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Disclaimer 

Dit handboek is met zorg samengesteld. Het is een uitgave van de gemeente Amster-

dam.  

Deze uitgave is slechts bedoeld ter informatie en ter ondersteuning. Er kunnen aan 

deze uitgave geen rechten worden ontleend. Voorts aanvaardt de gemeente Amster-

dam geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden die in deze uitgave 

voorkomen. 
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E-mail:   zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl  

Websites:  https://www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/centrumeiland/  
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Voorwoord 

 

Van harte gefeliciteerd met het verwerven van een kavel op Centrumeiland.  

 

U heeft hiermee gekozen om deel te nemen aan een project met voor Amsterdam unieke 

mogelijkheden. U heeft een grote vrijheid bij het ontwerp. U kunt zelf uw architect en 

aannemer kiezen en er zijn nauwelijks voorschriften voor het uiterlijk van uw toekomstige 

woning. Aan u de uitdaging om deze vrijheid te gebruiken en een woning te realiseren die 

zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen en mogelijkheden en die tevens een sieraad voor de 

toekomstige wijk wordt. 

 

Uw woning komt in een wijk met een voor Amsterdam gebruikelijke hoge dichtheid. 

Overleg met uw toekomstige buren is niet alleen nuttig om de technische zaken van 

ontwerp, de bouw van en de aansluitingen met de naastgelegen woningen te regelen. Het 

biedt ook de mogelijkheid om gezamenlijk bouwkundige problemen op te lossen en 

goedkoper en/of beter te bouwen. 

 

De grote mate van vrijheid betekent dat u veel zaken zelf zult moeten regelen of dit door 

uw adviseurs moet laten doen. Bij de realisatie van uw zelfbouwwoning zult u veel zaken 

waarschijnlijk voor het eerst van uw leven tegenkomen. Het projectteam van Centrumei-

land is u behulpzaam met dit handboek, dat speciaal voor dit project is samengesteld.  

 

 

Wij wensen u veel succes bij het realiseren van uw project. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Centrumeiland 

Gemeente Amsterdam 
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1. Inleiding  

 

Het zelf bouwen van een woning betekent, dat u als opdrachtgever grotendeels zelf kunt 

bepalen hoe uw woning eruit komt te zien. Het is echter ook een ingewikkeld proces. 

Daarom heeft de gemeente het ‘Handboek Zelfbouw Centrumeiland’ samengesteld, wat nu 

voor u ligt. Dit handboek heeft tot doel om u als afnemer van een kavel op Centrumeiland 

de weg te wijzen bij ontwerp en bouw van uw toekomstige woning.  

 

Het Handboek Zelfbouw Centrumeiland geeft specifieke informatie over de kavels op 

Centrumeiland. Wij raden u aan deze documentatie goed door te lezen en de inhoud van de 

documentatie te volgen. 

 

Voor actuele informatie kunt u ook de website van het project bezoeken: hallocentrumei-

land.nl, www.amsterdam.nl/centrumeiland en www.amsterdam.nl/zelfbouw. Heeft u 

behoefte aan nog meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Zelfbouw 

Centrumeiland via zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl. 

 

Dit handboek vormt een aanvulling op algemene informatie van Vereniging Eigen Huis 

(www.eigenhuis.nl/nieuwbouw/huis-bouwen) en van de Rijksoverheid  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/expertteam-

woningbouw/zelfbouw. 

 

Het bouwproces kent verschillende fases. Globaal ziet het proces er als volgt uit:  

Initiatieffase:   Ideeënvorming      

Definitiefase:  Uitwerking tot een definitief ontwerp  

Planfase:  Procedures in gang zetten     

Realisatiefase:  Periode vanaf start bouw tot oplevering  

Beheerfase:  Organisatie van beheer en onderhoud 

 

Leeswijzer: 

Het handboek behandelt het zelfbouwproces chronologisch. In hoofdstuk 2 worden de 

betrokken gemeentelijke partijen en het gebied beschreven. Hoofdstuk 3 en 4 behandelen 

uw mogelijke keuzes en de bijbehorende kosten. In hoofdstuk 5 wordt aangegeven wat de 

gemeente doet en levert. Hoofdstuk 6 en 7 behandelen respectievelijk waar u zich aan dient 

te houden en wat voor mogelijkheden en subsidies er zijn voor energiebesparing.  

Hoofdstuk 8 en 9 behandelen die zaken waar u op moet letten als uw ontwerp bijna gereed 

is en u aan bouwen toe bent. Hoofdstuk 10 geeft een overzicht van instanties en nuttige 

websites. Hoofdstuk 11 toont alle bijlagen. Helemaal achteraan, in hoofdstuk 12, vindt u alle 

TIPS op een rijtje verzameld. 

 

TIP 

Een stappenplan vindt u in bijlage 2. Deze toelichting vormt een zeer beknopte samenvat-

ting van dit handboek. 

 

 

 

https://hallocentrumeiland.nl/
https://hallocentrumeiland.nl/
http://www.amsterdam.nl/centrumeiland
http://www.amsterdam.nl/zelfbouw
mailto:zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl
http://www.eigenhuis.nl/nieuwbouw/huis-bouwen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/expertteam-woningbouw/zelfbouw
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/expertteam-woningbouw/zelfbouw
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TIP 

Wij raden u aan om het Handboek na verloop van tijd nog eens opnieuw door te lezen, 

omdat bepaalde informatie pas op een later tijdstip actueel kan zijn.  

 

 

TIP 

Dit handboek is speciaal voor u, de zelfbouwer, geschreven. Wij adviseren u de inhoud van 

het Handboek Zelfbouw Centrumeiland ook ter beschikking te stellen aan uw architect, 

adviseurs en aannemer, omdat dit handboek voor hen ook veel praktische informatie bevat.  
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2. Kader 

2.1 Betrokken gemeentelijke instanties 

 

2.1.1 Gemeente Amsterdam  

Amsterdam is een erfpachtgemeente. De zelfbouwkavels op Centrumeiland worden in 

erfpacht uitgegeven. De erfpachter krijgt het eeuwigdurende gebruiksrecht van de grond. 

De gemeente blijft juridisch eigenaar van de grond, maar heeft daarover na uitgifte in 

erfpacht geen beschikkingsmacht. De gemeente wordt daarom ook wel bloot eigenaar 

genoemd.  

 
Helpdesk Zelfbouw Centrumeiland 
De veel gestelde vragen vindt u op hallocentrumeiland.nl.Voor overige vragen heeft het 
projectbureau een helpdesk ingesteld. Deze helpdesk is alleen bedoeld voor u als zelfbou-
wer. U kunt hier terecht met vragen over de bebouwing van uw kavel. U kunt uw vraag 
stellen per e-mail zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl. Vermeld altijd de naam van het 
project, uw kavelnummer en uw naam. U kunt hier ook uw eventuele tijdelijke adreswijzi-
ging doorgeven of aangeven wanneer u in uw nieuwe woning gaat wonen. 
 
Ook voor overige contacten met de gemeente of gemeentelijke diensten kunt u zich vanaf 
het moment dat u uw kavel heeft afgenomen in eerste instantie wenden tot deze Helpdesk.  
 
Voor vragen over (omgevings)vergunningen, beheerzaken in de openbare ruimte en 
parkeren, kunt zich rechtstreeks wenden tot het Stadsdeel Oost.  
 

2.1.2 Projectorganisatie  

 
De projectorganisatie Centrumeiland zorgt voor de planvorming en ontwikkelt het 
plangebied. Het verzorgt onder meer de coördinatie en inrichting van de openbare ruimte, 
waaronder de aan- en afvoerwegen, bouwwegen en (tijdelijke) straatverlichting en 
coördineert het gebruik van de bouwterreinen.  
Na voltooiing van een gebied wordt dit overgedragen aan stadsdeel Oost. 

 

2.1.3 Waternet  

 
Bij Waternet dient u uw aanvraag voor een wateraansluiting en het openbaar riool in te 
dienen. Voor het onttrekken van grondwater of het lozen van vuil bemalingswater op het 
riool moet u een vergunning aanvragen bij Waternet in het kader van de Waterwet. Voor 
alle kavels binnen de kern- of beschermingszone van de waterkering (de breedte van de 
kernzone varieert per profiel en de breedte van de beschermingszone is 25 meter vanaf de 
kernzone) moet een watervergunning worden aangevraagd/melding worden gedaan via het 
Omgevingsloket online, www.omgevingsloket.nl.  

 

Ook wordt uw aanvraag omgevingsvergunning nadat u de aanvraag via het Omgevingslo-

ket (OLO) heeft ingediend door het stadsdeel behandeld. Zie ook paragraaf 2.1.4. 

../../../../../../../../../../Mijn%20documenten/Centrumeiland%20IJburg/hallocentrumeiland.nl
mailto:zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl
http://www.omgevingsloket.nl/
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2.1.4 Stadsdeel Oost 

 

Het stadsdeel Oost is verantwoordelijk voor het toekomstige beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte, de realisatie van scholen en de maatschappelijke dienstverlening in uw 
nieuwe wijk, zoals welzijnsvoorzieningen. De bewoners vallen onder de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van het stadsdeel.  
 
U kunt hier terecht voor onder meer informatie over het stadsdeel, het stellen van vragen, 

afhandeling van klachten en voor initiatieven die ondersteuning behoeven van uw stadsdeel 

en/of de centrale stad.  

 

Nadat u de aanvraag via het Omgevingsloket (OLO) heeft ingediend, wordt uw aanvraag 

omgevingsvergunning door het stadsdeel behandeld. Zie ook paragraaf 6.7. 

 

2.2 Het gebied 

 

Stedenbouwkundige thema’s Centrumeiland  

Centrumeiland krijgt een stedelijk woonmilieu met een intiemer binnenmilieu. Een stedelijk 
milieu betekent een dichte bebouwing, compacte openbare ruimte en reserveringen voor 
voorzieningen. Het stedelijk karakter van de openbare ruimte is gericht op de fietser en 
voetganger. De auto is te gast in deze autoluwe wijk.  
Op Centrumeiland wordt er naast aandacht voor een stedelijk woonmilieu ook aandacht 
gegeven aan de thema´s zelfbouw, bewegende stad, duurzaamheid (namelijk energieneu-
traal en rainproof) en tijdelijkheid. Meer informatie over de stedenbouwkundige opzet en 
bovenstaande thema’s kunt u vinden in het Stedenbouwkundig plan, dat te vinden is op 
www.amsterdam.nl/centrumeiland. 
 
Duurzaamheid  
Voor Centrumeiland gelden specifieke duurzaamheidsdoelstellingen. Dat heeft betrekking 
op twee thema’s: energieneutraal en rainproof.  
Energieneutraal houdt in dat alle energie hernieuwbaar (zonder extra belasting voor het 
milieu) wordt opgewekt. Rainproof heeft betrekking op het verwerken en benutten van 
regenwater (zie ook: www.rainproof.nl en de inspiratiebrochure ‘Bouw groen en blauw’). 
Beide thema’s worden ook beschreven in de kavelregels. In de selectiedoelstellingen komen 
deze thema’s ook terug.  

 
Warmte-koudeopslag  
De gemeente Amsterdam streeft naar de aanleg van een collectief warmte-
koudeopslagsysteem (WKO) op Centrumeiland dat voorziet in duurzame warmte en koude 
voor het gehele Centrumeiland. Eteck Energie Bedrijven B.V. heeft de aanbestedingsproce-
dure gewonnen en realiseert de WKO. Als zelfbouwer bent u niet verplicht om aan te sluiten 
op de WKO. Indien u wilt aansluiten, kunt u uzelf aanmelden op 
http://mijneteck.nl/centrumeiland. Het verzoek is om u tijdens de ontwerpfase aan te 
melden, zodat de WKO-installatie ingepast kan worden in uw ontwerp. Door de WKO tijdig 
in uw ontwerp in te passen, kunt u ervoor zorgen dat de WKO na het voltooien van de bouw 
optimaal functioneert. Op bovenstaande website of in bijlage ‘duurzaamheid’ in de 
kavelregels vindt u meer informatie over de WKO.  
 
Voor meer informatie over Centrumeiland verwijzen wij u naar de selectiebrochures voor 
CPO Bouwgroepen, of de brochures ‘Particulier opdrachtgeverschap en Samen in het Klein’.  

http://www.amsterdam.nl/centrumeiland
http://www.rainproof.nl/
http://mijneteck.nl/centrumeiland
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3. De start: mogelijkheden en advies 

 

Met de acceptatie van de erfpachtaanbieding heeft u een zelfbouwkavel verkregen. U heeft 

een eerste stap gezet in de realisatie van uw eigen woning. Waar moet u rekening mee 

houden en welke keuzemogelijkheden zijn er bij zelfbouw? Meer informatie vindt u op de 

gemeentelijke websites www.amsterdam.nl/centrumeiland en 

www.amsterdam.nl/zelfbouw en op de websites van Vereniging Eigen Huis 

www.eigenhuis.nl en van de Rijksoverheid https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-

ondernemen/gebouwen/expertteam-woningbouw/zelfbouw. 

 

3.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

 

 U kunt een architect kiezen die aansluit bij uw persoonlijke wensen en ideeën; 

 U bent gebonden aan de randvoorwaarden die zijn gesteld in de kavelregels, behorend 

bij uw kavelnummer. Deze kavelregels zijn onderdeel van uw erfpachtcontract; 

 U dient te voldoen aan het bestemmingsplan en de landelijke bouwregelgeving;  

 U dient een gebouwd object met een permanent karakter te realiseren.  

 U kunt ‘uitbreidbaar’ bouwen; uw huis zodanig bouwen dat het in een later stadium 

gemakkelijk is te vergroten en aan te passen aan andere wensen of behoeftes van de 

bewoners. Bij het aanleggen van de funderingsbalken nu dient u alvast rekening te 

houden met de dan ontstane hogere belastingen op deze balken. U dient bij een even-

tuele uitbreiding bovendien binnen de oorspronkelijke kavelregels te blijven. Meestal is 

voor de uitbreiding een omgevingsvergunning vereist; 

 U kunt extra duurzaam en energiezuinig bouwen. Hiermee bespaart u op uw energielas-

ten. Bovendien stimuleert de gemeente ‘energieneutraal’ bouwen met de regeling 

‘Subsidie Duurzame zelfbouw‘ (zie hoofdstuk 7). 

 Aanbevolen wordt om het ontwerp van uw woning af te stemmen op het Politiekeur-

merk Veilig Wonen. Tips en informatie over het politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u 

op de website www.politiekeurmerk.nl . 

 

 

3.2 Keuzes 

 

Er moeten gedurende het hele proces keuzes gemaakt worden. In de verschillende fases die 

zelfbouw kenmerkt gaat het vanzelfsprekend ook om verschillende keuzes. U gaat op zoek 

naar een architect die aansluit bij uw wensen en ideeën. Maar wat zijn die wensen en ideeën 

waarmee de architect aan de slag moet en hoe formuleert u die op een heldere wijze? 

 

Het zelf bouwen van een huis is ook het moment om na te denken over duurzaamheid en 

energiebesparing. Het is zeer verstandig om uw nieuwe huis zeer energiezuinig te maken. 

Hierbij levert u een goede bijdrage aan het milieu, maar het is ook een verstandige 

investering. De algemene verwachting is dat de energieprijzen in de nabije toekomst zeer 

sterk gaan stijgen, en u snel de vruchten gaat plukken van energiezuinige maatregelen. 

Zelfs zonder subsidie is het investeren in energiebesparing nu al rendabel. Zie hiervoor 

paragraaf 6.6(en hoofdstuk 7.  

http://www.amsterdam.nl/centrumeiland
http://www.amsterdam.nl/zelfbouw
http://www.eigenhuis.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/expertteam-woningbouw/zelfbouw
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/expertteam-woningbouw/zelfbouw
http://www.politiekeurmerk.nl/
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Zie ook de tip bij paragraaf 3.4, 3.5 en 3.6 over de keuze van een architect, aannemer en 

andere adviseurs. 

 

 

 

Bij een PvE is uw specifieke situatie uw leidraad. Daarin kunt u onder meer de volgende 

gegevens opnemen: 

 De ligging en afmeting van de woonkamer (hoeft niet op de begane grond); 

 Het aantal slaapkamers dat u nodig heeft; 

 Welke kamer (woonkamer of keuken) aan de tuin moet grenzen; 

 Welk meubilair erin geplaatst moet kunnen worden. De plek waar dat specifieke 

meubelstuk nu eens goed uit komt; 

 De relatie tussen woonkamer, eetkamer en keuken; 

 Open of gesloten keuken. Voldoende kastruimte in de keuken, voorraadruimte, etc.;  

 Kasten voor kleding; 

 Logeerkamer/studeerkamer; 

 Een terras op de verdieping; 

 Badkamer(s), doucheruimte(s) of een combinatie daarvan; 

 Berging voor koffers etc; 

 Opstelplaats voor huishoudelijke apparaten; 

 Fietsenberging  

 Een (ruime) entree om uw gasten te ontvangen; 

 Toiletten op meerdere verdiepingen. 

 

TIP 

Maak een Programma van Eisen (PvE) waarin al uw wensen en eisen opgenomen zijn. Naast 

een overzicht en leidraad voor u zelf geeft u hiermee de architect meer duidelijkheid over uw 

verwachtingen. Hieronder treft u een voorbeeld van een PvE aan.  

 

Om een indruk te krijgen van gangbare ruimteafmetingen kunt u de tabel raadplegen. U bent 

er vrij in om daarvan af te wijken.  

 

Oppervlak 3kamer 4kamer 5kamer 6kamer 7kamer 

Woonkamer + keuken  30 m² 30 m² 36 m² 36 m² 36 m² 

Hoofdslaapkamer  13 m² 13 m² 13 m² 13 m² 13 m² 

Overige slaapkamers  8 m² 18 m² 26 m² 34 m² 42 m² 

Badruimte + wasmachine  4 m² 4 m² 4 m² 4 m² 4 m² 

Toiletruimte 1 m² 1 m² 2 m² 2 m² 2 m² 

Bergruimte binnen 2 m² 3 m² 3 m² 3 m² 3 m² 

Verkeersruimte (inclusief marge) 12 m² 16 m² 16 m² 18 m² 20 m² 

gebruiksoppervlak  70 m² 85 m² 100 m² 110 m² 120 m² 

Bergruimte bij de woning 5% van gebruiksoppervlak woning  

 

Deze ruimteafmetingen worden in Amsterdam bij projectmatige bouw beschouwd als minimum. 

  

 



 

  PAGINA 12 

 

Gevels 

 Ramen en kozijnen van voldoende afmeting om meubilair naar binnen te kunnen 

krijgen; 

 Baksteen of andere materialen. 

 

Dak 

 Kap met bergruimte of een plat dak; 

 Eventueel gedeeltelijk uit te voeren als dakterras. 

 

Tuin 

 Bezonning 

 Gewenst gebruik 

 

Duurzaam bouwen 

Als u duurzaam wilt bouwen, is het van belang in deze fase al te onderzoeken welke 

duurzame materialen en technieken u wilt toepassen. Beslissingen die de bouwkosten van 

uw woning uiteindelijk bepalen worden in belangrijke mate in ontwerpfase gemaakt. Als uw 

ontwerp eenmaal definitief is (en er een omgevingsvergunning voor is verkregen), kan er 

nog slechts op beperkte schaal worden bezuinigd. Overweeg daarom bijtijds of uw 

duurzaamheidambities voor u ook betaalbaar en haalbaar zijn. Zie ook paragraaf 6.6 en 

hoofdstuk 7.  

 

Huisafval 

Stadsdeel Oost is verantwoordelijk voor het inzamelen van huisafval. Daartoe wordt uw 

wijk uitgerust met het Ondergronds Afval Inzameling Systeem: OAIS. U krijgt dus geen 

klikobakken.  

 

Parkeren 

In de kavelregels vindt u informatie met betrekking tot parkeren. Ook als u geen auto bezit, 

is de afweging van het creëren van een parkeeroplossing van belang voor het geval u uw 

woning in de toekomst wilt verkopen.  

Indien u geen recht heeft op een parkeervergunning, geldt dit ook voor een volgende 

bewoner bij verkoop van uw woning. 

 

Oplaadpunt voor elektrische auto’s  

Voor het aanvragen van een oplaadpunt voor elektrische auto’s zie paragraaf 7.3.  

 

Opmerking: In verband met de aansluitdiepte van uw riolering is het goed om rekening te 

houden met de situering van toiletten, wastafels etc. in kelders of souterrains. Tevens is het 

belangrijk dat u rekening houdt met de aansluitvoorwaarden van de diverse netbeheerders.  
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3.3 Tempo 

 

Vanaf het moment van grondoverdracht heeft u wel kosten, maar nog geen woongenot. 

Het is daarom in uw belang om samen met uw architect op basis van uw Programma van 

Eisen (PvE) snel tot een voorlopig ontwerp te komen (VO). Zodra u deze fase heeft afgerond 

is het voor u en uw architect duidelijk dat uw plan haalbaar is en dat uw wensen zo goed 

mogelijk zijn verwerkt. Hierna maakt de architect het definitieve ontwerp (DO). Het 

definitieve ontwerp stuurt u voor de privaatrechtelijke toets naar zelfbouwcentrumei-

land@amsterdam.nl. Na een akkoord op uw definitieve ontwerp kunt u de ontwerpteke-

ningen, samen met de overige indieningvereisten, een omgevingsvergunning (voorheen: 

Bouwvergunning) aanvragen. Zie hiervoor ook het gestelde in paragraaf 6.7.  

 

In de periode dat de aanvraagprocedure loopt kunt u het bestek en de bestektekeningen 

laten maken. Als die documenten gereed zijn kunt u het werk gaan aanbesteden. Tenzij u 

eerder met een aannemer aan tafel wilt zitten en hem direct bij de kostenontwikkeling 

betrekt behorende bij uw ontwerp. Hoe eerder u hiermee klaar bent hoe eerder u opdracht 

kunt geven aan uw aannemer. Het is belangrijk om bij uw aannemer de bouwruimte in 

relatie tot de bouwende omgeving en alle uitvoeringsrandvoorwaarden ten aanzien van de 

openbare ruimte vroegtijdig bespreekbaar te maken, omdat dit ook van invloed is op de 

kostenontwikkeling.  

 

3.4 Architect 

 

Een architect vertaalt uw wensen en eisen naar een individueel ontwerp dat aan alle 

wettelijke eisen en bepalingen voldoet, past binnen de kavelregels van uw kavel én uw 

budget. Er zijn architecten met ervaring in ontwerpen voor particuliere opdrachtgevers. Het 

is natuurlijk belangrijk dat de stijl van de ontwerpen van een architect u aanspreekt. 

Andersom moet de architect zich in uw visie op uw toekomstige woning kunnen vinden. Het 

is dus belangrijk dat het klikt tussen opdrachtgever en architect, een oriënterend gesprek 

kan u daarbij helpen.  

  

Indien u advies nodig heeft bij het maken van een keuze, kunt u contact opnemen met de 

beroepsorganisaties of de websites van diverse bureaus raadplegen. Voor het vinden van 

een geregistreerde architect, kunt u www.architectenregister.nl raadplegen. Het architec-

tenregister biedt u de zekerheid dat de geregistreerde architect technisch gekwalificeerd is 

en de titel mag voeren. Ook op de website van de Bond van Nederlandse Architecten 

www.bna.nl vindt u informatie over de selectie van een architect, met daarbij ook een 

modelovereenkomst. Het honorarium van de architect valt onder bijkomende kosten. Dit 

honorarium wordt vaak vastgesteld als een percentage van de bouwkosten maar u kunt ook 

een vaste prijs afspreken zodat u niet voor verrassingen kunt komen te staan.  

 

TIP 

Als u graag duurzaam wilt bouwen, ga dan op zoek naar een architect die affiniteit heeft 

met dit onderwerp en die voldoende kennis heeft van de nieuwe duurzaamheidstechnieken. 

 

mailto:zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl
mailto:zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl
http://www.architectenregister.nl/
http://www.bna.nl/
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3.5 Overige adviseurs 

 

Het zelfbouwtraject is uitdagend en avontuurlijk, maar ook complex en tijdrovend. Daarom 

is het aan te raden om technische adviseurs in te schakelen, zoals een procesbegeleider, een 

kostendeskundige, een duurzaamheids- en/of installatiedeskundige en een constructeur. 

Het kost natuurlijk geld, maar in de praktijk verdient het zichzelf vaak terug. U kunt deze 

adviseurs ook via uw architect inschakelen. Overleg met uw architect of hij of zij een goede 

kostenanalyse kan maken of dat het verstandig is een kostendeskundige in te schakelen. 

Het is zeer aan te raden een projectleider of bouwbegeleider in te huren om voor u het 

bouwproces inclusief vergunningen en planning te begeleiden. Als opdrachtgever blijft u 

natuurlijk eindverantwoordelijk maar dat betekent niet dat u alles zelf hoeft te doen. 

 

TIP 

Ook als u het opstellen van uw financiële plan uitbesteedt, is het van belang dat u als 

eindverantwoordelijke de boekhouding begrijpt en bewaakt. 

 

TIP 

Als u graag duurzaam wilt bouwen, ga dan op zoek naar een adviseur die affiniteit heeft met 

dit onderwerp en die voldoende kennis heeft van de nieuwe duurzaamheidstechnieken. 

 

3.6 Aannemer 

 

Nadat een architect uw wensen en eisen in een ontwerp heeft vertaald moet het plan 

worden uitgewerkt, begroot en daarna eventueel aangepast worden. Vervolgens moet er 

een aannemer worden gekozen die uw plan gaat uitvoeren. U kunt ervoor kiezen de 

aannemer al in een vroeg stadium bij uw plannen te betrekken. Laat u hierover door uw 

architect adviseren.  

Het type huis dat u wilt bouwen kan tevens bepalend zijn bij het kiezen van een aannemer. 

Gaat uw voorkeur bijvoorbeeld uit naar houtskeletbouw dan kunt u het beste een aannemer 

of fabrikant kiezen die hier ervaring mee heeft. Uw architect kan u ook bij deze keuzes 

helpen. 

 

TIP 

Als u graag duurzaam wilt bouwen, ga dan op zoek naar een aannemer die affiniteit heeft 

met dit onderwerp en die voldoende kennis heeft van de nieuwe duurzaamheidstechnieken. 

 

Er zijn verschillende keurmerken waarop u bij de selectie van uw aannemer kunt letten. Tot 

2010 was dat het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) en de Stichting Garantie- en 

Waarborgfonds Nederland. Deze garantie-instituten hebben hun activiteiten inmiddels 

gestaakt en verwijzen naar andere waarborgende instellingen. Vereniging Eigen Huis 

verwijst op haar website   https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/nieuwbouw/reguliere-

nieuwbouw/kopen/koop-aannemingsovereenkomst naar goede garantie- en waarborgrege-

lingen.  

 

Het gaat om:  

 Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK): www.swk.nl  

https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/nieuwbouw/reguliere-nieuwbouw/kopen/koop-aannemingsovereenkomst
https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/nieuwbouw/reguliere-nieuwbouw/kopen/koop-aannemingsovereenkomst
http://www.swk.nl/
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 Woningborg: www.woningborggroep.nl  

 Bouwgarant: www.bouwgarant.nl/zekerheid-garantie  

 

Dit soort garanties is vooral gericht op de situatie waarin een aannemer failliet gaat of niet 

in staat is voldoende kwaliteit te leveren.  

 

Tijdens de gehele duur van de uitvoering zal er een beroep op u als opdrachtgever gedaan 

worden om keuzes te maken. U overlegt op zeer regelmatige basis met architect, aan-

nemer, gemeentelijke diensten en nutsbedrijven.  

 

TIP 

Het is mogelijk uw architect te machtigen om u bij al deze overleggen te vertegenwoordi-

gen. Maar u blijft als opdrachtgever natuurlijk eindverantwoordelijk en zult in die rol 

minimaal uw architect goed moeten aansturen. 

 

3.7 Samen bouwen tegelijk met uw buren 

 

U kunt de mogelijkheid overwegen om tegelijkertijd met uw buren te bouwen. Dit houdt 

overigens niet zondermeer in dat de aanneemsom daardoor lager wordt. Dat zal waar-

schijnlijk wel het geval zijn, wanneer u gezamenlijk met uw buren kiest voor: 

 één ontwerper; 

 dezelfde constructiemethode; 

 dezelfde materialen;  

 én vervolgens gezamenlijk aanbesteedt bij één aannemer. 

 

 

TIP 

Toekomstige bewoners van Centrumeiland kunnen elkaar maar ook anderen informeren 

door middel van een door henzelf op te zetten bewonerswebsite. Voor de zelfbouwers van 

Centrumeiland bestaat de communitywebsite www.hallocentrumeiland.nl. Voor andere 

initiatieven van kennisdelen zie onder meer www.amsterdam.nl/zelfbouw , www.wikaza.nl 

en www.ZelfbouwInNederland.nl  

 

3.8  Huizen in de rij, maar los van elkaar gebouwd 

 

De huizen in de rij dienen gebouwd te worden met een eigen zelfstandige constructie. Bij de 

huizen in de rij moeten u en uw buren eigen funderingsbalken en eigen dragende woning 

scheidende wanden (bouwmuren) maken met een tussenruimte, een zogenaamde 

luchtspouw. Bij de huizen in de rij staan de bouwmuren en funderingsbalken daarom 30mm 

uit de kavelgrens. Samen met uw buren leidt dat tot een ruimte van 60mm tussen de 

woning scheidende muren. Zie hiervoor ook het gestelde in paragraaf 5.7.1.  

