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Introductie 
 

Het markante VOC Zeemagazijn in historisch Delfshaven staat al enige jaren te wachten op een nieuwe invulling.  

Urbannerdam en Hulshof architecten (het projectteam) hebben samen het initiatief genomen om te onderzoeken  

of het Rijksmonument om te bouwen is naar bijzondere woningen. 

 

Een eerste verkenning laat zien dat er in het VOC-gebouw 11-13 woningen gerealiseerd kunnen worden, 

waarvan maximaal 6 bovenwoningen en 3 tot 6 benedenwoningen. Op de begane grond is het ook mogelijk om 

kantoor- of werkruimtes te realiseren. Gezamenlijk, in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wordt een 

renovatieplan gemaakt voor het casco. CPO betekent dat de toekomstige kopers zelf opdrachtgever 

worden voor de renovatie dit bijzondere gebouw.   

 

Iedere koper bepaalt zelf hoe de eigen woning er uit komt te zien. Voor de cascorenovatie zijn vanwege de  

monumentale status al wel een aantal vastgestelde kaders die nog in een Programma van Uitgangspunten  

worden verwerkt. Aan de hand van de woonwensen van de kopers wordt straks een voorlopig ontwerp voor het  

casco gemaakt. De op te richten Vereniging van Opdrachtgevers ontwikkelt onder begeleiding van Hulshof  

architecten en Urbannerdam het definitieve renovatieplan. Na aanbesteding kan de cascorenovatie en vervolgens  

de interne afbouw worden gerealiseerd.  

 

Het VOC-gebouw biedt de mogelijkheid om bijzonder te wonen aan het water. Het monumentale pand heeft een 

bijzonder karakter en heeft door de jaren heen vele veranderingen doorgemaakt. De houten spantconstructie, 

hoge ruimtes en grote ramen maken het pand uniek.  

 

In deze brochure vindt u de belangrijkste informatie over het pand, het schetsplan en het verkoopproces. Het 

schetsplan is gemaakt door Hulshof architecten en kan nog wijzigen op basis van de gemeentelijke bouw- en 

monumentenvoorwaarden en naar aanleiding van de definitieve verkaveling. De definitieve verkaveling wordt 

samen met inschrijvers vastgesteld. Dat betekent dat (nog) niet alle uitgangspunten voor de verbouwing bekend 

zijn.  

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze verkoopinformatie, neem dan contact op met Els Dikland van 

Urbannerdam via telefoonnummer 010 28 06 44 of info@urbannerdam.nl.  

mailto:info@urbannerdam.nl
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Het pand  
 
De geschiedenis 
Het betreft een vrijstaand, monumentaal en multifunctioneel bedrijfsgebouw. Van oudsher is het gebouw bekend  

als het VOC Zeemagazijn Delfshaven, een voormalig depot van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het  

gebouw is omstreeks 1672 gebouwd.  

 

In de 17e eeuw was het terrein aan de Buizenwal een scheepstimmerwerf voor Oost-Indiëvaarders. In het 

Zeemagazijn werden materiaal en voorraden ten behoeve van de bouw en uitrusting van de VOC schepen 

opgeslagen. Door een ernstige brand werd het gebouw omstreeks 1746 aanzienlijk beschadigd. Het object is 

daarna grotendeels herbouwd met behoud van de bestaande contouren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1800 diende het pand als huisvesting voor Franse oorlogsveteranen dankzij de grote diversiteit aan ruimtes 

Vanaf 1850 kwam het pand in particuliere handen, twee artsen deelden het woonhuis en in het pakhuis werd  

graan en riet opslagen. In 1888 vestigde de Soda en Chemicaliën fabriek Kortman & Schulte, bekend van de  

groene zeep, zich in het pand. In 1952 werd de sodaproductie overgebracht naar een nieuwe fabriek achter het  

Zeemagazijn wat later ‘AKZO-Chemie’ werd, bekend van de BIOTEX. Het pand zelf fungeerde vanaf die tijd als  

opslag.  

 

Akzo-Chemie vertrok in 1995 uit Delfshaven. Kort daarna woedde er een brand, waardoor een groot deel van de  

balken is beschadigd. In 1997 gaf de gemeente, als nieuwe eigenaar, opdracht voor een grote restauratie.  

Daarna heeft het pand diverse sociaal-maatschappelijke functies gehad. Zo heeft poppodium WORM er een  

aantal jaren gezeten.  

