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Bouw uw eigen 
droomhuis op een vrije 
kavel aan het water
De kavels in de Gouw bieden de ultieme kans om woondromen waar te maken. 
Een prachtig huis kavel met tuin aan het water. Helemaal naar uw smaak en 
idee! 

Ziet u het al voor u? Dan nemen we u graag mee in de beleving en het proces. 
We leggen uit wat er allemaal op uw pad komt en geven tips. Verder inspireren 
we u met mooie voorbeelden. Als u vragen heeft, bel gerust eens met een van 
onze kaveladviseurs. De contactgegevens staan achterin.

Veel leesplezier!

Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom ontwikkelt diverse woongebieden  
in het Westland met elk een heel eigen karakter: het nieuw aangelegde  
duinlandschap tussen Monster en Kijkduin, de waterrijke omgeving van  
Kwintsheul, het boeiende groene krekenlandschap van Poeldijkerhout en het 
karakteristieke dorpse Poeldijk Dorp.
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Op onze website  
nieuwbouw-kavelsindegouw.nl 
vindt u het actuele aanbod. Ook 
kunt u een account aanmaken om 
uw voorkeuren op door te geven.

Blader door onze brochure

Welkom in de Gouw

Bouw uw eigen huis  
in 10 stappen

De rol van de kaveladviseur

Het kavelaanbod in de Gouw

Welke kosten komen er  
kijken bij het bebouwen van 

een kavel?

Contactgegevens

Kavelpaspoort

Aan de slag met uw  
bouwplannen
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Welkom in 
de Gouw!
Ligging
Zo goed bereikbaar is de Gouw De kavels van De Gouw  
liggen aan de Gouwlaan op de grens van Poeldijk en 
Kwintsheul.  
Een waterrijk gebied. Om precies te zijn op de plek waar  
het riviertje de Gantel in de Hollewatering uitkomt. Hier 
woont u aan de noordrand van het Westland en dat  
betekent ontspannen leven op een plek met volop recreatie-
mogelijkheden.

Vanuit uw riante tuin stapt u zo in uw eigen boot. Heerlijk  
na het werk nog even genieten van een mooie zomeravond. 
Wat hapjes en drankjes mee en gaan. Hoofd leeg, een  
goed gesprek en verder niets. Totale rust tussen de  
weelderig begroeide eilandjes en groene oevers.

Voorzieningen 
Alle voorzieningen binnen handbereik
Bewoners van de Gouw genieten van een comfortabel 
nieuw huis en hebben ondertussen alle diverse voorzienin-
gen binnen handbereik. In de directe omgeving zijn  
meerdere basisscholen en het winkelaanbod in Kwintsheul, 
Wateringen en Poeldijk is goed. Wilt u uitgebreid winkelen of 
heeft u zin in een avond uit? Dan bent u met 10 á 15 minuten 
rijden ook in Naaldwijk, 
Den Haag of Rijswijk. 

Een sportief en recreatief gebied
Poeldijk en Kwintsheul hebben een rijk verenigingsleven. 
Tennis, handbal, paardrijden, voetbal en fitness, het kan hier 
allemaal. Veel van de sportclubs zijn gemakkelijk met de 
fiets te bereiken. Vanuit de nieuwe wijk kunt u mooie fiets-, 
wandel- en boottochten maken door het weidse polderland 
en De Glazen Stad. Of begeef u richting Noordzee door 
beboste recreatiegebieden en golvende duinen. En hoe 
geweldig is deze plek voor paardenliefhebbers… Te paard
rijdt u vanaf maar liefst vier maneges zo naar het strand.
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Het kavelaanbod  
in de Gouw
Het gebied
De Gouw ligt ten noorden van de dorpskern van Kwintsheul, precies op de plek waar het riviertje de Gantel in de 
Hollewatering uitkomt. Het woongebied gaat bestaan uit een aaneenschakeling van wooneilanden. Waardoor alle 
kavels aan het water liggen. De groene- en waterrijke omgeving en de aanwezigheid van de historische druivenkwekerij 
Sonnehoeck geven het plan een authentiek en landelijk karakter.

