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Rust en levendigheid

Ouderkerk aan de Amstel is dé ideale 

woonplek. Rust in de directe omgeving en  

de levendigheid van Amsterdam is slechts 

één stoplicht verwijderd. 
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Historie
Ouderkerk aan de Amstel heeft 
een rijke historie en dat ademt 
het dorp ook uit. Al sinds het  
ontstaan is Ouderkerk onlos
makelijk verbonden met de 
Amstel. Er is nog veel historisch 
erfgoed te vinden.

Ontspanning
Geniet van de prachtige omringende natuur. Op de fiets of door 
een stevige wandeling te maken. De Ronde Hoep is een van de 
grootste onbebouwde gebieden in de Randstad en is heerlijk om 
bijvoorbeeld lekker hard te lopen. Ook diverse sportverenigingen 
zijn gevestigd in de nabije omgeving. Bijvoorbeeld surfvereniging 
WVOP, waar je kunt windsurfen op de Ouderkerkerplas. Uiteraard 
is het ook heerlijk zonnen op het strand langs de plas. 

Voor fijnproevers
Culinair gezien behoort Ouderkerk aan de Amstel tot de absolute top. Je vindt hier  
toprestaurants als De Kruidfabriek by Lute en Restaurant Jaimie van Heije.  
Voor een heerlijk ontbijt loop je binnen bij Bakker Out, al meer dan 100 jaar een begrip  
in de omgeving.

Bereikbaarheid Tuindorp
Het nieuwbouwplan Tuindorp ligt in Ouderkerk Zuid, het nieuwe gedeelte van Ouderkerk 
aan de Amstel, nabij rivier de Bullewijk. Je woont hier op maximaal 5 minuten lopen van 
de oude dorpskern.

Scholen om de hoek
Kinderdagverblijf, buitenschoolse  
opvang en een basisschool, je vindt  
ze op loopafstand. En voor een leuk  

 
kinderfeestje laat je de kinderen 
zelf koken in het nabij gelegen 
kinderkookcafe De Pantry.
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Kleinschalig
Het grootste deel van Tuindorp is reeds gerealiseerd 
en bewoond. U kunt de locatie al bezoeken om het 
kleinschalige karakter en  de ideale ligging te ervaren.
De wijk is autoluw en kinderen kunnen dus onbezorgd 
buiten spelen. 

Unieke bouwkavels
In zowel de indeling als de architectuur van  het plan 
is rekening gehouden met de his torie en het dorpse 
karakter van Ouderkerk aan de Amstel. Aan het water 
liggen de drie bouwkavels centraal in het plan.

Meer  
dan een 
huis

Het nieuwbouwplan 

heeft een knusse  en 

kleinschalige opzet,  

die groen en authentiek 

aan doet.
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Legenda 
 Kavel 20
 Kavel 21
 Kavel 24
 Hagen (indicatief)
 Openbaar groen
 Water
 Talud
 Parkeerplaatsen

Bebouwing op kavel is indicatief

Bereikbaarheid
Tuindorp ligt vlakbij snelweg A9, die aansluit op de A2 
en de A10. Zo is het bruisende leven van Amsterdam 
gemakkelijk bereikbaar met de auto, maar ook met 
het openbaar vervoer en zelfs met de fiets. Stap je op 
de bus bij de halte Ouderkerk aan de Amstel aan de 
N522, dan ben je binnen een half uur in Amsterdam of 
Utrecht, maar ook binnen 3 kwartier in Haarlem.