 

http://www.woningborggroep.nl/
http://www.bouwgarant.nl/zekerheid-garantie
http://www.hallocentrumeiland.nl/
http://www.amsterdam.nl/zelfbouw
http://www.wikaza.nl/
http://www.zelfbouwinnederland.nl/
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De open ruimte tussen u en uw buurpand is, onder meer, bedoeld om een maximale 

geluidsisolatie tussen de woningen te bereiken, maar ook om oneffenheden in de bouwmu-

ren op te vangen. Desgewenst kunt u deze spouw dichtzetten met isolatiemateriaal, zodat 

uw warme ruimtes geïsoleerd zijn ten opzichte van mogelijke koudere ruimtes van het 

buurpand. 

 

Als u hoger of dieper bouwt dan uw buren 

De ruimte tussen beide panden is ook bedoeld om delen van uw bouwmuur die boven of 

verder uitsteken dan uw buurpand, op eigen kavel af te kunnen werken. Ga in dat geval met 

uw buren in gesprek over hoe u de bouwkundige aansluitingen technisch wilt uitvoeren en 

hoe u mogelijke zijgevel(-delen) naar tevredenheid van beide partijen kunt afwerken 

(regendicht en geïsoleerd). Het is aan te raden over deze aansluitingen met uw buren 

afspraken te maken. Het is niet mogelijk om over uw erfgrens te bouwen. Zie hiervoor ook 

het gestelde in paragraaf 6.8.  

 

Noodzaak tot afstemming 

U dient dit tijdig en zelfstandig met uw toekomstige buren te regelen, de gemeente heeft 

daarin geen rol. Kosten die daaraan verbonden zijn, zowel voor tijdelijke als voor definitieve 

afwerking van (delen van) de zijgevels, zijn voor rekening van u en uw buurman, al naar 

gelang de onderlinge afspraken die u maakt. Zie hiervoor ook het gestelde in paragraaf 6.8.  
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4. De kosten van een huis, hoe berekent u die?  

 

VOORDAT U VERDER LEEST …………………. 

De gemeente Amsterdam hecht eraan u op het volgende te wijzen.  

 

Al enkele jaren tracht het Team Zelfbouw van de gemeente Amsterdam door middel van 

onderstaande informatie en met de voorbeeldberekeningen startende of zich oriënterende 

zelfbouwers zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken over hoe de totale kosten 

van een te bouwen huis kunnen worden geraamd. 

 

Door de huidige economische ontwikkelingen, stijgende materiaalkosten, gevolgen van 

maatregelen tegen klimaatverandering en de grote hoeveelheid bouwprojecten waaruit 

bouwend Nederland kan kiezen, blijkt dat de prijzen die aannemers moeten of kunnen 

rekenen voor hun activiteiten heel sterk kunnen fluctueren. Ook signalen van zelfbouwers 

die bezig zijn met de realisatie van een eigen woning wijzen op deze ontwikkeling. Soms 

stijgen de prijzen in korte tijd substantieel. 

 

Onderstaande kostenindicaties zullen daarom niet altijd een accuraat beeld geven wat 

gerealiseerd kan worden op het moment dat u een aannemer inschakelt. Team Zelfbouw en 

de kostendeskundigen van de gemeente Amsterdam adviseren u dan ook een ruime marge 

in uw budget op te nemen voor tegenvallers en om aannemers in een vroeg stadium te 

betrekken bij uw bouwplannen en kostenramingen. De post “onvoorzien” moet derhalve 

niet te laag worden ingeschat. 

 

 

4.1 Hoe berekent u de kosten van een eigen huis? 

 

Op de vraag “hoeveel kost een auto?” is het onbevredigende antwoord “ergens tussen de  

€ 10.000 en € 250.000”. De onderliggende vraag is namelijk of u een Dacia of een Mercedes 

wilt.  

 

Bij het bouwen van een woning ligt dat niet anders. De grootte, de gewenste kwaliteit, de te 

gebruiken materialen, uit de fabriek of uniek ontwerp, onder architectuur of niet, het aantal 

verdiepingen, extra voorzieningen etc. bepalen de uiteindelijke prijs van uw woning.  

 

Uw keuzes bepalen de kosten en andersom kunnen de kosten uw keuzes beïnvloeden. De 

prijs van uw woning wordt bepaald door een optelsom van kostenposten. Met het onder-

staand overzicht willen wij u in grote lijnen inzicht geven in de opbouw van de kosten die 

met zelfbouw gepaard gaan.  

 

Sommige kostenposten zijn niet te beïnvloeden, andere kostenposten wel. Vooral op de 

kosten die verband houden met het ontwerp van uw huis, kunt u zelf sturen. U vindt dit 

terug onder punt 4.6 bij de aanneemsom.  
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LET OP 

De grootste beslissingen ten aanzien van de kosten van uw woning worden gemaakt in de 

ontwerpfase. Als het ontwerp eenmaal definitief is, kan er nog slechts op beperkte schaal 

bezuinigd worden. Dat geldt eveneens voor duurzaamheidmaatregelen. 

 

Definities 

 

Eenheidsprijs: een eenheidsprijs is een richtprijs, waarmee u globaal kunt bepalen hoe duur 

uw huis zal worden. Het zijn de kosten per m2 te bouwen vloeroppervlak of beter gezegd 

het gebruiksoppervlak.  

 

Gebruiksoppervlak (gbo of GO): het gebruiksoppervlak is de vloeroppervlakte binnen de 

scheidingsconstructies (muren en afscheidingen). Niet meegerekend worden het trapgat, 

de liftschacht, een vide groter dan 4 m2, dragende binnenwanden, leidingschachten groter 

dan 0,5 m2, nissen of uitsparingen kleiner dan 0,5m2 en vloeroppervlakte waarboven de 

netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m uitgezonderd een trap of een hellingbaan. NB. Het kan 

voorkomen dat een aannemer zijn prijs per m² bruto vloeroppervlak (BVO) aangeeft. Het 

Gebruiksoppervlak (GBO of GO) is doorgaans 85% van het bruto vloeroppervlak. 

 

Bouwkosten: de kosten die de aannemer bij u in rekening brengt. De toegankelijkheid en 

bereikbaarheid van het te bebouwen kavel kan voor problemen zorgen indien grote 

prefabonderdelen met exceptioneel materieel worden aangevoerd. In de ontwerpfase dient 

rekening gehouden te worden met omgevingsfactoren. 

 

Stichtingskosten: de totale kosten om de woning te realiseren.  

 

Zie verder onderstaand rekenvoorbeeld.  

 

LET OP  

In deze rekenvoorbeelden zijn de grondkosten ofwel de kosten voor erfpacht NIET 

opgenomen in de stichtingskosten, omdat deze afhankelijk zijn van de kavel die u verwerft 

of verworven heeft. U dient deze grondkosten bij de voorbeeldberekeningen op te tellen. 

4.2 Bouwkosten (prijspeil januari 2021): 

 

Vanaf € 1.900,- per m2 gebruiksoppervlak (prijspeil 2017, exclusief BTW, exclusief de grond) 

is het mogelijk een gemiddeld huis te bouwen. Wilt u een wat hogere kwaliteit, dan kan dat 

bedrag oplopen tot € 2.500, - per m2. Uiteraard worden de uiteindelijke kosten door uw 

keuzes en marktomstandigheden bepaald. Zie ook het gestelde aan het begin van dit 

hoofdstuk. 

 

Opmerking 1: Voor een kleine woning is € 1.900 per m2 aan de lage kant, voor een grote 

woning is € 2.500,- per m2 aan de hoge kant. 

Opmerking 2: De hoogte van de kosten per m2 is ook afhankelijk van het type woning dat u 

bouwt. Vrijstaande woningen en 2-onder-1-kap zijn duurder dan een eengezinswoning in 

een rij. 
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Opmerking 3: Indien u meer maatregelen wilt toepassen om duurzamer te bouwen, dan 

kunnen de kosten ook hoger worden. Wel bespaart u daarmee op termijn mogelijk 

energiekosten. 

 

Met behulp van deze richtprijzen voor de bouwkosten, kunt u met onderstaand voorbeeld 

zelf uitrekenen wat de totale kosten bij benadering zijn om uw zelfbouwwoning te 

realiseren.  

 

Rekenvoorbeeld van een bouwbegroting 

Bouwrijpe kavel   brochure van uw project   : € ………… 

Bouwkosten woning  aantal m² gebruiksopp. x bouwkosten per m² : € 

………… 

Onvoorzien   10 % van de bouwkosten   : € ………… 

Leges en heffingen  4% van de bouwkosten   : € ………… 

Ontwerp en advies  10 tot 15% van de bouwkosten  : € ………… 

Aansluitkosten*  tussen € 7.000 en € 8.000   : € ………… 

Financieringskosten   4 tot 6% van de bouwkosten  : € ………… 

Totale realisatiekosten = Stichtingskosten    : € ………… 

(Inclusief of exclusief 21% BTW).  

* Aansluitkosten voor elektra, water en riolering 

 

Zie ook de website: www.amsterdam.nl/zelfbouw bij ‘Hoe berekent u de bouwkosten van 

een huis’ (prijspeil november 2021) en de tabel in bijlage 3 “Hoe berekent u de bouwkosten 

van een huis november 2021”  . 

 

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan genoemde richtprijzen en percentages. 

 

Kosten die daar nog bovenop komen, zijn de kosten voor een keuken, vloerafwerkingen, 

sanitair, tuinaanleg en verhuis- en inrichtingskosten. Deze kostenposten zijn dus niet in de 

hier aangegeven voorbeelden inbegrepen.  

 

Opmerking: De gemeente Amsterdam is een erfpachtgemeente. De zelfbouwkavels 

worden in erfpacht uitgegeven. U kunt de canon jaarlijks betalen of voor altijd afkopen. In 

het eerste geval hoeft u geen financiering voor de grond te regelen, wel dient u er rekening 

mee te houden in uw maand- of jaarlasten. 

 

TIP 

Er zijn diverse websites waar u een globale bouwkostenberekening per m² kunt laten 

berekenen, maar houdt er rekening mee dat dit slechts een richtlijn betreft. Meer 

informatie kunt u onder meer vinden op http://watkosteenhuisbouwen.nl of op 

http://watkostbouwen.nl/ van Vereniging Eigen Huis.   

Op de gemeentelijke website www.amsterdam.nl/zelfbouw bij financiën vindt  u het pdf-

bestand  “ Hoe berekent u de kosten van een eigen huis?” waarin een tabel is opgenomen 

met een indicatie van de stichtingskosten voor een woning van 100 m² en 150 m² met 

bouwkosten van € 1.900/m² en € 2.500/m². Het betreft indicaties. U kunt zelf variëren met 

m²-prijzen en vloeroppervlaktes. 

De tabel “Indicatie Stichtingskosten 2021” vindt u ook in bijlage 3 van dit Handboek.  

http://www.amsterdam.nl/zelfbouw
http://watkosteenhuisbouwen.nl/
http://watkostbouwen.nl/
http://www.amsterdam.nl/zelfbouw
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4.3 Kosten die met de financiering van uw woning samenhangen 

 

Hypotheekkosten: Afsluitprovisie 

 

Notariskosten: Kosten van de akte(n) 

 

Overbruggingskosten: 

 

De eventuele kosten van een overbruggingshypotheek. 

Rente: U betaalt (hypotheek)rente over de reeds betaalde termijnen van de 

aannemer tijdens de bouw. 

 

Zekerstelling zonder 

garantie-instituut of 

waarborgregeling: 

U kunt bij de aannemer een bankgarantie bedingen, zodat u bij een 

eventueel faillissement van uw aannemer de woning kunt afbou-

wen. Daar zal uw aannemer een vergoeding voor vragen. 

 

Zekerstelling  

door een garantie-

instituut met een 

waarborgregeling: 

Een waarborgcertificaat beschermt u tegen risico’s die verbonden 

zijn aan de bouw van een nieuwe woning. Indien u een waarborgcer-

tificaat verlangt van uw aannemer, dient uw aannemer aangesloten 

te zijn bij een waarborgende instelling (zie ook paragraaf 3.6). De 

aannemer kan de kosten hiervoor opnemen in zijn aanneemsom. 

4.4 Kosten die u aan de gemeente betaalt  

 

Grondkosten: Voor de erfpacht van uw kavel betaalt u vanaf het moment van 

overdracht: 

- de afkoopsom (eenmalig) of de erfpachtcanon (jaarlijks) 

- de BTW  

U betaalt de volledige BTW in één keer op het moment van de 

overdracht van de kavel. Zie ook paragraaf 4.4.  

  

Legeskosten: Legeskosten voor de aanvraag van de omgevingsvergunning 

(voorheen: de bouwvergunning) en eventuele andere vergunningen. 

Zie paragraaf 6.7 en ziie ook  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR651673/1  artikel 3.1.2.1 

en 3.1.2.2 en 3.1.2.3 

 

Kosten aan derden die 

samenhangen met de 

uitgifte van de grond:  

 

Kosten ten behoeve van de uitgifte van grond die niet door de 

gemeente maar door andere partijen aan u in rekening worden 

gebracht, zoals onder andere notariskosten, kadastraal recht, 

kosten inschrijven akte, kosten kadastrale inmeting en belastingen.  

4.5 Kosten die verband houden met het ontwerp 

 

Advieskosten: Honorarium voor: architect, procesbegeleider, kostendeskundige, 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR651673/1
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constructeur, installateur en eventuele installatieadviseur. 

 

Verschotten: 

 

Kosten van de afdrukken van tekeningen, bestek en andere 

onkosten zoals reiskosten van de adviseurs. 

 

Veiligheid en gezond-

heidsplan (V&G plan): 

Volgens de ARBO-wet heeft u als opdrachtgever de verantwoorde-

lijkheid om een V&G plan te maken. Laat uw architect het eerste 

deel van het V&G plan (Ontwerpfase) maken. De aannemer heeft 

dat nodig om zijn tweede deel (Uitvoeringsfase) te maken.  

 

4.6 Bouwkosten  

 

 

 

Aanneemsom + 

opslagen: 

 

De aanneemsom bestaat uit de volgende kosten: 

 materiaal- en loonkosten 

 opslagen (algemene kosten + winst en risico + BTW),  

 stelposten  

 uitvoeringskosten zoals betaald parkeren en legeskosten voor 

het aanvragen van ontheffingen voor bijvoorbeeld laden en 

lossen.  

 eventueel een “Construction All Risk” (CAR) verzekering. Uw 

aannemer heeft zo’n verzekering meestal voor al zijn werken. 

Vraag hoe hij het voor uw werk regelt en vraag om een kopie 

van de polis. 

 

Aansluitkosten: Kosten van het aansluiten van nutsvoorzieningen zoals elektra, 

water, riolering, kabeltelevisie, telefonie, glasvezel etc. Daarbij 

komen nog de kosten voor tijdelijke aansluiting van bouwstroom en 

bouwwater. 

 

  

TIP 

Neem zo weinig mogelijk stelposten op; als u de aannemer eenmaal opdracht heeft verleend 

is het lastiger om over de kostprijs van de onderdelen te onderhandelen.  

Indien u toch een stelpost opneemt, bijvoorbeeld voor sanitair of hang- en sluitwerk, 

controleer dan vooraf of de door u gewenste uitvoering en kwaliteit past binnen de opgeno-

men post. 
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Aannemingsovereenkomst 

Leg duidelijk vast wanneer de aannemer begint en wanneer hij de woning oplevert. Houdt 

daarbij de gemeentelijke deadlines in de gaten, conform paragraaf 6.1. U kunt contractueel 

vastleggen, dat uw aannemer zich aan deze deadlines conformeert. 

Met een proces-verbaal van oplevering legt u vast wat uw aannemer nog moet doen nadat de 

woning is opgeleverd en voor welke datum. Spreek met uw aannemer betalingstermijnen af 

die gelijke tred houden met de geleverde prestatie minus bijvoorbeeld 10%. Betaal niet vooraf 

maar betaal alleen het materiaal en loon van die onderdelen die reeds in de bouw zijn 

aangebracht. Meer informatie hierover vindt u in de UAV (Algemene Voorwaarden 2016 en 

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012). U kunt uw 

architect of aannemer hiernaar vragen. Houdt voor uw laatste betaling een redelijke opleve-

ringstermijn vast tot alles naar uw tevredenheid is opgeleverd.  

 

 

TIP 

Betaal niets vooraf. Betaal alleen voor werkzaamheden die in de bouw daadwerkelijk zijn 

uitgevoerd. 

 

4.7 Kosten die met de inrichting en verhuizing samenhangen 

 

Inrichting: Interieurarchitect, adviseur meubilering en stoffering 

 

Verhuizing: Wellicht is het noodzakelijk dat u één of meerdere malen moet 

verhuizen voordat u uw woning kan betrekken 

 

Tijdelijke woning: Wellicht moet u gebruik maken van een tijdelijke woning 

 

Opslag inboedel: Wellicht moet u (een deel van) uw boedel tijdelijk opslaan 

 

Verzekering: Opslag en inboedelverzekering en verzekering van uw nieuwe 

woning na oplevering 

 

Huur container: Voor bouwafval 

 

4.8 Overige kosten 

 

Onroerende zaakbelas-

ting: 

U betaalt OZB vanaf de ingangsdatum van het erfpachtrecht. 

 

 

Disclaimer 

De gemeente Amsterdam heeft geprobeerd een zo volledig mogelijk overzicht van de 

kosten te geven. Er kunnen echter kosten zijn die hier niet genoemd worden. Aan dit 

overzicht kunnen daarom geen rechten worden ontleend.  
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Voorts aanvaardt de gemeente Amsterdam geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele 

onjuistheden die in deze uitgave voorkomen.  

 

De gemeente hecht eraan u erop te wijzen dat de bouwkosten in de huidige economische 

situatie sterk kunnen fluctueren. Het is verstandig bijtijds aannemers of kostendeskundigen 

te benaderen om te informeren welke bouwkosten realistisch zijn.  



5. Rol van de gemeente 

 

5.1 Wat levert de gemeente 

 

 De erfpachtaanbieding  

 De bouwrijpe kavel  

 Kadastrale gegevens of tijdelijke kavelnummers (Kadaster) 

 Indien van toepassing: landmeetkundige maatvoering 

 Vergunningen (door u zelf aan te vragen) 

o Omgevingsvergunning (Stadsdeel Oost). Aanvragen via 

www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning of rechtstreeks via het Omgevingsloket 

online www.omgevingsloket.nl.  

o Indien van toepassing: watervergunning voor het lozen op oppervlaktewater tijdens 

de bouw (Waternet).  

o Indien van toepassing: Ontheffing van de keur (Waternet)  

 Straatnamen  

 De tijdelijke inrichting van de openbare ruimte  

 De definitieve inrichting van de openbare ruimte  

 

Opmerking: de gemeente levert geen (bouw-)stroom en (bouw-)water. De zelfbouwer dient 

dit zelf tijdig aan te vragen bij de nutsbedrijven.  

 

5.2 Erfpacht en erfpachtovereenkomst 

De gemeente Amsterdam geeft de zelfbouwkavels in erfpacht uit. U heeft met de gemeen-
te hiervoor een erfpachtcontract afgesloten. Informatie over erfpacht vindt u op 
www.amsterdam.nl/erfpacht  

U vindt hier onder meer antwoord op vragen als: 

 Wat is erfpacht? 

 Wat zijn algemene bepalingen? 

 Wat zijn bijzondere bepalingen? (zie ook onderstaand)  

 Wat is de vergoeding voor erfpacht en welke betalingsmogelijkheden zijn er? 

 Wat is canon? 

 Hoe komt erfpacht tot stand? 

 Wie betaalt de akte?  

 

Bijzondere bepalingen zijn afspraken die specifiek gelden voor één bepaald erfpachtcon-

tract. De bijzondere bepalingen betreffen altijd de aanvaarding van de grond, de bestem-

ming en het gebruik dat u van de grond mag maken en de termijn waarbinnen u de grond 

dient te bebouwen. De belangrijkste bijzondere bepalingen die voor uw project gelden, 

staan vermeld in paragraaf 6.1. 

 

http://www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning
http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.erfpacht.amsterdam.nl/
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5.3 De bouwrijpe kavel  

 

De gemeente levert de kavels conform de afspraken in het erfpachtcontract. De grond is 

geschikt voor het daarin omschreven doel: in uw geval is dat over het algemeen de bouw 

van een zelfbouwwoning. In sommige gevallen betreft dat ook nog aanvullende functies, dit 

staat dan altijd in uw erfpachtovereenkomst omschreven.   

 

5.4 Kadastrale gegevens 

 

Aanvankelijk wordt er met kavelnummers gewerkt. Bij de overdracht maakt de kavel deel 

uit van een groter kadastraal perceel. Na de oplevering van de woning volgt een definitieve 

inmeting van de kavel door het kadaster, waarna het definitieve zelfstandige kadastraal 

nummer kan worden opgevraagd. De kosten hiervan worden via de notaris bij levering van 

de kavel met u afgerekend.  

U kunt via zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl aan de gemeente vragen of zij aan de 

notaris een uitgiftetekening wil verstrekken (in het bestandsformaat “gml”) waarmee een 

voorlopig kadastraal perceel bij het Kadaster kan worden gevormd.  

U kunt dit doen, zodra u het besluit van de omgevingsvergunning heeft ontvangen. De 

uitgiftetekening wordt dan indien nodig meteen geactualiseerd en naar de notaris gestuurd. 

 

5.5 Landmeetkundige maatvoering  

 

Vlak voordat de kavel juridisch aan u wordt geleverd, geeft het project aan een landmeet-

kundig bureau opdracht om de kavel uit te zetten. De hoekpunten van de kavels worden 

door de landmeter aangegeven door middel van piketten. Tevens krijgt u dan informatie 

over de punten waar hoogtematen zijn vastgelegd. De piketten worden met een akkoord-

verklaring aan u overgedragen.  

 

Vanaf dat moment bent u verantwoordelijk voor deze piketten en wordt van u verwacht dat 

u deze merktekens in stand houdt. Uw aannemer kan ze voor u ‘verklikken’ dat wil zeggen 

nogmaals ergens buiten het werk aanbrengen opdat ze niet verloren gaan, totdat ze in uw 

werk vast zijn opgenomen. Daarnaast kan het kavel afgezet worden met bouwhekken.  

 

Uw aannemer kan aan de hand van de uitgezette punten van de kavel, de woning zelf 

uitzetten, een en ander conform de kavelregels. 

 

De bouwmuren en funderingsbalken 30mm uit de kavelgrens. Samen met uw buren leidt 

dat tot een ruimte van 60mm tussen de woningscheidende muren in. Op de koppen van de 

blokken is de kavelgrens de buitenkant van de zijgevel.  

 

5.6 Peilen en maaiveldhoogte 

 

Informatie over de peilen en maaiveldhoogtes vindt u in de kavelregels van uw kavel. 

 

mailto:zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl
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5.7 Fundering  

 

Op Centrumeiland is bepaald dat de onderzijde van de constructie (= onderzijde van de 

isolatie onder de funderingsbalken of dragende begane grondvloer nergens lager mag 

komen te liggen dan op 1m -NAP. In uw kavelregels kunnen nog aanvullende regels hierover 

zijn opgenomen.  

 

Gezien de stedelijke omgeving moet geluids- en trillingarm worden gebouwd. Hier moet u 

rekening mee houden bij het opstellen van een heiplan. De regels omtrent het heien zijn 

opgenomen in het bouwplaatsprotocol dat als bijlage is opgenomen bij uw erfpachtover-

eenkomst. Daarnaast kunt u de brochure ‘Traditioneel heien op Centrumeiland’ raadplegen 

via www.hallocentrumeiland.nl/publicaties.  

 

5.7.1 Fundering voor de herenhuizen/rijtjeshuizen 

 

Om een maximale geluidsisolatie tussen de woningen te bereiken moeten u en uw buren 

aparte funderingsbalken en aparte dragende wanden bouwen met een tussenruimte van 

minimaal 60mm. De plaats van de palen is zo bepaald dat de buitenkanten van funderings-

balk en bouwmuur 30mm uit de kavelgrens komen te liggen. Samen met het buurpand 

levert dat 60mm ruimte tussen de woningscheidende muren op. In elk blok ligt de buiten-

kant van de zijgevel of fundering op de kavelgrens.  

 

U dient bij de constructie van uw woning rekening te houden met stabiliteitsvoorzieningen. 

Dat kan, afhankelijk van uw ontwerp, door middel van een dwarswand, stabiele hoekver-

bindingen, een portaal of een doorkoppeling naar een stabiel buurpand. Uw constructeur 

kan u hierbij adviseren.  

 

Opmerking: Alle in het werk uitgezette meetpunten en controlemeetpunten moet u, nadat 

de kavel aan u is overgedragen, beschermen en onderhouden, totdat in uw eigen bouwwerk 

deze punten maatvast zijn verankerd. 

 

5.8 De tijdelijke inrichting van de openbare ruimte 

 

Vooruitlopend op de bouw worden de kabels en leidingen en tijdelijke bouwwegen 

aangelegd. Via de bouwwegen is de kavel bereikbaar voor bouwverkeer. Zodra de bouw van 

de kavel gereed is wordt er tussen de bouwweg en de kavel een tijdelijke bestrating 

aangelegd. Dit vindt uit efficiëntie plaats wanneer minstens 2 á 3 aanééngesloten kavels 

bewoond zijn. De tijdelijke inrichting wordt net als de definitieve inrichting rainproof 

aangelegd, waarbij het regenwater via ondiepe goten in de verharding wordt afgevoerd 

naar de wadi´s (groenplekken). Hiermee is de tijdelijke inrichting van de straat voltooid. De 

tijdelijke bestrating blijft liggen tot het moment dat alle kavels in een straat aan beide zijden 

zijn bebouwd en er geen zwaar bouwverkeer meer door de straat hoeft te rijden.  



 

  PAGINA 27 

Behalve de bouwwegen wordt er voor het parkeren op enkele plekken een tijdelijk 

parkeerterrein aangelegd welke via de bouwwegen is te bereiken. De aanleg van deze 

parkeerterreinen is afhankelijk van de beschikbare ruimte. Stadsdeel Oost voert per 7 maart 

2022 betaald parkeren in. Gedurende de bouw kan het bovendien voor bewoners soms 

tijdelijk niet mogelijk zijn op de eigen kavel te parkeren.  

 

5.8.1 Aan- en afvoerwegen 

Op tekening zal worden aangegeven waar de aan- en afvoerwegen liggen die gebruikt 

mogen worden voor bouwverkeer. Omdat Centrumeiland over de jaren sterk in 

ontwikkeling is, kan de situatie tussentijds wijzigen. De route voor het woon-werkverkeer 

zal na oplevering worden aangegeven. Op de bouwplaats gelden de wettelijke 

verkeersregels. 

 

5.8.2 Bouwwegen 

Bouwwegen zijn tijdelijke wegen voor de bouwperiode. Voor de bouwwegen wordt waar 

mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikt bestratingsmateriaal. De bouwwegen zijn 

afhankelijk van de verkeerssituatie en de beschikbare ruimte tussen de 5 en 7 meter breed. 

Voor een groot deel liggen deze op de plek van de definitieve rijwegen, maar in sommige 

gevallen niet. De bouwwegen sluiten nog niet aan op uw kavel. De overbrugging tussen de 

bouwweg en de kavel dient door uzelf te worden geregeld, waarbij uw kabels en leidingen 

niet mogen worden beschadigd. Dit dient te gebeuren door het toepassen van stalen 

rijplaten. In alle gevallen wordt schade aan kabels en leidingen op de veroorzaker verhaald. 

Na oplevering van de woning wordt de ruimte tussen de bouwweg en de kavel met goed 

oud bestratingsmateriaal dichtgestraat door de gemeente. Dit vindt uit efficiëntie plaats 

wanneer minstens 2 á 3 aanééngesloten kavels bewoond zijn. Het is niet toegestaan om op 

bouwwegen te parkeren, zie ook paragraaf 9.17.  

 

5.8.3 Straatverlichting 

Indien bij de oplevering en bewoning van de kavel de definitieve verlichting nog niet kan 

worden aangebracht wordt er tijdelijke straatverlichting aangebracht.  

 

5.8.4 Nutsvoorzieningen tijdens de bouw 

Tijdens de bouw is de aannemer verantwoordelijk voor het regelen van bouwstroom en 

bouwwater.  
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5.9 De definitieve inrichting van de openbare ruimte 

 

Zodra alle kavels in een straat zijn gebouwd en er geen bouwverkeer meer door de straat 

naar kavels die in de omgeving nog in aanbouw zijn hoeft, vindt de definitieve inrichting 

plaats. Hieronder wordt verstaan de definitieve verharding met nieuwe materialen, het 

groen/wadi´s, speelplaatsen, trappartijen, parkeerplaatsen etc. Het is mogelijk dat het 

groen/wadi’s en speelplaatsen wat langer als werkterrein in functie zijn. Eventuele tijdelijke 

verlichting wordt definitief aangebracht, bijvoorbeeld aan spandraden aan de gevel. De 

definitieve inrichting van de openbare ruimte kan verschillen van de tijdelijke inrichting. 

5.9.1 Bestrating  

 
De definitieve bestrating bestaat in het woongebied (30 km zone) hoofdzakelijk uit 
gebakken bestratingsmateriaal  (informatie voor uw architect). Op de doorgaande 50 km 
wegen (Muiderlaan, Pampuslaan en Strandlaan) wordt in de rijweg en fietspaden asfalt 
toegepast. 

