Bijlage 2: Werkwijze verkoop d.d. 3-6-2020
Kavelprijzen, selectieprocedure en vervolgstappen

A. Kavelprijzen Grote Hondring
Kavel

Oppervlakte

Kavelprijs (totaal
incl. btw, k.k.)

Vrije kavel B1

Circa 390 m2

€ 218.744,00

Vrije kavel B2

Circa 390 m2

€ 217.074,00

Vrije kavel B3

Circa 390 m2

€ 217.074,00

Vrije kavel B4

Circa 440 m2

€ 233.312,00

Vrije kavel B5

Circa 510 m2

€ 246.822,00

Vrije kavel B6

Circa 390 m2

€ 217.074,00

Vrije kavel B7

Circa 395 m2

€ 217.074,00

Vrije kavel B8

Circa 405 m2

€ 219.857,00
Kavelprijs (totaal
incl. btw, k.k.)
inclusief heikosten

A1 Rijwoningen

Circa 305 m2

€ 139.956,00

A2 Rijwoningen

Circa 175 m2

€ 102.456,00

A3 Rijwoningen

Circa 175 m2

€ 102.456,00

A4 Rijwoningen

Circa 325 m2

€ 154.956,00

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De kosten van transactie zijn voor de koper (kosten koper). De prijzen
worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de Consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens de kosten.
Zoals aangegeven in het kavelpaspoort, geldt voor de rijwoningen (kavels A1 t/m A4) dat de direct met het
heiwerk samenhangende kosten per kavel zijn verwerkt in de grondprijs.
Alle in dit documenten vermelde oppervlakten en prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten, er kunnen geen
rechten aan worden ontleend.

B. Selectieprocedure, spelregels loting
INSCHRIJVING / AANMELDING LOTING
Vanaf 11 juni 2020 tot en met uiterlijk 2 juli 2020 kunt u zich aanmelden voor de loting door een mail
te sturen naar notaris Nonhebel e-mailadres notaris@notariaatNonhebel.nl met het onderwerp
"aanmelding loting zelfbouwkavels Grote Hondring". In de mail vermeld u uw naam, geboortedatum
en adres. Vervolgens krijgt u van de notaris bericht om via hun klantenportaal het volledig ingevulde
en ondertekende inschrijfformulier (*) en tevens een kopie van uw identiteitsbewijs te uploaden. Na
het uploaden van de documenten in het klantenportaal krijgt u een bevestiging van de notaris van
inschrijving loting.
Er mag per huishouden maximaal één maal worden ingeschreven, inschrijvingen zijn niet
overdraagbaar. Uitsluiting aan de loting volgt, indien afwijking hiervan wordt geconstateerd.
Indien u persoonlijk niet aanwezig kunt zijn tijdens de loting, bestaat de mogelijkheid om vooraf een
persoon te machtigen om uw keuze aan te geven indien u bent ingeloot. Machtigen is mogelijk door
middel van het invullen en ondertekenen van bijgevoegd machtingsformulier (*), dat de gemachtigde
tijdens de lotingsavond bij zich dient te hebben.
* Het inschrijvings- en machtingsformulier kunt u downloaden via Dordtse ruimte / zelfbouwkavels
Grote Hondring.
De loting vindt plaats op 7 juli 2020, om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Meeting House aan
de Johan de Wittstraat 2 te Dordrecht
VOORAFGAAND AAN DE LOTING
1. De inschrijver dient persoonlijk aanwezig te zijn op deze avond. Dit wordt door de notaris
gecontroleerd aan de hand van een geldig identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs),
waarvan tijdens de inschrijving een kopie is gemaakt.
2. Is de inschrijver tijdens de loting niet aanwezig, dan dingt deze niet verder mee, tenzij deze
bij volmacht is vertegenwoordigd.
3. De notaris geeft tijdens de avond op een inschrijflijst aan wie aanwezig zijn en iedere
inschrijver trekt onder toezicht van de notaris een nummer voor deelname aan de loting.

TOEWIJZING VAN DE BOUWKAVELS: DE LOTING
1. De notaris trekt het eerste nummer.
2. De betreffende inschrijver komt naar voren en kiest de voorkeurskavel.
3. De naam wordt door de notaris genoteerd op de kavellijst.
4. Vervolgens trekt de notaris het volgende nummer.

5. De betreffende inschrijver komt naar voren en kiest zijn / haar voorkeurskavel. Als deze
voorkeurskavel reeds onder optie is (al door een ander is gekozen), dan kan deze inschrijver
kiezen voor een nog beschikbare kavel óf op de algemene reservelijst geplaatst worden.
6. De procedure herhaalt zich tot alle kavels gekozen zijn of als er geen belangstelling is voor de
nog beschikbare kavels.
7. De notaris trekt de resterende nummers, om de volgorde op de algemene reservelijst te
bepalen.
8. De loting is ten einde.
9. Mochten er na de loting nog kavels overblijven, dan worden deze kavels in de 'vrije verkoop'
genomen. Dit houdt in dat deze gemeentelijke kavels via makelaar Waltmann te koop
worden aangeboden. Vanaf dat moment geldt voor die kavel(s) dan het uitgangspunt 'wie
het eerst komt, het eerst maalt'.
Bij alle hiaten en onduidelijkheden in de procedure houdt de gemeente Dordrecht zich zonder meer
het recht voor beslissingen te nemen en zaken vast te stellen, het recht van gunning is voorbehouden
aan de gemeente Dordrecht.
HET VERVOLG
Binnen een week na de loting wordt aan de kandidaten die via de loting zijn geselecteerd een
'reserveringsbrief' gestuurd, waarin aan deze kandidaten de mogelijkheid wordt geboden om een
formele optie te nemen. De voor deze mogelijkheid geldende termijn is maximaal 4 weken vanaf de
lotingsdatum.
De vervolgstappen worden hierna beschreven bij 'procedurestappen na loting'.
VRIJVALLEN VAN EEN KAVEL
1. Bij het vrijvallen van een gereserveerde kavel wordt de eerstvolgende op de reservelijst
benaderd. Deze kandidaat heeft vervolgens een week bedenktijd, alvorens de volgende op
de lijst wordt benaderd.
2. Indien de vrijvallende kavel aan de kandidaten op de reservelijst is aangeboden en nog
steeds vrij blijft, wordt deze in de 'vrije verkoop' genomen. Dit houdt in dat deze kavel via de
makelaar Waltmann te koop wordt aangeboden. Vanaf dat moment geldt voor die kavel dan
het uitgangspunt 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.

C. PROCEDURESTAPPEN NA LOTING
Degene die via de loting is geselecteerd krijgt een 'reserveringsbrief' waarin de mogelijkheid wordt
geboden om gedurende een periode van maximaal 4 weken vanaf de lotingsdatum een formele optie
te nemen, welke 12 maanden het recht geeft om voor de kavel een koopovereenkomst met de
gemeente te sluiten.
De formele optie (optieovereenkomst) biedt 12 maanden de tijd om de plannen voor 'een
droomwoning' uit te (laten) werken. Voor het nemen van een formele optie is een aanbetaling nodig

van een bedrag gelijk aan 5% van de koopsom. Bij aankoop van de grond wordt deze aanbetaling in
de koopprijs verrekend. Er vindt geen restitutie plaats wanneer men de optieovereenkomst opzegt.
Binnen 6 maanden na het nemen van de optie dient een voorlopig ontwerpplan voorgelegd te
worden aan de gemeentelijke contactpersoon van de locatie. Hij toetst het aan het kavelpaspoort en
kijkt of het ontwerp voldoet aan het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.
Na goedkeuring kan met de architect een definitief ontwerp worden gemaakt.
Binnen 12 maanden na het nemen van de optie dient koopovereenkomst ondertekend te worden.
Hierbij hoort een aanbetaling van10% van de koopsom. Er vindt geen restitutie plaats bij opzegging
van de koopovereenkomst
Na het ondertekenen van de koopovereenkomst moet binnen zes maanden een geldige en volledige
aanvraag voor een ‘omgevingsvergunning bouw’ worden in gediend. De procedure
omgevingsvergunning duurt meestal 8 weken.
Is de omgevingsvergunning aangevraagd, dan werkt de architect het definitief ontwerp verder uit tot
contractstukken (bestek en bestekstekeningen). Hiermee kan opdracht worden gegeven aan een
aannemer. Dit werk neemt meestal 8-12 weken in beslag en kan parallel lopen aan de
vergunningaanvraag. Dit laatste wordt aangeraden; een aannemingsovereenkomst is voor banken
vaak een voorwaarde voor het verstrekken van een hypotheek.
Binnen uiterlijk drie maanden nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden
volgt de grondoverdracht. Dan wordt de resterende 85% van de koopsom voor de kavel betaald. De
gemeente levert de grond bouwrijp op. Wat dat precies inhoudt wordt te zijner tijd in de
verkoopdocumentatie bekend gemaakt.
Zodra de vergunning onherroepelijk is en de contracten met de aannemer zijn getekend, kan de
bouw starten. De bouw moet binnen acht maanden na het verlenen van omgevingsvergunning
starten. De oplevering moet binnen twee jaar volgen.

