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Een grote lege ruimte, 6m hoog of juist 
15m breed, vrij om in te vullen. 

Er zijn grote casco’s mogelijk van 
100 tot eventueel 300 m2 met mooie 
grote ramen naar de gracht voor de 
ochtendzon, en een 2,5 meter diep 
balkon, tuin of dakterras voor de 
middag- en avondzon. 

Het casco dat gezamenlijk gebouwd 
wordt is de basis voor je eigen invulling; 
rond, vierkant, een groot open loft of 
een gezinswoning. 

Vrijheid en flexibiliteit voor 
aanpassingen in de toekomst staan 
voorop! 

VOORBEELD CASCO’S 

Het proces wordt begeleidt door CUBE 
architecten en Wedema van veen. 

INFO AVOND

25/9/14 19.OO

INSCHRIJVEN

TOT 29/9/14 DUBBELE LOFTWONING 200 M2LOFTWONING 100 M2

DUBBELE KAPWONING 200 M2

DUBBELE TUINWONING 200 M2

(LOFTWONING BREED 100 M2)

(RUGZAKWONING 150 M2
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In het steeds leuker wordende Amsterdam Oud-West komen aan de Bilderdijkkade 
5 zelfbouwkavels beschikbaar voor CPO. 

De kavels grenzen aan de voorzijde aan de Bilderdijkgracht en aan de achterzijde 
aan een gemeenschappelijke binnentuin. Het is een bruisende omgeving, waar 
steeds meer gebeurd. De transformatie van het aangrenzende project De 
Hallen is nog in volle gang, maar zal in de nabije toekomst, met een bioscoop, 
restaurantjes en een hotel een culturele hotspot worden. 

Bovendien woon je op loopafstand van het centrum en het Vondelpark en kun je 
parkeren in je eigen parkeerkelder. 

LOKATIE

DE HALLEN

BELLAMYPLEIN
DE HALLEN

TEN CATEMARKT

BILDERDIJKGRACHT

KINKERSTRAAT

CENTRUM (5 MIN)
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CUBE architecten heeft in 
samenwerking met Wedema van Veen 
de bouwgroep opgericht. 

CUBE heeft een breed portfolio met 
veel verschillende soorten projecten, 
maar heeft een sterke affiniteit met 
particuliere woonprojecten. 

De combinatie van dromen, 
wensbeelden, ideeën, eisen, 
regelgeving, budget en praktische 
randvoorwaarden maken van ieder 
particulier woonproject een uniek 
traject. Bij CPO projecten is er nog 
een extra dimensie omdat we hier te 
maken hebben met een groep heel 
betrokken mensen die gezamenlijk 
hun woningen willen vormgeven. 

Wedema en van Veen is een advies- en 
woningmakelaarkantoor met ervaring 
in het begeleiden van CPO projecten. 
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TEAM

We streven naar een enthousiaste bouwgroep van 6 a 8 woningen. We zullen gezamenlijk het inschrijvings- 
en selectieproces doorlopen en vervolgens het project verder vormgeven. 

CUBE zorgt voor de gezamenlijke bouwkundige randvoorwaarden en Wedema en van Veen adviseert in 
de financiering en het juridische aspect van het traject. Daarnaast zullen ook een installatie-adviseur, een 
constructeur en een kostendeskundige onderdeel uitmaken van het ontwerpteam en zal de aannemer 
uiteindelijk het bouwteam versterken. 

De toekomstige gebruikers zullen gedurende het proces invloed hebben op keuzes en de mogelijkheid 
hebben om hun individuele wensen kenbaar te maken. 



PAKHUIS

DE BILDERIJ

UW ZELFBOUWLOFT AAN DE BILDERDIJKKADE AMSTERDAM

WONINGEN

De kavels bieden de mogelijkheid een woongebouw van 6 verdiepingen met 
balkons van 2,5 meter diep. In onze bouwgroep gaan we uit van 6 tot 8 loft-
achtige casco’s van 100-200 m2, of zelfs groter als dat gewenst is. De woningen 
beschikken allemaal minimaal over een extra berging van 5 m2 in de parkeerkelder 
op laag -1 en hebben een optie op de koop van een eigen parkeerplaats. (41.000 
ex BTW)

We zetten in op mensen die op een goede locatie in Amsterdam een ruime woning 
met buitenruimte willen, die het leuk vinden om in het ontwerp- en bouwtraject 
mee te lopen en  hun woning vervolgens naar eigen wens kunnen inrichten om 
zo iets unieks te creëren. 