 

Het omliggende terrein is volledig herontwikkeld tot een moderne woonlocatie.  Het pand staat sinds begin 2012 

leeg. De gemeente heeft het object te koop staan.  
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Het pand 
Het pand is gelegen aan de Achterhaven 148, 3042 AC in  

Rotterdam in de wijk Oud-Delfshaven. De huidige eigenaar van het 

pand is de gemeente Rotterdam. Het pand wordt momenteel anti 

kraak verhuurd.  

 

De bestemming  
In het huidige bestemmingsplan is de functie “cultuur en  

ontspanning” opgenomen. De bestemming wordt straks gelijktijdig 

met de vergunning aanvraag voor de verbouwing gewijzigd naar  

wonen met een gemende bestemming (wonen en kantoor)voor  

de begane’ grond. 

 

Onderhoudsstaat  
Het pand dient casco en intern gerenoveerd te worden. Het pand 

krijgt een nieuwe fundering omdat de huidige fundering met houten 

palen onvoldoende toekomst waarde heeft. 

 

Historische elementen  
Het is een robuust pand, met grote raampartijen, hoge plafonds met zware eiken balken en in de kap nog de 

houten spantconstructies. Ook zijn er nog oude trappen, een VOC hekwerk, een authentieke schouw uit de VOC 

tijd en sodaketels op zolder, die door de voormalige chemicaliën fabriek gebruikt zijn. In overleg met de 

Rijksdienst en de monumentencommissie wordt bekeken wat er met de historische elementen gaat gebeuren.  
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De grond  
De grond wordt in volledig eigendom uitgegeven. Aandachtspunt voor de grond is dat er nog sprake is  

van bodemvervuiling onder het pand. Deze vervuiling dient nog gesaneerd te worden.  

 

Parkeren  
Er is sprake van betaald parkeren op straat tot 18.00uur. In de achtergelegen parkeergarage (onder het VOC  

plein) zijn 19 parkeerplekken gereserveerd door de gemeente Rotterdam ten gunste van het Zeemagazijn. Deze  

parkeerplaatsen kunnen gekocht worden. Onderzocht wordt nog welke kosten hiermee gemoeid zijn en of huur 

een optie is. Omdat er parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de parkeergarage is een parkeervergunning op straat 

niet mogelijk.  

 

De omgeving  

Het pand is gelegen in historisch Delfshaven op korte afstand van uitvalswegen waardoor zowel het centrum als  

de snelwegen goed te bereiken zijn. Metrostation Delfshaven (lijn A,B,C) en tramhaltes (tram 4) liggen op  

loopafstand. Oud Delfshaven is een buurt met een geheel eigen karakter, met leuke horeca, galerieën en vlakbij  

culturele winkels op de Schiedamseweg en de Nieuwe Binnenweg. Het pand is gelegen in een rustige autoluwe  

straat aan het water, waar voornamelijk fietsers en wandelaars voorbij komen (toeristische route) . Boten mogen  

aangemeerd worden aan de kade en achter het pand bevindt zich een plein waaromheen nieuwbouw 

eengezinswoningen liggen. 
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Het schetsplan 
 
 

 
Voorzijde van het pand (westen) 

 

Verkaveling   
De totaal aantal bruikbare oppervlak is 1.732 m² voor wonen en werken. Er kunnen 9 tot 12 woningen of lofts  

gerealiseerd worden in het voormalige VOC Zeemagazijn van ongeveer 118 m² tot 235 m². Zoals nu is 

onderzocht is er een combinatie van wonen en kantoorruimte op de begane grond mogelijk met 3 tot 6  

benedenwoningen en maximaal 6 bovenwoningen. De precieze verkaveling wordt bepaald door de deelnemers  

zelf. Het aantal m² per appartement kan uiteindelijk meer of minder worden.  

 

Unit Soort m² Verdieping Toegang Buitenruimte 

1 Bovenwoning 148 2e en 3e 3e etage met lift Dakterras 

2 Bovenwoning 112 2e en 3e 3e etage met lift Dakterras 

3 Bovenwoning 122 2e en 3e 3e etage met lift Dakterras 

4 Bovenwoning 118 2e en 3e 3e etage met lift Dakterras 

5 Bovenwoning 149 2e en 3e 3e etage met lift Dakterras 

6 Bovenwoning 150 2e en 3e 3e etage met lift Dakterras 

7 Benedenwoning 179 BG, 1e en 2e BG achterzijde Delftse stoep 

8 Benedenwoning 144 BG en 1e BG achterzijde Voortuin 

9 Benedenwoning 140 BG en 1e BG achterzijde Voortuin 
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10 Benedenwoning   57 BG  BG achterzijde Delftse stoep 