 

5.9.2 Inzameling huisvuil  

 
Stadsdeel Oost is verantwoordelijk voor het inzamelen van huisafval. Daartoe wordt uw 
wijk uitgerust met het Ondergronds Afval Inzamelings Systeem (OAIS). Naar verwachting 
zal er geen gebruik gemaakt worden van tijdelijke containers.  
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6. Verplichtingen en regelgeving  

 

U heeft besloten tot zelfbouw en daarmee tot de mogelijkheid uw persoonlijke wensen te 

realiseren. U zult er niet van opkijken dat bouwen ook aan regels gebonden is. In dit 

hoofdstuk besteden we aandacht aan de contractuele afspraken en de wettelijke regelge-

ving. 

 

In paragraaf 6.6 wordt uitgebreid ingegaan op de ambities van het huidige Amsterdamse 

stadsbestuur op het gebied van duurzaamheid en staan aanvullende eisen beschreven.  

 

In hoofdstuk 10 vindt u een overzicht met gegevens van alle betreffende instanties. 

 

6.1 Voorwaarden in de erfpachtovereenkomst 

 

In de erfpachtovereenkomst is een aantal belangrijke aanvullende voorwaarden voor de 

uitgifte van de zelfbouwkavels opgenomen, zoals bijvoorbeeld: 

 U mag het erfpachtrecht niet overdragen gedurende de in de erfpachtovereen-

komst bepaalde periode van 5 jaar vanaf de ingangsdatum van het erfpachtrecht. In 

deze periode dient u de kavel binnen de daarvoor gestelde bouwtijd van 24 maan-

den te bebouwen volgens het door de gemeente goedgekeurde bouwplan en de 

opstal na oplevering zelf te bewonen (eis zelfbewoning).  

 U dient uiterlijk 24 maanden na de uiterste datum van acceptatie van de aangebo-

den erfpachtovereenkomst te beschikken over een omgevingsvergunning met be-

trekking tot het bouwen van uw volledige zelfbouwwoning. Zie ook paragraaf 6.7. 

Uiteraard moet het bouwplan ook passen binnen de kavelregels. Als u om welke re-

den dan ook niet voldoet aan deze voorwaarden zal de gemeente de erfpachtover-

eenkomst ontbinden. In dat geval wordt de waarborgsom niet terugbetaald en kunt 

u geen enkel recht meer op de betreffende kavel doen gelden. 

 Zodra de omgevingsvergunning is verleend en aan alle andere voorwaarden is 

voldaan, wordt door de gemeente een uitgiftebesluit opgesteld en kan de akte in 

principe passeren bij de notaris. In de normale werkwijze rekenen wij 8 weken voor 

het opstellen van het besluit en levering grond. Afhankelijk van de individuele situa-

tie (ontvangst alle stukken, meer bvo door vergunningsvrij bouwen, bekendheid 

notaris etc.) zal dit meer of minder tijd, dan 8 weken, in beslag nemen. Na de juridi-

sche levering (bij de notaris waarbij ook de financiering rond moet zijn) kan direct 

met de bouw/het heien worden gestart. Indien de akte verleden is, kan men ook 

starten met bouwen als de vergunning verleend is maar nog niet onherroepelijk. Dit 

is dan wel op eigen risico van de zelfbouwer, mochten er nog bezwaren worden 

gemaakt op de vergunning. 
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 Het is niet toegestaan om te beginnen met bouwen als de grond nog niet is gele-

verd. Hierbij pleeg je een onrechtmatige daad volgens het wetboek. Dit kan tot ge-

volg hebben dat er een bouwstop wordt ingelast, wat betekent dat de bouw 

letterlijk gestopt wordt en alle handelingen die gedaan zijn ongedaan gemaakt 

moeten worden. Dus bij het heien kan dat betekenen dat de palen uit de grond ge-

haald moeten worden en je opnieuw opstartkosten betaalt aan de aannemer op het 

moment dat je weer verder mag met bouwen. Ook kan de gemeente ervoor kiezen 

om in deze situatie de erfpachtaanbieding te ontbinden. 

 U bent verplicht de woning vóór de in de erfpachtovereenkomst genoemde datum 

(zijnde 4 jaar vanaf de uiterste datum van acceptatie van de erfpachtaanbieding) te 

voltooien en in gebruik te nemen. Wanneer u niet aan deze verplichting voldoet, 

legt de gemeente u een boete op van € 10.000 per maand met een maximum van € 

120.000. De gemeente wil hiermee onder andere bevorderen dat Centrumeiland op 

een zeker moment klaar is, zodat de overlast voor de bewoners tot een bepaalde 

periode beperkt blijft. De gemeente doet dit vanuit de zorgplicht die zij heeft aan-

gaande het woonklimaat in de wijk. 

 Indien u een individueel kavel heeft: u mag per kavel niet meer dan één woonhuis 

bouwen, al dan niet met werkruimte aan huis. Het is niet toegestaan de woning te 

splitsen in appartementsrechten. 

 U mag per kavel niet meer woningen bouwen dan toegestaan in de kavelregels, al 

dan niet met werkruimte aan huis. Het is niet toegestaan de bebouwing te splitsen 

in meer dan het toegestane aantal appartementsrechten.  

 Voor meer informatie over parkeren, kunt u de kavelregels raadplegen. U heeft 

geen recht op een bewonersvergunning voor parkeren op straat of ontheffing. Dit 

geldt ook bij verkoop van de woning. 

 

Opmerking: de gemeente ziet nauwlettend toe op de nakoming van deze verplichtingen uit 

uw erfpachtovereenkomst!  

 

Opmerking: zie ook de opmerking vooraan bij paragraaf 6.7 over de wettelijke termijnen bij 

behandeling van uw vergunningaanvragen. 

 

TIP 

Planning is van het grootste belang. Zie hiervoor ook het gestelde onder “Tempo” in 

paragraaf 3.3. Alvorens u een omgevingsvergunning kunt aanvragen dient u een aantal 

zaken geregeld te hebben. U wilt waarschijnlijk een architect in de arm nemen. Ook heeft u 

waarschijnlijk financiering van een bank nodig. Voor de bouw wilt u waarschijnlijk een 

aannemer inschakelen en misschien ook een constructeur en bouwcoördinator. Al deze 

zaken vergen tijd. Misschien zelfs meer dan u zou verwachten. Een efficiënte ontwikkeling 

en realisatie van uw bouwplan is dus een belangrijke zaak.  
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6.2 Bestemmingsplan 

 

Uw aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt onder meer aan het betreffende 

bestemmingsplan en uitwerkingen getoetst. Belangrijk aandachtspunt op Centrumeiland is 

dat het publiekrechtelijk kader van Centrumeiland nog niet volledig gereed is. Er geldt op 

dit moment een bestemmingsplan met uitwerkingsplicht. Voordat er omgevingsvergunnin-

gen kunnen worden aangevraagd, dient de gemeente eerst een uitwerkingsplan vast te 

stellen. De uitwerkingsplannen worden gefaseerd vastgesteld. Voor een groot deel is dat 

inmiddels gebeurd.  

 

Indien uw kavel zich binnen een uitwerkingsplan bevindt dat nog niet is vastgesteld, dan 

zult u door de gemeente op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Mochten 

eventuele wijzigingen van het publiekrechtelijke kader als gevolg van de te doorlopen 

procedure leiden tot strijdigheid met één of meerdere kavelregels, dan treedt het publiek-

rechtelijke kader in de plaats van de betreffende kavelregels. Kavelregels die het publiek-

rechtelijk kader nader inperken leveren overigens geen strijdigheid met het 

publiekrechtelijk kader op. Voorgaande kan mogelijk leiden tot een aanpassing van een 

eventueel door u reeds opgesteld ontwerp. Eventuele kosten die hiervan het gevolg zijn 

komen geheel voor uw rekening.  

 

6.3 Kavelregels en handhaving 

 

De regels waar uw bouwplan onder meer aan moeten voldoen zijn vastgelegd in het 

document “Kavelregels”, welke onderdeel vormt van het erfpachtcontract. Dat zijn regels 

die specifiek gelden voor uw kavel. Zoals de maximaal toegestane afmetingen van de 

woning, de plek van uw woning op de kavel, het welstandsbeleid, eventuele beperkingen in 

de bodem vanwege waterhuishouding, dan wel eventuele eisen met betrekking tot 

geluidisolatie.  

Algemene voorwaarden (bijvoorbeeld over erfpacht) en gemeentelijk beleid gelden voor 

alle zelfbouwkavels. Deze vindt u op de website www.amsterdam.nl/zelfbouw en in de 

brochure van uw project. De voorwaarden die geregeld worden in de kavelregels en de 

erfpachtovereenkomst met bijlagen, worden in de zogenoemde ‘privaatrechtelijke toetsing’ 

gecontroleerd. Een privaatrechtelijk akkoord is een voorwaarde voordat er een omgevings-

vergunning kan worden aangevraagd, ‘de publiekrechtelijke toetsing’.  

 

6.4 Privaatrechtelijke toetsing 

 

Om uw ontwerp privaatrechtelijk goed te laten keuren, stuurt u het definitief ontwerp (DO), 

alle tekeningen en een meetstaat conform NEN2580 naar zelfbouwcentrumei-

land@amsterdam.nl onder vermelding van ‘aanvraag privaatrechtelijke toets’. Het DO 

wordt getoetst aan hetgeen is overeengekomen in o.a. de erfpachtaanbieding en de 

kavelregels. Wanneer het projectteam Centrumeiland meent dat er sprake is van strijdighe-

den wordt dit gemotiveerd aan u gemeld. Zie ook bijlage 8: ‘Documentenoverzicht 

aanleveren privaatrechtelijke toets'. U dient deze documenten zoveel mogelijk in één 

bestand aan te leveren. Uw tekeningen moeten zowel in pdf als dwg-formaat worden 

aangeleverd.  

http://www.amsterdam.nl/zelfbouw
mailto:zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl
mailto:zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl
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De privaatrechtelijke toetsing vindt elke vijf weken plaats. Het team maakt jaarlijks bekend 

wanneer de toetsing in dat jaar zal plaatsvinden. De documenten voor de toetsing dient u 

twee weken van te voren aan te leveren. Na de toetsing krijgt u over het algemeen binnen 5 

werkdagen de uitslag. Het kan zijn dat uw ontwerp niet meteen voldoet. U kunt uw 

aangepaste ontwerp dan bij de volgende toetsing weer aanmelden. Houd er in uw planning 

rekening mee dat uw ontwerp niet in één keer goedgekeurd zou kunnen worden.  

 

Nadat het projectteam Centrumeiland privaatrechtelijk akkoord is met uw definitieve 

ontwerp kunt u de vergunningaanvraag indienen. Dit doet u bij Stadsdeel Oost. Op het 

moment dat u over een omgevingsvergunning beschikt en verzoekt om levering van de 

kavel, zal nogmaals gecontroleerd worden of het bouwplan waarvoor vergunning is 

verleend gelijk is aan het goedgekeurde DO. In geval van afwijkingen, vindt er een hertoets 

plaats. Het zou kunnen dat de hertoets ook leidt tot aanpassingen die u moet doorvoeren in 

de omgevingsvergunning. Daarnaast dient het bouwplan te voldoen aan de algemeen 

geldende wettelijke regels zoals omschreven in paragraaf 6.7. 

 

6.5 Parkeren 

 

Eigenaren hebben géén recht op een parkeervergunning voor een parkeerplaats op straat, 

óók als ze geen parkeerplaats op eigen terrein hebben aangelegd. In het geval u ervoor kiest 

geen parkeerplaats op uw eigen terrein aan te leggen, dient u er wel voor te zorgen dat een 

volgende bewoner op eenvoudige wijze alsnog een parkeerplaats op eigen terrein kan 

maken. Volgens het erfpachtcontract is de parkeerplaats woning gebonden. In de openbare 

ruimte is rekening gehouden met parkeren voor bezoekers. Slechts een aantal kavels heeft 

de mogelijkheid een parkeervergunning aan te vragen (1 per woning), omdat het niet 

mogelijk is de kavel met de auto te bereiken. Indien dat op uw kavel van toepassing is, dan 

staat dit vermeld in uw kavelregels.  

 

6.6 Duurzame Zelfbouw: de ambities van de gemeente Amsterdam 

 

De gemeente Amsterdam wil dat dat alle nieuwbouw duurzaam wordt ontwikkeld en dat 

geldt ook zelfbouwwoningen. De gemeente hanteert in haar beleid Randvoorwaarden en 

Ambities om duurzaamheid vorm te geven. 

 

Op de gemeentelijke  website https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-

amsterdam/duurzaam-ontwikkelen/ staan alle Randvoorwaarden en Ambities beschreven.  

Op deze site vindt u onderverdeeld in 6 thema's een overzicht van Amsterdams beleid met 

betrekking tot duurzaamheid in relatie tot ruimtelijke projecten (woningen, utiliteit en 

openbare ruimte). Per thema zijn de geldende randvoorwaarden en ambities voor duur-

zaam ontwikkelen uitgewerkt. 

Als gemeente stimuleren we de markt om duurzame innovaties en technologische 
ontwikkelingen in te zetten. We sturen op het doel (waterbergingsnorm, BENG-eis, et 
cetera) en niet op specifieke maatregelen. 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/duurzaam-ontwikkelen/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/duurzaam-ontwikkelen/
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Alle opgestelde randvoorwaarden en ambities gelden voor nieuwbouw. Zij zijn soms ook 
van toepassing bij transformaties. 
 Randvoorwaarden: Niveau waarop iedere (gebieds)ontwikkeling minimaal aan moet 

voldoen. De randvoorwaarden zijn vastgesteld en afdwingbaar. Alleen de randvoor-
waarden die afwijken van het Bouwbesluit (2012) zijn opgenomen. 

 Ambities: De gemeente daagt de ontwikkelaars en woningbouwcorporaties uit om 
invulling te geven aan de ambities. 

 

Wat betekent dit voor u? 

Het zelf bouwen van een huis is hèt moment om na te denken over duurzaamheid en 

energiebesparing. Het is zeer verstandig om uw nieuwe huis zeer energiezuinig te maken. 

Hierbij levert u een goede bijdrage aan het milieu, maar het is ook een verstandige 

investering. De algemene verwachting is dat de energieprijzen in de nabije toekomst zeer 

sterk gaan stijgen, en u snel de vruchten gaat plukken van energiezuinige maatregelen. 

Zelfs zonder subsidie is het investeren in energiebesparing nu al rendabel.  

 

Muren, ramen, deuren, vloer en dak vormen de ‘huid’ van de woning. Energiezuinig bouwen 

begint met het maken van een goed isolerende woningschil. Vervolgens zorgen een goed 

werkende en energiezuinige ventilatie samen met lage temperatuur vloer- en/of wandver-

warming voor een comfortabel en gezond binnenklimaat. Een zonnecollector zorgt voor 

een deel van het warm tapwater, een ‘hot fill’ voorziet de was- en afwasmachine van warm 

water en u kunt warmte terugwinnen uit het douche-afvalwater. Nadat u zoveel mogelijk 

energie heeft gespaard, kunt u uw eigen elektriciteit opwekken met behulp van zonnepane-

len en/of een windmolen. Het alternatief voor aardgas is onder meer een warmtepomp, 

zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet (indien beschikbaar). Let bij uw keuzes 

wel op het voorkomen van geluidshinder voor uw omgeving en de eisen uit het Bouwbesluit 

met name bij de windmolen en warmtepomp. 

 

Een passiefhuis is een huis met een dermate goede woningschil, dat bijna geen ruimtever-

warming meer nodig is. U heeft dan alleen nog elektriciteit nodig voor bijvoorbeeld 

verlichting en warm tapwater. Het is nu al goed mogelijk dat een huis meer elektriciteit 

levert dan het gebruikt. 

Verder kunt u denken aan het toepassen van duurzame materialen, groen- en watervoor-

zieningen zoals een regenton, maar ook aan de bruikbaarheid van de woning op lange 

termijn. 

 

Algemene informatie over duurzaam bouwen is op internet in ruime mate voorhanden  

bijvoorbeeld via www.rvo.nl en www.vibavereniging.nl.  

 

6.6.1 Duurzame energie en aardgasvrij in Amsterdam  

 

http://www.rvo.nl/
http://www.vibavereniging.nl/
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Overeenkomstig de Wet VET (Wet Versnelling Energietransitie) wil Amsterdam energie-

neutrale nieuwbouw laten realiseren voor alle bouwwerken zonder aansluiting op het 

gasnet.. Daardoor is de toepassing van conventionele koel- of verwarmingsinstallaties zoals 

HR ketels zijn niet meer mogelijk en (traditionele) elektrische boilers en conventionele 

koelmachines zijn onwenselijk. Ook  individuele en kleinschalige decentrale  biomassage-

stookte stookinstallaties (o.a. pelletkachel) zijn onwenselijk in verband met de negatieve 

effecten op de lokale luchtkwaliteit.  

 

Amsterdam heeft als doel om in 2030 55% en in 2050 95% minder CO2-uitstoot te realise-

ren. Daarnaast streeft de stad naar 100% gebruik van duurzame energie in 2050. Deze 

doelen zijn uitgewerkt in een Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal en lokale klimaatak-

koorden. 

Voor nieuwbouw betekent dit dat Amsterdam (bijvoorbeeld bij aanbestedingen van nieuwe 
bouwlocaties) inzet op zeer goed geïsoleerde, energieleverende gebouwen, die ook 
optimaal profiteren van de zon, zodat dit vanzelf al zorgt voor een prettig woonklimaat. 
Om te realiseren dat de benodigde elektrische energie in woningen ook duurzaam 

opgewekt wordt, streeft Amsterdam er naar dat de hoeveelheid zonnepanelen en windtur-

bines in de stad gaan toenemen. Zonnepanelen kunnen heel goed worden toegepast in 

combinatie met een vegetatiedak. We willen in Amsterdam namelijk geen dak onbenut 

laten voor duurzame doelstellingen. 

 

 

 

Dit betekent voor (zelf)bouwers 

 Voor een woning moet een BENG berekening worden gemaakt. In de BENG wordt de 

energieprestatie uitgedrukt met drie indicatoren: de energiebehoefte van het gebouw, 

het primair fossiele energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie. Amsterdam 

zet voor alle nieuwbouwfuncties in op aangescherpte BENG normering in Amsterdam 

op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Zie verder 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/beng-nieuwe-manier-bouwen/   

 

Opmerking: De ervaring leert dat het van belang is om in de realisatiefase van de wo-

ning de aannemer goed te controleren op de daadwerkelijke realisatie van de opgeno-

men maatregelen in de BENG berekening. 

 

LET OP: de eerder gehanteerde Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) wordt niet meer 

gebruikt. Zie  https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/beng-nieuwe-manier-

bouwen/ 

  

 Aardgasvrij  

Sinds juli 2018 is landelijk de aansluitplicht op aardgas (Gaswet) vervallen en inmiddels 

is de Wet VET in werking getreden. In deze wet is onder meer opgenomen dat nieuw-

bouw van woningen aardgasvrij moet zijn. De ambitie is om nieuwbouw geschikt te 

maken voor verwarming met laagtemperatuur warmte.  

 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/beng-nieuwe-manier-bouwen/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/beng-nieuwe-manier-bouwen/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/beng-nieuwe-manier-bouwen/
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Meer informatie hierover vindt u op https://www.amsterdam.nl/energie  en in de brochure 

‘Duurzaam bouwen in Amsterdam op kavel en gebouw’ juli 2018 te vinden op 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/publicaties-

duurzaam/handout-duurzaam/  

 

 

6.6.2 Rainproof in Amsterdam 

 

 
Het klimaat verandert. De opwarming zet door, winters worden natter, zomers worden 
droger en extreme regenbuien komen vaker voor. In het extremer wordende klimaat en de 
verdere verdichtende stad is ook in Amsterdam een extra inspanning nodig o.a. om de stad 
leefbaar te houden (tegengaan van wateroverlast, hittestress en droogte). Voor nieuwbouw 
en transformatie is het daarom belangrijk dat geanticipeerd wordt op het veranderende 
klimaat. Dit betekent dat maatregelen getroffen moeten worden om voldoende water op te 
vangen in en om gebouwen, ook bij heftiger wordende buien. Daarnaast dient men ook 
rekening te houden met perioden van lange droogte en hitte. 
Belangrijk hierbij is dat een klimaatbestendige/regenbestendige stad een inspanning vraagt 

op zowel particulier terrein als in openbaar gebied.  

 

Dit betekent:  

 Randvoorwaarde: ontwikkel regenbestendig (Conform Gemeentelijk Rioleringsplan 

Amsterdam 2016 – 2021) 
De capaciteit voor hemelwaterberging op de te ontwikkelen kavel (bouwvlak + tuin) is 

minimaal 60 mm/uur, door bijvoorbeeld hergebruik van hemelwater of verwerking op de 

eigen kavel. Hemelwater wordt in minimaal 24 uur afgevoerd met een constant debiet (ca. 

2,5 mm/uur) en geldt voor de gehele kavel. Vertraagd afvoeren van hemelwater wordt bij 

voorkeur gedaan door het in de bodem te infiltreren of via het (eventueel nabijgelegen) 

oppervlaktewater. Als dit niet mogelijk is, mag hemelwater vertraagd worden afgegeven 

aan de openbare ruimt met een maximaal debiet van 2,5mm per m2 per uur.  Het is 

verboden te lozen op de riolering.  

 

Principes regenwaterbestendig ontwikkelen: 

1. Vasthouden: hemelwater wordt zoveel mogelijk verwerkt daar waar het valt, gebruik 

van hemelwater heeft de voorkeur. 

2. Bergen: infiltratie naar de bodem heeft de voorkeur, anders tijdelijk lokaal vasthouden 

en daarna vertraagd afvoeren. 
3. Afvoeren: afvoer van hemelwater zoveel mogelijk vertragen, daarna bij voorkeur 

bovengrondse afvoeren aan de openbare ruimte met een maximaal debiet van 
2,5l/m2/uur. Op Centrumeiland wordt hiervoor een infiltratiekolk gebruikt die u aan de 
voorkant van uw woning kunt plaatsen. 

Op het platform Amsterdam Rainproof (www.rainproof.nl ) staan diverse voorbeelden en 
tips. Raadpleeg ook de brochure: Rainproof en natuurinclusief bouwen op Centrumeiland. 
Meer informatie over klimaatadaptief bouwen: www.ruimtelijkeadaptatie.nl. Zie voor meer 
informatie ook hoofdstuk 7.  
 

https://www.amsterdam.nl/energie
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/publicaties-duurzaam/handout-duurzaam/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/publicaties-duurzaam/handout-duurzaam/
https://assets.amsterdam.nl/.../definitief_externe_handout_duurzaam_bouwen_in_amsterdam.nl
https://assets.amsterdam.nl/.../definitief_externe_handout_duurzaam_bouwen_in_amsterdam.nl
http://www.rainproof.nl/
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
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6.6.3 Circulair bouwen 

 
In januari 2017 ondertekenden 180 partijen, waaronder de gemeente Amsterdam, het 

Nationaal Grondstoffenakkoord. In dit Grondstoffenakkoord staan afspraken tussen de 

overheid en het bedrijfsleven om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien 

op herbruikbare grondstoffen. In 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstof-

fen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel). Ook Amsterdam wil meer grondstoffen en 

materialen in de kringloop houden. 

 

Het is afhankelijk van de specifieke kenmerken en omvang van een ontwikkeling (kavel, 

gebouw, functie, gebruikers) hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan een circulaire 

ontwikkeling. Meer informatie staat in de Roadmap circulaire gronduitgifte 

 

Dit betekent:  

 Randvoorwaarde: FSC-gecertificeerd hout (FSC convenant, 2012). Gebruik van hout dat 
afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 7.  
 

 Randvoorwaarde: geen uitlogende materialen 
Gebruik geen uitlogende materialen als koper en zink gebruiken aan de buitenzijde van 
het gebouw. Zie voor meer informatie hoofdstuk 7.  
 

 Materiaalgebruik bij nieuwbouw  

Amsterdam heeft de ambitie om in het materiaalgebruik bij nieuwbouw een zo laag 

mogelijke milieubelasting te realiseren. Maatregelen zijn onder meer het toepassen van 

biobased materialen (bijv. hout, isolatie met grassen e.d.) en van hergebruikte of gere-

cyclede materialen (ook wel secundaire materialen genoemd), bijvoorbeeld beton, 

bakstenen, elektrische installaties e.d. 

 

Meer informatie:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen-en-

verbouwen/duurzaam-bouwen/milieuprestaties-van-gebouwen-meten    

 

 Flexibel en demontabel 

Een flexibele indeling van het gebouw waardoor functiewijzigingen zonder ingrijpende 

verbouwingen mogelijk zijn. 

Een demontabel gebouw met componenten en materialen die herbruikbaar zijn (voor 

bijvoorbeeld vervanging), door ze losmaakbaar te maken en goed toegankelijk te ma-

ken om ze later te demonteren.  

 

 Materialenpaspoort 

Het Materialenpaspoort zorgt dat bouwmaterialen tijdens de levensduur van een ge-

bouw geregistreerd worden op basis onder meer financiële waarde, levensduur en 

kwaliteit. Doel is om inzicht te krijgen in alle grondstoffen in een gebouw, zodat deze 

recyclebaar of herbruikbaar zijn en daarmee opnieuw als grondstof gebruikt kunnen 

worden. Een ander woord voor het materialenpaspoort is grondstoffenpaspoort. 

Meer info: https://www.madaster.com/nl/over-ons/waarom-materialenpaspoort 

 

https://www.madaster.com/nl/over-ons/waarom-materialenpaspoort
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 Hergebruik componenten / materialen uit sloop van eigen kavel of nabijgelegen locatie 

Bij sloop/demontage van (een deel van) het gebouw worden componenten en materia-

len zoveel mogelijk in een nieuw gebouw toegepast (bij voorkeur in nieuwbouw op 

dezelfde of een nabijgelegen locatie). Inventariseer wat er vrijkomt en in welke nieuw-

bouw of renovatie de componenten of materialen kunnen worden hergebruikt. 
 

6.6.4 Subsidie Duurzame Zelfbouw in Amsterdam niet meer beschikbaar 

 
 

De termijn waarbinnen u de tijdelijke Subsidie Duurzame Zelfbouw kon aanvragen is 

verstreken. Subsidie Duurzame Zelfbouw kon worden aangevraagd t0t en met 31 december 

2021.  

6.7 Vergunningen 

 

OPMERKING VOORAF: De vergunningverlener die onderstaande vergunningsaanvragen 

behandelt, houdt alleen rekening met wettelijke termijnen en houdt geen rekening met de 

gestelde deadlines in uw erfpachtovereenkomst. U bent zelf verantwoordelijk voor het 

behalen van die deadlines. U dient de benodigde vergunningen tijdig aan te vragen en 

rekening te houden met de gestelde wettelijke termijnen en mogelijke verlengingen. 

6.7.1 Omgevingsvergunning 

 

Voor het bouwen van uw zelfbouwkavel heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze kan 

ingediend worden bij https://www.omgevingsloket.nl/   of bij Stadsdeel Oost. Omdat er 

technische stukken met de aanvraag meegestuurd moeten worden, wordt vaak een 

architect of bouwkundig bureau ingeschakeld om deze aanvraag te doen.  

 

Stadsdeel Oost toetst uw aanvraag aan de regels in het bestemmingsplan. Hierin staat 

bijvoorbeeld hoe hoog u ergens mag bouwen en hoe u het pand mag gebruiken (bijvoor-

beeld als woning, tuin of winkel). Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zelf kijken of uw 

aanvraag aan de regels van het bestemmingsplan voldoet. Past uw aanvraag niet in het 

bestemmingsplan? Dan wordt er gekeken of u mag afwijken van het bestemmingsplan. 

Het stadsdeel kijkt ook of uw plan past binnen de kaders van welstand en de technische 

eisen van het Bouwbesluit. 

In sommige gevallen is de Wet Bibob op uw aanvraag van toepassing. De Wet Bibob zorgt 

dat de gemeente bij de aanvraag van bepaalde vergunningen kan beoordelen of er sprake is 

van criminele banden. 

 

Op www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning vindt u een volledig overzicht van de 

vergunningen die zijn opgegaan in de omgevingsvergunning en aanwijzingen hoe u de 

vergunningen die voor u van toepassing zijn aan kunt vragen. Meer informatie over hoe een 

aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend. Bij de aanvraag van de omge-

vingsvergunning kunt u de locatie aanduiden met Centrumeiland en uw kavelnummer.  

 

https://www.omgevingsloket.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7b0AA30BFC-03FE-4AE8-87D7-3E6A16B17F89%7d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2017-01-01
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7b43DA1D6E-C586-4130-A1F7-1DC1130556C7%7d
http://www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning
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Op de situatietekening dienen de (hoek-)coördinaten van het perceel alsmede de afstanden 

van de bebouwing ten opzichte van de perceelsgrenzen te worden aangegeven. Op de 

(detail-)tekeningen dienen NAP-peilen, peil begane grond alsmede de diepte van de 

onderzijde van de constructie vermeld te worden (zie ook paragraaf 5.6).  

 

Tevens dient u berekeningen van onder andere geluidbelasting op de gevels, geluidwering 

gevels, ventilatie, EPC en daglicht bij te voegen. Gegevens van ten minste de hoofdlijn van 

de constructie – beschrijving en constructietekeningen – dient u eveneens bij te voegen. 

  

De leges die de gemeente voor vergunningen heft worden jaarlijks vastgesteld. Via de 

website www.regelgeving.amsterdam.nl en via 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR651673/1  kunt u de legesverordening en de 

legestabel downloaden.  

 

De kavels krijgen een straatnaam en een huisnummer toegewezen bij verlening van de 

omgevingsvergunning. Deze heeft u nodig bij het aanvragen van de nuts-huisaansluitingen. 