MOGELIJKE WONINGTYPES       
TYPE   M2 GBO  LAAG  BUITENRUIMTE  INDICATIE KOSTEN* 
DUBBELHOGE KAPWONING   +/- 210  4e/5e balkon 19,5 M2 dakterras 756.000 
DUBBELE LOFTWONING +/- 210  2e of 3 balkon 39 M2  756.000
LOFTWONING DIEP  +/- 100  2e of 3  balkon 19,5 M2  360.000
DUBBELHOGE TUINWONING   +/- 190  bg/1e tuin 37 M2 en evt. balkon 684.000
* Zie voor uitleg van de kosten hoofdstuk kosten
(LOFTWONING BREED ** +/- 100  2e of 3  balkon 39 M2  360.000 )
(RUGZAKWONING * * +/- 150  2e of 3  balkon 19,5 M2  540.000 )
** Deze casco woningen zijn afhankelijk van de overige samenstelling en wensen van de bouwgroep 

 

DUBBELE LOFTWONING 200 M2LOFTWONING 100 M2

DUBBELE KAPWONING 200 M2

DUBBELE TUINWONING 200 M2

(LOFTWONING BREED 100 M2)

VOORBEELD CASCO’S 

(RUGZAKWONING 150 M2)

AFMETINGEN

CASCO +TRAPPENHUIS LIFT

DUBBELE KAPWONING +/-210 M2

DUBBELE LOFTWONING +/-210 M2

LOFTWONING DIEP +/-100 M2

DUBBELE TUINWONING +/-190 M2
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VOORBEELDEN

VOORBEELDINDELING 

In de casco woningen zal tal van indelingen denkbaar, van ruime gezinswoning, 
open loft tot een dubbelhoge loft met niveauverschillen. Er is van alles mogelijk 
en wij denken graag met u mee. 

DUBBELHOGE TUINWONING (BG/1E)

LOFTWONING DIEP (2E,3E OF 4E) DUBBELE LOFTWONING (2E,3E OF 4E)

DUBBELE KAPWONING (4E/5E) 

DUBBELE KAPWONING (4E/5E) 

DUBBELE LOFTWONING

LOFTWONING DIEP

DUBBELE TUINWONING

DUBBELE KAPWONING (4E/5E) 

DUBBELE TUINWONING
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De gemeente stelt een EPC eis van 0,3. EPC is een afkorting voor Energie 
Prestatie Coëfficiënt, wat aangeeft hoeveel energie de woning gebruikt. 
Een lager getal betekent een lagere energierekening en een milieu- en 
grondstoffenvriendelijkere woning. De huidige regels vragen om een EPC 
van 0,6 maar die zullen op 1 januari 2015 al worden aangescherpt naar 
0,4. 

Voor Pakhuis de Bilderij zal de energie efficiëntie en het gebruik van 
duurzame materialen en oplossingen integraal in het ontwerp en de 
uitwerking worden meegenomen. Samen met de installatie advies 
partner zal een schaalbaar en kosten efficiënt energieconcept ontworpen 
worden voor het energieverbruik en die energieopwekking. Individuele 
huishoudens kunnen hierop doorbouwen als er nog verder gaande 
maatregelen gewenst zijn.

De huidige indicatie voor de 
stichtingskosten van de casco woningen 
bestaan uit drie delen; de afkoop van 
de erfpacht (kavel), het casco en 
het interieur. Voor het interieur kan 
iedereen zijn of haar eigen aanvullende 
keuzes met bijhorende (extra) 
budgetten maken, maar het casco 
wordt gezamenlijk met de bouwgroep 
gebouwd. 

Stichtingskosten zijn de totaalkosten 
voor realisatie van het project, dus  
inclusief: 
- de bouwkosten (€950 - €1250 / m2)
- de afkoop van het erfpacht ( €1.173.763)
- de advieskosten (10-12% van de bouwkosten)
- financieringskosten (5-7% van de bouwkosten)
- de opstal van de gemeente 
- lege kosten voor de vergunningen
- aansluitkosten
- bijkomende kosten en onvoorzien

- BTW

Dit is nog wel een zeer globale algemene 
schatting en zal later worden verfijnd. 
(ook afhankelijk van M3) 

DUURZAAMHEID
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Er zijn globaal 3 fases te omschrijven. 