11 Benedenwoning   53 BG BG voorzijde Geen  

12 Benedenwoning of kantoor 332 BG BG voorzijde Voortuin en 
Delftse stoep  

 
Voorbeeld verkaveling 
 
 

 
   
    

Plattegronden 
Als de inschrijvers een unit toegewezen hebben gekregen, wordt samen met de architect op basis van de 

woonwensen de persoonlijke plattegrond ingetekend. Hieronder een voorbeeldindeling van unit 5, 118m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begane grond 1e etage 

2e etage 
3e etage + entree bovenwoningen 
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Wonen en werken 
Het schetsplan biedt de mogelijkheid om de begane grond flexibel in te inrichten voor woningen, kantoor of een  

Publieke of maatschappelijke functie. U kunt hierbij denken aan ondernemingen met een functie, zoals zorg,  

artsenpraktijk of een museum, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld wonen en werken te combineren in de  

plint, zoals bijvoorbeeld een combinatie van een atelier en woning of een ontwerpbureau met woning etc.   

 

Buitenruimte  
Elke woning heeft de beschikking over een buitenruimte. De bovenwoningen krijgen een dakterras en de  

benedenwoningen krijgen een kleine (voor)tuin met entree aan de achterzijde van het pand. Om de voortuinen te  

realiseren moet een strook grond aan de achterzijde worden geprivatiseerd. Er bestaat ook de mogelijkheid om  

aan de achterkant een gemeenschappelijke tuin (tot aan de bestaande bloembak) te realiseren. Dit is geheel aan  

de groep kopers in samenspraak met de gemeente om hiertoe te besluiten. Aan de voorzijde komt een Delftse  

stoep, waar plantenbakken of bankjes geplaatst kunnen worden. De mogelijkheden voor andere buitenruimtes  

zoals een frans balkon of loggia worden nog onderzocht.  

 

Achterzijde van het pand (oosten) 
 

Berging  
De woningen krijgen geen externe berging. Binnen de beschikbare ruimte van het pand kan wel gekeken worden 

naar een collectieve (fietsen) ruimte of berging. In principe kunnen fietsen ook in de achter gelegen garage 

worden gestald.  

 

Verbouwingsopgave   
De fundering wordt vervangen, de gevels, de kozijnen en het dak worden aangepakt. Er komt een nieuwe entree  

voor de bovenwoningen op de 3e etage met een  lift. In de kapverdieping worden dakterrassen gemaakt. Intern  

wordt een deel van de houtenbalken hersteld of vervangen, trappen dienen te worden aangebracht, net 

zoals alle installaties, geïsoleerde woning scheidende vloeren en (voorzet)wanden en de interne afbouw naar de 

wensplattegrond van de kopers.   

 
Duurzaamheid  

Met de verbouwing wordt gestreefd naar een duurzame toekomst door het aanbrengen van goede thermische  

isolatie en een duurzame installaties. Doel is minimaal het energielabel A te realiseren. Het Programma van  

Uitgangspunten voor de (duurzame)verbouwing volgt nog en wordt samen met de inschrijvers vastgesteld.  
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De verkoop 

 

Referentiebeeld:  loftwoning: de zeepfabriek in Delft 

 

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) 
Er zijn vele vormen van CPO. CPO houdt in dat  kopers zelf opdrachtgever worden voor de renovatie en 

herontwikkeling van het pand. Er wordt een Vereniging van Opdrachtgevers opgericht waar deelnemers 

gelijkwaardig lid van worden. De vereniging is formeel opdrachtgever voor de adviseurs. De vereniging komt  

ongeveer één keer in de drie weken samen tijdens de algemene ledenvergaderingen. Urbannerdam bereidt deze  

vergaderingen voor en de leden besluiten gezamenlijk over casco (collectieve) zaken. U hoeft zelf geen  

professionele bouwer of ontwikkelaar te zijn om samen te verbouwen, maar goed advies en begeleiding is  

onontbeerlijk. Er zijn veel regels en voorschriften waaraan voldaan moet worden.  

 

Vanwege de bouwkundige en monumentale voorwaarden, wordt in dit project de ontzorgde variant van CPO 

aangeboden. Dat betekent dat Urbannerdam en Hulshof architecten het gehele traject begeleiden en managen; 

zij bewaken de haalbaarheid, de planning en managen de voorwaarden en risico’s.  