KAVELPASPOORT

Grote Hondring
rijwoningen - kavels A1 t/m A4

1

Kavelpaspoort
Locatie Grote Hondring
11 maart 2020

Wonen in een rustige woonwijk met het
winkelcentrum Sterrenburg, sportpark
Schenkeldijk en het nationaal park
De Biesbosch op korte afstand. Dat maakt
wonen op de locatie Grote Hondring zo
bijzonder. Op de locatie worden zowel kavels
voor rijtjeswoningen als grote kavels tot ruim
500 m 2 geschikt voor vrijstaande woningen/
bungalows uitgegeven. Sterrenburg is één
van de grotere rustige woonwijken met een
goed voorzieningenniveau gelegen tegen het
buitengebied van de stad.
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Grote Hondring - kavels A1 t/m A4
Waarmee moet u rekening houden wanneer u een huis bouwt aan de Grote Hondring?
Dit locatiepaspoort bevat de bouwregels en beeldkwaliteitsrichtlijnen voor de kavels A1
t/m A4

Algemeen
Na sloop van het schoolgebouw Grote Hondring 20 is op deze locatie ruimte vrijgekomen
voor 12 zelfbouwkavels. Aan de zijde van Grote Hondring kunnen 8 vrijstaande woningen
worden gebouwd en langs de Minnaertweg kunnen 4 rijwoningen worden gebouwd.
De groene zone aan de noord- en oostzijde van deze locatie blijft grotendeels behouden.
Het trapveldje aan de zuidwestzijde van de locatie blijft (in aangepaste vorm) bestaan.
De bomen langs de Minnaertweg blijven behouden.
Voor de ontwikkeling zijn de volgende documenten kader stellend:
•
Bestemmingsplan Sterrenburg, inclusief ‘1e herziening Sterrenburg, locatie Grote
Hondring’, te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
•
Welstandsnota gemeente Dordrecht, gebiedstype woonerfwijken, is te raadplegen
via www.dordrecht.nl met zoekwoord ‘welstand’
Daarnaast zijn specifieke regels van toepassing voor maatvoering, bouwwijze en beeldkwaliteit. Deze aanvullende regels zijn opgenomen in dit kavelpaspoort. Voor de verbeelding van de kaders in dit kavelpaspoort verwijzen wij naar bijlage 1 Coördinatietekening
Grote Hondring d.d. 9-3-2020.
Kavelinformatie
•
Woningtype: rijwoning.
•
Kavelaanduiding en oppervlakte (circa):
A1: circa 305 m2,
A2: circa 175 m2,
A3: circa 175 m2,
A4: circa 325 m2.
Voor de diepte en de breedte van de kavels verwijzen wij naar de coördinatietekening.
De kavelprijzen, de selectieprocedure (loting) en de vervolgstappen staan beschreven in
het separate document ‘Werkwijze verkoop’
Om speculatie te voorkomen wordt de grond alleen beschikbaar gesteld voor
zelfbewoning, doorverkoop binnen 1 jaar na oplevering van de woning is niet toegestaan.
Bouwregels per kavel
•
Alle bebouwing voldoet aan het bestemmingsplan ‘’1e herziening Sterrenburg,
locatie Grote Hondring’’.
•
De woningen worden gebouwd in de voorgevelrooilijn.
•
De bebouwing wordt tegen de op de naastgelegen kavel te bouwen of
gebouwde woning gebouwd. Om het bouwproces voor de individuele koper te
vereenvoudigen worden/zijn de heipalen in opdracht van de gemeente vooraf in
de grond geslagen, uitgaande van een vast stramien en een maximaal mogelijke
belasting per kavel. De met het heiwerk samenhangende kosten per kavel zijn
voor rekening van de zelfbouwer. Deze kosten zijn verwerkt in de grondprijs en
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worden niet apart in rekening gebracht.
Drie woningen hebben hun entree aan de Minnaertweg (kavels A2 t/m A4). De
woning op de hoek van de Grote Hondring en de Minnaertweg (kavel A1) heeft
zijn entree aan de Grote Hondring.
De diepte van de hoofdbebouwing bedraagt maximaal 10m, daarnaast zijn
‘vergunningsvrije bouwwerken’ (zoals bedoeld in de landelijke wet- en
regelgeving) toegestaan.
Er dient te worden gebouwd in twee bouwlagen plus kap met een maximale
hoogte van 10 meter, de goothoogte bedraagt maximaal 7 meter.
De kopgevels (kavels A1 en A4) krijgen een representatieve uitstraling.
Er wordt niet gebouwd - geen gebouwen - in de zone met de bestemming “Tuin”.
De erfafscheiding bij kavel A1 aan de zijde van de Grote Hondring wordt met zorg
vormgegeven. Om de overgangen naar de openbare ruimte te verzachten wordt
hier uitgegaan van beplanting, zoals hagen. Indien niet voor een groene
erfafscheiding wordt gekozen, dan bestaat de erfafscheiding - daar waar dat
juridisch mogelijk is - uit metselwerk (afgestemd op de architectuur van de
woning).
Aan- en bijgebouwen worden mee-ontworpen in relatie tot de woning.
De aan- en bijgebouwen van de hoekwoning aan het trapveldje (kavel A4)
liggen ten minste 1m achter de voorgevel van het hoofdgebouw en niet in de
bestemming “Tuin”.
Op het daarvoor op de bestemmingsplankaart aangegeven, aan de openbare 		
ruimte grenzende deel van kavel A4, mogen aan- en bijgebouwen worden
gerealiseerd tot een hoogte van 3.00 meter.
Het vloerpeil van de begane grond ligt op - 0,20 NAP.
In het streven naar duurzaam regenwaterbeheer en de beperking van
wateroverlast en hittestress wordt een groene, grotendeels onverharde
tuininrichting voorgestaan. Geadviseerd wordt om per kavel minimaal 50 % van
het niet bebouwde perceeloppervlak vrij te houden van verharding zoals tegels en
stenen.
Voor bodemingrepen die verder gaan dan de op voorhand vrijgestelde 1 meter
diepte moet archeologisch onderzoek plaatsvinden. Als er bijvoorbeeld kelders
onder de geplande woningen gewenst zijn, dan moet dus eerst archeologisch
onderzoek plaatsvinden. Kelders mogen niet buiten het bouwvlak zoals
aangegeven in het bestemmingsplan ‘’1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote
Hondring’’ uitsteken.
Een bouwplan moet, voor zover bekend, worden afgestemd op het plan van de
buren.

Parkeren
•
Parkeren voor zowel de bewoners als bezoekers vindt plaats in de openbare
ruimte;
•
De hoekkavel aan de Grote Hondring/Minnaertweg (kavel A1) moet verplicht 		
op eigen terrein minimaal een parkeerplaats realiseren (met
instandhoudingsplicht). Voor het aanleggen van de benodigde uit-/inrit (bij kavel
A1) is een vergunning nodig. De informatie over de aan te vragen
uit-/inritvergunning staat op www.dordrecht.nl
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Richtlijnen Beeldkwaliteit
Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, wordt door de Welstandsen Monumentencommissie getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. Voor alle zelfbouwwoningen gelden de basiscriteria uit de gemeentelijke Welstandsnota als toetsingskader.
De uitdaging van zelfbouw op deze locatie is een evenwicht te vinden in individuele
expressie enerzijds en inpassing binnen de bestaande omliggende bebouwing anderzijds.
•

•
•
•
•

U laat uw woning ontwerpen door een architect die ingeschreven is in het
architectenregister. Tijdens de bespreking van het bouwplan in de
welstandscommissie is de architect aanwezig, om het plan toe te lichten.
De woning heeft een architectuur die past bij de bestaande bebouwing in de
omliggende buurt.
De voorkeur gaat uit naar het toepassen van een lichte kleur baksteen als basismateriaal;
Aanbouwen vormen een integraal onderdeel van het totaalontwerp.
Voortuinen dragen bij aan de groene uitstraling van de buurt.