Informatie
Dit kavelpaspoort bevat een overzicht van de  
belangrijkste informatie die je moet weten als je  
een bouwplan wilt vervaardigen voor deze kavels.  
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij je naar  
het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Amsterdam,  
Utrecht en 
Haarlem  
dichtbij

Legenda

 Gemeentehuis

 Horeca

 Winkels

 Supermarkt

 Kerk

 Sporthal Bindelwijk

 Fit-Service

 Passantenhaven

 Onderwijs / kinderopvang



Doorsnede

1.5

2

2

ca.19

ca.14

ca.9

ca.18

ca.2

ca.16

9 m²

138 m²

1.5

2

2

ca.6

ca.19

ca.15

ca.10

ca. 21

7 m²

9 m²

110 m²

Doorsnede

Kavel 20 Kavel 21

22

Woningpeil -1,70 nap

Waterpeil -2,80 nap

Nokhoogte max. 13m

Goothoogte max. 6m

WoningTuin Tuin Water

Beschoeiing

Legenda 

 Kavel circa 358 m²

 Bouwvlak A (138 m²)

 Bouwvlak B (9 m²), bijgebouw

 Representatieve zijde

 Lage haag (max. 1 meter hoog)*

 Hoge haag (max. 2 meter hoog)*

 Water

 Talud
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  2 parkeerplaatsen op eigen terrein 

(positie indicatief)
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 Kavel circa 331 m²

 Bouwvlak A (110 m²)

 Bouwvlak B (16 m²), bijgebouw
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 Lage haag (max. 1 meter hoog)*

 Hoge haag (max. 2 meter hoog)*
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WoningTuin Tuin

Beschoeiing

Woningpeil -1,70 nap

Waterpeil -2,80 nap

Nokhoogte max. 13m

Goothoogte max. 6 m

Water

Alle maten zijn indicatief en 
weergegeven in meters

Alle maten zijn indicatief en 
weergegeven in meters

*  Afhankelijk van inrit parkeerplaats.  
Erfafscheiding dient door de koper  
te worden geplaatst.

*  Afhankelijk van inrit parkeerplaats.  
Erfafscheiding dient door de koper  
te worden geplaatst.

**  Ten aanzien van de beeldkwaliteit is dit 
paspoort leidend. de gemeente hanteert 
bij toetsing deze uitgangspunten.

**  Ten aanzien van de beeldkwaliteit is dit 
paspoort leidend. de gemeente hanteert 
bij toetsing deze uitgangspunten.

Architectuur**:
Sobere romantiek in eigentijdse uitvoering.

Materialen en kleuren**:
Gevel woning
•  metselwerk in aardetinten of wit  

(zogenaamd gekeimde gevel)
Gevel bijbehorende bouwwerken
•  beplatingsmateriaal met houtstructuur,  

kleur zwart
Dakpan
• keramische pannen rood of zwart

Steigers:
Er mogen geen steigers worden gerealiseerd  
buiten de perceelgrenzen. Beschoeiing is  
maximaal 30 cm boven waterpeil.

Architectuur**:
Sobere romantiek in eigentijdse uitvoering.

Materialen en kleuren**:
Gevel woning
•  metselwerk in aardetinten of wit  

(zogenaamd gekeimde gevel)
Gevel bijbehorende bouwwerken
•  beplatingsmateriaal met houtstructuur,  

kleur zwart
Dakpan
• keramische pannen rood of zwart

Steigers:
Er mogen geen steigers worden gerealiseerd  
buiten de perceelgrenzen. Beschoeiing is  
maximaal 30 cm boven waterpeil.
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Doorsnede

Kavel 24

22

Woningpeil -1,70 nap

Waterpeil -2,80 nap
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Beschoeiing

Ruimte 
voor een 
heerlijke 
tuin

Legenda 

 Kavel circa 420 m²

 Bouwvlak A (186 m²)

 Bouwvlak B (24 m²), bijgebouw

 Representatieve zijde

 Lage haag (max. 1 meter hoog)*

 Hoge haag (max. 2 meter hoog)*

 Water

 Talud

  2 parkeerplaatsen op eigen terrein 

(positie indicatief)

Architectuur**:
Sobere romantiek in eigentijdse uitvoering.

Materialen en kleuren**:
Gevel woning
•  metselwerk in aardetinten of wit  

(zogenaamd gekeimde gevel)
Gevel bijbehorende bouwwerken
•  beplatingsmateriaal met houtstructuur,  

kleur zwart
Dakpan
• keramische pannen rood of zwart

Steigers:
Er mogen geen steigers worden gerealiseerd  
buiten de perceelgrenzen. Beschoeiing is  
maximaal 30 cm boven waterpeil.