 

Tijdspad 
U dient er rekening mee te houden dat het proces ruim 2 jaar duurt; van startbijeenkomst tot verhuizing. Deze 

tijd is nodig om de plannen definitief te maken, de vergunningen aan te vragen en de cascoverbouwing uit te 

voeren. Het project gaat van start als er voldoende (50%) inschrijvingen zijn. De doorlooptijd lijkt lang, maar de 

tijd vliegt voorbij.  
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Betrokken partijen  

 

Gemeente Rotterdam Eigenaar en verkoper van het pand. 

 

Urbannerdam 

Urbannerdam is als procesbegeleider 

/projectmanager gespecialiseerd in 

begeleiding van groepen bij zelfbouw.  

 

Hulshof architecten 
Hulshof architecten heeft ruime ervaring met 

herontwikkeling en renovatie. 

 

Deelnemers/kopers aan het 

project 

Deelnemers worden gelijkwaardig lid van de 

Vereniging van Opdrachtgevers  

Vereniging van 

Opdrachtgevers (VvO) 

De VvO is opdrachtgever en verantwoordelijk 

voor de planontwikkeling en krijgt daarin 

begeleiding van Urbannerdam en Hulshof 

architecten.  

 

Gemeentelijke voorwaarden en Programma van Uitgangspunten 
Er worden harde eisen gesteld vanuit de gemeente voor de herontwikkeling en verbouwing van het  

pand. Deze eisen en voorwaarden worden door Urbannerdam en Hulshof architecten onderzocht en verwerkt in  

een Programma van Uitgangspunten (PvU). In het PvU komen alle ontwerp- en bouwtechnische voorwaarden  

te staan. Een groot deel van het PvU wordt dus bepaalt door gemeentelijke voorwaarden  en de door de 

(on)mogelijkheden van het pand. Een ander deel wordt in samenspraak met de inschrijvers aan het project  

geformuleerd, zoals de duurzaamheidsopgave, verkaveling en kostenverdeling. Met het PvU wordt straks 

duidelijk welke zaken collectief moeten en wat individueel kan.   

 

Overeenkomsten  
Gedurende het proces wordt een aantal overeenkomsten afgesloten:  

 Het deelname besluit ofwel de toetredingsovereenkomst tot de Vereniging van Opdrachtgevers (VvO); 

 De samenwerkingsovereenkomst tussen de VvO en het projectteam;  

 De ontwikkelovereenkomst tussen de VvO en de gemeente Rotterdam (reservering van het pand om tijd 

te krijgen om te plannen te ontwikkelen en de vergunning aan te vragen); 

 De individuele koopovereenkomst tussen de deelnemer (lid van de VvO) en de gemeente Rotterdam. 

 De individuele aanneemovereenkomst tussen de koper en de aannemer op basis van uw aandeel in het 

renovatieplan (ontwikkeld in de VvO) en de individuele opties.  
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Prijs   
Indicatief komen de kosten voor de herontwikkeling neer op € 2.300 per m², op basis van het schetsontwerp met  

9 woningen en kantoor. Dit bedrag bestaat uit:  

 de aankoop; 

 de plan- en ontwikkelkosten (in voorfinanciering) ; 

 het funderingsherstel;  

 de cascorenovatie; 

 de interne afbouw (basis kwaliteit); 

 kostenkoper zoals, taxatie, levering- en hypotheekakte en splitsing; 

 een onvoorziene pos en 

 inclusief btw.  

De indicatieve prijs is exclusief hypotheekbemiddeling en parkeerplaats. De kosten voor een parkeerplaats in de 

achterliggende garage zijn nog niet bekend. Houd rekening met ongeveer € 20.000 per plek.  

 

Voorfinanciering 
De Vereniging van Opdrachtgevers gaat kosten maken om het schetsplan verder uit te werken, zodat de 

vergunning aangevraagd kan worden en de aanbesteding kan worden uitgezet. Deze kosten dienen gedeeltelijk 

voorgefinancierd te worden. Een bank verstrekt pas een hypotheek wanneer de plannen en de aanneem-

overeenkomst voor uw woning rond zijn. Houd rekening met een bedrag van ca. € 34.000. Deze kosten bestaan 

onder andere uit:  

 een vaste prijs voor het projectmanagement van Urbannerdam;  

 een vaste prijs voor het architectenwerk van Hulshof architecten;   

 adviseurs zoals constructeur, bouwfysisch, fundering en installatieadvies; 

 onderzoeken zoals hout, geluid, asbest, bodem;  

 legeskosten voor het aanvragen van de bouw- monumentenvergunning. 

Dit bedrag betaalt u middels een af te spreken maandelijkse inleg aan de verenigingskas, in ongeveer 10 tot 12 

maanden. Alle voor te financieren kosten zijn in principe overdraag baar op de uiteindelijke hypotheek.  