Begrippen en wijze van meten
Voor een verklaring van de in het kavelpaspoort gebruikte begrippen en de ‘wijze van
meten’ wordt verwezen naar het bestemmingsplan ‘Sterrenburg’. Het bestemmingsplan
‘1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring’ is ontworpen om de bouw van 8 vrijstaande woningen en de 4 rijwoningen mogelijk te maken.
Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. kunt u het bestemmingplan inzien.
Duurzaamheid, inclusief aansluitplicht op Warntenet Dordrecht
De energievoorziening verandert. We gaan over naar nieuwe, schone energie, energieneu¬traal wordt de norm en we faseren het aardgas uit. We beperken het energiegebruik
in de stad en we benutten lokale, duurzame bronnen optimaal. Als gemeente streven we
daarom naar een energieneutrale stad in 2050. Concreet betekent dit:
•
Nieuwe gebouwen moeten zo min mogelijk energie gebruiken. Daarvoor geldt de
BENG-norm die op 1 januari 2021 de huidige EPC-norm vervangt. Voor de
nieuwbouw aan de Grote Hondring betekent dit dat de woningen moeten voldoen
aan de BENG-norm.
•
Ook moeten alle woningen aangesloten worden op het Warmtenet Dordrecht. 		
Hiervoor kan (individueel) geen ontheffing worden aangevraagd. HVC is en blijft
verantwoordelijk voor de aanleg en exploitatie van het Warmtenet Dordrecht. 		
Met vragen en voor de aanvraag van de warmteaansluiting kunt u contact
opnemen met de Energie Klantenservice via tel. 088 6464100 of
e-mail: klantenservice@kringloopenergie.nl. Meer weten over het warmtenet? 		
Kijk op www.hvcenergie.nl en op www.warmtenetdordrecht.nl. De aansluiting op 		
het warmtenet kunt u niet regelen via het Centraal Aanmeldpunt Aansluitingen,
maar dient apart aangevraagd te worden.
•
In de groene zone aan de noordzijde van kavels B1 t/m B4 wordt, zo nodig,
vooruitlopend op de aansluiting van de woningen op het warmtenet door HVC een
tijdelijke warmtecentrale gerealiseerd.
Overige aandachtspunten
Nutsvoorzieningen
We adviseren om vroegtijdig uw nutsaansluitingen voor uw woning te regelen. Via het
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Centraal Meldpunt Aansluitingen (CMA), bereikbaar via www.mijnaansluitingen.nl, kunt u de
aansluitingen in Dordrecht voor elektriciteit, water, kabeldiensten en telecommunicatie in
één keer aanvragen (de aansluiting op het warmtenet dient u wel apart aan te vragen).
Uw aanvraag moet 6 maanden voor de gewenste leveringsweek bij het CMA aanwezig
zijn. Op basis van uw aanvraag zorgt het CMA ervoor dat de deelnemende netbeheerders
uw gegevens krijgen. Die sturen u afhankelijk van hun procedure een offerte, een opdracht bevestiging of een rekening. Voor de gewenste leveringen van de diverse diensten
dient u contact op te nemen met de betreffende leveranciers. De levering van deze diensten wordt dus niet door het CMA verzorgd.
Let op: Vanwege de markt zijn de wachttijden bij de netbeheerders lang geworden. Het
is aan te raden de aanvragen zo vroeg mogelijk en zoveel mogelijk samen met medebouwers aan te vragen. Ervaring leert dat individueel aan te laten sluiten van woningen in
particuliere opdrachtgeverschap tijdrovend en stressvol kan zijn. Bij een gebundelde aanvraag zijn de processen korter en worden de kabels en leidingen in een keer aangelegd.
Architectenkeuze
Een zelfbouwproject is tijdrovend en complex en de kwaliteit van het bouwplan is van
groot belang voor u en de gemeente. Daarom bent u verplicht om voor het ontwerp van
uw woning een architect in te schakelen die is ingeschreven in het Nederlandse Architectenregister. U bent overigens vrij in de keuze van een architect.
Aanvraag omgevingsvergunning
De vereiste omgevingsvergunning vraagt u bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid
(OZHZ) aan via www.omgevingsloket.nl. Na binnenkomst van de (concept)aanvraag wordt
eerst gecontroleerd of deze compleet is. Gelet op de nabijheid van ‘Natura 2000 gebied
De Biesbosch’, kunt u onder andere tot de indiening van een aparte stikstofdepositie-berekening worden verplicht. Als de aanvraag omgevingsvergunning ontvankelijk is, wordt
deze in de daaropvolgende processtappen volledig getoetst (aan het bestemmingsplan,
welstand, bouwbesluit e.d.).
Legeskosten
Leges worden berekend op grond van de legesverordening, te vinden op www.dordrecht.nl
(via het zoekwoord ‘leges’)
Rioolaansluiting
Voor een rioolaansluiting moet meestal in de openbare ruimte gegraven worden. Daarvoor
is een ontheffing nodig. Via het digitale loket op www.dordrecht.nl (zoekterm: rioolaansluiting) kunt u meer informatie krijgen en een aanvraag indienen. Op de site is aangegeven dat een aanvraag minimaal 3 weken voorafgaand aan de aanleg moet worden ingediend. De kosten van de aansluiting zijn voor rekening van de zelfbouwer. De gemeente
rekent geen kosten voor de ontheffing.
Levering van de kavel
De gemeente zorgt ervoor dat de kavels bij de grondoverdracht geschikt zijn om op te
bouwen. In de verkoopdocumentatie wordt opgenomen in welke staat de grond wordt
opgeleverd.
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Handige links:
www.zelfbouwinnederland.nl/informatie/informatie-voor-zelfbouwers
www.eigenhuis.nl
www.zelfjehuisbouwen.nl
www.woningborg.nl
www.swk.nl (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen)
www.bouwgarant.nl (Stichting Bouwgarant)
www.politiekeurmerk.nl
www.bouwnatuurinclusief.nl (vogel- en vleermuisvriendelijk bouwen)
www.bouwadaptief.nl (klimaat adaptief bouwen)
www.milieukeur.nl
www.huisvolenergie.nl
www.milieucentraal.nl
www.BNA.nl (Bond van Nederlandse Architecten)
www.architectenregister.nl

Bijlage
1.

Coördinatietekening Grote Hondring d.d. 9-3-2020
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Bijlage 1
Coördinatietekening Grote Hondring d.d. 11 maart 2020.
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KAVELPASPOORT

Grote Hondring
vrijstaande woning - kavels B1 t/m B8

1

Kavelpaspoort
Locatie Grote Hondring
11 maart 2020

Wonen in een rustige woonwijk met het
winkelcentrum Sterrenburg, sportpark
Schenkeldijk en het nationaal park
de Biesbosch op korte afstand. Dat maakt
wonen op de locatie Grote Hondring zo
bijzonder. Op de locatie worden zowel kavels
voor rijtjeswoningen als grote kavels tot ruim
500 m 2 geschikt voor vrijstaande woningen/
bungalows uitgegeven. Sterrenburg is één
van de grotere rustige woonwijken met een
goed voorzieningenniveau gelegen tegen het
buitengebied van de stad.
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Grote Hondring - kavels B1 t/m B8

Waarmee moet u rekening houden wanneer u een huis bouwt aan de Grote Hondring?
Dit locatiepaspoort bevat de bouwregels en beeldkwaliteitsrichtlijnen voor de kavels B1
t/m B8

Algemeen
Na sloop van het schoolgebouw Grote Hondring 20 is op deze locatie ruimte vrijgekomen
voor 12 zelfbouwkavels. Aan de zijde van Grote Hondring kunnen 8 vrijstaande woningen
worden gebouwd en langs de Minnaertweg kunnen 4 rijwoningen worden gebouwd.
De groene zone aan de noord- en oostzijde van deze locatie blijft grotendeels behouden.
Het trapveldje aan de zuidwestzijde van de locatie blijft (in aangepaste vorm) bestaan.
De bomen langs de Minnaertweg blijven behouden.
Voor de ontwikkeling zijn de volgende documenten kader stellend:
• Bestemmingsplan Sterrenburg, inclusief ‘1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring’, te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
• Welstandsnota gemeente Dordrecht, gebiedstype woonerfwijken, is te raadplegen via
www.dordrecht.nl met zoekwoord ‘welstand’
Daarnaast zijn specifieke regels van toepassing voor maatvoering, bouwwijze en beeldkwaliteit. Deze aanvullende regels zijn opgenomen in dit kavelpaspoort. Voor de verbeelding van de kaders in dit kavelpaspoort verwijzen wij naar bijlage 1 Coördinatietekening
Grote Hondring d.d. 9-3-2020.
Kavelinformatie
Aan de zijde van de Grote Hondring kunnen, tot (maximaal) 8 vrijstaande woningen worden gebouwd. Langs de Minnaertweg zijn 4 kavels beschikbaar voor rijwoningen.
•
Woningtype: vrijstaande woning.
•
Kavelaanduiding en oppervlakte (circa):
B1: circa 390 m2,
B2: circa 390 m2,
B3: circa 390m2,
B4: circa 440 m2,
B5: circa 510 m2,
B6: circa 390 m2,
B7: circa 395 m2
B8: circa 405 m2.
Voor de breedte en diepte van de kavels verwijzen wij naar de coördinatietekening.
Het trapveldje aan de zuidwestzijde van de locatie blijft (in aangepaste vorm) bestaan.
De bomen langs de Minnaertweg blijven behouden.
De kavelprijzen, de selectieprocedure (loting) en de vervolgstappen staan beschreven in
het separate document ‘Werkwijze verkoop’
Om speculatie te voorkomen wordt de grond alleen beschikbaar gesteld voor zelfbewoning, doorverkoop binnen 1 jaar na oplevering van de woning is niet toegestaan
Bouwregels per kavel
•
Alle bebouwing voldoet aan het bestemmingsplan ‘’1e herziening Sterrenburg,
locatie Grote Hondring’’.
•
Op iedere kavel mag één vrijstaande woning worden gebouwd met een ‘eigen
karakter’.
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De woningen worden gebouwd in de voorgevelrooilijn, dan wel maximaal twee
meter daarachter.
De bouwhoogte bedraagt maximaal 10 meter. Benadrukt wordt dat ook lager dan
genoemde maximum bouwhoogte kan worden gebouwd; ook één of twee
bouwlagen zijn dus mogelijk.
Er dient een afstand van minimaal 2.00 meter te worden aangehouden tot de
perceelsgrens tussen de verschillende kavels.
De hoofdbebouwing moet gesitueerd worden binnen het aangegeven bouwvlak,
daarnaast zijn vergunningsvrije bouwwerken (zoals bedoeld in de landelijke weten regelgeving) toegestaan.
Aan- en bijgebouwen worden mee-ontworpen in relatie tot de woning.
Op het daarvoor op de bestemmingsplankaart aangegeven, aan de openbare 		
ruimte grenzende deel van kavel B1 en B8, mogen aan- en bijgebouwen worden
gerealiseerd tot een hoogte van 3.00 meter.
De (kop)gevels aan de Grote Hondring (kavels B1 en B8) krijgen een
representatieve uitstraling. Het heeft de voorkeur om de entree aan de zijde van
de Grote Hondring te situeren, maar dit is niet verplicht.
De erfafscheiding bij de hoekwoningen aan de Grote Hondring (kavel B1 enB8)
wordt met zorg vormgegeven. Om de overgangen naar de openbare ruimte te
verzachten wordt hier uitgegaan van beplanting, zoals hagen. Indien niet voor
een groene erfafscheiding wordt gekozen, dan bestaat de erfafscheiding - daar
waar dat juridisch mogelijk is - uit metselwerk (afgestemd op de architectuur van
de woning).
Het vloerpeil van de begane grond ligt op - 0,20 NAP.
In het streven naar duurzaam regenwaterbeheer en de beperking van wateroverlast en hittestress wordt een groene, grotendeels onverharde tuininrichting
voorgestaan. We adviseren om per kavel minimaal 50 % van het niet bebouwde
perceeloppervlak vrij te houden van verharding zoals tegels en stenen.
Voor bodemingrepen die verder gaan dan de op voorhand vrijgestelde 1 meter
diepte moet archeologisch onderzoek plaatsvinden. Als er bijvoorbeeld kelders
onder de geplande woningen gewenst zijn, dan moet eerst archeologisch
onderzoek plaatsvinden. Kelders mogen niet buiten het bouwvlak zoals
aangegeven in het bestemmingsplan ‘1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote
Hondring’ uitsteken.