*  Afhankelijk van inrit parkeerplaats.  
Erfafscheiding dient door de koper  
te worden geplaatst.

**  Ten aanzien van de beeldkwaliteit is dit 
paspoort leidend. de gemeente hanteert 
bij toetsing deze uitgangspunten.

Alle maten zijn indicatief en 
weergegeven in meters



anders zou doen. Al deze wensen bespreekt u in het 
eerste gesprek met de architect. U heeft de vrijheid  
om te werken met een eigen architect. Samenwerken 
met een architect biedt grote voordelen. Hij kent de 
regels en weet daar creatief mee om te gaan.  
Met alle ontwerpvrijheid maakt hij samen met u uw 
droomwens waar. 

Een architect kan uw woondromen vertalen naar 
realiteit; hij kan u helpen het maximale uit uw huis en 
kavel te halen. Met originele ontwerpideeën, creatieve 
indelingsmogelijkheden en praktische tips. Natuurlijk 
is het uiterlijk van de woning voor u belangrijk, maar u 
kijkt ook naar het interieur. Dat is waar u leeft en het 
grootste deel van uw tijd doorbrengt. Een woning moet 
passen als een op maat gemaakt pak. 

Ontwerp 
en bouw 
samen
met uw  
eigen  
architect

Elke keer als u uw huis binnenstapt moet u denken: 
dit is míjn thuis, dit voelt goed. U wilt zichzelf her-
kennen in uw woning. En u heeft specifieke wensen 
en wilt absoluut geen standaard plaatje. Dan is het 
zelf ontwerpen van uw huis uw werkwijze. Want een 
goede architect weet al uw  wensen en eisen te  
vertalen in hetgeen perfect is voor u.

Waarschijnlijk heeft u al een beeld van het huis wat u 
wilt bouwen. U heeft een bepaalde uitstraling in ge
dachten en u weet vanuit uw vorige woning wat u nu 



Net als u, koesteren veel mensen de wens om ooit 
hun eigen droomhuis te bouwen. Komt uw ideale  
woning niet voor in het bestaande- of het nieuw-
bouwaanbod? Dan biedt zelf bouwen een uitgelezen 
kans om al uw woonwensen werkelijkheid te laten 
worden. En zelf bouwen is minder moeilijk dan u 
denkt. Belangrijk is goed inzichtelijk te hebben  
welke beslissingen op welk moment genomen moe-
ten worden. Dit stappenplan geeft een goed beeld 
van het traject vanaf het aankopen van de kavel tot 
aan de sleuteloverdracht van uw nieuwe woning.

STAP 1 - ORIËNTATIE
Alles begint met de beslissing om een eigen huis te 
gaan bouwen, het bepalen van het beschikbaar budget 
en het vinden van een geschikte bouwkavel. 

Wat zijn de mogelijkheden?
Wanneer u een geschikte kavel heeft gevonden, meldt 
u zich als geïnteresseerde bij de verkopend makelaar.
De makelaar verstrekt u alle benodigde informatie.
Ook worden eventuele vragen beantwoord.

Goed inzicht in de totale uitgaven 
Het is belangrijk vooraf goed inzicht te krijgen in de 
totale uitgaven, de zogenaamde stichtingskosten. 
De belangrijkste kostenposten zijn de kosten voor de 
kavel, de bouwkosten, de proceskosten (vergunning, 
architect, adviseurs), de financierings- en rentekosten 
en de aansluitkosten. 

De uitvoering en vorm van uw droomhuis staat  
uiteraard in directe relatie met de stichtingskosten. 

Keuze voor een bepaald bouwsysteem en eventuele
inbreng van een aantal eigen werkzaamheden kunnen 
de kosten terugbrengen. Daarnaast dienen zaken als 
de tuininrichting, de stoffering etc. niet vergeten te  
worden. Zo wordt duidelijk welk deel van het budget 
aan een bouwkavel kan worden uitgegeven en kan  
de zoektocht naar de juiste plek voor uw woning  
beginnen.