 

Verkoopvoorwaarden  
Er gelden een aantal verkoopvoorwaarden: 

 Als uiteindelijke eigenaar van een woning bent u samen met de andere eigenaren verantwoordelijk voor 

het beheer van het pand in de Vereniging van Eigenaars. De bijdrage hiervoor wordt straks samen met 

de kopers/eigenaars vastgesteld.  

 Er geldt een zelfbewoningsplicht van 2 jaar. 

 Er geldt een renovatie- en afbouwverplichting. 

 Binnen maximaal zes maanden na oplevering van het casco dient de woning bewoonbaar te zijn.  
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Referentiebeeld: De zeepfabriek in Delft 
 
 

Inschrijven  
U schrijft zich in voor een woning type (beneden of bovenwoning) en het gewenste aantal m². U reserveert 

hiermee direct een plek in het pand. Voor de inschrijving geldt: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. De  

eerste 6 inschrijvingen voor een bovenwoning en 3 tot 6  inschrijvingen voor een benedenwoning (of minder  

indien het totaal beschikbare m² eerder wordt bereikt) zijn verzekerd van deelname aan het project. Inschrijven  

kan door:  

 ondertekening van het inschrijfformulier dat op de website staat, waarmee u akkoord gaat met het 

inschrijfprotocol; 

 storting van inschrijfgeld van € 500 aan Urbannerdam; 

 overleggen van een financieringsverklaring waaruit blijkt dat  u het gewenste aantal m² maal € 2.300 

kunt financieren.  

Bij voldoende inschrijvingen wordt gestart met het project. Nadat u weet welke woning u krijgt toegewezen en of 

uw woonwensen haalbaar zijn, wordt van u een definitieve deelname gevraagd. U wordt dan officieel lid van de  

Vereniging van Opdrachtgevers. Daarnaast betaalt u bij definitieve deelname een aanbetaling van € 4.000 aan 

het projectteam voor gemaakte kosten. Dit is het eerste deel van de totale voorfinanciering van ongeveer  

€ 34.000.  

 

Risico’s  
Particulier opdrachtgeverschap is niet zonder risico’s.  

 Tussentijds uitstappen of lid worden 

 Het is altijd mogelijk om gedurende het proces uit te stappen. Hiervoor kunnen allerlei persoonlijke 

 (financiële) redenen zijn. Deelname aan het project is niet vrijblijvend. Het uitgangspunt is dat iedere 
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 deelnemer zijn of haar aandeel in het project voorfinanciert, middels een maandelijkse inleg. Dit 

 voorkomt vrijblijvendheid en zorgt ervoor dat de VvO altijd voldoende geld in kas heeft voor lopende 

 verplichtingen. Als een lid  uitstapt heeft dat niet direct consequenties voor de voortgang of de financiën.  

 Het uittredende lid krijgt zijn/haar voorgefinancierde kosten (pas) terug op het moment dat er een 

 vervangende deelnemer is die de kosten overneemt - wel met aftrek van eventuele specifieke kosten die 

 gemoeid zijn met de deelnamewisseling. Het kan dus zijn dan een deelnemer moet wachten op het 

 terugkrijgen van gemaakt kosten.   

 

 De vergunning en bestemming van het pand 

Pas wanneer de plannen definitief zijn kan de vergunning worden aangevraagd. Omdat ook de 

bestemming van het pand gewijzigd moet worden, is een uitgebreide vergunningprocedure nodig. Deze 

duurt minimaal een half jaar (26 weken). Het kan zijn dat er bezwaren op het plan volgen waardoor de 

verlening van de vergunning met 4 tot 6 maanden wordt vertraagd. Een ander risico in het vergunning 

traject is de kans op (hoge) aanpassingskosten en de financierbaarheid van de individuele kopers. In het 

ergste geval wordt er geen vergunning verleend. Deze kans is overigens erg klein omdat het projectteam 

op voorhand bij monumenten en welstand om advies vraagt over de haalbaarheid van het schetsplan. 

Daarnaast is het projectteam nog in overleg met de gemeente Rotterdam voor een garantstelling van  

een deel van de voorfinancieringskosten als de vergunning niet wordt verleend.  