Uit deze kavels kunt u kiezen
Om iedereen een kavel aan het water te kunnen aanbieden, zijn schiereilanden ontworpen. Op basis van de resultaten  
van het ‘woonwensenonderzoek’ eerder in 2020 zijn de meeste de kavels tussen de 400 tot 600m² groot. Bij de kavels 
is er mogelijkheid voor het aanleggen van uw eigen boot. Waar zou u willen wonen?
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Regels waaraan uw ontwerp moet voldoen
Voor de nieuw te ontwikkelen woonwijk  is een ste-
denbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan op-
gesteld. Dit is om de kwaliteit en duurzaamheid van 
de nieuwe wijk te borgen. Iedereen die hier bouwt, 
moet aan de regels voldoen die in deze plannen 
staan omschreven. Leest u dit goed door, om het u 
én uw architect gemakkelijk te maken hebben wij per 
kavel een kavelpaspoort opgesteld, waarin al deze 
regels zijn opgenomen. 

Het kavelpaspoort
In het kavelpaspoort staat onder andere hoeveel 
grond er bebouwd mag worden, hoe hoog het huis 
mag zijn, wat we verstaan onder bijgebouwen en hoe 
u het parkeren en de erfscheidingen moet 
regelen. Ook zijn er regels opgesteld ten aanzien van 
materialen en architectuur. Hierdoor wordt de archi-
tectuur in deze wijk op elkaar afgestemd in passend 
in de omgeving. Lees daarom het kavelpaspoort 
goed door én nog belangrijker, deel het met uw archi-
tect en aannemer. Deze specialisten zijn gewend om 
binnen de regels van een kavelpaspoort uw droom-
huis te ontwerpen en bouwen. Op de interactieve 
kavelkaart kunt u per bouwnummer het kavelpaspoort 
bekijken.

Meekijken met uw ontwerp
Bij twijfel of uw ontwerp past binnen de regels van het
kavel paspoort biedt OBWZ  de mogelijkheid aan om 
mee te kijken naar het voorlopig ontwerp. Als we met 
onze stedenbouwkundige bij deze vrijblijvende check 
redenen zien om de plannen aan te passen, stellen 
we dit voor.

Welstandsbeoordeling bij vooroverleg
Voor u een omgevinggsvergunning aanvraagt bestaat 
de mogelijkheid om een officiele voortoets te laten 
doen door gemeente Westland. U laat de aanvraag 
omgevingsvergunning dan toetsen op ruimtelijke 
haalbaarheid. De consulenten van de gemeente kij-
ken met u mee en schatten in of behandeling in de  
vergadering van de welstandscommissie nodig is. 
Hierbij wordt onder meer naar het geldende bestem-
mingsplan en beeld kwaliteitsplan gekeken. Kijk hier 
meer informatie en de kosten die daaraan zijn ver-
bonden. 

https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en- 
verbouwen/bouwen-en-verbouwen/welstand.html
 

Kavelpaspoort
Voorbeeld van een kavelpaspoort

Hoe vrij? Zo vrij! Zelf een huis ontwerpen is een uniek proces waarin u zelf beslist over de grootte, uitstraling, 
indeling, afwerking, kleur en materialen van uw huis. Het resultaat is een droomhuis dat past bij uw leefstijl, 
gezinssamenstelling en smaak. We leggen graag uit hoe vrij u bent in het bouwen van een huis.

https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en-
verbouwen/bouwen-en-verbouwen/welstand.html
https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en-
verbouwen/bouwen-en-verbouwen/welstand.html
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10 Heeft u interesse in een kavel?

Bouw uw eigen huis in 10 stappen

?

U start met uw 
voorlopige bouwplan

De koopovereenkomst 
wordt  ondertekend

U stort een waarborgsom of laat 
de bank een garantie afgeven

De omgevingsvergunning 
wordt aangevraagd

De omgevingsvergunning 
wordt afgegeven

Na de eigendomsoverdracht 
(transport) kunt u met de 
bouw beginnen

Uw huis is klaar voor bewoning.
Welkom in de Westlandse Zoom! ?

2 U neemt een optie op de 
kavel

5 U regelt de �nanciering

123

Van koop tot oplevering (circa 18 maanden)

aanvraag omgevingsvergunningkoopovereenkomst goedkeuring omgevingsvergunning transport notaris start bouw oplevering woning

uiterlijk binnen 6 
maanden na 
koopovereenkomst

in principe binnen 8 
weken na 
koopovereenkomst

uiterlijk binnen 3 
maanden na afgifte 
omgevingsvergunning

uiterlijk binnen 18 
maanden na start 
bouw

Bouw uw eigen huis 
in 10 stappen
Zelf een huis laten ontwerpen en bouwen is een
fantastisch proces. Goede kans dat het voor u de eerste 
keer is. Best spannend. We proberen zo duidelijk mogelijk 
uit te leggen wat er bij zelfbouw komt kijken. Er zijn  
aspecten die parallel aan elkaar lopen en elkaar op sommige 
momenten kruisen. We maken onderscheid in het ontwerp 
en bouwproces, het vergunningentraject en het contractuele 
en financiële deel.