6.7.2 Toetsing aanvraag Omgevingsvergunning 

 

Conceptaanvraag 

Voordat u uw aanvraag indient kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot vooroverleg 

in de vorm van een conceptaanvraag. Dit betreft een haalbaarheidsonderzoek. De 

conceptaanvraag kunt u “open stellen voor bevoegd gezag” via het omgevingsloket. U 

ontvangt vervolgens schriftelijk bericht hierop.  

 

De uitkomst van de conceptaanvraag heeft geen formele status, maar verkleint het risico 

dat u een aanvraag doet die wordt afgewezen. De toets tot in detail vindt plaats tijdens de 

officiële bouwaanvraag. 

Tijdens de behandeling van uw conceptaanvraag wordt uw aanvraag getoetst aan het 

vigerende bestemmingsplan en toetst de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscom-

missie) de aanvraag aan redelijke eisen van welstand (welstandscriteria). Aan de concept-

aanvraag zijn wel leges verbonden.  

 

Omgevingsvergunning 

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan: 

 Bestemmingsplan IJburg 2e fase, te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl;  

 Welstandscriteria: uw ontwerp wordt tijdens de omgevingsvergunningsprocedure aan 

de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voorgelegd. Om al in het stadium van het voorlopig 

ontwerp te toetsen hoe uw ontwerp zich tot de criteria verhoudt, kunt u een afspraak 

maken via stadsdeel Oost of via http://www.welstand.amsterdam.nl. 

http://www.regelgeving.amsterdam.nl/
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR651673/1
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.welstand.amsterdam.nl/
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 Bouwbesluit 2012 (versie 1-1-2017) en Bouwverordening Amsterdam 2013 (geconsoli-

deerde versie, geldig vanaf 1-1-2017): alle bouwaanvragen in Nederland worden ge-

toetst aan het Bouwbesluit, dit zijn de minimale voorschriften waar alle bouwwerken 

aan moeten voldoen uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, ener-

giezuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit biedt voldoende vrijheid voor het indelen van 

een woning. Die indeling moet wel brandveilig zijn en voldoen aan minimale maten van 

de verblijfsruimten. Eveneens eist het Bouwbesluit een toiletruimte, een badruimte, 

een opstelplaats voor een aanrecht en een kooktoestel en aansluiting op de nutsvoor-

zieningen, zoals water, energievoorzieningen en riolering. Meer informatie kunt u vin-

den op de website www.rijksoverheid.nl . Het Bouwbesluit 2012 versie 1-1-2017 is te 

raadplegen op http://wetten.overheid.nl/BWBR0031022/2017-01-01 en op 

https://www.onlinebouwbesluit.nl/  

 In de Bouwverordening Amsterdam 2013 (geconsolideerde versie, geldig vanaf 1-1-

2017) staan een beperkt aantal bepalingen aanvullend op het Bouwbesluit waaraan de 

omgevingsvergunning wordt getoetst. Deze Bouwverordening is te raadplegen op 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/amsterdam/46186

9/461869_1.html 

 

Procedure en termijnen 

Na ontvangst van uw vergunningsaanvraag stuurt Stadsdeel Oost u een ontvangstbevesti-

ging. Uw aanvraag wordt in eerste instantie gecontroleerd op volledigheid. Bij het 

ontbreken van gegevens neemt Stadsdeel Oost contact met u op. U krijgt dan de gelegen-

heid om binnen een nader door Stadsdeel Oost aan te geven termijn alsnog de ontbrekende 

gegevens aan te leveren. Vervolgens wordt uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld.  

 

Binnen 8 weken na indiening laat Stadsdeel Oost u weten of de omgevingsvergunning 

wordt verleend. Dat is de reguliere procedure indien het ingediende plan past in het 

bestemmingsplan. Deze termijn kan worden verlengd met 6 weken. De termijn voor het 

aanleveren van eventuele ontbrekende gegevens, in het algemeen maximaal 4 weken, 

wordt hierbij opgeteld. Het Stadsdeel publiceert haar beslissing. Belanghebbenden, 

bijvoorbeeld omwonenden, hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te 

dienen. Daarna is uw vergunning definitief en onherroepelijk. 

 

BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) 

Als uw plan of project in een risicogebied plaatsvindt of de bouwsom hoger is dan  

€ 250.000,-, toetst het stadsdeel uw integriteit via de Bibob-procedure. De hoogte van deze 

bouwsom kan wijzigen, het is raadzaam dit vooraf bij Stadsdeel Oost na te vragen. 

 

Opmerking: indien het ingediende plan in strijd is met het bestemmingsplan kan een 

uitgebreidere procedure volgen die ongeveer 26 weken in beslag kan nemen! LET OP: Zie 

de opmerking over de deadlines aan het begin van paragraaf 6.7.) 

6.7.3 Overleg met beheerder/uitvoeringcoördinator 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031022/2017-01-01
https://www.onlinebouwbesluit.nl/
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/amsterdam/461869/461869_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/amsterdam/461869/461869_1.html
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7b43DA1D6E-C586-4130-A1F7-1DC1130556C7%7d
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Alvorens met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te mogen starten, dient u 

voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden te overleggen met de beheer-

der/uitvoeringscoördinator. Zie ook paragraaf 9.3. De contactgegevens van de beheer-

der/uitvoeringscoördinator vindt u in hoofdstuk 10.  

 

Daarmee wordt beoogd de werkzaamheden tijdens de uitvoering te coördineren in verband 

met bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte en de daarmee 

samenhangende communicatie naar de bouwers en bewoners.  

 

Voor opbrekingen buiten uw werkterrein dient u eveneens vooraf toestemming te vragen. 

In hoofdstuk 9 wordt hier nader op ingegaan.  

 

Verder moet u rekening houden met eventueel geluidhinder wat veroorzaakt kan worden 

door de bouwwerkzaamheden. Als bepaalde werkzaamheden buiten de reguliere tijden, 

07:00 – 19:00 uur, uitgevoerd moeten worden in de avond, nacht of op zon- en of feestda-

gen, dan moet u eerst in het bezit zijn van een ontheffing op grond van artikel 8.3 Bouwbe-

sluit. Let op dat u deze ontheffing op tijd aanvraagt, want zonder ontheffing kunnen de 

werkzaamheden niet uitgevoerd worden buiten de reguliere tijden. Bij de ontheffing moet u 

in ieder geval een akoestisch rapport en een situatietekening leveren. Vragen t.a.v. dit 

aspect kunnen gericht worden aan de vergunning/ontheffing behandelaar. Voor verdere 

vragen hierover kunt u contact opnemen met de uitvoeringscoördinator, die betrokken is bij 

de uitvoering van uw project.  

6.7.4 Werken in openbare ruimte (WIOR) 

 

Uw aannemer heeft een WIOR vergunning nodig omdat hij gebruik zal maken van de 

openbare ruimte. Hij zal bijvoorbeeld een bouwkeet willen plaatsen maar ook een heima-

chine moeten aanvoeren en daarbij mogelijk de doorgang van de openbare weg hinderen. 

Het stadsdeel moet hierover geïnformeerd zijn en de werkzaamheden en planning kunnen 

afstemmen met projecten in de omgeving. Zie ook paragraaf 9.4.  

 

WIOR staat voor Werken in de openbare ruimte. Formeel geldt de WIOR bij werkzaamhe-

den aan boven- of ondergrondse infrastructuur in de openbare ruimte. De werkzaamheden 

van de bouwaannemer vindt voornamelijk plaats op en/of naast de kavel en heeft in veel 

gevallen geen werkzaamheden aan boven/ondergrondse infrastructuur in de openbare 

ruimte.  

 

Een belangrijk onderdeel van de WIOR is het “Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en 

communicatie-plan” (BLVC-plan). Hierbij geeft de aannemer duidelijk aan wat hij wanneer 

gaat doen, welk beslag dit legt op de openbare ruimte, welke hinder voor de omgeving hij 

hiermee veroorzaakt en welke maatregelen hij zal nemen om deze hinder tot een minimum 

te beperken. Het BLVC-plan houdt dus voornamelijk rekening met de omgeving rond de 

bouwplaats. Omdat de werkzaamheden, zoals heiwerkzaamheden, laden/lossen en 

hijswerkzaamheden hinder vormen in de openbare, is het BLVC-plan verplicht.  
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In het startgesprek dat u en of uw aannemer voorafgaand aan de bouw met de uitvoerings-
coördinator voert, worden de door u te treffen BLVC-maatregelen besproken. Door de 
gemeente Amsterdam is er een sjabloon opgesteld voor Centrumeiland van het plan met 
alle eisen betreffende de (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie). Deze 
sjabloon wordt met de uitnodiging voor de PSU (Project Start-Up gesprek, zie hoofdstuk 9) 
meegestuurd naar de erfpachter. Na het opstellen van het plan dient het ter controle te 
worden aangeboden aan de BLVC-Adviseur. Wanneer het plan is beoordeeld en er verder 
geen opmerkingen zijn, zal deze worden doorgestuurd naar Stadsdeel Oost voor een 
definitieve goedkeuring. 
 

BLVC: Bereikbaarheid 

Hoe is en blijft de locatie bereikbaar en hoe blijven ook naburige locaties van andere 

bouwers en/of bewoners bereikbaar. Welke route wordt gevolgd voor het aanleveren van 

materieel en materiaal en kunnen nood- en hulpdiensten altijd ter plaatse komen. 

 

BLVC: Leefbaarheid 

Tijdens de bouwwerkzaamheden moet het leefbaar blijven. Er wonen en leven tenslotte 

mensen in de nabije omgeving. Als er sprake is van aanzienlijke geluidsoverlast, luchtvervui-

ling door bouwverkeer, vuil, stof, trillingen of andere bouwhinder, of een opeenstapeling 

hiervan, komt de leefbaarheid in het gedrang. De aannemer moet waar nodig maatregelen 

treffen om overlast zo veel als mogelijk te beperken. De aannemer is ook verantwoordelijk 

voor het schoonhouden van het terrein en het niet rond laten slingeren van rommel in de 

omgeving. Tot slot moet hij toezien op het gedrag van zijn onderaannemers. 

 

BLVC: Veiligheid  

Vanzelfsprekend moet er op en rond het bouwterrein veilig gewerkt worden. Het gaat 

hierbij niet alleen om de veiligheid van u en uw eigen aannemer, maar ook om die van 

omwonenden, voorbijgangers en aannemers die op aangrenzend terrein aan het werk zijn, . 

Uw aannemer zal bij bepaalde bouwactiviteiten tijdelijk extra veiligheidsmaatregelen 

moeten treffen, bijvoorbeeld tijdens het lossen van zwaar materiaal of materieel en tijdens 

hijswerken.    

 

BLVC: Communicatie 

Door de aard van het project zullen er verschillende aannemers tegelijkertijd aan het werk 

zijn die elkaar gemakkelijk in de weg kunnen lopen. Onderlinge afstemming over wie wat 

wanneer gaat doen is daarom heel belangrijk. U kunt hierover contact opnemen met de 

omgevingsmanager van het project.  

Daarnaast is er de communicatie met de omwonenden over de bouwwerkzaamheden en de 

planning. Hierbij speelt u als opdrachtgever een belangrijke rol; het zijn immers uw nieuwe 

buren. Wacht niet te lang met de kennismaking en het informeren over uw plannen. Een 

goed begin is het halve werk. Geef ook duidelijk aan hoe u bereikbaar bent bij vragen of 

klachten. Zorg er ook voor dat de aannemer aanspreekbaar is. 

 

6.8 Burenrecht, mandeligheid en erfdienstbaarheden 
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6.8.1 Burgerlijk Wetboek  

 
In de omgang met uw buren dient u ondermeer rekening te houden met het burenrecht. Zo 

mag u ondermeer geen onrechtmatige hinder toebrengen aan uw buren of binnen twee 

meter van de erfgrens een raam met uitzicht op het erf van uw buren maken zonder dat u 

hiervoor van de erfpachter van het erf van uw buren toestemming heeft. Binnen het bestek 

van dit handboek is het ondoenlijk u een volledig overzicht te geven van alle relevante 

zaken. 

  
In het Burgerlijk Wetboek zijn veel zaken geregeld waar u zich aan dient te houden. Wij 
adviseren u zich goed te laten informeren, bijvoorbeeld indien u van plan bent raamopenin-
gen in zijgevels te maken of gemeenschappelijke erfafscheidingen op te richten.  

  
In het Burgerlijk Wetboek vindt u onder meer informatie over:  

 burenrecht;   boek 5, titel 4, artikel 5:37 en verder 

 mandeligheid;  boek 5, titel 5, artikel 5:60 en verder 

 erfdienstbaarheden; boek 5, titel 6, artikel 5:70 en verder 
  

6.8.2 Afstemming met uw buren  

 

Bij afgifte van de omgevingsvergunning wordt niet getoetst aan de regels van het Burgerlijk 

Wetboek. Nadat de omgevingsvergunning is afgegeven kunt u dus nog geconfronteerd 

worden met privaatrechtelijke procedures. Om dat te voorkomen wordt aanbevolen inzicht 

te geven in uw ontwerp aan uw buren. Indien er afspraken tussen buren overeengekomen 

worden ten aanzien van bijvoorbeeld lichtopeningen, zicht op naburig erf of de plaats van 

gevelventilatieopeningen, dan worden deze onderdelen overigens wel getoetst aan de 

eisen van het Bouwbesluit.  

 

De bouwvolumes van naburige erven kunnen nogal verschillen in hoogte en diepte. Dit kan 

betekenen dat de muur van een belendend perceel hoger boven de ander uitsteekt. Of dat 

de achterzijde van de een verder doorsteekt dan de achterzijde van de ander. Hoe u de 

bouwkundige aansluitingen technisch wilt uitvoeren, kunt u het beste in overleg met uw 

buren bepalen. Deze aansluitingen kunnen leiden tot hogere kosten.  

 
Daarnaast is het verstandig om over o.a. deze aansluitingen met uw buren afspraken te 
maken, welke bijvoorbeeld kunnen worden bestendigd door middel van het vestigen van 
erfdienstbaarheden.  
 
Opmerking: zie ook het gestelde over de minimale ruimte van 60mm tussen twee woningen 
in de rij in paragraaf 3.7, 3.8, 6.8 en 5.7.  

 

6.8.3 Afwerking bouwmuren/(tijdelijke) zijgevels 

 
Door het gelijktijdig uitgeven van de kavels in deze strook en de gelijke afspraken met alle 
nieuwe zelfbouwers over de termijnen wordt er door de projectorganisatie op aangestuurd 
dat alle zelfbouwers rond hetzelfde moment starten met de bouw. De ervaring leert dat dit 
niet altijd lukt.  
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Zelfbouwers die sneller tot bouwen komen dan hun directe buren, bijvoorbeeld doordat 

ze hun vergunningen en hun contract met de aannemer sneller rond hebben óf omdat er 

voor hun buurkavel toch nog geen zelfbouwer bekend is, kunnen geconfronteerd worden 

met extra kosten voor een tijdelijke afwerking van de zijmuren van hun woning. 

 

Deze bouwmuren, die op termijn door de buurpanden worden afgedekt, functioneren dan 

tijdelijk als zijgevel en moeten daarvoor naar behoren te worden geïsoleerd of beschermd 

tegen regen en wind. 

  

Het voordeel voor deze vroege bouwers is dat zij hun kavel over de volle breedte kunnen 

benutten met een maximale inpandige breedte. De later bouwende buren zullen, indien zij 

hoger of dieper bouwen dan hun buren, die delen van de bouwmuren eventu-

eel terugliggend moeten bouwen om deze bouwmuurdelen binnen de eigen kavelgrens 

als zijgevel uit te voeren.  

 

Ook in de definitieve situatie kan het aan de orde zijn dat (delen van) bouwmuren als 

zijgevels uitgevoerd moeten worden. Indien de één dieper of hoger bouwt dan de ander is 

het van belang dat buren in goed overleg afstemmen hoe deze zijafwerkingen uitgevoerd 

worden. Zie de vorige paragraaf over burenrecht. 

  

De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die gemoeid zijn met tijdelijke 

afwerking van bouwmuren/tijdelijke zijgevels, noch met de kosten die gemoeid zijn om de 

bouwmuren bovendaks etc. uit te voeren als zijgevelconstructie. Zie hiervoor ook het 

gestelde in paragraaf 3.7 en 3.8.  
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7. Duurzame Zelfbouw 

In paragraaf 6.6 staat het beleid op het gebied van duurzaamheid van het huidige Amster-

damse stadsbestuur beschreven en worden de ambities en de aanvullende eisen op dit 

gebied genoemd. Onderstaand worden toelichtingen gegeven, aanbevelingen gedaan. 

Algemene informatie over Duurzaam Amsterdam, vindt u op 

https://www.amsterdam.nl/energie.  
 

Zie ook de tip bij paragraaf 3.4, 3.5 en 3.6 over de keuze van een architect, andere adviseurs 

en een aannemer. 

 

Zelfbouwers worden ook uitgedaagd om - naast energie en de toepassing van FSC-

gecertificeerd hout - ook een stap te maken op gebied van groen en circulair bouwen, mits 

dit niet ten koste gaat van de energieprestatie.  

 

7.1 Duurzaam materiaalgebruik 

 

 

Zelfbouwers worden ook uitgedaagd om - naast energie en de toepassing van FSC-

gecertificeerd hout - ook een stap te maken op gebied van groen en circulair bouwen, mits 

dit niet ten koste gaat van de energieprestatie.  

 

 

7.1.1 Duurzaam hout met FSC-keurmerk 

 

Duurzaam hout met FSC-keurmerk Hout is een van de meest circulaire bouwmaterialen. 

Niet-duurzame (of zelfs illegale) houtwinning leidt echter tot ontbossing, verminderde 

biodiversiteit, erosie en soms ook tot woestijnvorming en het uitsterven van diersoorten. 

Vaak zijn de werkomstandigheden van werknemers in de niet-duurzame houtwinning 

ondermaats. In het klimaatverdrag van Parijs van 2015 is als een van de concretere 

maatregelen opgenomen dat de deelnemende landen actie moeten ondernemen om 

opslagvoorraden van koolstof, zoals bossen te bewaren en te vergroten. Met het kopen van 

hout uit duurzaam beheerde (tropische) bossen leveren we als westerse landen op een 

relatief eenvoudige manier een bijdrage aan het voorkomen van klimaatverandering.  

 

Wereldwijd bestaan er verschillende boscertificeringssystemen, die claimen zekerheid te 

bieden over verantwoord bosbeheer. Onafhankelijk onderzoek van maatschappelijke 

organisaties en wetenschappers toont echter aan dat alleen het keurmerk van de Forest 

Stewardship Council (FSC) voldoende objectieve en meetbare minimumeisen hanteert. De 

gemeente Amsterdam beschouwt daarom ook alleen het certificaat van het FSC als 

betrouwbaar.  

 

https://www.amsterdam.nl/energie
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Of hout met het FSC-keurmerk wordt toegepast in een bouwproject is door uw aannemer 

eenvoudig aan te tonen. Het alleen voorschrijven van deze eis door uw architect in het 

bestek blijkt vaak niet voldoende. Om zeker te zijn dat de herkomst van uw hout echt 

voldoet aan de voorwaarden van FSC, moet uw (hoofd)aannemer het juiste Chain of 

Custody-nummer (CoC-nummer) van zijn bedrijf kunnen overleggen. 

 

Nadere informatie over beschikbare houtsoorten met FSC-keurmerk, leveranciers en 

timmerfabrieken die dit kunnen toepassen, kunt u verkrijgen bij www.fsc.nl. Informatie over 

de principes voor duurzaam bosbeheer die FSC hanteert, vindt u op http://www.fsc.nl/de-

fsc-principes  

 

7.1.2 Schoon oppervlakte water 

 

De gemeente wil uitlogende metalen die het milieu belasten vermijden. In Amsterdam 

wordt hemelwater direct geloosd op het binnenwater. Om dit water schoon te houden 

moet voorkomen worden dat het hemelwater wordt verontreinigd. Koper, lood, zink en teer 

vervuilen dit water als zij daarmee in contact komen en veroorzaken schade aan de 

watersystemen. Daarom wil de gemeente dat deze materialen aan de buitenzijde van de 

woning niet worden toegepast. Dit geldt ook voor (thermisch) verzinkte stalen hekken en 

buitentrappen. Ook ge(pre)patineerd zink mag daar niet worden toegepast. Er zijn echter 

drie uitzonderingen: 

 looddetails (voor aansluitingen) zijn toegestaan; 

 zink of koper mag wel in gecoate toestand worden toegepast; 

 zink of koper dat niet in contact komt met regenwater is toegestaan. 

7.1.3 Opvang van regenwater  

 

Naast het voorkómen van vervuiling kan een belangrijke bijdrage aan het milieu worden 

geleverd door regenwater te gebruiken of dit anders zoveel mogelijk vast te houden op uw 

eigen terrein. Door het gebruik van regenwater wordt kostbaar leidingwater uitgespaard. 

Gebruik en vasthouden leidt bovendien tot minder waterverplaatsing richting zee, 

waardoor minder water hoeft te worden uitgemalen en energie bespaard wordt.  

 

Regenwater is relatief schoon water. Regenwater kan eenvoudig worden opgevangen in 

een regenton om te worden gebruikt als gietwater voor de tuin of om het gedoseerd weg te 

laten sijpelen in de grond. Dat kan ook bij vegetatiedaken met of zonder zonnepane-

len/zonneboiler. 

 

Vegetatiedaken vormen een belangrijke waterbuffer. Het zijn meestal platte daken waarop 

een laag grond is aangebracht die begroeid is met een bepaalde vorm van vegetatie (gras of 

sedum). De dikte van de laag grond bepaalt mede de effectiviteit. De poriën van de grond 

worden door regenwater gevuld. Dit zorgt voor een vertraging van de afvoer van het water. 

Bovendien verdampt een deel van het water (tot 80% op jaarbasis) zodat dit niet tot 

afstroming komt. Het heeft de voorkeur om een vegetatiedak te combineren met zonnepa-

nelen en of een zonneboiler, het zogeheten groen/blauwdak. 

 

http://www.fsc.nl/
http://www.fsc.nl/de-fsc-principes
http://www.fsc.nl/de-fsc-principes
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Infiltratie van regenwater in de bodem is de meest elementaire vorm van het vasthouden 

van regenwater. Het resulteert in een aanvulling van het grondwater en stroomt uiteindelijk 

naar het oppervlaktewater. Verdroging van de bodem wordt hiermee tegengegaan. Bij het 

infiltreren van regenwater in de grond kan het gebeuren dat de grondwaterstand tijdelijk 

stijgt. Met een overstortvoorziening kan dit voorkomen worden.  

 

Door het grotendeels beplanten van de tuin en het toepassen van zo min mogelijk dichte 

bestrating wordt niet al het regenwater afgevoerd, maar infiltreert een deel van het 

regenwater in de bodem. Grind of houtsnippers zijn voorbeelden van materialen voor 

(tuin)paden die zeer goed doorlatend is. Wanneer de tuin geheel of grotendeels verhard 

wordt, is het aanleggen van een grindkoffer sterk aan te raden.  

 

Indien er overstortleidingen worden aangelegd dan moet u deze doorvoeren door de 

funderingen naar de voorgevel en daar aansluiten op het hemelwaterriool van de gemeen-

te. 

 

Meer informatie hierover vindt u op 

https://www.amsterdam.nl/projecten/bellamybuurt/rainproof-samen/ 

https://www.rainproof.nl/hoe-rainproof-ons-riool  

https://www.rainproof.nl/communicatiemiddelen/brochure-bouw-groen-en-blauw 
 
 

 

7.2 Oplaadpunten voor elektrische auto’s 

Rijdt u elektrisch en U parkeert op eigen terrein: 

Dan kunt u uw auto opladen via een eenvoudig oplaadpunt op eigen terrein. Informeer 

hiernaar bij uw autodealer en houdt er rekening mee bij de aanleg van de elektrische 

installatie van uw woning. Uw installateur kan u hierbij helpen. 

 

Als u uw parkeerterrein deelt met anderen, bijvoorbeeld in een VvE, is het verstandig om 

een ‘slim’ oplaadpunt aan te schaffen. Dit slimme oplaadpunt verrekent de elektriciteitskos-

ten. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/opladen  

Rijdt u elektrisch en U parkeert niet op eigen terrein:  

Dien dan bij Nuon/Vattenfall een kosteloos verzoek in voor een openbaar oplaadpunt. 

Binnen drie tot vijf maanden kan er dan een oplaadpunt bij u in de buurt staan. Een verzoek 

indienen kan via https://www.vattenfall.nl 

 

 

7.3 Overige informatie en stimuleringsregelingen 

 

7.3.1 Zonne-energie en Duurzaam Amsterdam 

 

https://www.amsterdam.nl/projecten/bellamybuurt/rainproof-samen/
https://www.rainproof.nl/hoe-rainproof-ons-riool
https://www.rainproof.nl/communicatiemiddelen/brochure-bouw-groen-en-blauw
https://www.rainproof.nl/communicatiemiddelen/brochure-bouw-groen-en-blauw
http://www.amsterdam.nl/opladen
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Heeft u een dak dat geschikt is voor zonnepanelen? Dan loopt u geld mis als u die kans niet 

benut! De aanschaf van zonnepanelen is meestal in 6 tot 10 jaar terugverdiend en uw 

rendement is hoger dan wanneer u uw geld op een bankrekening zet. Daarnaast draagt u bij 

aan een gezond en duurzaam milieu.  

 

Opmerking: Veel informatie op genoemde sites kan wijzigen. Ook kunnen sites verplaatst 

of vervallen zijn. De gemeente is daarvoor niet aansprakelijk. 

Op https://www.amsterdam.nl/energie en http://www.amsterdam.nl/zelfbouw vindt u 

informatie over de regels rond zonnesystemen en eventuele financiering en subsidies voor 

zonne-energie. 

 

Tevens vindt u daar informatie over de volgende onderwerpen:  

 Amsterdam Aardgasvrij 

 Amsterdam Circulair 

 Duurzame voorbeelden 
 

En: 

 Energielening 

 Lening Duurzaamheidsfonds 

 Subsidie energieneutrale woningen (zie ook hierboven bij Amsterdamse milieusubsidie 

voor zelfbouw) 

 Zon voor woningeigenaren 

 Subsidie voor duurzame initiatieven 

 
Opmerking: indien u overweegt zonnepanelen toe te passen, dan is het raadzaam dit ook af 

te stemmen tijdig met de nutsbedrijven. Het kan zijn dat de nutsbedrijven in dat geval 

aanvullende of afwijkende eisen stellen aan uw installaties. 

 

Opmerking: Veel informatie op genoemde sites kan wijzigen. Ook kunnen sites verplaatst 

of vervallen zijn. De gemeente is daarvoor niet aansprakelijk. 

7.3.2 Landelijke regeling: Groene hypotheek met groenverklaring 

 

De landelijke groenregeling geldt ook voor nieuwbouwwoningen van particuliere opdracht-

gevers, zolang wordt voldaan aan de eisen van de betreffende categorie. Voor Woning-

bouw, nieuwbouw, is dat categorie h1. 

  

Een groene hypotheek houdt in dat u geld kunt lenen voor een periode van tien jaar tegen 
een rente die ongeveer een procent onder de marktrente ligt. U kunt een groene hypotheek 
krijgen als er een groenverklaring is afgegeven voor de bouw of duurzame renovatie van uw 
woning. 
 
Voor meer informatie zie:  
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/duurzaam-bouwen-categorie-h en 
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-groenprojecten/faq  

 

 

 

https://www.amsterdam.nl/energie
http://www.amsterdam.nl/zelfbouw
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/duurzaam-bouwen-categorie-h
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-groenprojecten/faq
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8. Nutsvoorzieningen 

 

Op Centrumeiland  wordt geen gasnet aangelegd. U kunt u aansluiten op de warmte-

koudeopslag (WKO). Hier kunt u zich voor aanmelden op 

http://www.mijneteck.nl/centrumeiland/. Zie ook paragraaf 8.2 met betrekking tot uw 

meterkast. 

Op Centrumeiland wordt bovendien alleen glasvezel aangelegd ten behoeve van 

kabeldiensten. Er wordt geen netwerk van koper aangelegd. Informatie over 

nutsvoorzieningen vindt u onder meer in de kavelregels, het bouwplaatsprotocol en de 

terreinspecificatie. 

Voorafgaand aan de bouwactiviteiten worden kabels en leidingen (waaronder  warmte-

koudeopslag, elektra, drinkwater en riolering) onder of bij de bouwwegen aangelegd. Deze 

kabels en leidingen worden deels door de aangelegde bouwweg van de gemeente 

beschermd. Voor kabels en leidingen naast de bouwweg tot de kavel dient u bij transport 

naar uw woning de grootste zorgvuldigheid in acht te nemen. Verzakkingen of andere 

calamiteiten die tijdens de bouw plaatsvinden, moeten direct bij de uitvoeringscoördinator 

worden gemeld. 

De aftakkingen van de kabels en leidingen die in uw bouw- en werkterrein zijn opgenomen, 

dienen door u of uw aannemer/nevenaannemers beschermd worden tegen beschadiging of 

breuk. Ook mogen de kabels en leidingen niet worden verplaatst. In het bouwplaatsprotocol 

(zie paragraaf 9.2) wordt precies aangegeven welke verantwoordelijkheden u daar in heeft. 

Indien tijdelijk bouwmaterialen op leidingtracés worden geplaatst, moeten deze op eerste 

aanzegging direct worden verwijderd. De nutsbedrijven moeten er te allen tijde bij kunnen 

in geval van calamiteiten en ten behoeve van het maken van de aansluitingen.  