 

 Onvoldoende deelnemers en achtervang 

 Wat als er onvoldoende deelnemers zijn op het moment van verbouwen, bijvoorbeeld omdat iemand 

 zijn/haar financiering niet rond krijgt? Met de reservelijst kunnen eventuele afhakers snel vervangen 

 worden. Ingelegde kosten worden dan verrekend. Het projectteam heeft een inspanningsverplichting  

 voor de (doorlopende) wervingsactiviteiten. Pas wanneer er voor 90% van de ruimte definitieve 

 deelnemers is, wordt de vergunning aangevraagd. Het kan zijn dan het project vertraging oploopt omdat 

 er nog onvoldoende deelnemers zijn. Indien het aantal deelnemers onder de 100% zakt voor startbouw, 

 wordt de te selecteren aannemer gevraagd om de financiële verplichtingen van onverkochte 

 woningen op zich te nemen. De renovatie kan zo gewoon doorgaan.  
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Het proces 
Algemeen  
Opdrachtgever zijn voor de renovatie van uw eigen huis is niet niks. Het is een bijzondere en leuke ervaring, maar  

er komt veel bij kijken: kennis en kunde die niet iedereen in huis heeft en veel (vrije) tijd, die niet iedereen kan  

vrijmaken voor zo’n project. Daarom hebben we voor het Zeemagazijn een aanpak ontworpen waarbij wij de  

regeldingen uit handen nemen, zodat u zich zo veel mogelijk kan concentreren op het uitwerken en realiseren van 

uw eigen woningplattegrond en woonwensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1 Oriënteren  

De architect en medewerkers van Urbannerdam zijn aanwezig op de open dagen en informatiebijeenkomsten. De  

opendagen worden aangekondigd op de website van Urbannerdam. Tijdens de opendagen kunt u het  

projectteam vragen stellen over het ontwerp, het proces en de verkoop. U ontmoet dan eventueel al direct uw  

toekomstige buren  

 

Stap 2 Inschrijven  

Inschrijven kan met het inschrijfformulier en de financieringsverklaring staan. Voor inschrijving wordt  een bedrag  

van € 500 aan inschrijfgeld gevraagd, hiermee is inschrijven niet geheel vrijblijvend. In het inschrijfprotocol staan  

de voorwaarden omschreven. De inschrijfstukken zijn te downloaden van de website. Met een volledige  

inschrijving reserveert u een plek in het pand.  

 

Het inschrijfgeld wordt retour gestort als de definitieve verkaveling niet leidt tot de gewenste woning; dit moet in  

alle redelijkheid en billijkheid om duidelijk aantoonbare punten gaan, zoals 10% meer of minder ruimte dan de  

opgegeven gewenste aantal m² of een ongewenste plek in het gebouw.   

 

Stap 3 Uitgangspunten en verkenning 

 

Startbijeenkomst(en) 

Wanneer voor 50% van de beschikbare ruimte (of 6 inschrijvers) wordt een start- en toewijzingsbijeenkomst  

georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst komt het volgende aan de orde:  

Stap Fase Doorlooptijd 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Oriënteren 

Inschrijven 

Programma van Uitgangspunten en verkenning 

Ontwerpen 

Voorbereiden (vergunning, bestek, aanbesteding, statuten) 

Renovatie 

Individuele afbouw 

Lopend 

Lopend 

3 maanden 

4 maanden 

7-9  maanden 

11 maanden 

3-6 maanden 
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 Er wordt gekeken wie zich op welke type woning heeft ingeschreven. De woningen worden toegewezen 

met behulp van een proefverkaveling op basis van de voorkeuren. Na de toewijzing wordt de verkaveling 

van het pand vastgesteld. 

 Het Programma van Uitgangspunten wordt besproken. Hierin staan onder andere de uitgangspunten 

over collectieve en individuele verbouwingszaken, de verkaveling, de kostenverdeling, het 

duurzaamheidsniveau, de buitenruimte en de uitgangspunten van gemeentelijke en monumentale zaken 

omschreven. Het Programma van Uitgangspunten volgt zodra de bebouwingscommissie en welstand 

advies hebben gegeven over op het schetsplan.  Deze wordt vervolgens met input van de inschrijvers 

verder vormgegeven.  

 Het deelname besluit en de statuten van de Vereniging van Opdrachtgevers (VvO) worden besproken 

en toegelicht inclusief de samenwerking met het projectteam. Ook wordt inzicht gegeven in het 

kasstroomoverzicht van de vereniging en de maandelijkse inleg na definitieve deelname in de 

verenigingskas.  