sfeer

impressie De Gouw Fase 1

wonen aan water

materiaal en kleur

Klik op de stappen voor een toelichting
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Wat kost het bebouwen 
van een kavel?
Wij kunnen u niet zeggen hoeveel het traject u precies gaat kosten. 
Wel geven we u graag een doorkijk van de kosten die komen kijken bij 
het bebouwen van een kavel. Naast de aankoopsom van de kavel, zijn 
er nog diverse financiële zaken om rekening mee te houden, zoals de 
aanneemsom en de proceskosten. 

Bij proceskosten kunt u denken aan kosten voor de vergunning en 
adviseurs. De aanneemsom zijn de kosten van uw van uw aannemer 
en de kosten voor uw architect. Een inschatting van de aanneemsom is 
lastig vooraf te geven. Dit is afhankelijk van uw eigen keuzes. Want hoe 
wordt de woning opgeleverd en wat doet u bijvoorbeeld zelf nog?

En, vergeet ook niet zaken als de keuken, badkamer en tuin. Bij de 
oplevering van de woning bent u er nog niet, dan wilt u het natuurlijk 
nog inrichten.

Globale kosten

• Financiering en eigendomsoverdracht
• (overbruggings-)hypotheek, advieskosten hypotheek,  

no tariële kosten, kadastrale kosten.
• Kosten die u aan Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse     

Zoom betaalt: koopsom bouwkavel
• Kosten die u aan gemeente Westland betaalt: legeskosten    

voor omgevingsvergunning, aanmelding woningregistratiesysteem.
• Ontwerpkosten: architect, bouwkundig tekenaar, constructeur,  

installatieadviseur, kostendeskundige, de berekening    
van de epcnorm (energie prestatie coëfficiënt), milieuprestatie-
berekeningen, bouwbesluitberekeningen

• Aansluitkosten nutsvoorzieningen, riolering, glasvezel, telefonie, 
warmtepompinstallatie

• Bouwkosten: aanneemsom, meer- en minderwerk en sonderingen 
• Inrichting en verhuizing: interieur, tuin en verhuiskosten.

Let op: Deze kosten zijn afhankelijk van hoe u het proces inricht en welke onderdelen 
bijvoorbeeld een architectenbureau of kavelontwikkelaar zelf in huis heeft.
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Ontwerp 
uw droomhuis
Inspiratie voor zelfbouwers
Als u eenmaal een kavel toegewezen heeft gekregen, kunt u al van start. 
Neem vanaf dag één een architect in de arm en start samen het ont-
werpproces of ga eerst zelf aan de slag. Dat scheelt tijd en kosten én 
is ook nog eens ontzettend leuk. Met het programma van eisen dat u 
maakt, heeft u straks een mooi startdocument voor de architect.

Kijk
Kijk eerst eens naar uw gezinssamenstelling. Hoe oud zijn de kinderen, 
hoe lang wonen ze nog thuis? Wilt u in de toekomst een slaap- en bad-
kamer op de begane grond kunnen maken en is een werkruimte aan huis 
gewenst? 

Bedenk
Een goede manier om te achterhalen waar uw nieuwe huis aan moet 
voldoen, is te kijken naar de manier waarop u nu leeft. Wat is er fijn? Wat 
mist u? Wat kan er beter? Organiseert u graag etentjes, brengen alle 
kinderen vaak hun partner mee, heeft u huisdieren, in welke mate maakt 
de tuin onderdeel uit van uw leefomgeving, hoe belangrijk is zonlicht in 
huis? 

Denk ook gelijk na over hoe u omgaat met duurzaamheid. Hoe gaat u het 
huis verwarmen en van energie voorzien? Kiest u voor een warmtepomp, 
warmteterugwinsysteem, vloerverwarming en zonnepanelen? Maak de 
techniek onderdeel van uw woondroom, daar geniet u later optimaal van.

Doe
Zet deze antwoorden om in must haves! Bijvoorbeeld: Ik wil een grote 
eettafel kwijt. Vanaf de bank wil ik naar het water kunnen kijken. 
De zithoek moet ruimte bieden aan 10 mensen. Ik word blij als 
’s ochtends de zon door het keukenraam schijnt. 