Parkeren
•
Parkeren vindt plaats op eigen terrein.
•
De zelfbouwer legt minimaal 2 parkeerplaatsen aan met instandhoudingsplicht.
Deze parkeerplaatsen dienen bereikbaar te zijn via de nieuwe aftakking van de
Grote Hondring.
Voor het aanleggen van de benodigde uit-/inrit is een vergunning nodig. De
informatie over de aan te vragen uit-/inritvergunning staat op www.dordrecht.nl
•
Bezoekers parkeren op openbare parkeerplaatsen in de buurt.

Richtlijnen Beeldkwaliteit
Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, wordt door de Welstands- en
Monumentencommissie getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. Voor alle zelfbouwwoningen gelden de basiscriteria uit de gemeentelijke Welstandsnota als toetsingskader.
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U laat uw woning ontwerpen door een architect die ingeschreven is in het
architectenregister. Tijdens de bespreking van het bouwplan in de
welstandscommissie is de architect aanwezig, om het plan toe te lichten.
De woning heeft een architectuur die past bij de bestaande bebouwing in de
omliggende buurt.
De voorkeur gaat uit naar het toepassen van een lichte kleur baksteen als basismateriaal;
Aanbouwen vormen een integraal onderdeel van het totaalontwerp.
Voortuinen dragen bij aan de groene uitstraling van de buurt.

Begrippen en wijze van meten
Voor een verklaring van de in het kavelpaspoort gebruikte begrippen en de ‘wijze van
meten’ wordt verwezen naar het bestemmingsplan ‘Sterrenburg’. Het bestemmingsplan
‘1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring’ is ontworpen om de bouw van 8 vrijstaande woningen en de 4 rijwoningen mogelijk te maken.
Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het bestemmingplan inzien.
Duurzaamheid, inclusief aansluitplicht op Warntenet Dordrecht
De energievoorziening verandert. We gaan over naar nieuwe, schone energie, energieneu¬traal wordt de norm en we faseren het aardgas uit. We beperken het energiegebruik
in de stad en we benutten lokale, duurzame bronnen optimaal. Als gemeente streven we
daarom naar een energieneutrale stad in 2050. Concreet betekent dit:
•
Nieuwe gebouwen moeten zo min mogelijk energie gebruiken. Daarvoor geldt de
BENG-norm die op 1 januari 2021 de huidige EPC-norm vervangt. Voor de
nieuwbouw aan de Grote Hondring betekent dit dat de woningen moeten voldoen
aan de BENG-norm.
•
Ook moeten alle woningen aangesloten worden op het Warmtenet Dordrecht. 		
Hiervoor kan (individueel) geen ontheffing worden aangevraagd. HVC is en blijft
verantwoordelijk voor de aanleg en exploitatie van het Warmtenet Dordrecht. 		
Met vragen en voor de aanvraag van de warmteaansluiting kunt u contact
opnemen met de Energie Klantenservice via tel. 088 6464100 of
e-mail: klantenservice@kringloopenergie.nl. Meer weten over het warmtenet?
Kijk op www.hvcenergie.nl en op www.warmtenetdordrecht.nl. De aansluiting op
het warmtenet kunt u niet regelen via het Centraal Aanmeldpunt Aansluitingen,
maar dient apart aangevraagd te worden.
•
In de groene zone aan de noordzijde van kavels B1 t/m B4 wordt, zo nodig,
vooruitlopend op de aansluiting van de woningen op het warmtenet door HVC een
tijdelijke warmtecentrale gerealiseerd.
Overige aandachtspunten
Nutsvoorzieningen
We adviseren om vroegtijdig uw nutsaansluitingen voor uw woning te regelen. Via het
Centraal Meldpunt Aansluitingen (CMA), bereikbaar via www.mijnaansluitingen.nl, kunt
u de aansluitingen in Dordrecht voor elektriciteit, water, kabeldiensten en telecommunicatie in één keer aanvragen (de aansluiting op het warmtenet dient u wel apart aan te
vragen). Uw aanvraag moet 6 maanden voor de gewenste leveringsweek bij het CMA
aanwezig zijn. Op basis van uw aanvraag zorgt het CMA ervoor dat de deelnemende netbeheerders uw gegevens krijgen. Die sturen u afhankelijk van hun procedure een offerte,
een opdracht bevestiging of een rekening. Voor de gewenste leveringen van de diverse
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diensten dient u contact op te nemen met de betreffende leveranciers. De levering van
deze diensten wordt dus niet door het CMA verzorgd.
Let op: Vanwege de markt zijn de wachttijden bij de netbeheerders lang geworden. Het
is aan te raden de aanvragen zo vroeg mogelijk en zoveel mogelijk samen met medebouwers aan te vragen. Ervaring leert dat individueel aan te laten sluiten van woningen in
particuliere opdrachtgeverschap tijdrovend en stressvol kan zijn. Bij een gebundelde aanvraag zijn de processen korter en worden de kabels en leidingen in een keer aangelegd.
Architectenkeuze
Een zelfbouwproject is tijdrovend en complex en de kwaliteit van het bouwplan is van
groot belang voor u en de gemeente. Daarom bent u verplicht om voor het ontwerp van
uw woning een architect in te schakelen die is ingeschreven in het Nederlandse Architectenregister. U bent overigens vrij in de keuze van een architect.
Aanvraag omgevingsvergunning
De vereiste omgevingsvergunning vraagt u bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid
(OZHZ) aan via www.omgevingsloket.nl. Na binnenkomst van de (concept)aanvraag wordt
eerst gecontroleerd of deze compleet is. Gelet op de nabijheid van ‘Natura 2000 gebied
De Biesbosch’, kunt u onder andere tot de indiening van een aparte stikstofdepositie-berekening worden verplicht. Als de aanvraag omgevingsvergunning ontvankelijk is, wordt
deze in de daaropvolgende processtappen volledig getoetst (aan het bestemmingsplan,
welstand, bouwbesluit e.d.).
Legeskosten
Leges worden berekend op grond van de legesverordening, te vinden op www.dordrecht.nl
(via het zoekwoord ‘leges’)
Rioolaansluiting
Voor een rioolaansluiting moet meestal in de openbare ruimte gegraven worden. Daarvoor
is een ontheffing nodig. Via het digitale loket op www.dordrecht.nl (zoekterm: rioolaansluiting) kunt u meer informatie krijgen en een aanvraag indienen. Op de site is aangegeven dat een aanvraag minimaal 3 weken voorafgaand aan de aanleg moet worden ingediend. De kosten van de aansluiting zijn voor rekening van de zelfbouwer. De gemeente
rekent geen kosten voor de ontheffing.
Levering van de kavel
De gemeente zorgt ervoor dat de kavels bij de grondoverdracht geschikt zijn om op te
bouwen. In de verkoopdocumentatie wordt opgenomen in welke staat de grond wordt
opgeleverd.
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Handige links:
www.zelfbouwinnederland.nl/informatie/informatie-voor-zelfbouwers
www.eigenhuis.nl
www.zelfjehuisbouwen.nl
www.woningborg.nl
www.swk.nl (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen)
www.bouwgarant.nl (Stichting Bouwgarant)
www.politiekeurmerk.nl
www.bouwnatuurinclusief.nl (vogel- en vleermuisvriendelijk bouwen)
www.bouwadaptief.nl (klimaat adaptief bouwen)
www.milieukeur.nl
www.huisvolenergie.nl
www.milieucentraal.nl
www.BNA.nl (Bond van Nederlandse Architecten)
www.architectenregister.nl

Bijlage
1.

