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Vraag & antwoord over het wonen in het Zeemagazijn 

 

Het plan 

1. Wat houd het collectieve proces precies in?  

De plannen die er nu liggen zijn nog niet definitief. Het is een eerste verkenning van de verkaveling en 

de kosten. Samen met de definitieve deelnemers wordt het ontwerp verder vormgegeven. Hierbij krijgt 

u de kans om uw eigen woonwensen te realiseren en kwaliteit toe te voegen. Het  voordeel van 

gezamenlijk ontwikkelen is dat er schaalvoordeel behaald wordt.  

 

Bij dit project wordt in het proces een ontzorgde aanpak aangeboden. Het projectteam, bestaande uit 

Urbannerdam en Hulshof architecten, neemt alle regeldingen uit handen. Daarmee wordt voor een 

goed georganiseerd en strak proces gezorgd, waarin op het juiste moment de juiste beslissingen 

genomen worden. De Vereniging van Opdrachtgevers (VvO), waarvan de deelnemers lid worden, 

neemt de besluiten over de renovatie van het gebouw (casco)  en gemeenschappelijke delen (entree, 

dakterras, voortuinen, schachten en leidingwerk tot aan uw voordeur). Urbannerdam en 

Hulshofarchitecten bereiden deze voor. De koper/deelnemer beslist zelf over de binnenkant van de 

woning.  

 

Met een strakke planning kan de VvO in drie maanden vanaf oprichting het definitief ontwerp gereed 

hebben. Met het definitief ontwerp wordt de aanbesteding ingezet en de vergunning aangevraagd, dit 

duurt ongeveer 4-5 maanden. De koopovereenkomst ontvangen de deelnemers zodra de bestemming 

van het gebouw gewijzigd is. Zowel de koop- als aanneemovereenkomst wordt individueel 

aangegaan. Met de aanneemovereenkomst wordt de koper deelopdrachtgever van de totale opdracht.  

 

2. Hoe zit het met de achtertuinen ten gunste van de begane grond woningen, hoe groot 

worden deze?  

Aan de achterkant van het pand is het mogelijk om ‘voortuinen’ te realiseren. Er moeten nog 

afspraken gemaakt worden met de gemeente over hoe diep deze kunnen worden en hoe deze eruit 

komen te zien. De grootte is dus nog onbekend. Het idee is om een strook privé ruimte te realiseren 

en een groenstrook als overgang naar het plein als gemeenschappelijke “tuin”.   

 

3. Zijn er plannen voor de (haven)kade aan de voorzijde van het pand? 

Momenteel staan er drie grote sodaketels op de kapverdieping.  Het idee is om de ketels op de kade 

een nieuwe functie te geven, de vraag is of dit mag. Hierover is nog overleg met de gemeente en 

bureau monumenten. Verder is het idee om aan de voorzijde van het pand  een Delftse stoep te 

realiseren. De havenkade betreft een openbare kade waar boten aangelegd kunnen worden. De 

gemeente staat open voor ideeën om de kade aantrekkelijker te maken.  
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4. Hoe kan de woning levensloopbestendig gemaakt worden?  

Het gebouw zelf krijgt een lift waarmee de bovenwoningen bereikbaar zijn. De benedenwoningen 

hebben een toegang aan het plein. De ruimtes hebben twee of meer verdiepingen met trappen. Iedere 

deelnemer bepaalt zelf wat voor trap dat wordt. Door een slim georganiseerde plattegrond te maken 

kunt u zorgen dat deze levensloopbestendig is. U kunt drempels vermijden, trappen maken waar een 

traplift aangebracht kan worden, de badkamer voldoende (rolstoel)toegankelijk maken etc. Eventueel 

kan een eenvoudige plateau lift, geschikt voor rolstoel en zelfs scootmobiel in het appartement 

gemaakt worden. Dit kan in elke woning individueel worden mee ontworpen, uiteraard afhankelijk van 

het beschikbare budget.  

 
5. Welke klusvrijheid heb ik? 

Het renovatieplan van het casco maakt u gemeenschappelijk. De VvO selecteert een aannemer voor 

de renovatie van gevels, dak, woningscheidingen met isolatie, leidingschachten, basisinstallatie water, 

verwarming en elektra en aansluitpunten voor GEW. Omdat het gaat om een monument zijn er 

misschien nog een aantal zaken waaruit straks in de ontwerpfase blijkt dat die gemeenschappelijk 

moeten. Voor het realiseren van uw plattegrond bent u geheel zelf verantwoordelijk. Binnen in de 

woning bepaalt uzelf, binnen de voorwaarden van de monumentencommissie, hoe deze eruit komt te 

zien en hoe u de woning wilt afbouwen. Voor de afbouw kunt u ervoor kiezen om dit door dezelfde 

aannemer te laten doen, door een andere of u kunt zelf klussen.  