Teken
Maak een schema van alle ruimtes die u nodig denkt te hebben en 
breng die met pijlen aan elkaar, zodat de architect kan zien aan welke 
indeling u denkt. Een goede architect is in staat u te verrassen met
oplossingen waar u niet aan gedacht had. ‘Timmer’ dus nog niet gelijk 
alles dicht en laat de expert doen waar hij/zij goed in is.   
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 “Het is fijn als je één vast aanspreekpunt hebt. 
Ik denk graag mee met de toekomstige bewoners van de Gouw.” 

Maak kennis met verkoopadviseur Willy
Willy Vermeulen is kaveladviseur bij OBWZ. Goede kans dat je 
haar spreekt als je een kavel krijgt toegewezen. Willy voert de 
eerste gesprekken met optanten. Wat precies haar rol is en wat 
haar werk zo interessant maakt, vertelt ze in een leuk gesprek 
dat we met haar hebben.

“Als ik de optanten aan tafel heb – of in een online meeting –  
leg ik van A tot Z uit hoe het proces van zelfbouwen verloopt,  
wat optanten allemaal kunnen verwachten én wat er van ze wordt 
verwacht. Dat is veel informatie. Daarom ben ik ook na het  
gesprek gewoon bereikbaar ben voor vragen. Ook licht ik de 
kavel toe. Hoe is de ligging en wat zijn de bebouwingsmoge-
lijkheden? Vaak zijn er veel vragen en die beantwoord ik met 
plezier. Ik kan me zo goed voorstellen dat het lastig is om in het 
begin blanco te beginnen en aan alle aspecten te moet denken; 
ontwerp, financiering en planning. Je zoekt dit stap voor stap uit, 
maar het één hangt samen met het ander en uiteindelijk moet het 
allemaal op zijn plaats vallen.”

Rondje op de locatie
Willy begeleidt vaak dit soort trajecten en het mooiste aan haar 
werk vindt ze het contact met de zelfbouwers én het resultaat. 

“Ik ben natuurlijk geen ontwerper of bouwadviseur, maar ik kan 
wel richting geven. In het geval van de kavels in de Gouw advi-
seer ik belangstellenden om vooral even op de locatie te gaan 
kijken. Er zijn al eerder kavels uitgegeven én bebouwd en het 
zien van de huizen biedt veel inspiratie. Zelf doe ik ook altijd 
even een rondje door zo’n wijk na jaren. Vaak herinner ik me de 
mensen en hun wensen. Als ik dan zie wat het geworden is, ben 
ik blij voor ze. Woondromen hebben vorm gekregen.”

Eén aanspreekpunt
Als eenmaal de optieovereenkomst getekend is, verdwijnt Willy 
niet uit beeld. Gedurende het hele proces kun je haar bellen met 
vragen. “Het is fijn als je één vast aanspreekpunt hebt. Ik denk 
met de toekomstige bewoners van de Gouw mee. Als het kan, 
geef ik zelf antwoord, anders koppel ik ze aan de juiste persoon. 
De vragen die ik krijg zijn heel uiteenlopend, maar het gaat vaak 
over de vergunning en het bouwproces.”

Willy sluit af met een tip: “Maak gebruik van de vrijblijvende 
check. OBWZ biedt kavelkopers de mogelijkheid het concept-
ontwerp te toetsen aan de regels van het kavelpaspoort. Als we 
met onze stedenbouwkundige bij deze voortoets redenen zien 
om de plannen aan te passen, stellen we dit voor. Dit kan aan-
zienlijk schelen in de doorlooptijd van de omgevingsvergunning.”
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Willy Vermeulen, kaveladviseur bij 
OBWZ, legt uit wat ze voor u kan 
betekenen bij de koop van een kavel: 
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Disclaimer: Deze brochure is een uitgave van  
Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom. Alle 
inhoud in deze brochure en de de weergegeven 
planning geven indicatie van het verkooptraject 
van de kavels in de Gouw. Aan deze planning en 
de inhoud van de brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend.

De rol van de 
kaveladviseur
Wanneer u een kavel toegewezen krijgt, wordt u uitgenodigd voor 
een gesprek met een van onze kaveladviseurs. Zij nemen alle tijd 
om de ins en outs rond het zelfbouwproces met u door te nemen. 
Een kavel kopen is een intensief traject wat soms ingewikkeld  
kan zijn.

Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom werkt voor de verkoop 
van de kavels samen met kaveladviseurs Willy Vermeulen (OBWZ) 
en Esther Olsthoorn, Marjolijn Derksen en Monique Strik  van  
Olsthoorn makelaars. Wanneer u vragen heeft over de kavels,  
de ligging, de regels, de kosten, bent u van harte welkom hen te 
benaderen. Zij staan voor u klaar. 

“Het is mooi om samen met belangstellenden  
de mogelijkheden van een eigen kavel te ontdekken. 

Stap voor stap bouwen we dan aan hun droomwoning. 
Daar word ik echt enthousiast van!”

Monique Strik,  
kaveladviseur De Gouw

Contact gegevens
kaveladviseurs
Kaveladviseur
Willy Vermeulen
Mail wvermeulen@obwz.nl
Bel 0639239736
Website www.de westlandsezoom.nl
 
Kaveladviseurs
Olsthoorn Makelaars
Naaldwijk | Westland
Mail nieuwbouw@olsthoornmakelaars.nl
Bel 0174 70 60 20
Whatsapp +31 6 30990101
Website www.olsthoornmakelaars.nl
 
Gemeente Westland
Consulenten omgevingsvergunning 
Bel  14 0174
App 0613797020
Mail info@gemeentewestland.nl
 
 
Ontwikkelingsbedrijf de  
Westlandse Zoom (OBWZ)
Info@obwz.nl
www.dewestlandsezoom.nl

Esther Olsthoorn

Willy Vermeulen

Marjolein Derksen

Monique Strik

mailto:wvermeulen@obwz.nl
http://www.dewestlandsezoom.nl
mailto:nieuwbouw@olsthoornmakelaars.nl
http://www.olsthoornmakelaars.nl
https://www.gemeentewestland.nl/vergunningen/omgevingsvergunning.html
mailto:info@gemeentewestland.nl
mailto:Info@obwz.nl
http://www.dewestlandsezoom.nl
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Inschrijven op de kavel van uw voorkeur
Let op: de tijd van inschrijven is niet bepalend 
voor de toewijzing van de kavel.

Januari 2021

Toewijzing kavels 
let op: bij veel aanmeldingen wordt er geloot en gekeken naar de 
inschrijvingsduur bij het woningzoekendenbestand van de 
gemeente Westland

Februari 2021

Het reserveren van de kavel Februari - maart 2021

Een optie op een kavel maart - mei 2021

Tekenen koopovereenkomst Mei - juni 2021

Leveren bouwrijpe gronden en  
de mogelijk start van de bouw van uw droomwoning

Vanaf  oktober 2021

Let op: schrijf u in in het woningregistratiesysteem gemeente Westland.
Gemeente Westland heeft geregeld dat mensen die staan ingeschreven in het woningzoekendenbestand voor een 
nieuwbouwwoning, voorrang krijgen. Dat geldt ook voor het kopen van een kavel. Hoe langer u staat ingeschreven, 
hoe meer kans u maakt om in aanmerking te komen voor een nieuwbouw koopwoning of een kavel. 

Planning verkoop  
kavels in de Gouw

Ga naar: https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en-verbouwen/woning-kopen-of-huren/woningzoekende-inschrijven-nieuwbouw-koopwoning.html.

1

3

4
6

7

8

9

10 Heeft u interesse in een kavel?
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Van koop tot oplevering (circa 18 maanden)

aanvraag omgevingsvergunningkoopovereenkomst goedkeuring omgevingsvergunning transport notaris start bouw oplevering woning

uiterlijk binnen 6 
maanden na 
koopovereenkomst

in principe binnen 8 
weken na 
koopovereenkomst

uiterlijk binnen 3 
maanden na afgifte 
omgevingsvergunning

uiterlijk binnen 18 
maanden na start 
bouw

In bovenstaand schema zetten we uiteen wat de gemiddelde doorlooptijd is van de kavelaankoop tot het moment dat u de sleutel krijgt.  
Het geeft u houvast, maar is geen vast gegeven. De doorlooptijd kan variëren, omdat één en ander samenhangt met het vergunningstraject  
en de beschikbaarheid van een aannemer. Er zijn manieren om het vergunningstraject te versnellen. Lees hier meer over de voortoets.

https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en-verbouwen/woning-kopen-of-huren/woningzoekende-inschrijven-nieuwbouw-koopwoning.html
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