Coördinatietekening Grote Hondring d.d. 9-3-2020
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Bijlage 1
Coördinatietekening Grote Hondring d.d. 11 maart 2020.
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Spelregels geschakeld bouwen
gemeente Dordrecht
De woningen worden tegen elkaar aangebouwd; een zijmuur van een woning wordt in de
eindsituatie een tussenmuur. Een zijmuur wordt in de eindsituatie voor een deel een zijgevel
wanneer de buren minder hoog of minder diep bouwen. Er is dan sprake van ‘vrijvallende
zijgevel’.
Wanneer er een bouwaanvraag wordt ingediend, is het bouwplan voor de aangrenzende
kavel vaak nog niet bekend. Het kan zelfs voorkomen dat een naastgelegen kavel nog niet
verkocht is. De zijmuren zullen in dat geval tijdelijk een functie hebben als zijgevel. Omdat
de situatie tijdelijk is wordt ook wel gesproken van een ‘wachtgevel’ of een ‘wachtende
gevel’. De wachtgevel zal een tijdelijke afwerking moeten krijgen.

Woningscheidende wanden
De wanden tussen de woningen (de woningscheidende wanden) worden uitgevoerd als
ankerloze spouwmuren. In de afbeelding hieronder is dat schematisch getekend. Voor de
duidelijkheid: de tekening is een doorsnede in het horizontale vlak. In de spouw tussen de
woning zal geen isolatie worden aangebracht; dat is niet nodig.

woning A

woning B

erfgrens tussen
kavel A en kavel B

binnenspouwblad
isolatie
buitenspouwblad
Figuur 1 – woningscheidende muren – detail eindsituatie
Handboek Zelfbouw Dordrecht, versie 03 02 2014

1

Wachtgevels
In veel gevallen zullen de woningen niet gelijktijdig gebouwd worden. In dat geval ontstaat
er op de erfgrens een tijdelijke zijgevel; een ‘wachtgevel’. Stel dat in het voorbeeld hierboven woning A eerder wordt gebouwd dan woning B, dan is de tijdelijke situatie zoals hieronder weergegeven.
Wanneer er gestart wordt met de bouw van woning B, wordt de tijdelijke afwerking door de
koper van kavel B verwijderd.

woning A

tijdelijke afwerking (isolerend)

kavel B

erfgrens tussen
kavel A en kavel B

Figuur 2–wachtgevel met tijdelijke afwerking

Functionaliteit wachtgevels
De zijmuur – de tijdelijke zijgevel – wordt voorzien van een tijdelijke afwerking. De tijdelijke
afwerking heeft een tweeledig doel, te weten:
• voorkomen dat de zijmuur nat wordt en verzadigd raakt met water;
• voorkomen dat er aan de binnenkant van de zijmuur problemen ontstaan door condensvorming.

Condens
Wanneer een woning niet volledig geïsoleerd is, bestaat de
kans dat er op niet-geïsoleerde delen (muren, ramen etc.)
vocht neerslaat (condenseert). Dat gebeurt dan meestal op
plekken waar geen of onvoldoende luchtcirculatie is; in hoeken
of achter meubels (zie de afbeelding hiernaast).
De gemeente stelt daarom als eis dat er op de tijdelijke zijmuur
voldoende isolatie wordt aangebracht. De isolatiewaarde hoeft Afbeelding3 –

condens en schimmels
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niet dezelfde te zijn als bij een definitieve zijgevel, maar wel genoeg om condensproblemen
te voorkomen. De Rc-waarde geeft het totale isolerende vermogen van de constructie aan.
De Rc-waarde moet minimaal 1,3 m²K/W zijn. Om te beoordelen of dat genoeg is om condensproblemen te voorkomen, vraagt de gemeente bovendien een ‘koudebrugberekening’.
Je architect weet wat dat is.

Erfdienstbaarheden
In figuur 2 op de vorige pagina is de tijdelijke situatie getekend. De tijdelijke afwerking
steekt uit buiten de erfgrens (boven het naastgelegen kavel). Dat is geen probleem. In de
koopovereenkomsten en de leveringsakten is geregeld dat buren elkaar een erfdienstbaarheid verlenen. De erfdienstbaarheid maakt het mogelijk om voor de wachtgevel of vrijvallende zijgevel tot 20 cm over de erfgrens op de kavel van de buren te bouwen. Dit geldt
ook vice versa, de buren mogen 20 cm op jouw kavel bouwen.
Let op: De erfdienstbaarheid is alleen van toepassing voor wachtgevels en voor het afwerken van vrijvallende zijgevels en niet voor funderingen, zijmuren etcetera.

Afstanden tot de erfgrens
In figuur 1 op pagina 1 is de definitieve situatie getekend. Let op dat de zijmuur enige afstand tot
de erfgrens houdt; er moet immers een spouw ontstaan. De voor- en achtergevel gevel moeten
echter exact aansluiten op de erfgrens. E.e.a. is hieronder schematisch weergegeven.

erfgrens

zijmuur
isolatie
buitenspouwblad

Figuur 4 – afstanden tot de erfgrens
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Verplichtingen tussen buren
De hierboven beschreven aanpak veronderstelt dat (toekomstige) buren weten wat ze van
elkaar mogen verwachten en wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarbij kan het volgende
als uitgangpunt genomen worden (en vastgelegd in de grond-koopovereenkomst):
• De kavelkoper die het eerst bouwt, maakt een wachtgevel.
• De kavelkoper die tegen een reeds gebouwde woning aanbouwt, verwijdert de wachtgevel. Wanneer een zijgevel ontstaat (omdat de buren hoger of minder hoog bouwen),
wordt de betreffende zijgevel afgewerkt in opdracht van de kavelkoper tegen wiens
woning de zijgevel wordt gerealiseerd. (zie figuur 5). De afwerking van de zijgevel moet
aan de eigen woning bevestigd worden en mag dus niet rusten op het buurpand. Zoals
hierboven beschreven mag de afwerking van de zijgevel maximaal 20 cm. over het perceel van de buren uitsteken; daarvoor wordt in de leveringsakte een erfdienstbaarheid
opgenomen (‘recht van overbouwing’).
• Indien de minder diepe woning op een later moment alsnog wordt uitgebouwd, is in de
erfdienstbaarheid bepaald dat hiertoe de zijgevelafwerking mag worden aangepast of
verwijderd. De initiatiefnemer voor de uitbouw zorgt daarna voor herstel en/of afwerking
van de vrijvallende gevel.
Figuur 5 – zijgevels

Kleine verspringingen in de rooilijn
Kleine verschillen in woningdiepte (van bijvoorbeeld enkele centimeters) kunnen leiden tot
moeilijke aansluitingen tussen de woningen. Indien mogelijk is het daarom goed om ervoor
te zorgen dat de woning van u en uw buren even diep worden gebouwd, of met een verschil van minimaal 50 centimeter.

Samenvatting
Eisen wachtgevels:
• Rc-waarde ≥ 1,3 m²K/W;
• Koudebrugberekening aanleveren bij aanvraag omgevingsvergunning;
• Tijdelijke afwerking mag uitsteken boven naastliggende kavel.
Afstanden:
• Voor- en achtergevel sluiten exact aan op de erfgrens;
• Zijmuren houden afstand tot de erfgrens (minimaal 2,5 cm);
• Optioneel: woningdiepte is een veelvoud van 50 cm.
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1. Projectomschrijving/opdracht
Ten behoeve van de nieuwbouw aan de Grote Hondring te Dordrecht zijn wij uitgegaan van het heien
van prefab betonpalen. Het projectgebied is weergegeven in Bijlage 1.
Door IFCO Funderingsexpertise (IFCO) is er een trillingsprognose uitgevoerd met kenmerk
R17BO106.001.FW d.d. 23-8-2017. Op basis van de toetsing resultaten formuleren wij in dit rapport
de monitoringsvoorwaarden.
Samenvatting en aanbevelingen uit trillingsprognose
Bij het heien van prefab betonpalen 290x290 mm tot een diepte van 14,5 m à 15,5 m beneden
maaiveld volgt uit de prognose het volgende:
- Bij uitvoering van een indicatieve meting wordt verwacht dat op een afstand van minimaal 16,0 m
uit het heiwerk de trillingen voldoen aan SBR-richtlijn A, uitgaande van een gebouw in categorie 2.
- Bij uitvoering van een uitgebreide meting wordt verwacht dat op een afstand van minimaal 9,0 m uit
het heiwerk de trillingen voldoen aan SBR-richtlijn A, uitgaande van een gebouw in categorie 2.
Zie toelichting categorieverdeling SBR-richtlijn A op pagina 5.
Op basis van de trillingsprognose wordt verwacht dat bij het heien van de palen de maximum
trillingen aan de woonwagens langs Minnaertweg het meest kritisch zijn. Ter plaatse van de overige
belendingen voldoen de maximum trillingen naar verwachting aan SBR-richtlijn A.