 

Uitgangspunten  

6. Wat zijn de uitgangspunten voor het berekenen van de bouwkosten? 

Er worden  voorwaarden gesteld waaraan de verbouw van het monument en de woningen intern 

minimaal aan moeten voldoen. Deze worden vastgelegd  in een programma van eisen. In de 

kostenraming is rekening gehouden met de gehele renovatie van het casco, het funderingsherstel, de 

afbouw en de bijkomende kosten. De renovatie van het casco behelst: restauratie  van de gevels en 

dak inclusief thermische isolatie, het realiseren van dakterrassen, een nieuwe entree met liftinstallatie 

en patio, het aanbrengen van alle woningscheidingen (inclusief geluidsisolatie) en leidingschachten. 

Bij de afbouw gaat het om zaken binnen in de woning, zoals het afmonteren van installaties, trappen, 

binnenwanden, sanitair en keuken.  

 

7. Hoe wordt gezorgd voor voldoende lichtinval in de kapconstructie? 

Op het dak komen dakterrassen met in het midden een lichtkoepel of opening  die zorgt voor lichtinval 

bij de entrees van de bovenwoningen. De kapconstructie moet hiervoor verstevigd worden waardoor 

het plafond in de bovenwoningen één meter wordt verlaagd. Hier is nog wel goedkeuring voor nodig 

van Monumentenzorg en Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). Daarnaast zijn  aan de binnenzijde van 

het (schuine)dak grote raampartijen bedacht, waarmee het licht direct in de woning naar beneden valt. 

In de woning komt zowel van het dak als van de kant van de entree van de woning  veel licht naar 

binnen. De woningen met entree aan het plein hebben de mogelijkheid een vide te maken, waarmee 

licht over twee verdiepingen kan binnenvallen.  
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Bestaande situatie dak                           Nieuwe situatie dak 

          

Impressies gemaakt door HRH Architecten 

 

8. Hoe zit het met de geluids- en warmte isolatie? 

In de kostenberekening is rekening gehouden met nieuwe houten gevelwanden inclusief 

bekleding/afwerking met stucwerk op vezelcementplaten. Hierbij wordt de  warmte isolatie en 

geluidsisolatienorm gehanteerd zoals in het bouwbesluit voor nieuwbouw staat omschreven. Voor de 

begane grond vloeren is gerekend met een nieuwe zwevende dekvloer met een warmte isolatie van 

Rc 4. Voor de verdiepingen is met dezelfde zwevende dekvloeren gerekend. Door het aanbrengen 

van goede thermische isolatie en een duurzame installatie wordt gestreefd naar een duurzame 

toekomst. Doel is minimaal het energielabel A te realiseren.  

 

9.  Hoe wordt de fundering aangepakt? 

Er komt een nieuwe fundering (tafelmodel) met  palen en vloer van beton, de kosten hiervoor zijn mee 

gerekend in de € 2.000,- per m2.  

 

Kosten 

10. Is in het normbedrag van € 2.000 m2 gerekend met subsidie?  

Nee, er is niet gerekend met mogelijke subsidies voor verbouwing van een Rijksmonument.  

Voor de verbouwing van een Rijsmonument is het mogelijk voor een gedeelte van de investering een 

interessante lening met zeer lage rente (nog lager dan de huidige hypotheekrente) af te sluiten. 

Daarnaast zijn er  mogelijk nog een aantal andere financiële voordelen te vinden, zoals fiscale 

voordelen, die nog verder uitgezocht gaan worden 

 

11. Welke extra kosten boven op de € 2.000 per m2 kan ik nog verwachten?  

Het bedrag van € 2.000,- per m2 bestaat uit de aankoop van het pand, funderingsherstel, 

renovatiewerkzaamheden en alle bijkomende kosten. Het is een gemiddelde van alle berekende 

kosten gedeeld door het aantal m2 gebruiksoppervlakte. In de praktijk zullen de kosten voor de 
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verschillende woningtypen niet 100% overeenkomen met het aantal m2 maal dit bedrag. De € 2.000,- 

per m2 moet gezien worden als een goede indicatie. Bij een heel groot appartement kan dit 

gemiddelde naar ca.€ 1.900,- verschuiven en bij een heel kleine woning naar ca.€ 2.200,-. Voor wat 

betreft de interne afbouw zijn alle voorzieningen meegerekend die nodig zijn in de woning, zoals 

trappen, alle installaties, keuken en sanitair. Bij deze voorzieningen is gerekend met een 

basiskwaliteit.  Als u bijvoorbeeld hele bijzondere trappen laat maken, of een speciale keuken of 

badkamer, moet u er uiteraard rekening mee houden dat u meer kosten maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Disclaimer: Aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden. 