 

8.1 Geveldoorvoer van huisaansluitingen  

 

De huisaansluitingen in de voorgevel moeten op een door de nutsbedrijven bepaalde 
hoogte door de fundering worden ingevoerd door middel van mantelbuizen in de voorgevel. 
De hoogte wordt u opgegeven door de nutsbedrijven. 
 
U moet zelf voor de noodzakelijke doorvoeringen in uw fundering zorgen. Aan deze 
doorvoeringen worden speciale eisen gesteld met betrekking tot veiligheid, vervangbaar-
heid en waterdichtheid. Bij de Nutsbedrijven kunt u hier meer informatie over krijgen. Het is 
mogelijk dat zij de levering tegen kosten verzorgen of dat u, op hun aanwijzingen, doorvoe-
ringen moet laten maken. 
 

De gevel waar de kabels en leidingen uw pand binnen komen, dient steigervrij te zijn op de 

dag dat de woning wordt aangesloten ten behoeve van de Nutsbedrijven. U dient dit tijdstip 

van aansluiting zelf vooraf met de nutsbedrijven af te stemmen. 

 

http://www.mijneteck.nl/centrumeiland/
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8.2 Centraal aanvragen nutsvoorzieningen 

 

U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van uw huisaansluitingen. Het gaat om de 

aansluiting van uw (meterkast in de) woning op de distributieleidingen in de straat. Via de 

website https://www.mijnaansluiting.nl/ kunt u alle benodigde aansluitingen van elektra, 

drinkwater, kabeldiensten en telecommunicatie in een keer aanvragen. Op de website vindt 

u bij “veel gestelde vragen” aanvullende informatie over de voorwaarden voor aansluiting 

met onder andere richtlijnen voor de meterkast. Belangrijk is dat u dit tijdig doet in verband 

met de doorlooptijd van ca. 13 weken.  

 

Warmte-koudeopslag 

Meer informatie over de warmte-koudeopslag kunt u vinden in de bijlage ‘Duurzaamheid’, 

welke u vindt als bijlage bij de kavelregels.  

LET OP: de richtlijnen voor de meterkast volgens de website www.mijnaansluiting.nl zijn 

daarom niet van toepassing op Centrumeiland.  

 

Let op: u vraagt hier de aansluitingen, dus de kabels en leidingen, aan bij de netwerkbe-

heerders en NIET de levering van telecom e.d. Deze moet u apart bij de leverancier van uw 

keuze aanvragen. De aansluitingen die u tijdens de bouwperiode nodig hebt, zoals 

elektriciteit en drinkwater, moet u ook aanvragen. Deze bouwaansluitingen worden later 

omgezet in definitieve aansluitingen. Zie ook paragraaf 8.2. 

Voor het aanvragen van een oplaadpunt voor elektrische auto’s zie paragraaf 7.3.  

 

TIP 

Stel u vooraf op de hoogte van de aansluitvoorschriften van de nutsvoorzieningen om 

problemen achteraf te voorkomen. 

 

 

Overzicht nutsbedrijven 

Elektriciteit   Liander NV 088 5426444, www.liander.nl  

Drinkwater/riolering  Waternet 0900 9394, www.waternet.nl  

Kabeldiensten   Ziggo 0900 1884 www.ziggo.nl  

Glasvezel   Reggefiber 088 0063710 www.eindelijkglasvezel.nl/  

WKO   Eteck www.mijneteck.nl  

 

https://www.mijnaansluiting.nl/
http://www.mijnaansluiting.nl/
http://www.liander.nl/
http://www.waternet.nl/
http://www.ziggo.nl/
http://www.eindelijkglasvezel.nl/
http://www.mijneteck.nl/
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8.3 Riolering en drinkwater (Waternet) 

 
Op Centrumeiland is een afwijkend rioolstelsel aanwezig dan elders in de Amsterdam. Er is 

namelijk enkel een afvalwaterriolering aanwezig. Het hemelwater wat op eigen kavel valt 

wordt opgevangen conform de Rainproofopgave. Het overige hemelwater wordt via de 

openbare inrichting afgevoerd naar de wadi’s waar het kan infiltreren. Zo is Centrumeiland 

voorbereid op hevige regenbuien in de toekomst. 

 

Via de website https://www.waternet.nl/service kunt u gecombineerd de huisaansluiting 

voor riolering en drinkwater aanvragen. 

 

De aansluitvoorwaarden van Waternet worden door Stadsdeel Oost als voorwaarden 

meegegeven in de omgevingsvergunning. 

 

Waternet stelt eisen aan de aansluithoogte van uw riolering. In de meeste gevallen eist 

Waternet dat de binnenzijde van de onderkant buis (b.o.b.) maximaal 0,5m onder het 

definitieve maaiveld ligt op de kavelgrens. Dat betekent in de meeste gevallen dat de 

riolering door de funderingsbalken van uw woning moet worden aangelegd.  

 

Het is belangrijk, dat u of uw architect, constructeur of aannemer tijdig bij Waternet 

informeert op welke aansluithoogte (diepte van de riolering bij de erfgrens aan de straatzij-

de) moet worden aangelegd, zodat hiermee in het ontwerp vroegtijdig rekening kan 

worden gehouden. 

 

Via de link  

https://www.waternet.nl/siteassets/zakelijk/aansluitvoorwaarden-drinkwater-20132.pdf 

vindt u de “Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2013” voor individuele woningen en via de link 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-173968.html vindt u de aansluittarieven 

voor 2017.  

 
 

  

 

https://www.waternet.nl/service
https://www.waternet.nl/siteassets/zakelijk/aansluitvoorwaarden-drinkwater-20132.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-173968.html
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9. Uitvoeringsfase: het bouwen 

 

TIP 

Als de fase van bouwen gaat aanbreken, adviseren wij u het Handboek Zelfbouw Centrum-

eiland nogmaals goed door te lezen en ook ter beschikking te stellen aan uw aannemer. 

Denk daarbij onder meer aan de verplichting van het hebben van een omgevingsvergun-

ning, aan het bespreken van de bouwwerkzaamheden en het inrichten van de bouwplaats 

met de beheerder/uitvoeringscoördinator 3 maanden voorafgaand aan de start bouw, maar 

ook aan de noodzaak van aanvragen bouwstroom en bouwwater en vele andere zaken die 

te maken hebben bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. 

 

9.1 Aandachtspunten bij start van de bouw 

 

Pas nadat de omgevingsvergunning is verleend en de grond juridisch is geleverd, kunt u aan 

de slag. Houdt u echter rekening met het volgende: 

 Let op de voorwaarden en aanwijzingen in uw omgevingsvergunning.  

 Let op eventuele voorwaarden en aanwijzingen in de watervergunning van Waternet 

(zie paragraaf 2.1.3 en 9.12). 

 Zorg voor ingebouwde marges in uw planning (in verband met vertraagde levering van 

bouwmaterialen, vorstverlet, etc.). De aannemer neemt in zijn planning standaard een 

aantal dagen onwerkbaar weer op, vraag uw aannemer hoe dit berekend wordt; 

 Op de bouwplaats moeten aanwezig zijn: 

o een afschrift van de omgevingsvergunning en, indien van toepassing, de water-

vergunning; 

o deelgoedkeuringen van de constructieve gegevens;  

o een volledig Arbo-dossier V&G plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan) 

 Bouwafval moet gescheiden worden aangeboden. 

 Als u eigenhandig de bouw gaat uitvoeren gelden voor u de verantwoordelijkheden die 

ook voor aannemers gelden.  

 
Ook in uw erfpachtovereenkomst staan voorwaarden vermeld die bij de uitvoering van 
werken van belang kunnen zijn, zoals de kavelregels en het bouwplaatsprotocol. Let op: als 
u start met de bouw van uw woning voordat de kavel juridisch geleverd is, dan zal de bouw 
worden stilgelegd.  
 

Opmerking: indien heiwerkzaamheden voor uw woning schade veroorzaken op andere 

percelen of objecten dan kan uw aannemer/heibedrijf en u als opdrachtgever hiervoor 

aansprakelijk worden gesteld door de eigenaren van de desbetreffende woning / desbetref-

fende object. Alvorens te starten met de heiwerkzaamheden kunt u contact opnemen met 

uw (achter)buren en een nulmeting laten uitvoeren. 
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Het kan voorkomen dat uw buren om welke reden dan ook vertraging oplopen. Uw 

bouwmuren functioneren dan tijdelijk als zijgevel en moeten daarvoor naar behoren te 

worden geïsoleerd of beschermd tegen regen en wind. Zie ook het gestelde in paragraaf 

6.8.3. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die gemoeid zijn met 

tijdelijke afwerking van bouwmuren/tijdelijke zijgevels. 

 

9.2 Bouwplaatsprotocol   

 

Bij de uitgifte van meerdere zelfbouwkavels vinden op een beperkt oppervlak tegelijkertijd 

veel bouwactiviteiten plaats. Om de werkzaamheden op de bouwplaats ordelijk en in 

samenspraak te laten verlopen is een protocol opgesteld. Het is noodzakelijk dat alle 

kaveleigenaren het bouwplaatsprotocol ondertekenen. Dit bouwplaatsprotocol bent u 

verplicht op te nemen of te laten opnemen in alle contracten en nevencontracten die 

benodigd zijn voor het volledig tot stand brengen van uw woning en erf. Het bouwplaats-

protocol is een bijlage van de erfpachtovereenkomst en vormt een onderdeel van het door u 

ondertekende contract. 

 

9.3 ‘Project startup’-gesprek: 3 maanden voor start bouw 

 

Bouwactiviteiten brengen groot en zwaar transport met zich mee, waarbij laden en lossen 

tot overlast voor de buren kan leiden. Om de werkzaamheden van alle zelfbouwers in goede 

banen te leiden, moet de beheerder/uitvoeringscoördinator tijdig geïnformeerd worden 

wanneer bouwwerkzaamheden gaan starten. 

 

U of uw aannemer, dient daarom ongeveer 3 maanden voordat u start met de bouwwerk-

zaamheden van uw woning, een ‘Project startup’-gesprek (PSU) aan te vragen met deze 

uitvoeringscoördinator. Dat kunt u doen via de Helpdesk. Afhankelijk van de aard en 

omvang van de bouwwerkzaamheden sluit de omgevingsmanager voor IJburg ook bij de 

PSU aan. De omgevingsmanager is betrokken bij alle bouwwerkzaamheden op IJburg. De 

omgevingsmanager denkt mee en adviseert op het gebied bereikbaarheid, leefbaarheid en 

veiligheid in de voorbereidingsfase en tijdens de uitvoering. De omgevingsmanager zorgt 

hiernaast voor de communicatie met omgevingspartijen (zoals bewoners en lokale 

ondernemers) over uit te voeren werkzaamheden.  

 

In de PSU wordt de bouwplaatstekening van de aannemer besproken. Op deze tekening 

staat aangegeven hoe het bouwterrein wordt ingericht, hoeveel ruimte er nodig is voor de 

bouwketen en het tijdelijk opslaan van uitkomende grond, bouwmateriaal en materieel en 

hoe bouwstroom en bouwwater geregeld zijn. Er wordt ook een eventuele huurovereen-

komst getekend als er meer werkterrein wordt gevraagd dan de beschikbare kavel. Dat 

laatste kan alleen als er ruimte beschikbaar is. 

 

De instanties kunnen voorwaarden stellen aan de uitvoering van de bouwwerkzaamheden 

en het gebruik van de openbare ruimte. Wellicht is een tijdelijke opbreektoestemming 

noodzakelijk. Al deze zaken worden in dit gesprek met de beheerder/uitvoeringscoördinator 

besproken. 
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Voor het tijdelijk plaatsen van een object in de openbare ruimte heeft u een tijdelijke 

objectvergunning nodig. Een tijdelijke objectvergunning is nodig voor bijvoorbeeld een 

puincontainer, een steiger of een hijskraan. 

 

9.4 Werken in de openbare ruimte (WIOR-vergunning) 

 

Voorafgaand aan de eerste bewoning is het gehele terrein afgesloten met behulp van 

hekken en dus niet-openbaar. 

 

Voor alle werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals o.a. opbreekwerkzaamheden of 

stremmingen in het verkeer, dient de zelfbouwer of zijn aannemer een WIOR-vergunning bij 

Stadsdeel Oost aan te vragen. 

Wanneer uw aannemer aan de slag gaat in de openbare ruimte is een vergunning of 

toestemming nodig. De geldende procedures voor de openbare ruimte zijn: 

 WIOR-procedure (BLVC), zie paragraaf 6.7.4.  

 Opbreektoestemmingprocedure/MOOR-melding, zie paragraaf 9.4. 

 

9.5 Bouwtoezicht 

 

Nadat de omgevingsvergunning is verleend en de grond is overgedragen, kan begonnen 

worden met de uitvoering van de omgevingsvergunning (de bouw). Het is verplicht om bij 

Stadsdeel Oost te melden dat u bent gestart met de bouw. Onder vermelding van het 

kenmerk en het adres kunt u de startmelding mailen naar:  

handhavingbmw.SDO@amsterdam.nl.  

 

Om te zorgen dat men zich aan de afspraken in de omgevingsvergunning houdt, wordt er 

toezicht gehouden op de werkzaamheden van de omgevingsvergunning door Team 

Toezicht en Handhaving van Stadsdeel Oost van de Gemeente Amsterdam.  

 

Als blijkt dat wordt gebouwd in afwijking van de omgevingsvergunning kan de bouw 

worden stilgelegd door B&W van de gemeente Amsterdam. Stadsdeel Oost geeft aan 

wanneer de bouw hervat mag worden. 

 

Bij het uitzetten van de bouwgrenzen levert vergunninghouder de tekening met coördina-

ten vanuit de privaatrechtelijke overeenkomst aan bij de inspecteur. De inspecteur zal dan 

de bouwgrenzen uit laten zetten door een gespecialiseerd bedrijf.   

 

De uitgewerkte constructieve gegevens moeten minimaal 3 weken voor aanvang van dat 

onderdeel aangeleverd worden via het omgevingsloket. Bij het ontbreken van de juiste 

constructieve gegevens, kan de bouw worden stilgelegd. Pas na aanleveren en goedkeuring 

van de constructieve stukken door de gemeente, kan de bouw dan worden hervat. 

 

mailto:handhavingbmw.SDO@amsterdam.nl
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Het toezicht op de omgevingsvergunning is geen dagelijkse toezicht. Daarom is het 

belangrijk om de inspecteur tijdens belangrijke momenten minimaal twee dagen van 

tevoren in te lichten. Naar aanleiding van de melding bepaald de inspecteur of een inspectie 

wordt ingepland. Voorbeelden van belangrijke momenten zijn: 

 Start bouw 

 Afgraven bouwput 

 Eerste paal 

 Laatste heipaal (moment om paalposities te keuren) 

 Betonstorten funderingsbalken (wapening keuren) 

 Voltooide staalconstructies 

 Betonstorten vloeren (wapening keuren) 

 Voltooide brandwerende doorvoeren (bij meerdere appartementen) 

 Rainproof-maatregelen  

  

Naast deze inspectiemomenten wordt tijdens reguliere inspecties en eindinspectie letten 

wij op o.a.: 

 Vloer- en trapafscheidingen  

 EPC-eisen 

 Ventilatievoorzieningen 

 Welstandseisen (voorgevel conform omgevingsvergunning) 

 

Bij afwijkingen van de omgevingsvergunning dient altijd z.s.m. contact opgenomen te 

worden met de inspecteur. Er kan dan onderzocht worden of de afwijking binnen de 

omgevingsvergunning valt of dat er een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd dient 

te worden.  

Worden er afwijkingen van de omgevingsvergunning en/of Bouwbesluit 2012 achteraf 

geconstateerd dan zal er een handhavingstraject worden opgestart.  

 

Als de bouw is voltooid, dient er een gereed melding te worden gedaan. Een inspectie zal 

dan plaatsvinden om te zien of conform de omgevingsvergunning en Bouwbesluit 2012 is 

gebouwd.  

Bij ingebruikname moet alles klaar zijn. Dus ook EPC-maatregelen, zoals o.a. zonnepanelen 

moeten werkend zijn.   

 

9.6 Rechtsvormen 

 

De gemeente kan als verschillende rechtsvormen handelen.  Als de gemeente grond 

verkoopt aan een ander dan is de gemeente een private partij. Ze kunnen aangesproken 

worden op hun daden en zijn gelijk gesteld aan de burger of ondernemer.  

Een burger of ondernemer die een huis wil bouwen koopt van de gemeente onder voor-

waarden een stukje grond. Dit is een private overeenkomst en valt onder het Civiel recht.  

 

De landelijke regelgeving maakt dat de overheid toezicht houdt. Deze regels vallen binnen 

het bestuursrecht. Toezicht en handhaving hierop gebeurt middels een Omgevingsvergun-

ning en toezicht door Bouw en Woningtoezicht 
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Civiel recht 

In het civiel recht gaat het om conflicten tussen particulieren onderling, organisaties 

onderling en tussen particulieren en organisaties. Andere termen voor civiel recht zijn 

privaatrecht en burgerlijk recht. De rechtsgebieden familierecht en handelsrecht vallen 

onder het civiel recht.  

 

In het civiel recht gaat het om conflicten tussen:  

 Particulieren 

 Organisaties 

 Particulieren en organisaties 

 

Bestuursrecht 

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Bijvoorbeeld een besluit 

waarbij een bestuursorgaan een uitkering toekent, exploitatievergunning intrekt of 

handhavend optreedt. Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, 

bezwaar heeft gemaakt en dit is afgewezen, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.  

 

Een bestuursrechter spreekt recht in conflicten tussen:  

 Particulieren en overheid 

 Organisaties en overheid 

 

9.7 Planning en coördinatie  

 

Werken met meerdere bedrijven op een kleine oppervlakte vereist nauwkeurige onderlinge 

afstemming. Uw aannemer zal met een kraan en vrachtwagen op een moment dat het hem 

schikt op het werk willen komen. Dat uw buren en de buren verderop dat tegelijkertijd 

willen zal regelmatig voorkomen. Afstemming van levertijd en hijstijd is dus van groot 

belang.  

 

TIP 

U kunt uw aannemer er op attenderen zijn werkzaamheden af te stemmen met collega-

aannemers. Ook zij moeten zich houden aan het bouwplaatsprotocol.  

 

Uw aannemers, nevenaannemers en derden zijn verplicht de aanwijzingen van de uitvoe-

ringscoördinator op te volgen waarmee zij tevens bijzonderheden kunnen regelen. De 

uitvoeringscoördinator zal regelmatig met de verschillende aannemers overleggen. 

 

9.8 Veiligheid 

 

In het hele gebied geldt dat de veiligheid van personen voorop staat. Veroorzakers van 

onveilige situaties zullen als overtreder van de Verkeersveiligheidswet en de ARBO-wet 

worden aangesproken. Aanwijzingen van de uitvoeringscoördinator moeten worden 

opgevolgd.  
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9.9 Bouwwegen 

 

Bouwwegen op het (openbaar) terrein zijn de wegen die ingericht zijn om met vrachtver-

keer bij uw bouw- of werkterrein en dat van anderen te kunnen komen. De bouwwegen 

zullen door de gemeente Amsterdam in stand worden gehouden. Na het gereed komen van 

de laatste woning en er geen sprake meer is van zwaar bouwverkeer door de straat zal de 

bouwweg vervangen worden door een definitieve inrichting (zie hiervoor het Definitieve 

Ontwerp Openbare Ruimte Centrumeiland).  

 

Er wordt van u verwacht dat u de wegen vrij houdt van bouwmaterialen en bouwafval. Een 

en ander kunt u opnemen in het contract met uw aannemer of nevenaannemer(s).  

 

Als activiteiten plaatsvinden op of vanaf een openbaar (toegankelijk) gebied dan is de 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van toepassing en dient tevens een objectver-

gunning te worden aangevraagd bij Stadsdeel Oost.  

 

9.10 Bouwterrein 

 

Onder bouwterrein wordt verstaan; uw terrein binnen de grenzen van de erfpachtuitgifte.  

 

9.11 Werkterrein 

 

Uw werkterrein beslaat uw kavel plus een eventueel extra stuk terrein dat u tijdelijk kunt 

huren. Gemeente en zelfbouwer sluiten hiervoor een huurovereenkomst (informatie 

hierover vindt u in de terreinspecificatie en het bouwplaatsprotocol). U mag vervolgens 

deze strook grond in gebruik nemen. Het gebied dat als werkterrein in gebruik wordt 

genomen, moet met hekken afgescheiden worden. Het gewenste te huren terrein kan 

worden voorgelegd tijdens het PSU-gesprek en in een gemaatvoerde inrichtingstekening 

(ook onderdeel van uw bouwveiligheidsplan) worden ingediend bij de uitvoeringscoördina-

tor. Zie het gestelde in paragraaf 9.3.  

 

9.12 Riolering tijdens de bouw 

 

Het reeds aangelegde rioolsysteem is het definitieve rioleringssysteem. Het is daarom 

verboden tijdens de bouw (voordat u uw woning betrokken heeft) hier op te lozen, tenzij u 

hier toestemming voor heeft. Per geconstateerde overtreding bent u daarom een boete 

verschuldigd van € 1.000. Tevens wordt de gemaakte schade op u verhaald, bijvoorbeeld als 

ingestroomd zand de leidingen blokkeert.  

 

Indien er tijdelijk moet worden ontwaterd, dan zijn er twee mogelijkheden: 

 Schoon bemalingswater, bijvoorbeeld uit een kelder, dient in de bodem te worden 

geïnfiltreerd. 
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 Voor het lozen van vuil bemalingswater op het riool moet u een vergunning aanvragen 

bij Waternet in het kader van de Waterwet. Contactpersoon: Klantenservice Waternet 

0900-9394. 

Het bronneringswater mag alleen worden gepompt met een deugdelijke zandvang tussen 

het opgepompte water en de afvoerleiding om te voorkomen dat grond/zand in het 

openbaar riool terecht komt. Het bouwwater moet, indien het verontreinigd is, eerst lokaal 

gezuiverd worden. 

 

9.13 Reclame 

 

Het aanbrengen van een eigen logo of vlaggen op de bouwhekken is toelaatbaar mits de 

reclame-uiting een ingetogen uitstraling heeft en terughoudend in omvang, kleur en 

lichtniveau is. Er is één eigen reclame-uiting per zijde van het bouw- en werkterrein 

toegestaan. 

 

Voor de plaatsing van bouwborden op het eigen terrein, het werkterrein en terreinen 

daarbuiten is voorafgaand toestemming nodig van de beheerder. In verband hiermee dient 

bij het PSU overleg een voorstel te worden gevoegd die informatie verschaft over de vorm 

van het bouwbord, de locatie en de periode van plaatsing. Reclame-uitingen en verwijsbor-

den naar werkterreinen in de openbare ruimte zijn niet toegestaan. 

 

Voor het maken van reclame bent u precario verschuldigd. U dient dit te regelen met de 

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam. U kunt dat het beste via uw aannemer regelen.  

 

9.14 Bouwstroom en bouwwater  

 

Voor stroom en water tijdens de bouwuitvoering wordt verwezen naar paragraaf 5.8.4 en 

hoofdstuk 8.  

 

9.15 Steigerwerk 

Uw steigerwerk mag maar zo kort mogelijk op het werkterrein aan de voorgevel staan om 

de veiligheid op uw werk alsmede de veiligheid van anderen te waarborgen. Wanneer uw 

huisaansluitingen door derden worden gerealiseerd moet de steiger zeker weg zijn, omdat 

er onder de steiger(s) niet mag worden gewerkt. 

 

9.16 Bouwketen 

 

Bouwketen moeten op het werkterrein geplaatst worden. De door u ingeschakelde 

aannemer kan met andere aannemers een gemeenschappelijk ketenpark opzetten binnen 

de betrokken bouwkavels. Dit geldt ook voor de opslag van bouwmaterialen. 
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TIP 

Vraag uw aannemer met collega-aannemers een collectief ketenplan te maken. Zorg dat 

één aannemer de verantwoordelijkheid voor het beheer van het ketenpark krijgt. 

 

9.17 Parkeren tijdens de bouw 

 
U kunt niet op de bouwwegen parkeren. Het is niet toegestaan i.v.m. de ontsluiting van het 
bouwverkeer en de bereikbaarheid van calamiteitendiensten. Daarnaast geldt er een 
parkeerverbod zone.  

 

Voor het parkeren van auto’s behorende bij zelfbouwkavels is het volgende geregeld: 

 Parkeren dient uitsluitend plaats te vinden op een daartoe door de gemeente beschik-
baar gestelde parkeerplaats. Mochten deze parkeerplaatsen ontoereikend zijn dan is 
parkeren binnen het plangebied enkel en alleen toegestaan op het eigen erfpachtter-
rein of het eigen werkterrein. Op Centrumeiland geldt vanaf 7 maart 2022 betaald par-
keren. U moet betalen om te parkeren van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 
19.00 uur. Parkeren kost € 3,50 per uur. Betalen kan bij de parkeerautomaten of via uw 
smartphone. In het hele gebied en op het parkeerterrein gelden de nationale verkeers-
regels. 

 Er wordt tegen fout parkeren in de openbare ruimte en op de bouwwegen opgetreden 
door Stadsdeel Oost en de beheerder.  

  Mocht het voor de uitvoering van de werkzaamheden toch nodig zijn om 
(werk)voertuigen op de openbare weg te parkeren, dan moet u hier volgens geldende 
wet- en regelgeving een ontheffing voor aanvragen. 

 

9.18 Gereedmelding voor oplevering 

 

9.18.1 Gereedmelding van uw woning bij Stadsdeel Oost 

 
U bent verplicht het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden, waarop de omgevingsver-
gunning betrekking heeft, uiterlijk op de dag van beëindiging van die bouwwerkzaamheden 
bij het bevoegd gezag te melden c.q. bij de inspecteur van Stadsdeel Oost. Dit is een 
vergunningsvoorwaarde. Dit kunt u doen bij de bij het PSU voorgestelde Bouwinspecteur of 
volgens de gegevens uit uw aanvraag omgevingsvergunning. 
 

 

9.19 Nadat uw woning gereed is gekomen 

U wordt verzocht uw verhuisdatum naar uw nieuwe woning, met vermelding van het 

kavelnummer, uw naam en uw nieuwe adresgegevens door te geven aan de Helpdesk 

Centrumeiland, e-mail: zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl.  

 

 

 

mailto:zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl


10. Overige informatie 

 

10.1 Instanties  

 

Met welke instanties heeft u te maken en waar en hoe zijn die te bereiken. 