Monitoringsvoorwaarden
In de voorliggende monitoringsvoorwaarden wordt de uitgevoerde trillingsprognose vertaald naar
de uitvoering van het project waarvoor wij de monitoringscriteria formuleren.
De volgende monitoringsmiddelen zullen worden behandeld:
- Bouwkundige opnamen belendingen
- Trillingsmetingen belendingen
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Per monitoringsmiddel worden de uitgangscriteria en voorgestelde meetintervallen geformuleerd
conform de gangbare richtlijnen. De uitgangscriteria hebben alleen betrekking op het heiwerk en
eventuele bijkomende denkbare en/of te verwachten invloeden. In een monitoringslijst worden de
criteria en de monitoringsmiddelen voor het project gespecificeerd. Het doel van de gestelde criteria
is om de kans op het ontstaan van gevolgschade aan de bebouwde omgeving naar de bewoonde
omgeving tot het minimum te beperken en de uitvoering van het project beheersbaar te houden.
De monitoringsvoorwaarden maken onderdeel uit van het vergunnings- en aanbestedingstraject
vanuit de Gemeente, en dient onderdeel te zijn van het plan van aanpak van de uitvoerend Aannemer.

2. Uitgangspunten
Voor het bepalen van de monitoringscriteria zijn wij van de volgende punten uitgegaan:
- Offerte 17BO 106 d.d. 5 juli 2017
- Trillingsprognose IFCO R17BO106.001.FW d.d. 23-08-2017
o Sonderingen CPT000000004338 en CPT000000032625;
o Boringen B44A1298 en B44A1299;
o Tekening “Ontwerp grote Hondring”
o Geadviseerde paaldiameter 250 x 250 of 290 x 290 in relatief hoog funderingsniveau
circa 14,5 m tot 15,5 – maaiveld.
- Bouwbesluit 2012
- CUR-223 Richtlijnen meten en monitoren van bouwputten
- SBR-Richtlijn A, Meet –en beoordelingsvoorwaarden “Schade aan gebouwen”
- Afspraken over het inzetten van monitoringactiviteiten bij omwonenden worden door 4Risk
Gemaakt

3. Uitvoering monitoringactiviteiten
Op basis van de ter beschikking gestelde stukken en de uitgevoerde vooronderzoeken formuleren wij
de monitoringsvoorwaarden met als doel om tijdens de uitvoering van het project de invloed van
trillingen binnen de gestelde criteria te realiseren. Indien aan de criteria wordt voldaan zal het risico
op het ontstaan van gevolgschade aan de directe belendingen worden beperkt en kan het project met
beperkte stagnatie en faalkosten beheersbaar worden uitgevoerd. De genoemde
monitoringactiviteiten dienen door een onafhankelijk monitoringsteam uitgevoerd te worden. De
monitoring kan worden uitgevoerd door onze bedrijfspartner 4Risk.
De besluitvorming over de uitvoering van monitoringactiviteiten valt onder de verantwoording van de
projectdirectie.

Limaweg 17

│ 2743 CB Waddinxveen

T. 085-5000444

│ E. info@4Risk.nl

│www.4Risk.nl

De omgevingsrisico adviseurs van 4Risk zijn als Register-Expert aangesloten bij het NIVRE
(Nederlands Instituut voor Register-Experts) . Register-Experts worden jaarlijks getoetst aan de
gestelde opleidingseisen.
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4. Bouwkundige opnamen belendingen
In het kader van de Car-verzekering van het project dienen er voor en eventueel na het uitvoeren van
het heiwerk opnamen uitgevoerd ter behandeling en/of het voorkomen van onterechte schadeclaims.
Volgens de trillingsprognose voldoen de te verwachten trillingen van het heiwerk bij een afstand van
16 meter aan SBR-Richtlijn A, uitgaande van een gebouw in categorie 2. Op basis van deze contour
adviseren wij om de panden en woonwagens binnen een straal van circa 30 meter te betrekken in een
binnen- en buiten opname, inclusief tuinmuren en erfafscheidingen. Het betreft de volgende panden:
- Andromedaring 12, 14, 16 (gezinswoningen)
- Grote Hondring 18, 15, 31, 33, 35, 37, 39, 41 en 43 (gezinswoningen)
- Minnaertweg 111 en 113 (gezinswoningen)
- Minnaertweg 103, 103a, 105, 105a, 107, 107a (woonwagens)
Een overzicht van de betreffende adressen is tevens toegevoegd in de Bijlage 2 Monitoringslijst.
De woningen en woonwagens worden schriftelijk vastgelegd met ondersteuning van fotomateriaal.
Daarbij worden alle aanwezige gebreken vast gelegd middels foto's. De vooropname dient in dit geval
als referentiepunt of nulmeting. De bouwkundige vooropnamen kunnen worden uitgevoerd door
4Risk.

Toelichting bouwkundige vooropname woonwagens:
De opnamemethode van woonwagens wijkt doorgaans af van de opname van woningen. Bij woningen
worden over het algemeen alle bestaande gebreken vastgelegd. Bij woonwagens omvat de opname
een uitgebreidere benadering waarbij alle aansluitingen van verschillende materialen en afwerkingen
in detail worden vastgelegd. Tevens wordt er tijdens de vooropname een waterpassing uitgevoerd
waarbij de huidige stand van de vloer wordt ingemeten. De meting kan worden uitgevoerd met een
slangenwaterpas waarbij minimaal alle hoeken van de woonwagen worden ingemeten. De
meetwaarden worden gepresenteerd op een tekening.

5. Trillingsmetingen belendingen
Omvang en frequentie
Tijdens het uitvoeren van trillingsgevoelige werkzaamheden dienen de directe belendingen binnen
een straal van 15 tot 30 meter minimaal te worden gemonitord door middel van onbemande
trillingsmeting (zonder vaste aanwezigheid van een meetspecialist). Indien er op basis van de
resultaten van onbemande metingen de noodzaak aanwezig is om er een meetspecialist bij te
betrekken dient er in nader overleg met de projectleiding een bemande meting ingezet te worden.
Dit is aan de orde als de interpretatie en de hoogte van de meetresultaten in relatie tot de
maatgevende trillingsgevoelige werkzaamheden meer specialistische aandacht vergen.
De trillingsgevoelige werkzaamheden zijn:
- Heien van prefab betonpalen ( diameter 250 x 250 mm of 290 x 290 mm)
Alle trillingswaarden dienen door het systeem te worden vastgelegd en opgeslagen in het interne
geheugen. Hierdoor is het mogelijk achteraf de gegevens, waaronder grafieken, te raadplegen en te
rapporteren.
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De trillingsmeting dient minimaal uitgevoerd te worden aan de volgende belendingen, naar aanleiding
van het resultaat uit de trillingsprognose:
- Minnaertweg woonwagens, op de betonplaat waarop de woonwagens zijn geplaats.
De schuurtjes staan op een kortere afstand, en zijn eigendom van de Gemeente Dordrecht.
Derhalve dienen de schuren te worden betrokken in de meting.
- Woningen Andromedaring, Grote Hondring en Minnaertweg met de kortste afstand tot de
werkzaamheden.
De voorgestelde meetlocaties zijn weergegeven in Bijlage 4 Monitoringstekening trillingsmeting.
Categorisering
De trillingsmetingen worden uitgevoerd conform SBR-richtlijn A ‘schade aan gebouwen’, met behulp
van Vibra plussystemen. De apparatuur voldoet aan de specificatie van de SBR, en worden één keer
per jaar gekalibreerd volgens de gestelde richtlijnen. De belendende objecten worden volgens SBRrichtlijn A beoordeeld volgens een onderscheiding in categorieën bouwwerken:
FUNDERING

Categorie 1

Categorie 2
Categorie 3

De fundering bestaat uit funderingselementen en het omliggende
grondlichaam. De funderingselementen worden met betrekking tot hun
trillingsgevoeligheid samen met het bouwwerk geclassificeerd.
Voorbeelden: oplegconstructies, poeren, funderingsbalken, platen, palen
In goede staat verkerende bouwwerken van beton- of houtconstructies,
dan wel gebouwen waarin onderdelen zijn verwerkt van beton of hout.
Constructies van metselwerk, geen gebouw zijnde, vallen ook in deze
categorie.
Gebouwen van metselwerk in goede staat of gebouwen waarin gemetselde
onderdelen in goede staat verkeren.
Oude en monumentale gebouwen met een grote cultuurhistorische waarde,
dan wel gebouwen van metselwerk in slechte staat of gebouwen waarin
gemetselde onderdelen in slechte staat voorkomen.