STAP 2 - RESERVERING
Indien naar aanleiding van de verkregen informatie uw
ideeën blijken te passen, kunt u besluiten zich in te
schrijven voor uw voorkeurskavel. Na het verstrijken 
van de inschrijftermijn worden de opties op de kavels 
aan de kandidaten toegewezen. Na de toewijzing dient 
u een optievergoeding van € 2.500,00 te betalen.  
Deze kosten worden bij het overgaan tot koop van de 
kavel verrekend. Indien u na uiterlijk 3 maanden na  
toewijzing, niet besluit tot aankoop, worden de kosten 
van de intentieovereenkomst niet aan u geretourneerd.

Vervolgens krijgt u voor de duur van 3 maanden een 
optie op uw voorkeurskavel. Dit wordt vastgelegd via 
een zogenaamde reserveringsovereenkomst.  
Dit houdt in dat BPD Ontwikkeling de kavel gedurende 
deze periode voor u reserveert zodat u tijd heeft om 
een afweging te maken om tot aankoop van de kavel 
over te gaan. De eerste stap naar uw droomhuis is  
dan een feit!

STAP 3 - ONTWERP
U gaat in de periode van de reservering uw woning 
ontwerpen en stapt als optant van een bouwkavel naar 
een architect. De keuze van de architect is na de keuze
van de kavel wellicht de meeste bepalend stap in het
proces. De architect zal uw woonwensen omzetten in 
een persoonlijk ontwerp toegesneden op uw situatie en
passend binnen uw budget. 

Programma van eisen
De architect zal via gesprekken met u het complete
programma van eisen opstellen. Hierbij gaat het om
onder andere de grootte, het aantal en de typen ruim
ten, als ook de bijzonderheden in vorm en architectuur,
kleur en materiaalgebruik en het beschikbare budget.
Ook wordt gekeken naar uw tuin; de ligging van ter
rassen, gewenste uitzicht en de bezonning. Tot slot 
komen ook de type installaties (verwarming, ventilatie) 
aan bod. 

De architect gaat ontwerpen
Op basis van de randvoorwaarden (bouwbesluit en  
bestemmingsplan) en uw programma van eisen  
ontwerpt de architect een woning in relatie met de  
omgeving, passend binnen de regelgeving en het  
opgegeven budget. Het is aan te bevelen om de  
architect sfeerbeelden van aansprekende architectuur 
en inrichtingen van ruimten (keuken en badkamer)  
tijdig aan te dragen.

Beoordeling Welstand
Zodra het voorlopig ontwerp gereed is en past binnen 
uw financiële uitgangspunten zal het ontwerp ter  

toetsing aan de Welstand van de gemeente Ouder
Amstel worden voorgelegd. 
De welstandscommissie zal beoordelen of het ontwerp 
past binnen de randvoorwaarden van Tuindorp.  
Door deze beoordeling in een vroeg stadium plaats  
te laten vinden bespaart u wellicht onnodige ontwerp
kosten en tijd.

STAP 4 - AANKOOP BOUWKAVEL
Groen licht?
Nadat u goedkeuring heeft gekregen van Welstand en
het ontwerp past binnen uw budget, kunt u besluiten 
om uw reservering om te zetten in een definitieve 
aankoop van de kavel. Vervolgens zal de makelaar de 
koopovereenkomst voor uw bouwkavel opmaken en 
ter ondertekening aanbieden. 

Na ondertekening is ontbinding van de koopovereen
komst alleen nog mogelijk als u de financiering
niet rond krijgt. Hiervoor geldt een termijn van maxi
maal twee maanden. Voor wat betreft de financiering, 
is het mogelijk dat banken pas de financiering verstrek
ken na de verlening van de omgevingsvergunning. 
Vraag hiernaar bij uw bank.