 

Gemeente Amsterdam (algemeen) 

Telefoonnummer: 14020 

Websites: www.amsterdam.nl; https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-

economie/  

 

Grond en Ontwikkeling, gebiedsontwikkeling Oost 

Adres: Weesperplein 8, Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam 

Websites: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-

economie/grond-en/ en voor informatie over erfpacht, zie: www.erfpacht.amsterdam.nl  

 

Helpdesk Zelfbouw Centrumeiland 

E-mail: zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl  

Websites: https://www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/centrumeiland/; hallocentrumei-

land.nl   

 

Stadsdeel Oost 

Adres: Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093NG Amsterdam 

Telefoon: 14020 

Website: https://www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-

oost/#;IdxFrm=754570  

 

Kadaster Amsterdam 

Adres: Naritaweg 3, 1043 BP Amsterdam 

Telefoon: (088) 183 20 02 

Website: www.kadaster.nl 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur 

 

Waternet  

www.waternet.nl 

Telefoon (klantenservice: werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur):0900 93 94 (20 cent/gesprek 

+ uw gebruikelijke belkosten)  

Website: www.waternet.nl/klantenservice  

http://www.amsterdam.nl/
https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/
https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/grond-en/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/grond-en/
http://www.erfpacht.amsterdam.nl/
mailto:zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl
https://www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/centrumeiland/
https://hallocentrumeiland.nl/
https://hallocentrumeiland.nl/
https://www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-oost/#;IdxFrm=754570
https://www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-oost/#;IdxFrm=754570
http://www.kadaster.nl/
http://www.waternet.nl/
http://www.waternet.nl/klantenservice
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10.2 Websites voor aanvullende informatie 

 

Project Centrumeiland: https://www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/centrumeiland/ 

Community website Centrumeiland: www.hallocentrumeiland.nl  

Gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl  

Stadsdelen: http://www.amsterdam.nl/gemeente/stadsdelen 

Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied: http://www.odnzkg.nl/ · 

Zelfbouw in Amsterdam: www.amsterdam.nl/zelfbouw  

Platform kennisdelen Zelfbouw en CPO: www.wikaza.nl en www.ZelfbouwInNederland.nl  

Duurzame Energie: www.amsterdam.nl/energie   

WKO via Eteck: www.mijneteck.nl/centrumeiland  

Subsidieloket Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/subsidies/  

Regeling Subsidie Duurzame Zelfbouw: 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BA6E63C76-EE62-4CA6-BA84-

AC8B1EEDEDB0%7D 

Energieneutraal Bouwen met subsidie: www.amsterdam.nl/energieneutraalbouwen 

Aanvraagformulier subsidie Energieneutrale Zelfbouw: 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD7D76728-CA24-4A37-BCF5-

8412FC1A5B13%7D   

Bureau Erfpacht Amsterdam: www.amsterdam.nl/erfpacht 

 

Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl  

Omgevingsvergunning: www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning 

Informatie bouwaanvraag en landelijke regels: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471/geldigheidsdatum_27-01-2014 

Centraal aanvragen nutsvoorzieningen: www.mijnaansluiting.nl   

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL): www.rvo.nl  

Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl  

Woonkeur http://www.woonkeur-skw.nl/  

Milieukeur www.milieukeur.nl  

Amsterdam Rainproof: www.rainproof.nl en www.ruimtelijkeadaptatie.nl  

Gecertificeerd hout (FSC-keurmerk) www.fsc.nl  of www.fsc.org 

 

Bond Nederlandse Architecten: www.bna.nl  

Stichting Bureau Architecten: www.architectenregister.nl  

Architectenweb: www.architectenweb.nl 

Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten: www.bni.nl 

Bouwend Nederland: http://www.bouwendnederland.nl/  

 

Zelfbouw Rijksoverheid https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-

ondernemen/gebouwen/expertteam-woningbouw/zelfbouw 

Vereniging Eigen Huis: http://www.eigenhuis.nl/nieuwbouw/huis-bouwen  

Bouwkosten: http://watkosteenhuisbouwen.nl en http://watkostbouwen.nl/ 

 

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK): www.swk.nl  

https://www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/centrumeiland/
http://www.hallocentrumeiland.nl/
http://www.amsterdam.nl/
http://www.amsterdam.nl/gemeente/stadsdelen
http://www.odnzkg.nl/
http://www.amsterdam.nl/zelfbouw
http://www.wikaza.nl/
http://www.zelfbouwinnederland.nl/
http://www.amsterdam.nl/energie
http://www.mijneteck.nl/centrumeiland
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BA6E63C76-EE62-4CA6-BA84-AC8B1EEDEDB0%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BA6E63C76-EE62-4CA6-BA84-AC8B1EEDEDB0%7D
http://www.amsterdam.nl/energieneutraalbouwen
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD7D76728-CA24-4A37-BCF5-8412FC1A5B13%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD7D76728-CA24-4A37-BCF5-8412FC1A5B13%7D
http://www.amsterdam.nl/erfpacht
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471/geldigheidsdatum_27-01-2014
http://www.mijnaansluiting.nl/
http://www.rvo.nl/
http://www.politiekeurmerk.nl/
http://www.woonkeur-skw.nl/
http://www.milieukeur.nl/
http://www.rainproof.nl/
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
http://www.fsc.org/
http://www.fsc.org/
http://www.bna.nl/
http://www.architectenregister.nl/
http://www.architectenweb.nl/
http://www.bni.nl/
http://www.bouwendnederland.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/expertteam-woningbouw/zelfbouw
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/expertteam-woningbouw/zelfbouw
http://www.eigenhuis.nl/nieuwbouw/huis-bouwen
http://watkosteenhuisbouwen.nl/
http://watkostbouwen.nl/
http://www.swk.nl/
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Woningborg: www.woningborggroep.nl 

Bouwgarant: www.bouwgarant.nl/zekerheid-garantie  

 

Notaristelefoon tel. 0900 – 3469393: www.notaris.nl 

Geschillencommissie voor consumentenzaken (SGC): www.geschillencommissie.nl  

Consumentenbond: http://www.consumentenbond.nl    

Verbond van verzekeraars: www.verzekeraars.nl 

http://www.woningborggroep.nl/
http://www.bouwgarant.nl/zekerheid-garantie
http://www.notaris.nl/
http://www.geschillencommissie.nl/
http://www.verzekeraars.nl/


Colofon 

Versie maart 2022 

Het handboek Zelfbouw Centrumeiland is een uitgave van Grond en Ontwikkeling, 

gebiedsontwikkeling Oost Gemeente Amsterdam in samenwerking met het Stadsdeel 

Oost.  

 

Gemeente Amsterdam 

Grond en Ontwikkeling  

Weesperplein 8 

Postbus 1104 

1000 BC Amsterdam 

Tel. 14020  

 

Helpdesk zelfbouw Centrumeiland: 

zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl  
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11.  Bijlagen 

 

 

1. Aansluitvoorbeeld huisaansluiting riolering  

 

2. Stappenplan 

 

3. De kosten van een huis, hoe berekent u die? (prijspeil november 2021) 

 

4. Kavelkaarten:  

 4a. DO Openbare Ruimte Centrumeiland d.d. 7 maart 2019 

 4b. DO Openbare Ruimte Centrumeiland afvallocaties d.d. 6 maart 2019 

 

5. Afwateringsdetail 

 

6. Veel gestelde vragen en diverse publicaties, geen aparte bijlagen, zie:  

 www.hallocentrumeiland.nl  

 

7. Documentenoverzicht aanleveren privaatrechtelijke toets 

 

8. Inspiratieboek Groen en Blauw (rainproof bouwen)  

http://www.hallocentrumeiland.nl/
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12.  Alle tips op een rijtje  

 

Helpdesk Zelfbouw Centrumeiland 

E-mail: zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl  

Veel gestelde vragen en publicaties: www.hallocentrumeiland.nl 

 

Uit hoofdstuk 1: Inleiding 

TIP 

Een stappenplan vindt u in bijlage 2. Deze toelichting vormt een zeer beknopte samenvat-

ting van dit handboek. 

 

TIP 

Wij raden u aan om het Handboek na verloop van tijd nog eens opnieuw door te lezen 

omdat bepaalde informatie pas op een later tijdstip actueel kan zijn.  

 

TIP 

Dit handboek is speciaal voor u, de zelfbouwer, geschreven. Wij adviseren u de inhoud van 

het Handboek Zelfbouw Centrumeiland ook ter beschikking te stellen aan uw architect, 

adviseurs en aannemer, omdat dit handboek voor hen ook veel praktische informatie bevat.  

 

Uit hoofdstuk 3: De start: mogelijkheden en advies 

TIP 

Maak een Programma van Eisen (PvE) waarin al uw wensen en eisen opgenomen zijn. Naast 

een overzicht en leidraad voor u zelf geeft u hiermee de architect meer duidelijkheid over 

uw verwachtingen. 

 

TIP 

Als u graag duurzaam wilt bouwen, ga dan op zoek naar een architect die affiniteit heeft 

met dit onderwerp en die voldoende kennis heeft van de nieuwe duurzaamheidstechnieken. 

 

TIP 

Ook als u het opstellen van uw financiële plan uitbesteedt, is het van belang dat u als 

eindverantwoordelijke de boekhouding begrijpt en bewaakt. 

 

TIP 

Als u graag duurzaam wilt bouwen, ga dan op zoek naar een adviseur die affiniteit heeft met 

dit onderwerp en die voldoende kennis heeft van de nieuwe duurzaamheidstechnieken. 

 

TIP 

Als u graag duurzaam wilt bouwen, ga dan op zoek naar een aannemer die affiniteit heeft 

met dit onderwerp en die voldoende kennis heeft van de nieuwe duurzaamheidstechnieken. 

 

 

 

mailto:zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl
http://www.hallocentrumeiland.nl/
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TIP 

Het is mogelijk uw architect te machtigen om u bij alle overleggen te vertegenwoordigen. 

Maar u blijft als opdrachtgever natuurlijk eindverantwoordelijk en zult in die rol minimaal 

uw architect goed moeten aansturen. 

 

TIP 

Toekomstige bewoners van Centrumeiland kunnen elkaar maar ook anderen informeren 

door middel van een door henzelf op te zetten bewonerswebsite. Voor de zelfbouwers van 

Centrumeiland bestaat de communitywebsite www.hallocentrumeiland.nl. Voor andere 

initiatieven van kennisdelen zie onder meer www.amsterdam.nl/zelfbouw , www.wikaza.nl 

en www.ZelfbouwInNederland.nl  

 

Uit hoofdstuk 4: De kosten van het bouwen van een huis, hoe berekent u die? 

 

VOORDAT U VERDER LEEST …………………. 

 

De gemeente Amsterdam hecht eraan u op het volgende te wijzen.  

 

Al enkele jaren tracht het Team Zelfbouw van de gemeente Amsterdam door middel van 

onderstaande informatie en met de voorbeeldberekeningen startende of zich oriënterende 

zelfbouwers zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken over hoe de totale kosten 

van een te bouwen huis kunnen worden geraamd. 

 

Door de huidige economische ontwikkelingen, stijgende materiaalkosten, gevolgen van 

maatregelen tegen klimaatverandering en de grote hoeveelheid bouwprojecten waaruit 

bouwend Nederland kan kiezen, blijkt dat de prijzen die aannemers moeten of kunnen 

rekenen voor hun activiteiten heel sterk kunnen fluctueren. Ook signalen van zelfbouwers 

die bezig zijn met de realisatie van een eigen woning wijzen op deze ontwikkeling. Soms 

stijgen de prijzen in korte tijd substantieel. 

 

Onderstaande kostenindicaties zullen daarom niet altijd een accuraat beeld geven wat 

gerealiseerd kan worden op het moment dat u een aannemer inschakelt. Team Zelfbouw en 

de kostendeskundigen van de gemeente Amsterdam adviseren u dan ook  een ruime marge 

in uw budget op te nemen voor tegenvallers en om aannemers in een vroeg stadium te 

betrekken bij uw bouwplannen en kostenramingen. De post “onvoorzien” moet derhalve 

niet te laag worden ingeschat. 

 

TIP 

De grootste beslissingen ten aanzien van de kosten van uw woning worden gemaakt in de 

ontwerpfase. Als het ontwerp eenmaal definitief is, kan er nog slechts op beperkte schaal 

bezuinigd worden. Dat geldt eveneens voor duurzaamheidmaatregelen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hallocentrumeiland.nl/
http://www.amsterdam.nl/zelfbouw
http://www.wikaza.nl/
http://www.zelfbouwinnederland.nl/
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TIP 

Er zijn diverse websites waar u een globale bouwkostenberekening per m² kunt laten 

berekenen maar houdt er rekening mee dat dit slechts een richtlijn betreft. Meer informatie 

kunt u onder meer vinden op http://watkosteenhuisbouwen.nl of op 

http://watkostbouwen.nl/ van Vereniging Eigen Huis.   

Op de gemeentelijke website www.amsterdam.nl/zelfbouw bij financiën vindt  u het pdf-

bestand  “ Hoe berekent u de kosten van een eigen huis?” waarin een tabel is opgenomen 

met een indicatie van de stichtingskosten voor een woning van 100 m² en 150 m² met 

bouwkosten van € 1.900/m² en € 2.500/m². Het betreft indicaties. U kunt zelf variëren met 

m²-prijzen en vloeroppervlaktes. 

De tabel Indicatie Stichtingskosten vindt u ook in bijlage 7 van dit Handboek. 

 

TIP 

Neem zo weinig mogelijk stelposten op; als u de aannemer eenmaal opdracht heeft 

verleend is het lastiger om hierover te onderhandelen.  

Indien u toch een stelpost opneemt, controleer dan van tevoren of het door u gewenste 

sanitair en hang- en sluitwerk binnen de opgenomen post past.  

  

TIP 

Betaal niets vooraf. Betaal alleen voor werkzaamheden die in de bouw daadwerkelijk zijn 

uitgevoerd. 

 

Uit hoofdstuk 6: Verplichtingen en Regelgeving 

TIP 

Planning is van het grootste belang. Zie hiervoor ook het gestelde onder “Tempo” in 

paragraaf 3.3. Alvorens u een omgevingsvergunning kunt aanvragen dient u een aantal 

zaken geregeld te hebben. U wilt waarschijnlijk een architect in de arm nemen. Ook heeft u 

waarschijnlijk financiering van een bank nodig. Voor de bouw wilt u waarschijnlijk een 

aannemer inschakelen en misschien ook een constructeur en bouwcoördinator. Al deze 

zaken vergen tijd. Misschien zelfs meer dan u zou verwachten. Een efficiënte ontwikkeling 

en realisatie van uw bouwplan is dus een belangrijke zaak.  

 

Uit hoofdstuk 8: Nutsvoorzieningen 

TIP 

Stel u vooraf op de hoogte van de aansluitvoorschriften van de nutsvoorzieningen om 

problemen achteraf te voorkomen. 
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Uit hoofdstuk 9: Uitvoeringsfase: het bouwen 

TIP 

Als de fase van bouwen gaat aanbreken, adviseren wij u het Handboek Zelfbouwkavels 

Centrumeiland nogmaals goed door te lezen en ook ter beschikking te stellen aan uw 

aannemer. Denk daarbij onder meer aan de verplichting van het hebben van een omge-

vingsvergunning, aan het bespreken van de bouwwerkzaamheden en het inrichten van de 

bouwplaats met de beheerder/uitvoeringscoördinator 3 maanden voorafgaand aan de start 

bouw, maar ook aan de noodzaak van aanvragen bouwstroom en bouwwater. En vele 

andere zaken die te maken hebben bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden. 

 

 

TIP 

U kunt uw aannemer er op attenderen zijn werkzaamheden af te stemmen met collega-

aannemers. Ook zij moeten zich houden aan het Bouwplaatsprotocol. 

 

 

TIP 

Vraag uw aannemer met collega-aannemers een collectief ketenplan te maken. Zorg dat 

één aannemer de verantwoordelijkheid voor het beheer van het ketenpark krijgt. 

 

 

 



 

Voorbeeld  van de aansluiting van de riolering bij een vloerdikte van 40cm. 



amsterdam.nl/zelfbouw

Stappenplan Individuele Zelfbouw
woning & Samen in het Klein

Orientatie

Bepaal waar uw toekomstige woning aan moet voldoen

Maak een raming van de kosten en onderzoek uw financiele 
mogelijkheden. Houd rekening met kosten die u moet voorfinancieren.

Wilt u Samen in het Klein bouwen? Ga dan nu al op zoek naar 
mensen waarmee u samen wilt bouwen.

Kies een zelfbouwkavel

Inschrijving

Schrijf u in via het digitale formulier op de website www.amsterdam.nl/
zelfbouw. 

Als u Samen in het Klein wilt bouwen, moet u zich tijdens de 
inschrijfperiode gezamenlijk met het/de huishouden(s) waarmee 
u gezamenlijk wilt bouwen inschrijven via www.amsterdam.nl/
zelfbouw. Na de inschrijfperiode is het niet meer mogelijk om 
huishoudens toe te voegen.

De inschrijfkosten bedragen € 1000,- (via Ideal). Krijgt u geen kavel 
toegewezen dan ontvangt u het inschrijfgeld retour.

Loting

De notaris wijst door loting aan elke inschrijver rangnummer toe en stelt 
de rangordelijst op. Op basis van de rangordelijst wijst de gemeente de 
kavels toe.

Hierbij wordt geloot zónder dat er van te voren onder scheid gemaakt 
wordt tussen inschrijvingen die op de kavel een eengezinswoning 
(Individuele Zelfbouw) willen bouwen of meerdere apparte menten 
(Samen in het Klein).

Erfpachtovereenkomst

Is er een kavel aan u toegewezen? Dan wordt u uitgenodigd voor een 
afnamegesprek/bijeenkomst over de erfpachtuitgifte van de kavel(s).  
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de erfpachtaanbieding overhandigd 
en een toelichting daarop.

Na ontvangst van de erfpachtaanbieding heeft u vier weken de tijd om 
die te accepteren.

Na acceptatie van de erfpachtovereenkomst, bent u een waarborgsom 
(gelijk aan 1 jaar canon) verschuldigd aan de gemeente (min het inschrijfgeld 
a € 1000,-).

Ontwerp

U gaat op zoek naar een architect.

U bespreekt de ideeën met de architect en legt deze vast in een 
Programma van Eisen.

Na een schetsontwerp volgt een voorlopig ontwerp en uiteindelijk een 
definitief ontwerp.

Zodra het definitief ontwerp gereed is, kunt u uw aanvraag voor een 
omgevingsvergunning indienen.

Omgevingsvergunning 

U dient uiterlijk 18 maanden na de uiterste datum van de acceptatie van 
de erfpachtaanbieding in het bezit te zijn van een in werking getreden 
omgevingsvergunning voor de bouw van uw volledige zelfbouwwoning.

Aanbesteding

U gaat op zoek naar een aannemer.

U sluit met de gekozen aannemer een aannemersovereenkomst op 
basis van bestek en bestektekeningen.

Vestiging erfpachtrecht en levering kavel

Als u tijdig over de in werking getreden omgevingsvergunning 
beschikt, wordt de gesloten erfpachtovereenkomst door de gemeente 
met een bestuurlijk besluit tot uitgifte bekrachtigd.

Het erfpachtrecht wordt vervolgens juridich gevestigd, door het 
passeren en inschrijven in de openbare registers van een notariële akte. 

Bij de juridische vestiging vindt ook de feitelijke levering van de 
bouwrijpe kavel plaats. 

Eerst vanaf het moment van juridische vestiging kan de 
hypotheekverstrekking plaatsvinden en kan er ook daadwerkelijk 
worden gebouwd. 

Bouw en oplevering

Volgens de regels van de omgevingsvergunning moet u binnen 6 
maanden na in werkingtreding van de omgevingsvergunning beginnen 
met bouwen.

Drie jaar na acceptatie van de erfpachtaanbieding moet de woning 
klaar zijn. Er geldt een woonplicht van 4,5  jaar vanaf de ingangsdatum 
van het erfpachtrecht.



 

 

   
 

        
 

   
   

 
        

      
        

  
 

      
        

            
            

        
 

        
       

            
         

       
 
 

       
          

           
         
    

            
       

             
       

                 
  

 
  

       
      

  
 

 
              

          
  

De kosten van een huis, hoe berekent u die? 

Hoe berekent u de kosten van een eigen huis? (prijspeil november 2021) 

VOORDAT U VERDER LEEST …………………. 
De gemeente Amsterdam hecht eraan u op het volgende te wijzen. 

Al enkele jaren tracht het Team Zelfbouw van de gemeente Amsterdam door middel van onderstaande 
informatie en met de voorbeeldberekeningen startende of zich oriënterende zelfbouwers zo 
betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken over hoe de totale kosten van een te bouwen huis 
kunnen worden geraamd. 

Door de huidige economische ontwikkelingen, stijgende materiaalkosten, gevolgen van maatregelen 
tegen klimaatverandering en de grote hoeveelheid bouwprojecten waaruit bouwend Nederland kan 
kiezen, blijkt dat de prijzen die aannemers moeten of kunnen rekenen voor hun activiteiten heel sterk 
kunnen fluctueren. Ook signalen van zelfbouwers die bezig zijn met de realisatie van een eigen woning 
wijzen op deze ontwikkeling. Soms stijgen de prijzen in korte tijd substantieel. 

Onderstaande kostenindicaties zullen daarom niet altijd een accuraat beeld geven wat gerealiseerd kan 
worden op het moment dat u een aannemer inschakelt. Team Zelfbouw en de kostendeskundigen van de 
gemeente Amsterdam adviseren u dan ook een ruime marge in uw budget op te nemen voor 
tegenvallers en om aannemers in een vroeg stadium te betrekken bij uw bouwplannen en 
kostenramingen. De post “onvoorzien” moet derhalve niet te laag worden ingeschat. 

Op de vraag “hoeveel kost een auto?” is het onbevredigende antwoord “ ergens tussen de € 10.000 en 
€ 250.000”. De onderliggende vraag is namelijk of u een Dacia of een Mercedes wilt. 
Bij het bouwen van een woning ligt dat niet anders. De grootte, de gewenste kwaliteit, de te gebruiken 
materialen, uit de fabriek of uniek ontwerp, onder architectuur of niet, het aantal verdiepingen, extra 
voorzieningen etc. bepalen de uiteindelijke prijs van uw woning. 
Uw keuzes bepalen de kosten en andersom kunnen de kosten uw keuzes beïnvloeden. De prijs van uw 
woning wordt bepaald door een optelsom van kostenposten. Met het onderstaand overzicht willen wij u 
in grote lijnen inzicht geven in de opbouw van de kosten die met zelfbouw gepaard gaan. 
Sommige kostenposten zijn niet te beïnvloeden, andere kostenposten wel. Met name op de kosten die 
verband houden met het ontwerp van uw huis, kunt u zelf sturen. U vindt dit terug onder punt 4 bij de 
aanneemsom. 

LET OP 
De grootste beslissingen ten aanzien van de kosten van uw woning worden gemaakt in de ontwerpfase. 
Als het ontwerp eenmaal definitief is, kan er nog slechts op beperkte schaal bezuinigd worden. Dat geldt 
eveneens voor duurzaamheidsmaatregelen. 

Definities 
• Eenheidsprijs: Een eenheidsprijs is een richtprijs, waarmee u globaal kunt bepalen hoe duur uw huis 

zal worden. Het zijn de kosten per m² te bouwen vloeroppervlak of beter gezegd het 
gebruiksoppervlak. 
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• Gebruiksoppervlak (GBO of GO) : het gebruiksoppervlak is de vloeroppervlakte binnen de 
scheidingsconstructies (muren en afscheidingen). Niet meegerekend worden het trapgat, de 
liftschacht, een vide groter dan 4 m², dragende binnenwanden, leidingschachten groter dan 0,5 m², 
nissen of uitsparingen kleiner dan 0,5 m² en vloeroppervlakte waarboven de netto-hoogte kleiner is 
dan 1,5 m uitgezonderd een trap of een hellingbaan. 
NB. Het kan voorkomen dat een aannemer zijn prijs per m² bruto vloeroppervlak (BVO) aangeeft. 
Het Gebruiksoppervlak (GBO of GO) is doorgaans 85% van het bruto vloeroppervlak. 

• Bouwkosten: De kosten die de aannemer u in rekening brengt 
• Stichtingskosten: De totale kosten om de woning te realiseren. 

Zie verder onderstaand rekenvoorbeelden 
LET OP 
in deze rekenvoorbeelden zijn de grondkosten ofwel de kosten voor erfpacht NIET opgenomen in de 
stichtingskosten, omdat deze afhankelijk zijn van het kavel wat u verwerft of verworven heeft. U dient 
deze grondkosten bij de voorbeeldberekeningen op te tellen. 

Bouwkosten (prijspeil november 2021): 
Vanaf € 1.900 per m² gebruiksoppervlak (exclusief BTW, exclusief de grond) is het mogelijk een 
gemiddeld huis te bouwen. Wilt u een wat hogere kwaliteit dan kan dat bedrag oplopen tot € 2.500 per 
m². Uiteraard worden de uiteindelijke kosten door uw keuzes en marktomstandigheden bepaald. Zie ook 
het gestelde aan het begin van dit hoofdstuk. 

Opmerkingen: 
• Voor een kleine woning is € 1.900 per m² aan de lage kant, voor een grote woning is € 2.500 per m² 

aan de hoge kant. 
• De hoogte van de kosten per m² is ook afhankelijk van het type woning dat u bouwt. Vrijstaande 

woningen en 2-onder-1-kap zijn duurder dan een eengezinswoning in een rij. 
• Indien u meer maatregelen wilt toepassen om duurzamer te bouwen dan kunnen de kosten ook 

hoger worden. Wel bespaart u daarmee op termijn mogelijk energiekosten. 

Met behulp van deze richtprijzen voor de bouwkosten, kunt u met onderstaand voorbeeld zelf uitrekenen 
wat de totale kosten bij benadering zijn om uw zelfbouwwoning te realiseren. 

Rekenvoorbeeld van een bouwbegroting 
Bouwrijpe kavel   brochure van uw project : € ………… 
Bouwkosten woning  aantal m² gebruiksopp. x richtprijs per m² : € ………… 
Onvoorzien  10 % van de bouwkosten : € ………… 
Leges en heffingen  4 % van de bouwkosten : € ………… 
Ontwerp en advies  10 tot 15 % van de bouwkosten : € ………… 
Aansluitkosten*  tussen € 7.000 en € 8.000 : € ………… 
Financieringskosten  4 tot 6 % van de bouwkosten : € ………… 
Totale realisatiekosten = Stichtingskosten : € ………… 
(Inclusief of exclusief 21 % BTW). 
* Aansluitkosten voor stadswarmte, elektra, water en riolering 

LET OP 
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan genoemde richtprijzen en percentages. 
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Kosten die daar nog bovenop komen, zijn de kosten voor keuken, vloerbedekkingen, sanitair, tuinaanleg 
en verhuis- en inrichtingskosten. Deze kostenposten zijn dus niet in de hier aangegeven voorbeelden 
inbegrepen. 

Opmerking: De gemeente Amsterdam is een erfpachtgemeente. De zelfbouwkavels worden in erfpacht 
uitgegeven. U kunt de canon jaarlijks betalen of voor altijd afkopen. In het eerste geval hoeft u geen 
financiering voor de grond te regelen, wel dient u er rekening mee te houden in uw maand- of jaarlasten. 

TIP 
Er zijn diverse websites waar u een globale bouwkostenberekening per m² kunt laten berekenen maar 
houdt er rekening mee dat dit slechts een richtlijn betreft. Meer informatie kunt u onder meer vinden op 
http://watkosteenhuisbouwen.nl of op http://watkostbouwen.nl/ van Vereniging Eigen Huis. 
Onderstaand vindt u een tabel met voorbeelden van de stichtingskosten voor een woning van 100 m² en 
150 m² met bouwkosten van € 1.900/m² en € 2.500/m². Het betreft indicaties. U kunt zelf variëren met 
m²-prijzen en vloeroppervlaktes. 

1. Kosten die met de financiering samenhangen 

Hypotheekkosten Afsluitprovisie 

Notariskosten Kosten van de akte(n) 

Overbruggingskosten De eventuele kosten van een overbruggingshypotheek. 

Rente U betaalt (hypotheek)rente over de reeds betaalde termijnen van de aannemer 
tijdens de bouw. 

Zekerstelling zonder U kunt bij de aannemer een bankgarantie bedingen, zodat u bij een eventueel 
garantie-instituut of faillissement van uw aannemer de woning kunt afbouwen. Daar zal uw aannemer 
waarborgregeling een vergoeding voor vragen. 

Zekerstelling Een waarborgcertificaat beschermt u tegen risico’s die verbonden zijn 
door een garantie-instituut aan de bouw van een nieuwe woning. Indien u een waarborgcertificaat 
met een waarborgregeling verlangt van uw aannemer, dient uw aannemer aangesloten te zijn bij 

een waarborgende instelling. 
De aannemer kan de kosten hiervoor opnemen in zijn aanneemsom. 

2. Kosten die u aan de gemeente betaalt 

Grondkosten Erfpacht: 
- de afkoopsom of de erfpachtcanon 
- de BTW 
U betaalt voor de erfpacht vanaf het moment van overdracht van de 
kavel. U betaalt de volledige BTW in een keer op het moment van de 
overdracht van de kavel. 

Kosten paalfundering In sommige gevallen verzorgt de gemeente het inheien van de 
heipalen bij rijtjeshuizen of herenhuizen. De kosten worden bij u in 
rekening gebracht, maar u hoeft in dat geval deze werkzaamheden 
niet meer zelf uit te (laten) voeren. 
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Legeskosten 

Kosten aan derden die 
samenhangen met de 
uitgifte van de grond 

Legeskosten 2021 voor de aanvraag van de omgevingsvergunning 
(voorheen: de bouwvergunning) en eventuele andere vergunningen. 
Zie ook https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR651673/1 artikel 
3.1.2.1 en 3.1.2.2 en 3.1.2.3 

Kosten ten behoeve van de uitgifte van grond die niet door de 
gemeente maar door andere partijen aan u in rekening worden 
gebracht, zoals onder andere notariskosten, kadastraal recht, kosten 
inschrijven akte, kosten kadastrale inmeting en belastingen. 

3. Kosten die verband houden met het ontwerp 

Advieskosten 

Verschotten 

Veiligheid en 
gezondheidsplan (V&G 
plan) 

4. Bouwkosten 
Aanneemsom + opslagen 

Aansluitkosten 

Honorarium voor: architect, procesbegeleider, kostendeskundige, 
constructeur, installateur en eventuele installatieadviseur. 

Kosten van de afdrukken van tekeningen, bestek en andere onkosten 
zoals reiskosten van de adviseurs. 

Volgens de ARBO wet heeft u als opdrachtgever de 
verantwoordelijkheid om een V&G plan te maken. Laat uw architect 
het eerste deel van het V&G plan (Ontwerpfase) maken. De aannemer 
heeft dat nodig om zijn tweede deel (Uitvoeringsfase) te maken. 

Aanneemsom: 
• materiaal- en loonkosten 
• opslagen (algemene kosten + winst en risico + BTW), 
• stelposten 
• Eventueel een “Construction All Risk” (CAR) verzekering. 

Uw aannemer heeft zo’n verzekering meestal voor al zijn 
werken. Vraag hoe hij het voor uw werk regelt en vraag 
om een kopie van de polis. 

Kosten van het aansluiten van nutsvoorzieningen, zoals 
stadswarmte, elektra, water, riolering, kabeltelevisie, 
telefonie en eventueel glasvezel etc. En de kosten voor 
tijdelijke aansluiting van bouwstroom en bouwwater. 

TIP 
Neem zo weinig mogelijk stelposten op; als u de aannemer eenmaal opdracht heeft verleend is het 
lastiger om over de kostprijs van de onderdelen te onderhandelen. 
Indien u toch een stelpost opneemt, bijvoorbeeld voor sanitair of hang- en sluitwerk, controleer dan 
vooraf of de door u gewenste uitvoering en kwaliteit past binnen de opgenomen post. 
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Aannemingsovereenkomst: 
Leg duidelijk vast wanneer de aannemer begint en wanneer hij de woning oplevert. Houdt daarbij de 
gemeentelijke deadlines in de gaten. U kunt contractueel vastleggen, dat uw aannemer zich aan deze 
deadlines conformeert. 
Met een proces verbaal van oplevering legt u vast wat uw aannemer nog moet doen nadat de woning is 
opgeleverd en voor welke datum. Spreek met uw aannemer betalingstermijnen af die gelijke tred 
houden met de geleverde prestatie minus bijvoorbeeld 10%. Betaal niet vooraf maar betaal alleen het 
materiaal en loon van die onderdelen die reeds in de bouw zijn aangebracht. 
Meer informatie hierover vindt u in de UAV (Algemene Voorwaarden 2016 en Uniforme Administratieve 
Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012). U kunt uw architect of aannemer hier naar vragen. 
Houdt voor uw laatste betaling een redelijke opleveringstermijn vast tot alles naar uw tevredenheid is 
opgeleverd. 