Type metingen
SBR-richtlijn A onderscheidt drie typen metingen welke in omvang van het aantal toe te passen
trillingsmeetsystemen verschillen
Indicatieve meting Hierbij wordt gemeten aan één meetpunt in een stijf deel van de
draagconstructie op begane grondniveau, op de kortste afstand tot de
trillingsbron. De meting wordt in de (x,y,z) uitgevoerd.
Beperkte meting
Hierbij wordt gemeten aan twee meetpunten, op de kortste afstand tot de
trillingsbron. De meting wordt uitgevoerd aan één meetpunt op begane
grondniveau en één meetpunt op de eerste verdieping.
Uitgebreide
Op kleine bouwwerken dienen er minimaal 4 meetpunten geplaatst te
meting
worden in verticale richting en twee onderling loodrechte horizontale
richtingen.
Bij complexere bouwwerken moeten het aantal meetpunten conform de SBR
worden bepaald, met een minimum van 6 meetsystemen in een raster van 10
m1. Hierbij wordt gemeten aan diverse stijve punten van de draagconstructie
op de begane grond en het verdiepingsniveau.
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Uitvoering trillingsmetingen
Tijdens het uitvoeren van de trillingsmetingen wordt doorgaans aanbevolen om met minimaal 2
meetsystemen te monitoren op twee afzonderlijke locaties aan weerszijden van de
heiwerkzaamheden, met de kortste afstand tot de werkzaamheden. Op deze wijze kan beoordeeld
worden of eventuele pieken in de resultaten aan lokale externe trillingsbronnen zijn toe te schrijven.
Trillingshinder van het heiwerk moet altijd in beide systemen op exact dezelfde tijd waar te nemen
zijn. Hierbij kunnen de trillingen ter plaatse van het ene meetpunt sterker zijn dan bij het andere
meetpunt.
De meetlocaties zijn afhankelijk van de werklocaties en dienen aan weerszijden van de
werkzaamheden mee te verhuizen. De voorgestelde meetlocaties zijn weergegeven in de Bijlage 4
Monitoringstekening.

Beoordelingscriteria
Conform de trillingsprognose kan er tijdens de monitoring worden volstaan met een indicatieve
trillingsmeting ter plaatse van de woningen en de woonwagens. De monitoring ter plaatse van de
woonwagens langs de Minnaertweg is het meest kritisch. Indien de grenswaarden worden
overschreden dient de meting te worden uitgebreid naar een uitgebreide meting, met drie
meetsystemen per meetlocatie. De categorisering is tevens opgenomen in Bijlage 2 monitoringslijst.
De maximale grenswaarden zijn verdeeld in een frequentie met bijbehorende snelheid in mm/s,
afhankelijk van de toe te passen werkzaamheden en type bebouwing. Deze maximale toelaatbare
waarden zijn in de SBR-richtlijn A omschreven. Met betrekking tot de voorgestelde meetlocaties en
type metingen gelden de volgende beoordelingscriteria voor een indicatieve meting, beperkte meting
en uitgebreide meting.

Categorie 2 Herhaald kortdurende trillingen
Graafwerk / materieel / transport / aantrillen grondlagen
Frequentie Hz
≤10
15
20
25
INDICATIEF
Snelheidsamplitude
mm/s
BEPERKT
Snelheidsamplitude
mm/s
UITGEBREID
Snelheidsamplitude
mm/s

30

35

40

45

50

2.08

2.60

3.13

3.65

4.17

4.69

5.21

5.73

6.25

2.38

2.98

3.57

4.17

4.76

5.36

5.95

6.55

7.14

3.33

4.17

5.00

5.83

6.67

7.50

8.33

9.17

10.00

NOTITIE het maatgevende frequentiebereik en bijhorende grenswaarde zijn “GEEL” gemarkeerd. Indien de werkelijke
frequentie tijdens de uitvoeringswerkzaamheden afwijken dient de interventiewaarde tijdens de monitoring
hierop te worden afgestemd.
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Vaststelling en verslaglegging
Bij het vaststellen van de overschrijding van beoordelingscriteria dienen er door de uitvoerende partij
direct maatregelen te worden genomen, waarbij de grenswaarde in acht wordt genomen.
Kortstondige piekwaarden worden toegestaan tenzij deze niet hoger zijn dan 20% van de maximale
grenswaarde en niet meer dan 5 maal per 15 minuten voorkomen gedurende 5 seconden.
Als een overschrijdende trilling zich langer dan 5 seconden voordoet, is dat op basis van het
meetspecialisme volgens SBR-A een consequente overschrijding waarbij de kans op gevolgschade in
verhoogde mate aanwezig is. Bij een consequente overschrijding van de beoordelingscriteria treedt
de communicatierouting in werking waarbij de onafhankelijke monitoringsmanager adviserend kan
optreden naar de uitvoering en projectleiding van de uitvoerende partij. In gezamenlijk overleg dienen
de beheersmaatregelen toegepast te worden. De besluitvorming valt onder de verantwoording van
de projectleiding.

Afhankelijk van de meetresultaten dient de noodzaak voor het uitbreiden of verlagen van het aantal
meetsystemen en het toepassen van een bemande of onbemande te worden overwogen, binnen de
gestelde projectkaders. De meetresultaten dienen dagelijks in digitale vorm (e-mail of online) overlegd
te worden aan de uitvoering/projectleiding en de afdeling handhaving van de Gemeente.
Indien gewenst kunnen er periodieke tussenrapportages met uitgewerkte grafieken worden
opgesteld. De werkelijke benaderingsvorm in relatie tot de beoordelingscriteria wordt gepresenteerd
in de Bijlage 3 Communicatierouting monitorings-activiteiten.
Het onafhankelijke monitoringsteam is verantwoordelijk voor de registratie van trillingsinvloeden en
instandhouding van de monitoringssystemen. Op deze wijze kunnen de mogelijke discussies over het
belang en de beoordeling over de betrouwbaarheid van meetresultaten worden voorkomen.

6. Organisatie monitoring
Tijdens de monitoring van trillingen is er ten aanzien van de vaststelling en verslaglegging
aangegeven hoe er geageerd dient te worden bij een overschrijding van de grenswaarden.
Bij de monitoring zijn meerdere partijen betrokken met elk hun verantwoording in relatie tot de
realisatie van het project en de mogelijke invloed op de bebouwde omgeving.
De te nemen verantwoordelijkheden voor de betrokken partijen zijn weergegeven in Bijlage 3
Communicatierouting.
Het contactoverzicht met de betrokken partijen is weergegeven in Hoofdstuk 7.
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7. Contactoverzicht
Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
Projectleider handhaving
(Bouw en woningtoezicht):
Omgevingsmanager:

Naam
Naam

e-mail
e-mail

telefoon
telefoon

Directie UAV
Gemeente Dordrecht
IBD
Postbus 619
3300 AP Dordrecht
Projectleider:
Toezichthouder:

Naam
Naam

e-mail
e-mail

telefoon
telefoon

Aannemer
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
Uitvoerder:

Naam

e-mail

telefoon

Advies en consult omgevingsmanagement
4Risk / Ifco
J. Forman en ing. L. van de Vijver
Limaweg 17
2743 CB Waddinxveen
Telefoon
085 5000444
E-mail
info@4risk.nl
Online
www.4risk.nl

Waddinxveen, september 2017
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BIJLAGEN:
Bijlage 1 - Projectgebied Grote Hondring
Bijlage 2 - Monitoringslijst
Bijlage 3 - Communicatierouting
Monitoringsactiviteiten
Bijlage 4 - Monitoringstekening

Bijlage 1

Projectgebied Grote Hondring

13.14

13.04
390 m2
390 m2
393 m2
B4

675 m2

B3

30

7

B2

12

B1

B5
B6
B7

12

B8

9

696 m2

7

30

390 m2
390 m2
395 m2

13.14
13.34

174 m2

299 m2
10.41

10

28.95

A1

6
A2

173 m2

A3

326 m2

A4

trapveldje ca.25 x 16

Bijlage 2

Monitoringslijst

17BO 096 DEFINITIEF - MONITORINGSLIJST

5-9-2017

PROJECTGEGEVENS
Opdrachtgever

Gemeente Dordrecht

Project / Plaats

nieuwbouw Grote Hondring

Projectnummer

17BO 106

OBJECT GEGEVENS

BEOORDELINGSCRITERIA

belending nr.

