebruikt om de aansluiting aan te vragen. U dient een 
korte omschrijving te geven waar de kavel zich bevindt 
t.o.v. het gekozen postcode en huisnummer. In dit 
invulveld geeft u ook aan dat u de bouwaansluiting later 
wil gebruiken als definitieve aansluiting, d.m.v. het laten 
verplaatsen van de bouwaansluiting.
Hiervoor dient u een tekening van de woning met de 
locatie van de meterkast bij te voegen.
U dient bij de aanvraag 2 tekeningen mee te sturen:
•  Situatietekening van de bouwlocatie. Op deze 

tekening dient de locatie van de bouwaansluiting 
(zowel water als elektra) duidelijk te zijn aangegeven;

•  Situatietekening van de toekomstige woning. Daarop 
dient te locatie van de toekomstige meterkast te zijn 
aangegeven.

Het is mogelijk om de bouwaansluiting (water en 
elektra) later te laten verplaatsen naar een definitieve 
aansluiting. Hierbij geldt alleen als eis dat de aansluit-
waarde van de bouwwateraansluiting en bouwstroom 
overeenkomen met de capaciteit van de definitieve 
aansluiting.

Defintieve aansluitingen
Tijdens de bouwwerkzaamheden dient tijdig, 13 tot 26 
weken voor de oplevering, een definitieve aansluiting 
te worden aangevraagd. Hier dient u wel de juiste 
vastgestelde postcode en huisnummer te vermelden.
Bij het opmerkingen veld vermeldt u dat u de aanwezige 
bouwaansluiting, met bijbehorend offerte nummer van het 
water en bijbehorend offerte nummer en EAN-code van 
het elektra, wil laten verplaatsen als definitieve aansluiting. 
Hierbij dient u weer de situatietekening van u woning met 
de locatie van de meterkast mee te sturen.
Vraag de bouwaansluiting gelijk aan met de Omgevings-
vergunning. 



Oude Kleiweg 80 • Definitieve uitgave juni 2020 31

Tips
Er is de laatste jaren veel geschreven over de voor- en 
nadelen van het zelf bouwen van een eigen woning. 
Hieronder een aantal opmerkingen en tips.

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 gemeente Rotterdam uw plannen voordat u een 
vooroverleg aanvraagt. De architect is de deskundige die 
de technische gegevens voor de aannemer op papier 
zet. Hij zorgt er ook voor dat de bouwtekeningen 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 zodatde bouwkosten parallel lopen met uw 
wensen en het door u berekende financiële budget.

Begeleiding tijdens de bouw
Bedenk of 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 ontstaan, 
dan is hij/zij de aangewezen persoon om deze voor u (en 
in overleg met u) op te lossen.

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).

Buren
Maak zo snel mogelijk kennis met uw buren en spreek 
uw plannen en planning met hen door. Overlast tijdens 
de bouw is onvermijdelijk, maar als u uw buren daar goed 
over inlicht en afstemming zoekt zal daar begrip voor zijn. 

Hypotheek
In veel hypotheekaanvragen zal de hypotheekbank 
een medische verklaring verlangen, voordat tot een 
hypotheek-verstrekking wordt overgegaan. In verband met 

uw planning i.c. de in de koopovereenkomst vastgelegde 
datums, dient u er rekening mee te houden dat de 
uitslag van een medische keuring wellicht langer op zich 
laat wachten dan u had voorzien. Ook met betrekking 
tot de aanvraag en acceptie van een hypotheekofferte 
dient u rekening te houden met de gemaakte afspraken 
(tijdstip van levering) die in de koopovereenkomst zijn 
overeengekomen. 
De hypotheek wordt gevestigd nadat de levering van 
de Onroerende Zaak heeft plaatsgevonden. Indien de 
acceptatiedatum van de hypotheek-offerte ligt voor 
het tijdstip van de definitieve datum van levering, 
zal naar alle waarschijnlijkheid de hypotheek-offerte 
verlengd moeten worden; de kosten voor verlenging 
komen voor rekening van de toekomstige eigenaar. 
Levering van de Onroerende Zaak zal niet eerder 
plaatsvinden dan nadat de bezwarentermijn (6 weken) 
van de Omgevingsvergunning verstreken is en de 
vergunningverlening (vrijwel)onaantastbaar is.