 

Woonwensen  

Na toewijzing krijgt u een persoonlijk gesprek met de architect, die uw woonwensen vertaalt in een 

schetsplattegrond van de toegewezen woning met een kostenindicatie. Op basis van deze informatie en het PvU 

besluit u om definitief deel te nemen aan het project. Wilt u uitstappen na de persoonlijke woonwensgesprek(ken), 

met de architect dan vervalt het inschrijfgeld aan het projectteam voor gemaakte kosten en inzet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitieve deelname 

Het definitief maken van uw deelname betekent dat u zich bindt aan het project. U weet dan:  

1. welke woning u heeft; 

2. hoe uw plattegrond op basis van uw woonwensen eruitziet en welke indicatieve kosten ermee gemoeid 

zijn; 

3. hoe de VvO, het deelname besluit en het kasstroomoverzicht (maandelijkse inleg) eruit zien; 

4. hoe het Programma van Uitgangspunten en de samenwerkingsovereenkomst eruitzien. 
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Het definitief maken van uw deelname kunt u doen door:   

 Ondertekening van het deelname besluit (toetredingsovereenkomst)  bij de Vereniging van 

Opdrachtgevers (VvO) waarmee u zich conformeert aan het Programma van Uitgangspunten en de 

samenwerking met het projectteam. 

 Een aanbetaling aan het projectteam van € 4.000 ten guste van de inzet van Urbannerdam en Hulshof 

architecten, 

 Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst  tussen de VvO en het projectteam dat de kopers 

groep begeleidt bij het ontwikkelen van het pand. 

 

Wanneer er voor minimaal 50%van de beschikbare ruimte definitieve deelnemers zijn, wordt het project verder  

geformaliseerd. Er wordt een ontwikkelovereenkomst tussen de VvO en de gemeente Rotterdam getekend, zodat  

de VvO het recht krijgt om de plannen verder uit te mogen werken voor het pand en hiervoor een vergunning aan  

kan vragen. Bij definitieve deelname vervalt het inschrijfgeld aan de kas van de Vereniging van Opdrachtgevers.  

 

Stap 4 Ontwerpfase 

Wanneer er voldoende (50%) definitieve deelnemers zijn, wordt gestart met de ontwerpfase. De (gezamenlijke)  

woonwensen moeten binnen de randvoorwaarden zoals budget, bestemmingsplan, bouwbesluit en gezamenlijke  

uitgangspunten vertaald worden naar een goed en mooi ontwerp. Hulshof architecten neemt hierin het initiatief.  

 

Voorlopige ontwerp   

Via workshops, excursies en individuele gesprekken wordt de nodige informatie bij de deelnemers opgehaald. 

Het voorlopige ontwerp met kostenraming van de cascorenovatie wordt tijdens gezamenlijke bijeenkomsten  

gepresenteerd.  

 

Het definitieve ontwerp   

In de definitieve ontwerpfase worden overige adviseurs ingeschakeld zoals een constructeur en een  

funderingsadviseur. De projectmanager van Urbannerdam bereidt dit samen met de architect voor; zij vragen  

offertes op bij geschikte bureaus, onderhandelen (indien nodig) over een goede prijs en leggen de offertes met  

een advies voor aan de vergadering. De leden van de vereniging besluiten hierover. In deze fase wordt ook  

aandacht besteed aan de duurzaamheidsopgave zoals installaties en persoonlijke plattegronden. Aan de hand 

van gezamenlijke workshops en persoonlijke gesprekken wordt het plan verder uitgewerkt tot een definitief  

ontwerp met begroting.  
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Achterzijde van het pand 

Stap 5 Voorbereidingsfase 
 

Vergunning en   Als het definitieve ontwerp gereed is en er voor minimaal 90% van de beschikbare 

bestemming  ruimte (of minimaal 9) deelnemers zijn, wordt in opdracht van de VvO de uitgebreide 

   vergunningprocedure inclusief bestemmingswijzing opgestart. Het duurt zo’n 26 weken 

   voordat er een vergunning wordt verleend.   

 

Bestek en  Wanneer de uitgebreide procedure van de vergunning loopt, wordt het definitieve 

aanbesteding  ontwerp technisch uitgewerkt in een bestek met bijbehorende tekeningen. Het bestek 

   wordt gebruikt om te kunnen aanbesteden (tenzij blijkt dat het slimmer en  

   kostenefficiënter is om te werken in bouwteam1).Het informatiepakket (bestek en 

   tekeningen) wordt naar minimaal drie geselecteerde aannemers gestuurd. Zij leveren 

   een open begroting waar precies in staat wat de kosten zijn voor welke onderdelen. De 

   aannemer met de beste prijs/kwaliteit verhouding wordt gegund. 