TIP 
Betaal niets vooraf. Betaal alleen voor werkzaamheden die in de bouw daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 

5. Kosten die met de inrichting en verhuizing samenhangen 

Inrichting Interieurarchitect, adviseur meubilering en stoffering 

Verhuizing Wellicht is het noodzakelijk dat u één of meerdere malen moet verhuizen voordat 
u uw woning kan betrekken 

Tijdelijke woning Wellicht moet u gebruik maken van een tijdelijke woning 

Opslag inboedel Wellicht moet u (een deel van) uw boedel tijdelijk opslaan 

Verzekering Opslag en inboedelverzekering en verzekering van uw nieuwe woning na 
oplevering 

Droogstoken Extra stookkosten, vóór bewoning, om het bouwvocht in uw woning langzaam te 
laten verdwijnen 

6. Overige kosten 

Onroerende U betaalt OZB vanaf de ingangsdatum van het erfpachtrecht 
zaakbelasting 

Disclaimer 
De gemeente Amsterdam heeft geprobeerd een zo volledig mogelijk overzicht van de kosten te geven. 
Er kunnen echter kosten zijn die hier niet genoemd worden. Aan dit overzicht kunnen daarom geen 
rechten worden ontleend. 
Voorts aanvaardt de gemeente Amsterdam geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden 
die in deze uitgave voorkomen. 

De gemeente hecht eraan u erop te wijzen dat de bouwkosten in de huidige economische situatie sterk 
kunnen fluctueren. Het is verstandig bijtijds aannemers of kostendeskundigen te benaderen om te 
informeren welke bouwkosten realistisch zijn. 
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Indicatie Stichtingskosten (Prijspeil 2021) 
Exclusief grondkosten 

VOORDAT U VERDER LEEST …………………. 

De gemeente Amsterdam hecht eraan u op het volgende te wijzen. 

Al enkele jaren tracht het Team Zelfbouw van de gemeente Amsterdam door middel van onderstaande 
informatie en met de voorbeeldberekeningen startende of zich oriënterende zelfbouwers zo 
betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken over hoe de totale kosten van een te bouwen huis 
kunnen worden geraamd. 
Door de huidige economische ontwikkelingen, stijgende materiaalkosten, gevolgen van maatregelen 
tegen klimaatverandering en de grote hoeveelheid bouwprojecten waaruit bouwend Nederland kan 
kiezen, blijkt dat de prijzen die aannemers moeten of kunnen rekenen voor hun activiteiten heel sterk 
kunnen fluctueren. Ook signalen van zelfbouwers die bezig zijn met de realisatie van een eigen woning, 
wijzen op deze ontwikkeling. Soms stijgen de prijzen binnen enkele weken substantieel. 

Onderstaande kostenindicaties zullen daarom niet altijd een accuraat beeld geven wat gerealiseerd kan 
worden op het moment dat u een aannemer inschakelt. Team Zelfbouw en de kostendeskundigen van de 
gemeente Amsterdam adviseren u dan ook een ruime marge in uw budget op te nemen voor 
tegenvallers en om aannemers in een vroeg stadium te betrekken bij uw bouwplannen en 
kostenramingen. De post “onvoorzien” moet derhalve niet te laag worden ingeschat. 

Woninggrootte in m² gebruiksoppervlak gemiddeld groot 
100 m² go 150 m² go 

GEMIDDELDE KWALITEIT  (bouwkosten € 1.900/m²) 
bouwkosten woning (aantal m² gebruiksoppervlak x bouwkosten per m²) 190.000 285.000 
onvoorzien (10%) 19.000 28.500 
bouwleges (4%), zie Legesverordening 2021, artikel 3.1.2.1 t/m 3.1.2.3 7.600 11.400 
ontwerp en advies (15%) 28.500 42.800 
aansluitkosten warmte, elektra, water, riolering (€ 7.000 a € 8.000) 8.000 8.000 
financieringskosten (5%) 9.500 14.300 
stichtingskosten (excl. grondkosten) 262.600 390.000 
btw (21%) 55.100 81.900 
Stichtingskosten inclusief BTW (exclusief grondkosten) 317.700 471.900 

HOGERE KWALITEIT (bouwkosten € 2.500/m²) zie opmerking 2 
bouwkosten woning (aantal m² gebruiksoppervlak x bouwkosten per m²) 250.000 375.000 
onvoorzien (10%) 25.000 37.500 
bouwleges (4%), zie Legesverordening 2021, artikel 3.1.2.1 t/m 3.1.2.3 10.000 15.000 
ontwerp en advies (15%) 37.500 56.300 
aansluitkosten warmte, elektra, water, riolering (€ 7.000 a € 8.000) 8.000 8.000 
financieringskosten (5%) 12.500 18.800 
stichtingskosten (excl. grondkosten) 343.000 510.600 
btw (21%) 72.000 107.200 
Stichtingskosten inclusief BTW (exclusief grondkosten) 415.000 617.800 
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Toelichting 

Bouw- en ontwikkelingskosten 
• De hoogte van de bouwkosten zijn afhankelijk van de te kiezen kwaliteit: € 1.900 en € 2.500/m² 

- Opmerking 1: voor een kleine woning is € 1.900/m² bouwkosten aan de lage kant, voor een grote 
woning is € 2.500/m² bouwkosten aan de hoge kant. 

- Opmerking 2: De hoogte van de kosten per m² is ook afhankelijk van het type woning dat u 
bouwt. Vrijstaande woningen en 2-onder-1-kap zijn duurder dan een eengezinswoning in een rij 

- Opmerking 3: Indien u meer maatregelen wilt toepassen om duurzamer te bouwen dan kunnen 
de kosten ook hoger worden. Wel bespaart u daarmee op termijn mogelijk energiekosten. 

• Het percentage "onvoorzien" (10%) kunt u naar eigen inzicht hoger of lager stellen. 
• Legespercentage worden jaarlijks opnieuw door het gemeentebestuur bepaald en vastgesteld, zie 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR651673/1 artikel 3.1.2.1 en 3.1.2.2 en 3.1.2.3 
• Ontwerp en advieskosten kunnen oplopen tot 15% 
• Aansluitkosten kunnen variëren tussen € 7.000 en € 8.000 ; dat is exclusief aansluitkosten kabel en 

telefonie 
• Financieringskosten kunnen variëren van 4 tot 6% 

Bijkomende kosten 
Kosten die daar nog bovenop komen, zijn de kosten voor keuken, vloerbedekkingen, sanitair, tuinaanleg 
en verhuis- en inrichtingskosten. Deze kostenposten zijn dus niet in de hier aangegeven voorbeelden 
inbegrepen. 

Grondkosten 
De gemeente Amsterdam is een erfpachtgemeente. De zelfbouwkavels worden in erfpacht uitgegeven. 
Meer informatie over het systeem van erfpacht in Amsterdam kunt u vinden op de website van de 
gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl/erfpacht 
De exacte grondwaarde van uw kavel vindt u in de verkoopbrochure van het project 

Disclaimer 
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan genoemde richtprijzen en percentages. 
De gemeente hecht eraan u erop te wijzen dat de bouwkosten in de huidige economische situatie sterk 
kunnen fluctueren. Het is verstandig bijtijds aannemers of kostendeskundigen te benaderen om te 
informeren welke bouwkosten realistisch zijn. 
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Bijgaand een voorstel voor een standaard instroomput voor de hemelwaterafvoer van 
de woningen. Gekozen is voor een standaard element, dat past in de geveltuin die 
mogelijk is langs de huizen. De eigendomsgrens ligt op de gevellijn. Conform eisen van 
Waternet ligt de instroomput  binnen 0.50 m buiten de eigendomsgrens en is daarmee 
conform NTR 3216 als voorziening onderdeel van de gebouwriolering en in beheer bij de 
erfpachter. De put is nagelvast bevesti gd aan de fundering door middel van een beugel. De 
hemelwaterafvoer heeft  een steekmof waarmee hoogteverschillen met de instroombak, 
bijvoorbeeld als gevolg van verzakkingen, kunnen worden opgevangen. Dit om een 
uitstekende buis te voorkomen, die kan afb reken.

De put is voorzien van een deksel die later op de hoogte van het defi niti eve straatwerk kan 
worden aangepast.

De put wordt geleverd door het project en wordt door de erfpachter geplaatst. De 
technische eisen worden meegegeven aan de erfpachters. Bij het aanbrengen van de 
defi niti eve bestrati ng wordt de putdeksel door het project op hoogte gesteld.

Vloerpeil

Aansluiting in overleg 
met fabrikant

In�ltratiekolk omwikkeld met geotextiel 
Lengte = 100cm, inhoud 70 l/min
Diameter  315 mm
Leverancier Wildkamp 
 

Eigendomsgrens

Opsluitband 10x20x100 cm

Maatwerk deksel 40x40 cm

Regenpijp verholen in muur

Afwateringsdetail

Berekening
Oppervlakte van dak uitgaande van circa 60m2

De Rainproof bui is conform Gemeentelijk RioleringsPlanAmsterdam (GRPA) 60 mm in 
1 uur. Daarnaast wordt conform regels bestemmingsplan vanaf dakoppervlak vertraagd 
afgevoerd met maximaal 2,5 l/m2/uur. 

Daarmee kom je op 2,5 * 60 = 130 l/uur, oft ewel 0,13 m3/uur.

Bij het aanbrengen van de infi ltrati eput dient rekening gehouden te worden met 
de kabels en leidingen. Deze liggen enkele ti entallen centi meters van de gevel 
vandaan. Dit kan echter van punt tot punt sterk verschillen. 

Het is daarom echter noodzakelijk de infi ltrati eput met de hand in te graven om 
schade aan de kabels en leidingen te voorkomen. Ontstaat er echter toch een 
schade hieraan, wordt dit op de veroorzaker verhaald.

Diameter 315 mm 
Sleufb reedte 2 mm 
Lengte 100 cm
Inhoud 70, liter per minuut 
Kleur Grijs (geotexti el en groene buis, 
RAL 6024) 
Aansluiti ng 125 mm 

Infi ltrati ekolk 315mm
De infi ltrati ekolk heeft  een doorsnede 
van 315mm. De infi ltrati ekolk heeft  
aan de zijkant een aansluiti ng met 
een doorsnede van 125mm, hiermee 
kan een overstort worden gemaakt 
of regenwater worden aangevoerd. 
U kunt op de zijaansluiti ng een 
afvoerbuis met een diameter van 
125mm aansluiten. 

In de wand van de infi ltrati ekolk zitt en 
diverse sleuven waar het hemelwater 
door naar buiten kan gaan om te 
worden opgenomen in de grond. De 
sleufb reedte van 2 mm zorgt voor een 
minimale doorlati ng van eventueel vuil. 
Aan de buitenzijde is de infi ltrati ekolk 
omwikkeld met geotexti el. Geoxti el is 
waterdoorlatend en voorkomt dat er 
gronddelen van de omliggende grond 
in de infi ltrati ekolk terecht komen 
en zo een verstopping veroorzaken. 
Aan de onderzijde is de infi ltrati ekolk 
afgesloten met een slagvaste bodem.
 
Met de infi ltrati ekolk is het eenvoudig 
om lokaal regenwater af te voeren. 
Door de gladde binnenwand is de 
infi ltrati eput goed te inspecteren en 
reinigen.

Afwatering van de daken

Voorstel

Naar voorkeur voor een vergroend dak met oppervlakte van circa 60 m2 af 
te voeren d.m.v. regenpijp

BovenaanzichtPrincipe doorsnede

Productkenmerken infi ltrati ekolk 

Aanbrengen van de infi ltrati eput
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Toetsing en advies zelfbouw - 2022 
Centrumeiland  

Individueel en Samen in het Klein  
 
Het ontwerp van uw zelfbouwwoning moet voldoen aan het publiekrechtelijke én 
privaatrechtelijke kader. De toetsing aan deze kaders bestaat uit twee opeenvolgende stappen:  
 
Stap 1: Privaatrechtelijke toets voorontwerp en definitief ontwerp  
Voordat u een Omgevingsvergunning aanvraagt, toetst de gemeente uw ontwerp aan het 
privaatrechtelijke kader. Hiervoor moet u zelf initiatief nemen om uw ontwerp te laten toetsen 
door projectteam Centrumeiland. Zie volgende pagina voor de werkwijze voor het indienen van 
uw ontwerp. Het privaatrechtelijke kader bestaat uit de kavelregels (inclusief bijlagen), planning 
en de voorwaarden in de erfpachtaanbieding. Bij deze privaatrechtelijke toets wordt niet getoetst 
aan de eisen/regelgeving waar bij de omgevingsvergunning op wordt getoetst, hier omschreven 
bij stap 2.   
Voor vragen over uw ontwerp en de privaatrechtelijke toets, kunt u contact opnemen met: 
zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl  
 
Stap 2: Aanvraag omgevingsvergunning  
Voor het publiekrechtelijke kader, de Omgevingsvergunning, dient u een aanvraag in bij stadsdeel 
Oost. Zie de paragraaf over vergunningen in het Handboek Zelfbouw Centrumeiland voor meer 
informatie over de inhoud van de toets (o.a. Welstand, Bestemmingsplan, Uitwerkingsplan, 
Bouwbesluit).  
 
Conceptaanvraag  
Wij raden u aan om een conceptaanvraag in te dienen, omdat dit mogelijk de aanvraag 
omgevingsvergunning versneld. Het advies is om deze aanvraag tijdig in het ontwerpproces te 
doen. Dit kunt u al doen v0ordat u een privaatrechtelijk akkoord heeft. Aan een conceptaanvraag 
zijn kosten verbonden, deze kosten worden verrekend met de omgevingsaanvraag, indien tijdig en 
compleet ingediend.  
De aanvraag van de omgevingsvergunning verloopt via het stadsdeel en is gescheiden van de 
privaatrechtelijk toetsing. Dit betekent dat de projectorganisatie Centrumeiland geen invloed 
heeft op of u uw vergunning verleend krijgt en wanneer.  
De (concept)aanvraag omgevingsvergunning wordt behandeld door stadsdeel Oost, zie 
www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning of rechtstreeks via het Omgevingsloket online 
www.omgevingsloket.nl.  
 

Voor vragen over uw omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met: 
E-mail: teamwabo.sdo@amsterdam.nl / telefoon: 020 2535 362 
 

mailto:zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl
http://www.amsterdam.nl/omgevingsvergunning
http://www.omgevingsloket.nl/
mailto:teamwabo.sdo@amsterdam.nl


2 
 

Toetsmomenten stap 1, voor de privaatrechtelijke toets  
Op de volgende data in 2022 vindt de privaatrechtelijke toets plaats: 

 
24 januari 2022 
28 februari 2022 
4 april 2022 
9 mei 2022 
13 juni 2022 
18 juli 2022 
22 augustus 2022 
26 september 2022 
31 oktober 2022 
5 december 2022 
23 januari 2023 

 
Wij kunnen uw ontwerp alleen in behandeling nemen als u twee weken voorafgaand aan een 
nieuw toetsmoment uw ontwerp in dient. Het projectteam heeft deze tijd nodig om uw ontwerp 
goed te kunnen doornemen en beoordelen. U dient uw ontwerp in via de mail aan 
zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl, onder vermelding van ‘privaatrechtelijke toetsaanvraag 
ontwerp’. Vermeldt hierbij ook uw kavelnummer. U ontvangt puntsgewijs de bevindingen van de 
toets binnen 5 werkdagen na de toetsingsdatum. Als u een akkoord heeft op uw ontwerp, 
ontvangt u de toetstabel in pdf voorzien van ‘privaatrechtelijk akkoord’ en kunt u een 
omgevingsvergunning indienen.  

Mochten er aanpassingen aan het ontwerp nodig zijn, dan dient u het aangepaste ontwerp 

inclusief uw reactie op de opmerkingen verwerkt in de tabel uiterlijk 1 week voor het volgend 

geplande toetsmoment in. U hoort binnen 5 werkdagen na de toetsingsdatum of uw ontwerp 

akkoord is of dat er alsnog aanpassingen nodig zijn. 

 

Vereiste producten bij toetsing ontwerp Centrumeiland 

Let op! 

 Om uw ontwerp goed te kunnen toetsen, dient uw de producten te integreren tot één 

bestand.  

 De documenten dienen we zowel in pdf als dwg/dgn te ontvangen (maximaal versie 2007-

2010). 

 

Minimaal vereiste producten bij toetsing ontwerp Details 
(schaal/bestandstype) 

3D-visualisatie, perspectief tekeningen, renders en/of maquette Inclusief maatvoering 

Situatietekening (inpassing in omgeving) Schaal 1:1000; in pdf 
en dwg/dgn (max. 
versie 2007-2010)  

Weergave afzonderlijke woningen door middel van kleurcodering of 
nummering (alleen van toepassing bij Samen in het Klein, CPO en MO 
bouwgroepen).  

CAD/.dwg en PDF 

CAD-bestand ontwerp (van alle verdiepingen van de gehele woning(en)) CAD/.dwg en PDF 

Doorsnedetekeningen van alle verdiepingen, doorsneden en aanzichten 
met hoogtematen 

Schaal 1:1000; 
CAD/.dwg en PDF 

Geveltekeningen incl. dakaanzicht (en evt. installaties) CAD/.dwg en PDF 

Programma(tabel) in aantallen, eenheden en m2 bvo/gbo  

Tekening met gearceerde weergave m2 bvo met duidelijke omschrijving 
woonbestemming en andere bestemmingen 

 
 
Vervolg zie volgende 

mailto:zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl
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pagina  

Oppervlakteberekening/ruimtestaat Conform NEN 2580 

Omschrijving en tekening rainproofmaatregelen + berekening behaalde 
eisen: 

 minimaal 1 overzichtstekening (met maatvoering en bij 
voorkeur op schaal en in relatie tot de omgeving) én  

 minimaal 1 profieltekening (met hoogtemaatvoering) én  

 een toelichting op het systeem (advies/notitie): 
- In de toelichting dient een systeembeschrijving te staan, 

in de vorm van tekst óf een schematische weergave. 
Hierin graag aangeven hoe de verschillende 
dakoppervlakken worden verbonden met de 
infiltratievoorzieningen en/of waar waterberging of 

afvoervertraging plaatsvindt in het systeem. Hierbij 

aantonen hoe dit wordt behaald door het opgeven van 

de toe te passen producten (fabricaat, model) en/of 

materiaal zoals bijvoorbeeld grindsoort. De 
berekeningen dienen te worden toegelicht/ onderbouwd 
aan de hand van het ontwerp.  

- De locatie van de kavel op het eiland dient te worden 
aangegeven en de locatie van infiltratievoorzieningen op 
de kavel zelf (in relatie tot de buren).  

- Informatie dient te worden toegevoegd over het 
onderhoud van het systeem. 

 
De rainproof kaveltool wordt als hulpinstrument verstrekt maar deze is niet 
toereikend zonder de genoemde stukken/punten.  
 

PDF + Excel (kaveltool) 

Details (aansluiting op) maaiveld (voor- en achterzijde gebouw en tuin) 

inclusief hoogtematen met N.A.P. hoogtes. Daarbij ook de dorpels van 

hoogtes voorzien. 

Pdf + dwg/dgn (max. 
versie 2007-2010) 

Peilmaat aangeven (zoals bedoeld in de kavelregels, zie bijlage c)  

Inpassing van verlichtingsarmatuur en voedingskasten (mits van 
toepassing op kavel), situatietekening 

Inclusief maatvoering 

Inpassing van (nuts)kasten en aansluitpunten voor alle kabels en 
leidingen 

 

Afstemming met kabel- en leidingbedrijven over (nuts)kasten  Ja/nee, welke 

Aangeven of u aansluit op het warmte-koude opslagsysteem van Eteck. 
Voor meer informatie hierover, ga naar:  
www.mijneteck.nl/centrumeiland. U kunt hier vrijblijvend informatie 
opvragen over het systeem (bijv. maatvoering en kosten). Als u aansluit 
dient u dit zelf aan te melden bij Eteck via deze website.  

Ja/nee.  

 

 

http://www.mijneteck.nl/centrumeiland


© A2Studio

Bouw  
groen  
en blauw
inspiratie voor Rainproof & Natuurinclusief  

bouwen op Centrumeiland Amsterdam



In het IJmeer gebeurt iets bijzonders: hier wordt een gloednieuw stuk 

Amsterdam gebouwd. Centrumeiland wordt een plek waar de nieuwste 

ideeën over ‘groen en blauw’ bouwen in de praktijk worden gebracht.  

Dat betekent onder andere bouwen met ruimte voor stadsnatuur. 

Veel mensen weten niet dat de stad een plek is voor diverse flora en 

fauna. Maar tuinen, groene daken, bomen, moestuinen op daken van 

gebouwen of parkeerkelders leveren daaraan juist een belangrijke 

bijdrage. Die diversiteit is niet alleen mooi om naar te kijken, maar ook 

belangrijk voor een leefbare,  gezonde en weerbare stad, een stad die 

bestand is tegen hittestress en wateroverlast. Een fijne plek om te wonen, 

spelen en in de zomer een duik te nemen in het IJmeer.

Centrumeiland
een gloednieuw stukje 
Amsterdam
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Door klimaatverandering krijgen we in de toekomst 

vaker te maken met extreem weer: van zware regen-

buien tot hete zomerdagen. Door goed na te denken 

over de inrichting van de openbare ruimte én het 

ontwerp van nieuwe gebouwen, kunnen we extreem 

weer in de toekomst het hoofd bieden. Een versteende 

stad heeft namelijk moeite om grote hoeveelheden 

hemelwater te verwerken en het hoofd koel te houden. 

De oplossing: meer groen in de stad en goed naden-

ken over manieren om water op te slaan en gecontro-

leerd af te voeren. Want wist u dat wijken met veel 

groen en oppervlaktewater op hete dagen tot wel acht 

graden koeler zijn dan stedelijke gebieden die voorna-

melijk uit tegels en beton bestaan? 

De gemeente Amsterdam en Waternet willen die 

inzichten op Centrumeiland samen met bewoners in 

de praktijk brengen. Zelfbouwers spelen daarin een 

cruciale rol. Door groen en blauw te bouwen, kunnen 

we hittestress en regenwateroverlast voorkomen, en 

ook nog eens bijdragen aan de biodiversiteit en de 

luchtkwaliteit in de stad. Zo bouwen we samen aan 

een weerbare stad met ruimte voor groen en water, 

waar de luchtkwaliteit hoog is, waar we regenwater zelf 

op kunnen vangen, en waar de temperatuur ook op 

hete zomerdagen aangenaam blijft.

Deze brochure heeft als doel om u te inspireren en 

laat u zien hoe u bij kunt dragen aan een groene, 

gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. 

Meer informatie over 
rainproof maatregelen?  
Ga naar rainproof.nl! 

 © A2Studio

 © Hollandse Hoogte
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Klimaatbestendig  
Centrumeiland

Centrumeiland is een nieuw stuk stad dat met zand is 

opgehoogd in het IJmeer en waar ruimte is voor ongeveer 

1.500 woningen. Het hoogste punt van het eiland ligt 5,5 meter 

boven NAP. Dankzij de zandbodem kan het regenwater 

eenvoudig wegzakken en wordt het gefilterd in de ondergrond. 

Het schone water stroomt vervolgens zo het IJmeer in.  

De gemeente Amsterdam legt daarom geen hemelwater-

riolering aan. In plaats daarvan worden pleinen, straten en de 

groenvoorziening zo ingericht dat ze het regenwater zelf 

kunnen opvangen, vasthouden en verwerken. Het regenwater 

dat op de openbare ruimte valt stroomt dus over straat, via 

goten naar lager gelegen groenvoorzieningen. Aangezien het 

eiland is opgehoogd en uit zand bestaat, kan de grond ook 

uitdrogen als het een tijd niet geregend heeft. Het is daarom 

belangrijk om al het regenwater dat op het eiland valt te 

infiltreren.

Om de uitersten van veel én weinig neerslag het hoofd te bieden,  

wordt de openbare ruimte ingericht volgens de drietrapsstrategie 

‘vasthouden - bergen – afvoeren’. Ook wordt aan de perceel eigenaren 

gevraagd om tijdens een bui veel mogelijk regenwater vastgehouden, 

bijvoorbeeld op daken en in tuinen en in de ondergrond te brengen. Zodra de 

limiet op eigen terrein is bereikt, kan het overtollig regenwater via de openbare 

ruimte worden afgevoerd naar bergingsvoorzieningen als de wadi’s, een soort 

beplante greppels met doorlatende bodems die overtollig hemelwater 

opvangen. Het opgevangen water kan later gebruikt worden om de begroeiing 

op het eiland te bewateren. 

Door een zichtbaar groene en regenbestendige inrichting van straten, pleinen 

en perken voorkomen we overlast en schade van zware buien of droogte. 

 © Maurice Boyer4



Wat betekent dit voor zelfbouwers?

De bouw van Centrumeiland staat in het teken van ‘groen en blauw’.  

De gemeente Amsterdam stimuleert natuurinclusief bouwen, ofwel 

groene en blauwe maatregelen rond de woning en in de tuin die meer 

plant- en diersoorten aantrekken. Aan het eind van deze brochure zijn 

tips opgenomen hoe u schuilplaatsen en nestkasten kunt realiseren om 

bij te dragen aan de biodiversiteit op Centrumeiland.

Daarnaast zijn er Rainproof maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Kaveleigenaren 

op Centrumeiland moeten het regenwater tot op een bepaald niveau op hun eigen terrein 

kunnen verwerken. Daarvoor zijn vanuit de gemeente een aantal minimumeisen opgesteld. 

De precieze eisen zullen worden geformuleerd in het Uitwerkingsplan van Centrumeiland.  

U vindt de kavelregels voor zelfbouwers terug op de website van de gemeente.  

Het bestemmingsplan voor Centrumeiland schrijft voor dat tuinen minimaal 60 liter  

hemelwater per vierkante meter moeten kunnen verwerken, ofwel een bui van 60mm.  

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

Met deze maatregelen bouwen gemeente  

en bewoners samen aan een Rainproof 

Centrumeiland. In deze brochure kunt u 

inspiratie opdoen om deze maatregelen  

te verwerken in het ontwerp van uw eigen 

woning en tuin. 

Klimaatbestendig  
Centrumeiland

•  Kavels (inclusief daken) dienen een 

waterverwerkingscapaciteit te hebben 

van minimaal 60 mm (60 L/m2).  

Deze norm kunt u halen door middel 

van waterberging, hergebruik en/of 

infiltratie.

•  Opgevangen regenwater wordt bij 

voorkeur in de ondergrond geïnfiltreerd

•  De maximale hoeveelheid hemelwater 

van 2,5 L/m2 per uur mag vanaf daken 

direct worden afgevloeid op straatni-

veau, zonder dat deze lokaal wordt 

opgevangen of verwerkt. De afvoer 

dient vertraagd te worden gedaan met 

behulp van een geknepen afvoer, zodat  

voor een volgende bui weer genoeg 

opslagcapaciteit is. 

•  Indien er in 24 uur tijd meer dan  

60 mm (60 L/m2) regenwater valt, 

geldt alles dat meer valt direct op 

straatniveau mag worden aangebo-

den. De gemeente draagt in dat geval 

zorg voor de opvang en verwerking van 

dit overtollige regenwater.

•  Het bouwpeil dient minimaal 2 cm 

hoger te zijn dan het aangrenzende 

maaiveld om wateroverlast in huis te 

voorkomen.

•  De wijze van afvoeren van het regen- 

water van het dak op de openbare 

ruimte moet in nadere afstemming  

met de gemeente Amsterdam en 

Waternet.

Meer informatie over  
deze maatregelen?  
Ga naar rainproof.nl! 

bouw groen en blauw  5
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 Regenpijp afkoppelen *

 Waterpasserende verharding

 Relief in de tuin

 Open goten

 Regenwatervijvers

 Tegels eruit, groen erin

 Grindstroken

 Infiltratiekratten

 Groene daken op tuinhuisjes

 Retentiedak

 Waterdak

 Regenton 

  Regenwatergebruiks- 

installatie

   Verhoging voor ingang 

parkeergarage

   Drempel of  

verhoogd vloerpeil

   Groen gebruiksdak

   Groene gevel

Rainproof bouwen, 
hoe doe je dat?

*  regenwater afvoer afstemmen met  
de gemeente Amsterdam en Waternet
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Het klimaat verandert, het weer wordt minder 

stabiel. Het zal vaker hard gaan regenen, afgewis-

seld door lange droge periodes. Het stedelijk 

watersysteem van Centrumeiland wordt zo inge-

richt dat het is toegerust op deze extremen. Om te 

voorkomen dat heftige regenbuien leiden tot 

wateroverlast, moeten we de stad vergroenen, met 

meer groen in de openbare ruimte, en asfalt en 

tegels waar mogelijk vervangen voor groene daken 

en tuinen. Door uw tuin Rainproof in te richten, 

anticipeert u op extreem weer, in plaats van de 

schade achteraf te herstellen.