1. FORMEREN BOUWGROEP 
Allereerst formeren we de bouwgroep. Op 1 oktober (*) om 12.00 zullen we ons 
met minimaal 4 bouwgroep leden (afnemers casco) per kavel inschrijven. Vanaf 
15 september tot 29 september kan een geïnteresseerde een optie nemen op 
een casco in Pakhuis de Bilderij door het intentieformulier in te vullen en zo lid te 
worden van de bouwgroep. Om alle leden van de bouwgroep zekerheid te geven 
zal een kleine waarborgsom gevraagd worden van €100 welke geretourneerd 
zal worden als het project geen doorgang vindt. De bouwgroepleden zullen 
volgens volgorde van inschrijving een plek naar keuze in het casco toegewezen 
krijgen indien mogelijk. Bij een groot aantal inschrijvingen kan het zijn dat er 
met meerdere bouwgroepen wordt ingeschreven. Op 25 september om 19.00 
organiseren we een informatiebijeenkomst.
 (* De gemeente overweegt overigens de deadline op te schuiven, we zullen daarover berichten als dat inderdaad zo is)

2. INSCHRIJVING EN SELECTIEPROCEDURE BIJ DE GEMEENTE VOOR BOUWKAVEL. 
CUBE vertegenwoordigt de bouwgroep en zal de bouwgroep op 1 oktober inschrijven bij de gemeente 
en dient daarvoor naast een inschrijvingsformulier, zijn uittreksel van KVK en een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs van alle bouwgroepleden te overhandigen. 
Na inschrijving van Pakhuis De Bilderij voor een bouwkavel doorloopt de bouwgroep de selectieprocedure 
van de gemeente, waarvoor de gemeente nog een selectieleidraad zal publiceren. De inschrijving is nog 
laagdrempelig, vervolgens wordt er steeds meer informatie gevraagd. 
Na 1 oktober worden er per kavel 5 bouwgroepen geselecteerd en zal de gemeente aanvullende schriftelijke 
documenten willen ontvangen en interviews met de bouwgroepleden afnemen. Van de laatst overgebleven 
bouwgroep wordt dan een plan van aanpak gevraagd en als de gemeente daar vertrouwen in heeft krijgt de 
bouwgroep op 5 januari 2015 een optieovereenkomst. Tot zekerheid van nakoming van de optieovereenkomst 
moet de bouwgroep op dat moment, dus na het verkrijgen van de optie op het kavel, een waarborgsom 
van 2500 euro te betalen. De grond is dan een jaar lang, tot 1 januari 2016, gereserveerd om tot een 
erfpachtovereenkomst met de gemeente te komen.

3. ONTWERP- EN BOUWFASE. 
Op het moment dat de bouwgroep is geselecteerd voor een bouwkavel gaan we verder met de planvorming. 
Het schetsontwerp zal gezamenlijk worden uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. In deze fase zullen ook 
de overige adviseurs (installatie, constructie, kosten) worden betrokken en wordt toegewerkt naar een 
definitief ontwerp en vervolgens naar de aanvraag omgevingsvergunning voor de Gemeente. Afhankelijk van 
de wensen van de bouwgroepleden kan op individuele basis het interieur direct worden meegenomen in de 
uitwerking. Afhankelijk van de samenstelling en wensen van de bouwgroep zal een aannemer gekozen worden 
en meedenken over de uitvoering. CUBE zal in dit proces de regie houden en zorgen dat de gezamenlijke 
uitgangspunten worden gerespecteerd. Zie voor een uitgebreid overzicht van de architectenwerkzaamheden 
de bijlage. Wedema en van Veen zal in het traject de bouwgroep van financieel en juridisch advies voorzien. 

INFO AVOND
25/9/14 19.OO
INSCHRIJVEN

TOT 29/9/14

PLANNING
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INFO@CUBE-ARCHITECTEN.NL / WWW. CUBE-ARCHITECTEN.NL 
FACEBOOK : WWW.FACEBOOK/DEBILDERIJ

Deze flyer is gemaakt ter informatie voor 
geinteresserden in de bouwgroep Pakhuis 
de Bilderij. Geinteresseerden kunnen zich 
aanmelden via de mail voor meer informatie 
of inschrijven via het inschrijfformulier. Wij 
zullen geinteresseerden en bouwgroep leden  
steeds op de hoogte houden van de laatste 
ontwikkelingen. Volg daarvoor ook onze 
website of de Facebookpagina. 

Mocht u specifieke vragen hebben kunt u ook 
altijd telefonisch contact opnemen: 

Pieter van der Pot (CUBE): 06-24809704
Tale van Zandwijk (WvV): 06-47322570

12 SEPTEMBER 2014

CONTACT