STAP 5 - VERGUNNINGSAANVRAAG
Voor de bouw van uw woning heeft u een omgevings
vergunning nodig (voorheen bouwvergunning). 
Het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt in een  
definitief ontwerp voor de vergunningaanvraag. 
In het definitief ontwerp zijn ook zaken als isolatie,  
installaties en daglichttoetreding meegenomen. 
Een en ander wordt vastgelegd op (bestek)tekeningen 
waar de maatvoeringen, de ruimtebenamingen,  
de details en de materialen op zijn aangegeven en 
waar de nodige berekeningen volgens de voorschriften 
aan zijn toegevoegd.

Wat is de behandelingstermijn?
De behandeling van de aanvraag voor de omgevings
vergunning bedraagt maximaal 8 weken (deze termijn
mag maximaal één keer met maximaal 6 weken  

Wat komt  
er bij  
kij ken als 
u zelf een 
huis gaat 
bouwen?



worden verlengd). Deze termijn is alleen van toepassing 
als de architect de eisen uit bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan in acht genomen heeft.  
De gemeente beoordeelt in die periode of de aanvraag 
o.a. voldoet aan het bestemmingsplan, redelijke eisen 
van Welstand en het Bouwbesluit. 

Na het verlenen van de omgevingsvergunning volgt 
een periode van bezwaar of beroep van 6 weken. Als 
er geen gegronde bezwaren zijn wordt de omgevings
vergunning onherroepelijk. Dan kan er met de bouw 
worden begonnen, mits de aannemer geselecteerd en 
gecontracteerd is.

STAP 6 - JURIDISCHE LEVERING
Na de afronding van uw financiering, wordt binnen  
4 weken de bouwkavel juridisch aan u geleverd.  
De notaris maakt de akte van levering op en u onder
tekent deze akte ter plaatse bij de notaris. De akte 
wordt vervolgens ingeschreven in de openbare  
registers voor onroerende zaken (Het Kadaster).
Door het passeren van de akte van levering bent u
eigenaar geworden van de grond en kunt u uw  
woning gaan bouwen.

STAP 7 - UITVOERING
Normaliter vraagt men parallel aan de bouwaanvraag
bij één of meerdere aannemers offerte aan voor het
bouwen van de woning. Dit gebeurt op basis van be
stektekeningen en een bestek.
Zo kan de selectie en contractvorming met de aan
nemer tijdens de omgevingsvergunningprocedure 
plaatsvinden en bij afgifte van de vergunning gereed 
zijn. Indien alles naar wens verloopt, kan men globaal 
genomen binnen circa 6 tot 8 maanden na het eerste 
gesprek met de architect met de bouw starten.
Als de ruwbouw gestart is, moeten er ook keuzes 
gemaakt worden aangaande de afbouw; de gedetail
leerde (binnen)afwerking.
Dit kan natuurlijk al in combinatie met de uitwerking 
van het definitieve ontwerp maar het kan ook later, 
desgewenst in overleg met een binnenhuisarchitect. 

Hierbij moet gedacht worden aan de keuken met appa
ratuur, badkamer inclusief sanitair en tegelwerk maar 
ook afwerking van wanden, vloeren, plafonds, deuren,
verlichting, etc. 

Naast de afbouw is ook de afwerking van uw kavel,
de tuininrichting, opritten en terrassen een aspect waar
goed naar gekeken dient te worden. Hierbij kan eventu
eel de hulp van een tuinarchitect en/of hovenier inge
schakeld worden.

Gemiddeld genomen (afhankelijk van bouwsysteem,
planning, weersomstandigheden en uitvoerende partij)
duurt de bouw van een woning circa 10 tot 12 maanden.

STAP 8 - OPLEVERING
De woning is gereed. De aannemer levert uw huis op
en u krijgt de sleutels van uw nieuw droomwoning.

Gefeliciteerd!

Na de verhuizing kan het genieten van uw nieuwe thuis
beginnen!



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

www.ouderkerktuindorp.nl

Lunshof Makelaardij

Keizer Karelweg 342

1181 RJ  Amstelveen

T (020) 345 83 45

E info@lunshof.nl

Eefje Voogd Makelaardij

Parnassusweg 201

1077 DG  Amsterdam

T (020) 305 05 60

E info@eefjevoogd.nl