Er zijn een paar minimale eisen waar u aan moet 

voldoen (zie vorige pagina), maar er zijn vele verschil-

lende manieren waarop u regenwater op kunt vangen 

en benutten. Voordat u een vorm van (tijdelijke) 

wateropvang of opslag kiest, is het verstandig om  

te bedenken wat voor voorziening het best bij uw 

situatie past 

1. Vasthouden en bergen op het dak

2.  Vasthouden en bergen in de tuin

3. Bergen en infiltreren in de ondergrond

4. Hergebruiken

bouw groen en blauw  7



1.  Vasthouden en 
bergen op het dak 

Groene daken en waterdaken helpen het regenwater vast te 

houden en zorgen voor een vertraagde afvoer. Er bestaan 

verschillende soorten: van lichte sedumdaken die weinig 

onderhoud vergen tot daken die vergelijkbaar zijn met een 

echte tuin en meer onderhoud vergen. Polderdaken en 

waterdaken kunnen veel water bergen maar hebben ook vaak 

een versterkte draagconstructie nodig. Op internet zijn tal van 

aanbieders van groene daken te vinden: van pakketten met 

garanties tot zelfbouwpakketten. Bij de groene daken die 

hieronder worden beschreven staat een richtlijn van de 

waterbergingscapaciteit. De leverancier van uw groene dak 

moet uiteindelijk kunnen aantonen wat de waarden voor uw 

specifieke situatie zullen zijn.  

8



Schematische doorsnede sedumdak 
©Optigroen

Vegetatie

Licht Substraat

Drainage laag

Beschermingslaag

Schematische doorsnede natuurdak 
©Optigroen

Vegetatie

Substraat

Drainage laag

Filtermat

Beschermingslaag

Natuurdak
Een natuurdak is een variatie op een extensief groen 

dak. Het verschil is dat de substraatlaag variërende 

diktes heeft waardoor er meer variatie in flora en 

fauna mogelijk is. Zo creëert u een mooie nieuwe 

leefruimte voor vogels, vlinders, bijen en insecten. 

Door de afwisselende beplanting krijgt het dak ook 

meer variatie in bloeitijd en bloeikleur.

U bespaart:

• Waterretentie: 50-65%

• Wateropslag: ca. 25-40 l/m²

Aantrekkelijk voor:

• Vlinders

• Hommels/Bijen

• Huismus

• Gierzwaluw

• Roodborst

• Merel

Extensief groen dak
Extensieve groene daken hebben een dunne sub-

straatlaag, een soort potgrond die de basis is voor  

de meeste groene daken. Daar bovenop komt een 

gemengde begroeiing van sedumplanten (vetplant-

jes), eventueel aangevuld met kruiden en grassen.  

Ze zijn aan te brengen op bijna alle platte en licht 

hellende daken, en hebben nauwelijks onderhoud 

nodig. Naast waterbuffering beperken ze tevens de 

opwarming van het dak en houden ze uw huis dus 

koel in de zomer. 

Door gevarieerde plantensoorten op uw extensief 

groen dak te planten, trekt u insecten aan en draagt 

u een steentje bij aan de biodiversiteit. Ook kunt u 

zonnepanelen plaatsen om bij te dragen aan de 

ambitie van een energieneutraal Centrumeiland. 

U bespaart:

• Waterretentie: 40-50%

• Wateropslag: ca. 15-25 l/m²

Aantrekkelijk voor:

• Vlinders

• Hommels/Bijen

 © De Dakdokters© De Dakdokters
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Schematische doorsnede retentiedak 
©Optigroen

Vegetatie

Substraat

Drainage laag

Filtermat

Beschermingslaag

Stroomregulatie

Schematische doorsnede verblijfsdak 
©Optigroen

Vegetatie

Substraat

Drainage laag
Filtermat

Beschermingslaag

Polderdak
Het polderdak heeft behalve een substraatlaag en 

planten nog een extra laag: een systeem van kratten 

waardoor extra waterberging ontstaat. Een speciaal 

drainagesysteem regelt hoeveel water wordt afgevoerd 

en hoeveel water wordt geborgen. Het water dat wordt 

vastgehouden zorgt ervoor dat de beplanting in droge 

periodes is voorzien van voldoende water. In tegenstel-

ling tot een intensief dak is hier geen extra irrigatie 

systeem nodig.

Ook de substraatlaag en beplanting houden water 

vast. Een versterkte dakconstructie is noodzakelijk 

voor dit type dak.  

U bespaart:

• Waterretentie: 90-95%

• Wateropslag: ca. 80 - 100 l/m2

Goed voor:

• Huismus

• Gierzwaluw

Intensief groen dak
Een intensief groen dak is net een echte tuin, maar 

dan bovenop uw huis. U kunt er met mensen zitten 

en dankzij de dikke substraatlaag kunnen er allerlei 

planten groeien – zelfs bomen of uw eigen verbouwde 

groente. Dit type dak slaat meer water op dan een 

sedumdak, en geeft meer biodiversiteit en een 

grotere geluidsreductie. Daar staat tegenover dat 

intensieve groene daken meer onderhoud vergen 

en kostbaarder zijn in aanleg. Ook moeten ze 

bewaterd worden met een irrigatiesysteem en is 

een versterkte dakconstructie noodzakelijk. 

U bespaart:

•  Waterretentie: 70-95%  

(van de gemiddelde jaarlijkse neerslag) 

• Wateropslag: ca. 40-60 l/m2 

Goed voor:

• Huismus

• Gierzwaluw

• Roodborst

• Merel

• Vleermuizen

• Vlinders

• Hommels/Bijen

 © Merlijn Michon© De Dakdokters
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Schematische doorsnede van een regendak bij een normale  
en een extreme regenbui 
© Atelier GROENBLAUW

Waterdak

Op een waterdak blijft het regenwater tijdelijk op 

het dak staan en wordt vertraagd afgevoerd door 

een geknepen afvoer. Doordat de overstort hoger 

ligt, ontstaat een buffer van gemiddeld 60 mm op 

het dak. Zo is er voldoende opslagcapaciteit voor 

de volgende bui. Om grote hoeveelheden water op 

het dak te bergen is wel een verzwaring van de 

dakconstructie noodzakelijk.  

© De Dakdokters

 © Merlijn Michon
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2.  Vasthouden en bergen 
bovengronds in de tuin 

Bij een bovengrondse voorziening kan het regenwater van de 

regenpijp via een open goot naar een greppel, infiltratieveldje 

of vijver stromen. Als er voldoende ruimte is in de tuin zijn 

bovengrondse voorzieningen doorgaans het minst kostbaar 

en het makkelijkst te realiseren. 

Als u uw regenpijp afkoppelt is het belangrijk dat het 

regenwater van de woning wordt weggeleid om 

vochtproblemen in huis te voorkomen. 

12



Reliëf in de tuin
Hoogteverschil in de tuin zorgt ervoor dat water 

tijdelijk opgeslagen kan worden in de lager gelegen 

delen verder bij de woning vandaan. Zo blijven de 

hoger gelegen delen van de tuin, bijvoorbeeld het 

terras, na een zware regenbui droog en ondervindt u 

er geen hinder van. 

In de lager gelegen en onverharde delen van de tuin 

kan het water na een heftige bui even blijven staan en 

geleidelijk wegzakken. Bij het aanleggen van een 

dergelijke infiltratievoorziening, is het belangrijk om te 

kiezen voor planten die geschikt zijn voor zowel natte 

als droge grond. In het natte gedeelte kunt u ook een 

houten vlonder als terras of tuinpad aanleggen.  

Plaats dan wel een waterdoorlatend anti-worteldoek 

om onkruidgroei onder en tussen het vlonderhout te 

voorkomen. 

Waterdoorlatende verharding
In plaats van reguliere tegels kunt u ook kiezen  

voor waterdoorlatende verharding. Zo kan het 

regenwater direct wegzakken in de ondergrond.  

Er zijn veel verschillende soorten waterdoorlatende 

verharding, waaronder klinkers met een brede voeg, 

speciale poreuze klinkers die water doorlaten en 

grasbetonstenen. U kunt er ook voor kiezen om  

een pad of terras te vullen met bijvoorbeeld grind, 

schelpen, of houtschors in plaats van tegels.

 © VLUGP Stedebouw & LandschapsarchitectuurFunenpark ©Merlijn Michon
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 © André Vaxelaire

© André Vaxelaire

Schematische doorsnede van een tuin met een wadi
© Atelier GROENBLAUW

Wadi 
Een wadi is een beplante greppel met een doorlatende 

bodem waar regenwater wordt geborgen. De boven-

laag bestaat uit beplante verbeterde grond.  

De zandgrond op Centrumeiland is sterk doorlatend. 

Om de capaciteit te vergroten kan onder het opper-

vlak een in geotextiel ingepakte koffer gemaakt 

worden die gevuld kan zijn met grind, lavasteen of 

gebakken kleikorrels. Dankzij de ruimte tussen deze 

materialen kan het regenwater gemakkelijk weglopen. 

Via de greppel en de koffer zakt het water weg in de 

bodem. 

U kunt de wadi het best aanleggen op enige afstand 

van uw woning, in een iets dieper gelegen deel van de 

tuin. Zo veroorzaakt het regenwater geen schade aan 

uw huis als de wadi vol is. Het dakwater kan via een 

open goot of greppel naar de wadi stromen.  

De beplanting van de wadi zorgt voor een betere 

doorworteling van de bodem. Zo wordt niet alleen het 

regenwater beter opgenomen, maar krijgt u ook meer 

biodiversiteit. 
Open goten
Een goot is een eenvoudige bovengrondse afvoer 

die stromend water naar een infiltratievoorziening 

leidt. Goten kunnen gemaakt worden van klinkers 

maar er bestaan ook prefab-goten.
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 © Merlijn Michon© Florent Lamontagne

Schematische doorsnede van een regenwaterbuffervijver
© Atelier GROENBLAUW

Schematische doorsnede van een drempel
© Atelier GROENBLAUW

Drempel of verhoogd vloerpeil
Drempels bij buitendeuren en een iets verhoogde 

begane grond bieden bescherming tegen enkele 

centimeters matige wateroverlast. Ook trappen naar 

souterrains, souterrainramen en andere lager gelegen 

gebouwdelen zoals de garage, kunt u beschermen 

tegen wateroverlast met behulp van een verhoogde 

drempel. Het nadeel is dat de woning daardoor minder 

toegankelijk wordt. Om dat te verhelpen kunt u een 

helling aanbrengen. Een pompinstallatie biedt extra 

bescherming voor laaggelegen souterrainingangen. 

Een pomp kan instromend regenwater naar de straat 

of tuin pompen.

Regenwatervijver
Regenwatervijvers vangen tijdelijk regenwater op en 

laten het langzaam wegzakken in de ondergrond. 

Een regenwatervijver heeft daarom wisselende 

waterstanden: vol na een regenbui, en bijna leeg als 

het lang droog blijft. Het is daarom het mooiste om 

een regenwatervijver met groene oevers aan te 

leggen. 

De wisselende waterstanden zorgen voor een 

diversiteit aan flora en fauna. Daarnaast zuiveren 

oeverplanten het water. Een alternatief voor oever-

planten is een regenwatervijver met grindbed: mooi 

met én zonder water.

 

Houd er rekening mee dat de vijver door de zand-

grond op Centrumeiland vaak droog zal staan. 

Indien u vissen of andere dieren in de vijver wilt, dan 

moet u een deel van de vijver afdichten met een 

ondoorlatend vlies.
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Het kan zijn dat u onvoldoende ruimte in de tuin heeft of liever 

geen bovengrondse verwerking van regenwater wilt. U kunt uw 

regenpijp ook aansluiten op ondergrondse infiltratiekratten of 

een infiltratieput. Omdat Centrumeiland is gebouwd op een 

dik zandbed is de buffercapaciteit van de ondergrond groter 

dan in de rest van Amsterdam. Het grondwater ligt op een 

diepte van één tot vier meter. 

3.  Bergen en infiltreren 
in de ondergrond 
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 © Leidingshop.nl© Celltekdirect.com

Schematische doorsnede van een tuin met een grindkoffer
© Atelier GROENBLAUW

Schematische doorsnede van een tuin met infiltratiekratten
© Atelier GROENBLAUW

Infiltratiekratten
Een infiltratiekrat is een voorziening waarin regenwater 

kan worden vastgehouden en geïnfiltreerd in de 

ondergrond. U plaatst de krat net onder het oppervlak 

in de tuin, onder een grasveld, onder een terras of 

onder een tuinpad. Het regenwater stroomt van 

verharde delen zoals het dak of het terras via een buis 

naar de kratten. Het water wordt opgeslagen in de 

kratten en verdwijnt geleidelijk in de bodem. Dit houdt 

de grondwaterstand op peil en voorkomt verdroging 

van de bodem.

Grindkoffer
Een grindkoffer is een voorziening waarbij een 

beperkte hoeveelheid regenwater tijdelijk wordt 

geborgen en daarna wegzakt in de grond.  

De hoeveelheid regenwater die zo kan worden 

geborgen is afhankelijk van de afmetingen van de 

grindkoffer. De hemelwaterafvoer kan zo (deels) 

worden afgekoppeld. Bovendien verhoogt de 

waterberging rondom de grindkoffer de grondwater- 

spiegel: een goede manier om verdroging van 

de tuin tegen te gaan.

bouw groen en blauw  17



Regenwater opvangen voor gebruik kan heel gemakkelijk  

door het plaatsen van een regenton. Deze zijn er in vele 

verschillende soorten, maten, kleuren en prijsklassen. 

Een andere manier is het installeren van een boven- of 

ondergrondse opslagtank met hergebruikinstallatie, zodat 

 u regenwater kunt gebruiken om bijvoorbeeld het toilet  

mee te spoelen.

4.  Hergebruiken  
regenwater 
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 Regenton in geveltuin Wijkcentrum De Pijp  
© Natuur&Milieuteam Zuid

 © Leidingshop.nl

Regenton

Met een regenton vangt u eenvoudig regenwater op  

dat u bijvoorbeeld kunt gebruiken om de planten op 

het balkon of in de tuin water te geven. Tonnen zijn 

meestal voorzien van een kraantje en zijn er in allerlei 

soorten, kleuren en prijsklassen. De meeste regen-

tonnen hebben een capaciteit tot ongeveer 200 liter. 

Regentonnen kunnen bij zware regenval overstromen 

en moeten daarom altijd voorzien zijn van een 

overloop, bij voorkeur een die via een open goot de 

tuin in gaat.

 Regenwatergebruikssysteem  
bij woningen

Een andere manier om water op te slaan voor eigen 

gebruik is door een boven- of ondergrondse opslag-

tank met hergebruikinstallatie te installeren. Zo kunt u 

regenwater gebruiken om bijvoorbeeld het toilet mee 

te spoelen. De helft van al het drinkwater dat wij 

dagelijks gebruiken wordt gebruikt voor de wasmachine, 

het toilet en de besproeiing van de tuin. 

Zou het niet beter zijn om daarvoor water van mindere 

kwaliteit te gebruiken? U kunt regenwater van het dak 

opvangen in een ondergrondse tank. Via internet zijn 

aanbieders te vinden die complete systemen aanbieden. 

Om regenwater te hergebruiken in uw huishouden 

heeft u de volgende componenten nodig: 

• Een reservoir

• Een pomp

•  Een aansluiting op gebruikspunten zoals de wc of 

wasmachine

• Een overstort om overtollig water af te voeren

•  Een suppletievoorziening om tekorten aan te vullen 

met drinkwater
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U kunt het volgende rekenvoorbeeld gebruiken  

om een idee te krijgen van het watergebruik in uw 

huishouden en de reservoirgrootte die nodig is om 

daarin te voorzien. Een woning met een dakoppervlak 

van 70 m2 en een afvoercoëfficiënt van 0,9 

 (90% komt maar tot afstroming, de rest 

verdampt) levert bij een gemiddelde maandelijkse 

neerslag van 65 mm ongeveer 4.100 liter  

regenwater (volgens de berekening: dakoppervlak 

x afvoercoëfficiënt x meters neerslag). 

Dit is ongeveer wat een huishouden van drie 

personen per maand gebuikt voor het toilet en de 

wasmachine. Per persoon gebruiken we per dag 

gemiddeld 35 liter voor toiletspoeling en 15 liter 

voor de was. Ofwel 50 liter per persoon per dag. 

Een huishouden van drie personen heeft daarmee 

een maandelijks gebruik van 4.500 liter. In dit 

rekenvoorbeeld is dus nog maar 400 liter drink- 

water per maand nodig voor de was en het toilet. 

In het totaal maandelijkse drinkwater verbruik 

(incl. Douche, koken en drinken) levert dat een 

besparing van bijna 40%. 

Om zelf de benodigde grootte van de tank te  

berekenen kunt u gebruik maken .van de rekentools 

te vinden via: www.rainproof.nl/node/208

Rekenvoorbeeld  
reservoirgrootte woning 

Schematische doorsnede regenwater-gebruikssysteem 
© Atelier GROENBLAUW

Schematische doorsnede regenwatergebruik-systeem met waterzak 
©  Atelier GROENBLAUW
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Door klimaatverandering wordt het vaker warm en heet in 

Nederland en iets minder vaak koud. In een natuurlijke 

omgeving zorgen bomen voor schaduw en koelte, maar in  

de versteende stad lopen temperaturen snel op. Op een 

onverharde ondergrond met beplanting kan water sneller 

verdampen – de beste manier om de stad af te laten koelen. 

Groene daken en groene gevels doen hetzelfde voor uw huis 

en de directe omgeving. Daken, gevels en straten in lichte 

kleuren reflecteren het zonlicht en dragen zo ook bij aan een 

koelere stad. Een goed geplaatste boom filtert het licht en 

geeft waar gewenst schaduw in de tuin. Met zonwering houdt u 

uw huis koel en heeft u geen energieverslindende airco’s nodig.

5.  Houd uw huis  
en tuin koel 
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© Atelier GROENBLAUW -  Amar Sjaw En Wa

Groene gevels
Groene gevels zorgen voor isolatie tegen zomerhitte en 

beschermen de woning tegen UV-straling, waardoor 

deze langer meegaat. Het groen verbetert bovendien 

de luchtkwaliteit, omdat het onder andere fijnstof 

opvangt. Een groene gevel biedt ook leefruimte aan 

vlinders, vogels en andere dieren. Nestkasten voor 

vogels zijn eenvoudig in groene gevels in te bouwen of 

op te hangen. 

Gevelgroen is er in verschillende vormen, afhankelijk 

van de hoeveelheid zon die de gevel vangt en de 

gewenste hoogte. Mooi zijn klimplanten als klimop, 

wingerd, blauwe regen, druif, klimhortensia, klimrozen, 

bruidssluier, wilde bosrank of winterjasmijn. Vanuit de 

grond klimmen deze planten tegen de gevel omhoog. 

Een gevel met wingerd is in de zomer fris groen en in de 

herfst vlammend rood. Klim, rots- en muurplanten 

trekken wilde bijen en vlinders, zoals atalanta en 

dagpauwoog. Om beschadigingen aan uw gevel te 

voorkomen is het belangrijk dat de gevel goed is 

onderhouden wanneer u een klimplant plaatst.

Speciale gevelconstructies geven het groen houvast en 

ruimte. Denk daarbij aan stangen, draden en houten of 

stalen stellages. Het heeft de voorkeur om klimplanten 

in de volle grond te planten: dit is het goedkoopste en 

vergt het minste onderhoud. 

Er zijn verschillende soorten klimplanten: zelfhechters, 

slingerplanten, rankers en enteraars. Allemaal hebben 

ze hun eigen handleiding. Kijk voor meer informatie over 

groene gevels op de website   

www.groenblauwenetwerken.com. 

Er zijn ook gevelsystemen beschikbaar voor rots- en 

muurplanten die water nodig hebben. Deze zijn een stuk 

kostbaarder. Voor muren waarop geen zonlicht valt, zijn 

gevelplanten beschikbaar die u geen water hoeft te 

geven en die permanent groen blijven.

Goed voor:

• Huismus

• Roodborst

• Merel

• Vleermuizen

• Vlinders

• Hommels/Bijen
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Geveltuintje in Amsterdam zuid ©NMT Zuid

Geveltuinen
Op Centrumeiland mag u aan de voorkant van uw 

huis een strook van 40 cm als geveltuin inrichten.  

Een geveltuin laat regenwater snel in de bodem 

wegzakken en versterkt de biodiversiteit en de 

kwaliteit van de leefomgeving. Geschikte stadsplan-

ten voor uw geveltuin zijn onder meer de stokroos, 

lavendel, kattenkruid, vrouwenmantel, aster, robberts-

kruid, teunisbloem en veldsalie. Weelderige varens en 

planten met bloemen die nectar geven trekken 

hommels, bijen en vlinders aan. Deze zijn prima te 

combineren met een insectenhotel. Als u besluit een 

natuurmuur te bouwen, is een kalkrijke mortel aan te 

raden. Muurplanten en insecten (zoals metselbijen) 

kunnen zich daar gemakkelijk in vestigen.

Voor een bij- en vlindervriendelijke geveltuin kunt u 

kiezen voor bijvoorbeeld koninginnekruid, vlinder-

struik, rode zonnehoed, muskuskaasjeskruid, zonne- 

ogen, wilde marjolijn en tijm. Via de website van de 

gemeente kunt u een folder downloaden met een top 

50 van planten die goed zijn voor bijen en vlinders. 

De website van de Vogelbescherming biedt ook 

goede tips over het gebruik van planten en bloemen 

voor een vogelvriendelijke tuin.

Houd bij uw plantenkeuze wel rekening met de mate 

van zonlicht, schaduw, wind en de bodem in uw tuin. 

Ook kunt u beter geen bomen te dicht tegen de 

muur planten, omdat de wortels de gevel kunnen 

beschadigen. Heesters – denk aan de vlinderstruik, 

roos en brem – zijn wel zeer geschikt. 

Goed voor:

• Huismus

• Roodborst

• Merel

• Vleermuizen

• Vlinders

• Hommels/Bijen

• Egel 

Schematische doorsnede van een geveltuin met grind en  
overstort naar de straat
© Atelier GROENBLAUW
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Veel dieren voelen zich thuis in en om de stad, zolang ze 

goede schuilplekken en broedplekken hebben die ze veilig 

kunnen bereiken. Een goede infrastructuur zonder barrières  

en met ecologische verbindingszones is daarvoor essentieel. 

Op Centrumeiland wordt veel aandacht besteed aan de 

aanleg van nieuwe leefgebieden en een samenhangende 

ecologische infrastructuur.

Tuinen en gebouwen kunnen met kleine ingrepen zo worden 

ingericht dat dieren zich er thuis voelen. Zwaluwpannen, 

vleermuiskasten, bijenstenen en vlindervoegen zijn allemaal 

voorbeelden van diervriendelijk ontwerpen voor vogels en 

insecten. 

Ook een natuurlijk aangelegde en onderhouden tuin biedt 

ruimte voor allerlei dieren die op zoek zijn naar een beschutte 

plek waar ze veilig zijn, voedsel kunnen zoeken en ruimte 

hebben om te rusten of nestelen. Hier volgen een aantal tips.

6. Natuurinclusief  
bouwen 
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 © Jochem Kühnen - www.xjochemx.nl© Atelier GROENBLAUW

Broedplaatsen voor vogels
De huismus, de spreeuw en de gierzwaluw zijn kolonie-

broeders. Ze broeden in steden en zijn daarvoor 

afhankelijk van goede, ‘vaste’ nestplaatsen. Nestkasten 

zijn eenvoudig te integreren in muren, gevels en daken 

wanneer ze al in de ontwerpfase worden meegeno-

men. Er bestaan ingemetselde nestkasten voor de 

huismus, spreeuw, en vleermuizen die ongeveer 30 

euro per kast kosten. 

Op de onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden 

van nestkasten voor de gierzwaluw en de huismus 

weergegeven. De spreeuw - waarmee het slecht is 

gesteld in Nederland - is ook gebaat bij dit type 

nestkasten. Voor de gierzwaluw is tevens een speciaal 

soort dakpan beschikbaar.

De nestkasten kunnen zichtbaar geplaatst of juist 

verstopt worden in de gevel. Belangrijk is dat de 

nestkasten niet in de volle zon hangen maar liefst aan 

de noordoostzijde van het huis. Dit geldt voor alle 

soorten. Gierzwaluwen hebben een vrije val nodig van 

minstens drie meter van kast tot grond, en voldoende 

ruimte om in- en uit te vliegen. Omdat deze vogels 

koloniebroeders zijn, dient u per soort vijf nestkasten 

te installeren. Zie voor meer informatie:  

www.checklistgroenbouwen.nl. 

Een beetje wildernis
Een diervriendelijke tuin laat natuurlijke kringlopen 

zoveel mogelijk in stand. Gooi bijvoorbeeld afge-

snoeide takken niet weg, maar maak er stapels van 

waar overwinterende vlinders, egels of roodborstjes 

gebruik van kunnen maken. Ruim afgestorven 

planten pas op als de lente echt begonnen is.  

Gooi de stengels niet allemaal in de gft-bak of op 

de composthoop, maar breek ze in stukken en 

strooi ze uit over de grond – dat is goed voor de 

bodem. Een simpele stapel van oude stenen biedt 

een woonplaats voor salamanders en padden. 

Laat in een hoek van uw tuin wat wilde planten zoals 

de brandnetel, klavers of koolsoorten groeien en lok 

daarmee vlinders als het blauwtje, koolwitje, kleine 

vos en atalanta naar de tuin. Vlinders leggen er hun 

eitjes omdat de rupsen van veel vlinders de planten 

graag eten. 
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 © Atelier GROENBLAUW© Koninklijke Tichelaar Makkum - Dick van Hoff

Vlinders, bijen en insecten

Vlinders en bijen zorgen voor de bloemen in uw tuin. 

Inheemse planten zijn een belangrijke voedselbron 

voor vlinders, bijen en andere insecten. Voor vogels en 

kleine zoogdieren als de egel zijn insecten bovendien 

een belangrijke voedselbron. Begroeiing is daarnaast 

een verblijfplaats en overwinteringsplek voor vlinders, 

bijen en egels. 

Metselbijen leggen hun eitjes in kleine gangetjes en 

metselen deze dicht. Vlinders kunnen in een speciale 

kast overwinteren of zelfs ontpoppen. U kunt zelf een 

bijenhotel bouwen of neststenen kopen. Ook is een 

stapelmuurtje in de tuin erg interessant voor heel veel 

verschillende soorten. Op internet zijn veel voorbeel-

den te vinden wat u allemaal kunt doen in en om het 

huis voor meer biodiversiteit. 

Verblijfplaatsen voor vleermuizen

Ook voor vleermuizen kunt u een verblijfplaats 

inpassen in de gevel. Dat gaat het best door 

speciale vleermuisstenen in de spouwmuren te 

metselen. Dat kan zichtbaar maar ook goed 

verscholen op minstens drie meter hoogte, en het 

liefst aan de zuidwestzijde van de gevel zodat de 

zon ze kan opwarmen. Dit is dus precies aan de 

andere kant dan waar u de nestkasten voor vogels 

plaatst. 

In de brochure ‘Vleermuisvriendelijk bouwen’ op  

de website van de Zoogdiervereniging vindt u 

uitgebreide informatie over voorzieningen voor 

stedelijke vleermuizen.
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Groene hagen
Hagen bieden leefruimte, broedplaats en veilige 

schuilplaats aan allerlei vogels en insecten. Goede 

haagsoorten zijn de liguster, berberis, hondsroos, 

egelantier, vlier, braam, lijsterbes, kardinaalsmuts  

en de haagbeuk. Een haag biedt bovendien een 

gemakkelijke doorgang voor bijvoorbeeld egels. 

Merels en spreeuwen zijn gek op de bessen van de 

liguster. Stekelige plantsoorten zoals de sleedoorn, 

meidoorn en braam bieden bescherming voor 

broedende vogels. U kunt voor uw haag het beste  

4 à 5 verschillende plantensoorten combineren. 

Inheemse soorten hebben de voorkeur, want die 

bieden meer voedsel aan inheemse dieren.

Indien u bijvoorbeeld een houten schutting heeft, 

kunt deze laten begroeien door klimop, rozen, 

clematis, blauwe regen en trompetbloem. Daarmee 

heeft u een smalle, groene afscheiding die ook in de 

winter mooi groen blijft.

© Atelier GROENBLAUW -  Amar Sjaw En Wa

 © Atelier GROENBLAUW -  Amar Sjaw En Wa

 © vivara.nl

Water in de tuin

Een schaal met water is goed voor vogels om te 

drinken en te badderen en past in elke tuin en op 

elk balkon. Het is een hele eenvoudige manier om 

iets voor de vogels te doen. Een vijver is nog beter, 

dankzij de waterplanten en de insecten die daar op 

afkomen. 

Voederhuis
Zeker in de winter is het voor veel dieren lastig om 

voedsel te vinden in de stad. U kunt een voederhuis 

of nestelhuis plaatsen om de dieren een handje te 

helpen.
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In opdracht van: 

Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Amsterdam Rainproof

Waternet

Uitgevoerd door:

Atelier GROENBLAUW

Tekstredactie:

Saskia Naafs

Vormgeving:

KoeweidenPostma

Papier: Valorise by Schut Papier

Papier met vezels uit Nederlandse kassen  

(lokaal agrarisch restmateriaal)

Dit papier is het resultaat van de samenwerking met 

telers, kenniscentra en universiteiten voor de circulaire 

verwaarding van vezels uit agrarische reststromen, 

zoals van tomatenplanten.

Dit rapport is samengesteld door atelier  

GROENBLAUW. Foto’s en tekeningen die  

voorzien zijn van bronvermelding mogen  

alleen na toestemming van de  

rechthebbenden worden gebruikt.

Meer weten over groen en blauw bouwen? Kijk op rainproof.nl 
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