 

Statuten  en   Koop- en aanneemovereenkomst 

financiering  Gedurende de looptijd van de vergunningaanvraag worden de individuele  

   koopovereenkomsten voorbereid met de gemeente Rotterdam. De koopovereenkomst 

   wordt afgesloten met ontbindende voorwaarde van financiering, bestemming en 

   vergunning toekenning. Met de aannemer wordt een individuele aanneem- 

   overeenkomst afgesloten voor de cascorenovatie en de individuele afbouw opties. U 

   weet nu precies wat de verbouwing u gaat kosten. 

    

   Splitsing in appartementsrechten  

   Het pand wordt juridisch gesplitst in appartementsrechten. Hiervoor wordt een  

   splitsingsakte opgesteld bij de notaris in opdracht van de VvO. In de splitsingsakte 

   staan zaken geregeld met betrekking tot het toekomstig beheer en onderhoud. De 

   Vereniging van Eigenaars (VvE) ontstaat van rechtswege bij het splitsen van het pand 

   in appartementen. De VvE begroting en bijdrage wordt straks samen met de  

   kopers/eigenaars opgesteld. 

 

   Financiering en hypotheek   

   Met de koop-en aanneemovereenkomst en de (concept) splitsingsakte in uw hand, 

   kunt u een hypotheekofferte opvragen bij de bank. Uw hypotheek bestaat uit kosten 

   voor de aankoop van de woning (€ 1), plan- en ontwikkelkosten en een bouwdepot 

   voor de cascorenovatie en de individuele afbouw. Omdat het een monumentaal pand 

   betreft bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een  laagrente lening van het 

   Nationaal Restauratiefonds (NRF). Ook zijn er voor duurzaamheidsingrepen goedkope 

   leningen beschikbaar en zijn fiscale voordelen bij het renoveren van een monument, 

                                                 
1 Een bouwteam is een projectgebonden samenwerkingsverband, wat in ieder geval bestaat uit de opdrachtgever, architect en 

aannemer. Zij werken samen om tot een uitvoeringsgericht ontwerp te komen dat vervolgens gerealiseerd wordt. Het bouwteam kan 

gedurende het proces worden uitgebreid met adviseurs, zoals een constructeur of bouwfysisch adviseur. 
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   zoals de aftrekbaarheid van onderhoudskosten. Samen met de Vereniging van  

   Opdrachtgevers worden deze mogelijkheden verder onderzocht.  

    

Levering  

   Het pand wordt geleverd als de termijnen voor onherroepelijkheid in de  

   koopovereenkomst zijn verlopen en de hypotheekstukken klaarliggen. U  

   wordt eigenaar van uw woning en u kunt beschikken over de (hypothecaire)lening . Uit 

   het bouwdepot, dat een onderdeel is van uw hypotheek, betaalt u de facturen van de 

   aannemer en andere bijkomende kosten.  

 

Stap 6 Renovatie  
De bouw start als alle kopers beschikken over hun financiële middelen om de aannemer (aan) te betalen. 

Vaak is zo’n 2 maanden nodig voor de voorbereiding van de bouw. Denk dan aan het bestellen van materialen, 

werktekeningen en bouwplaatsinrichting. Daarna volgt de uitvoering van de cascorenovatie, die namens de 

opdrachtgever begeleid wordt door Hulshof architecten als directievoerder. De VvO stelt daarnaast nog een 

toezichthouder aan, die de bouwwerkzaamheden controleert namens de VvO.  

 

Stap 7 Individuele afbouw 
Als de cascorenovatie klaar is, kunt u aan de slag in uw eigen woning. U kunt er voor kiezen om uw afbouw door 

de gegunde aannemer te laten doen, maar u kunt dit natuurlijk ook in eigen beheer uitvoeren. Voor de afbouw 

van uw woning heeft u nog ongeveer 3 tot maximaal 6 maanden nodig, afhankelijk van uw wensen en de 

organisatie.  
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Contact 
Contact informatie  Urbannerdam    Hulshof architecten 

   Heemraadssingel 319   Raam 44 

   3023 BG Rotterdam   2611 LV Delft 

   010 28 06 444    0 15 214 88 66 

   info@urbannerdam.nl    www.hulshof-architecten.nl  

   www.urbannerdam.nl 

 

   Contact persoon    Contact persoon 

Els Dikland     Ineke Hulshof 

06 46 31 40 95    06 53 41 05 80 

e.dikland@urbannerdam.nl   ihulshof@xs4all.nl    

 

Disclaimer Aan de tekst en beelden van deze verkoopbrochure kunnen geen rechten ontleend 

worden. Let op! Dit is de derde versie van de verkoopinformatie met aangepaste 

inhoud met datum 22-12-2015. De eerste versie dan verkoopinformatie heeft de datum 

12-9-2014 en de tweede verzie is van 22-7-2015. 
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