TRILLINGEN

adresnaam

huisnr.

bouwjaar

opmerking / funderingstype

afstand
tot werkzaamheden

categorie
trillingen
SBR-A

circa (in m)

1

Andromedaring

12

1921

fundering op palen

ca. 20 tot 30 m

2

Andromedaring

14

1825

fundering op palen

ca. 20 tot 30 m

3

Andromedaring

16

1913

fundering op palen

ca. 20 tot 30 m

4

Grote Hondring

18

1993/1914 fundering op palen

ca. 20 tot 30 m

5

Grote Hondring

15

1971 / 1987 fundering op palen

ca. 20 tot 30 m

6

Grote Hondring

31

1987

fundering op palen

ca. 20 tot 30 m

7

Grote Hondring

33

1900

fundering op palen

ca. 20 tot 30 m

8

Grote Hondring

35

1900

fundering op palen

ca. 20 tot 30 m

9

Grote Hondring

37

1932

fundering op palen

ca. 20 tot 30 m

10

Grote Hondring

39

1900

fundering op palen

ca. 20 tot 30 m

11

Grote Hondring

41

1825

fundering op palen

ca. 20 tot 30 m

12

Grote Hondring

43

1934

fundering op palen

ca. 20 tot 30 m

13

Minnaertweg

111

1934

fundering op palen

ca. 20 tot 30 m

14

Minnaertweg

113

1900

fundering op palen

15

Minnaertweg

103

1931

woonwagen, incl. vloerwaterpassing. Betonplaat gefundeerd op palen

ca. 15 tot 30 m

16

Minnaertweg

103a

1931

woonwagen, incl. vloerwaterpassing. Betonplaat gefundeerd op palen

ca. 15 tot 30 m

17

Minnaertweg

105

1987

woonwagen, incl. vloerwaterpassing. Betonplaat gefundeerd op palen

ca. 15 m

18

Minnaertweg

105a

1935

woonwagen, incl. vloerwaterpassing. Betonplaat gefundeerd op palen

ca. 15 tot 30 m

19

Minnaertweg

107

1934

woonwagen, incl. vloerwaterpassing. Betonplaat gefundeerd op palen

ca. 15 tot 30 m

20

Minnaertweg

107a

1900 / 1933 woonwagen, incl. vloerwaterpassing. Betonplaat gefundeerd op palen

ca. 15 tot 30 m

grenswaarde in
mm/s
herhaald kort
durend 10Hz
INDICATIEF

grenswaarde in
mm/s
herhaald kort
durend 10Hz
UITGEBREID

niet van toepassing

2

2,08

ca. 20 tot 30 m
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3,33

Bijlage 3

Communicatierouting monitoring

Communicatierouting Monitoringswerkzaamheden
17BO 106 nieuwbouw Grote Hondring te Dordrecht

TRILLINGSMETINGEN

Bemand en/of onbemande meting – continu communicatieproces

WAARNEMING
1.

Overschrijding grenswaarde SBR-A conform monitoringsplan.
Registratiemiddel: alarmlamp (leidend) / e-mail (informatief)

VERVOLGACTIE

MAATREGEL

monitoringscoördinator informeert
hoofduitvoerder

Uitvoerder stopt werkzaamheden
tijdelijk en overlegt trilling
beperkende maatregelen met de
directie UAV

2.

Beheersmaatregel is effectief

Werkzaamheden vervolgen met
behulp van toegepaste maatregel

geen

3.

Beheersmaatregel is niet effectief

monitoringscoördinator informeert
hoofduitvoerder

Uitvoerder stopt werkzaamheden
tijdelijk en overlegt trilling
beperkende maatregelen met de
directie UAV en verzekeraar

4.

Beheersmaatregel is effectief

Werkzaamheden vervolgen met
behulp van toegepaste maatregel

geen

5.

Beheersmaatregel is niet effectief

In overleg met de projectdirectie en
verzekeraar

Uitvoeringsmethode aanpassen naar
trillingsvrije werkmethode en
werkzaamheden vervolgen.

De meetgegevens worden door 4Risk verwerkt in een monitoringsrapportage. Termijn van de rapportages elke 24 uur.

Bijlage 4

Monitoringstekening trillingsmeting

LEGENDA
= locatie trillingsmeter, optioneel.
Afhankelijk van kortste locatie werkzaamheden
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Ingenieursbureau Drechtsteden d.d. 6 juli 2020

'Informatie bouwen, zelfbouwkavels Grote Hondring'
Dit document 'Informatie bouwen' geeft, aanvullend op de 'Kavelpaspoorten d.d. 11 maart 2020',
aan wat de gemeente verstaat onder 'bouw- en woonrijp maken' en geeft aan waarmee, met name
voor wat betreft het heien, rekening dient te worden gehouden.
Bouwrijp en woonrijp maken
Hierna wordt voor deze zelfbouwkavels aangegeven op welke wijze de gemeente de grond bouwrijp
en woonrijp aanlevert.
De percelen worden vrij van bovengrondse obstakels, zoals bomen en struiken, opgeleverd.
Het terrein is vlak afgewerkt met grond.
Het straatje voor de vrijstaande woningen is als bouwstraat ingericht. Dit houdt in dat de riolering
voor afvalwater en regenwater zijn aangelegd. Het afvalwater riool is een betonriool met een
diameter van 300 mm waarop de huisaansluiting kan worden aangesloten. De hemelwaterafvoer is
een kunststofriool met een diameter van 315 mm. Ook de verharding, stenen liggen met de mooie
kant naar onder, van het straatje is aangebracht.
In de bouwstraat zijn/worden ook de diverse voorzieningen (water, elektra, data enz.) door de
afzonderlijke nutsbedrijven aangebracht. Benadrukt wordt dat deze kabels en leidingen pas na
aanvraag zullen worden gelegd (zie de informatie hierover in de kavelpaspoorten bij
nutsvoorzieningen).
Nadat de laatste vrijstaande woning is gebouwd, wordt de bouwstraat op de juiste hoogte
aangebracht en worden de straatstenen met de goede kant naar boven gestraat.
Tijdens dit straatwerk wordt de 1ste meter op particulier terrein op de juiste hoogte met het nieuwe
straatpeil gebracht. Ook wordt dan de (openbare) beplanting aangebracht.
Voor de rijwoningen A2 t/m A4 worden paadjes door de groenvoorziening aangebracht. Dit is ook de
locatie waar de nutsvoorzieningen naar de woningen komen te liggen.
Voor een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden wordt verwezen naar bijgevoegde
'Coördinatietekening VO 6621, Ingenieursbureau Drechtsteden d.d. 01-11-2017' (zie bijlage 1).
Uitgiftepeil
Het uitgiftpeil van het openbaar gebied is bepaald op NAP -0,20 m. Referentiepunt is de erfgrens.
Het bouwpeil, voor het bouwplan Grote Hondring is bepaald op minimaal NAP 0,00 m.
Toelichting:
Voor het Bouwplan Grote Hondring is als uitgangspunt genomen minimaal 1,20 meter drooglegging
t.o.v. het singelpeil (-1,40 m NAP) voor het uitgiftepeil in combinatie met de huidige straathoogtes en
de ingemeten deurdorpelhoogtes van de omringende woningen. Klimaatadaptatie is de kern om
uitgiftepeilen en bouwpeilen te bepalen. Het doel is om de kans op waterschade, nu en in de
toekomst, aan een pand te minimaliseren.
De gemeente streeft naar uiterste zorgvuldigheid bij het bepalen van uitgiftepeilen en bouwpeilen. Deze peilen
zijn gebaseerd op inmetingen en omgevingsfactoren en hebben als doel om wateroverlast en eventuele
gevolgschade te voorkomen. Ook met een uitgiftepeil en bouwpeil dat met alle omgevingsfactoren rekening
houdt, is wateroverlast en gevolgschade niet altijd te voorkomen. De gemeente aanvaardt daarvoor dan ook
geen aansprakelijkheid. Aan deze (peil) gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Heien
Kavels A1 t/m A4
De heipalen voor de rijwoningen worden/zijn door de gemeente aangebracht volgens het stramien
zoals in bijgevoegde de tekening is aangegeven; 'Palenplan DO 6621, Ingenieursbureau Drechtsteden
d.d. 26-10-2018' (zie bijlage 2). De met deze heiwerkzaamheden samenhangende kosten per kavel
zijn verwerkt in de kavelprijs.
NB Omdat deze vier woningen tegen elkaar aangebouwd worden, zijn hierop bijgevoegde 'Spelregels
geschakeld bouwen gemeente Dordrecht d.d. 20-04-2015' van toepassing (zie bijlage 3).
Kavels B1 t/m B8
De benodigde heipalen voor de vrijstaande woningen dienen aangebracht te worden in opdracht van
de eigenaar (en zijn voor rekening van de eigenaar). De aannemer/bouwer maakt hiervoor een
funderingsplan. Om schade of overlast aan de omliggende woningen en opstallen te voorkomen,
dient bij het bepalen van de funderingswijze rekening te worden gehouden met de eisen van
bijgevoegd rapport 'Monitoringsvoorwaarden Nieuwbouw Grote Hondring te Dordrecht van IFCO
Funderingstechniek van 5-9-2017' (zie bijlage 4).

…………………………………………………….