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.

Bouwexploot of vooropname  
Een bouwexploot bestaat uit een rapport waarin de 
staat van (meestal) een naast gelegen gebouw wordt 
omschreven, op 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.

U start met U start met bouwen
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• 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. 

Gratis advies bij aankoop van een kavel 
Bij aankoop van een kavel kunt u 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. 

U start met bouwen
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Een aantal mogelijk voor u nuttige 
websites:
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
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 architectenbu¬reaus 
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.eindelijkglasvezel.nl/nieuwbouw/
Reggefiber voor aanvraag glasvezel.

www.rotterdam.nl/product:
huisnummeraanvragenofintrekken
Aanvragen huisnummer

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

www.omgevingsloket.nl
Algemene informatie over de Omgevingsvergunning

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

8 Handige websites en adressen

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.pakjeruimte.nl
De website van de gemeente Rotterdam met handige tips 
en inspirerende verhalen.

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

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

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/downloads 
Via deze website kunt u het formulier start 
bouwwerkzaamheden downloaden.
Via deze website kunt u het formulier gereedmelding 
bouwwerkzaamheden downloaden. 

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

www.rotterdam.nl/aanvraagrioolaansluiting
Voor het aanvragen van uw rioolaansluiting (zie ook 
nadere toelichting pag)

www.rijksoverheid.nl
Brochures. over o.a. vergunningsvrij bouwen en het 
besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunning 
plichtige bouwwerken.
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www.zoekeenarchitect.nl 
Website van de Bond van Nederlandse Architecten. De 
bond biedt u hulp aan bij het zoeken van een architect. 
Verder krijgt u inzicht in de rol van de architect bij het 
bouwproces. Nederland telt ca. 2.000 architectenbureaus, 
waarvan er ruim 1.600 bij de BNA zijn aangesloten.

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. 

www.checklistgroenbouwen.nl 
voor natuurinclusief bouwen.
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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 
oppervlaktewater lozen. 
Indien uw kavel niet aan het water grenst, heeft u een 
dubbele aansluiting op het gemeentelijke riool nodig: één 
voor het vuilwater en één voor het regenwater.
U kunt digitaal een vergunning voor een aansluiting 
aanvragen 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

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

Adressen

Adressen
Aanvragen Bouwplaatsvergunning
Indien de bouwplaats niet op het eigen 
terrein gerealiseerd kan worden, dient er een 
bouwplaatsvergunning aangevraagd te worden om de 
bouwplaats in het openbaar 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 appl.gw.rotterdam.nl/Vgw.Extern
 
Aanvragen Huisnummer
Als bij verlening van de omgevingsvergunning het 
huisnummer 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:huisnumm
eraanvragenofintrekken kunt u het Aanvraagformulier 
Huisnummeraanduiding 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 
aansluitingen voor elektra, gas, water, warmte, media en 
communicatie in één keer aanvragen.

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 
huisnummer nog niet bekend is, kunt u een mail sturen 
naar BAG@rotterdam.nl 
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Afdeling Bouw- en Woningtoezicht
Op het moment dat u uw aanvraag voor de 
omgevingsvergunning heeft ingediend, ontvangt u 
daarvan een bevestiging. Op deze bevestiging is tevens 
uw contactpersoon / de bouwinspecteur aangegeven.
vergunningenso@rotterdam.nl

Stadsontwikkeling
PMB Zelfbouwkavels Pak Je Ruimte
Nanna van der Zouw, Projectmanager
n.vanderzouw@rotterdam.nl

Gronduitgifte en nadere kavelinformatie
Afdeling Markt en contracten
Esma El Boussaksaki
a.elboussaksakiryani@rotterdam.nl

Stedenbouwkundige informatie
Afdeling Ruimte & Wonen
Andrea Lanters - Celano
a.lanterscelano@rotterdam.nl
Monique Mooij
m.mooij@rotterdam.nl
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Informatiebrochure
Vrije kavels
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