WONEN
IN BUYTEN
A L L E S W AT J E W I LT B I N N E N B E R E I K

FA S E I I

VRIJE KAVEL TYPE: BUYTENPARK

Leef, woon, geniet in Lansingerland
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BUITEN WONEN
MET ALLES
BINNEN BEREIK
Zo’
n plek waar het lijkt alsof de Randstad niet bestaat.
Zo’
n plek waar je in tien minuten naar drie verschillende plaatsen fietst.
Zo’
n plek waar de duurzame toekomst al begonnen is.
Zo’
n plek waar je groen en water ziet als je om je heen kijkt.
Zo’
n plek waar kavels groter zijn dan je gewend bent.
Zo’
n plek waar scholen en winkels in de buurt zijn.

Zo’
n plek is Buyten. Kom binnen!
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WONEN IN BUYTEN, WELKOM!

WILDERSZIJDE, DE WIJK
VAN DE TOEKOMST

Nu nog is het een klein stukje niemandsland. Grasland,
verscholen tussen Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs
en Rotterdam-Noord. Over tien jaar is het een wijk:
Wilderszijde. Een wijk waar je kunt leven, sporten,
recreëren, studeren en boodschappen doet. Met het
deelplan ‘Buyten’ heeft Wilderszijde al een vliegende
start gemaakt. De eerste fase is een groot succes
geworden. Daarom gaat fase 2 door waar fase 1 is
gebleven: met de ontwikkeling van een gevarieerd
palet aan woningen. Voor iedereen die graag ‘Buyten’
woont maar wel dicht bij alle voorzieningen van drie
plaatsen tegelijk.
Door de opzet in afwisselende deelplannen zoals
Buyten, voelt Wilderszijde dorps, kleinschalig en
intiem aan. Het is alsof je buiten woont, maar wél met
alle voorzieningen in de buurt. En de stad Rotterdam
op fietsafstand!
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Wilderszijde wordt geen ‘gewone’ wijk. Al was
het maar omdat het de eerste uitbreiding is voor
Lansingerland, de gemeente die is ontstaan door
de samenvoeging van Bergschenhoek, Berkel en
Rodenrijs en Bleiswijk. De ambities van de gemeente
liegen er niet om: de wijk moet toekomstbestendig
worden, met duurzame woningen en een
‘klimaatadaptieve’ buitenruimte. Daarom zijn er straks
geen gasleidingen in de wijk. Op energiegebied
worden de woningen hoger dan de actuele
normen gebouwd. Met de eventuele plaatsing van
zonnepanelen op daken is al rekening gehouden. En
bij een hevige regenbui staan straten niet meteen
blank, maar vindt het regenwater direct zijn weg naar
beneden door de speciale verharding.
Een mix van buurten
Het aantal van 2500 tot 3000 woningen moet in 2030
zijn gerealiseerd. Als het eenmaal zover is, bestaat
Wilderszijde uit een gevarieerde mix van buurten.
Allemaal met een andere opzet, maar ook allemaal
herkenbaar als onderdeel van een groter plan. En
wat opvalt: dorpse verschijningsvorm in de zuidelijke
randstad en compact georganiseerd.

Zo' n plek waar het lijkt alsof de Randstad niet bestaat.

Er is meer ruimte voor natuur en water. In aparte speelstraten kunnen kleintjes
ongestoord ravotten. Voor de buurt zijn er ontmoetingsplekken, zoals pleinen.
Door het vele openbaar groen en de grote tuinen van de woningen komt
Wilderszijde straks heel natuurlijk over. Ook dat versterkt het gevoel van
‘buiten’ wonen.
Alles bij de hand
Buiten, en toch is alles dichtbij. In Wilderszijde is al ruimte ingetekend voor
winkels, om je dagelijkse boodschappen om de hoek te kunnen doen.
Drie basisscholen krijgen er een plek. Twee middelbare scholen, Wolfert
Lyceum en Melanchton Bergschenhoek, staan er al, en een derde is in
aanbouw. Ook is er een sporthal en een moskee, en staat het gemeentehuis
van Lansingerland aan de rand van deze nieuwe wijk. En wat er niet in eigen
wijk te vinden is, is er op korte afstand in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs
en Rotterdam. Dorps wonen met de stad om de hoek: hoe vaak krijg je die
kans in de Randstad?
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D E L O C AT I E

HOE IDEAAL MOET
JE NIEUWE WIJK
GELEGEN ZIJN?
Waar nu nog Bergschenhoek eindigt, begint straks Wilderszijde.
Met een ligging in de oksel van de N472 (de Boterdorpseweg)
en de N209 sluit de wijk logisch aan op de bestaande bouw van
Bergschenhoek. Eén blik op de kaart en je ziet dat Wilderszijde eigenlijk
heel centraal ligt. Ook buurgemeente Berkel en Rodenrijs is vlakbij.
Twee dorpen met veel winkelvoorzieningen die op fietsafstand zijn.
Daar is al rekening mee gehouden: de Boterdorpseweg krijgt op drie
plaatsen een oversteekmogelijkheid.
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Ook de stad Rotterdam is niet ver weg. Het
zuidelijkste puntje van Wilderszijde grenst
straks bijna aan Rotterdam-Noord. Stadswijk
Schiebroek Hillegersberg ligt aan de overzijde
van de N209. Vakantievierders staan in tien
minuten op Rotterdam The Hague Airport.
De A13 en de A20 liggen letterlijk om de hoek.
Steden als Delft en Zoetermeer zijn hooguit
een kwartiertje met de auto. En trouwens, in een
toekomstbestendige wijk als Wilderszijde is elke
bestemming ook eenvoudig met het openbaar
vervoer te bereiken. Metrostation Rodenrijs ligt
op 800 meter. Van daaruit is het bijvoorbeeld
nog maar 9 minuten naar hartje Rotterdam.

Zoveel recreatiemogelijkheden dichtbij huis
Natuurlijk is het niet alleen maar stad en snelweg
in de omgeving. Een paar kilometer verder, in
de richting van Delft, begint de natuur rond
de Ackerdijckse Plassen en de Schie. Het is
zo’n stukje Nederland waar een opvliegende
reiger de grootste rustverstoorder is. Een
paar kilometer de andere kant op vind je nog
meer natuur, met het Hoge Bergse Bos en
het Lage Bergse Bos. En water is er ook al in
overvloed: de Rotte slingert er, uitmondend in de
Rottemeren die weer vlakbij de Zevenhuizerplas.
Recreatiemogelijkheden genoeg in je aanstaande
‘achtertuin’.
Die combinatie van voorzieningen in een
straal van amper 10 kilometer is eigenlijk wel
heel bijzonder. Winkelen, sporten, studeren of
recreëren: het kan allemaal vlakbij.
Dat maakt Wilderszijde tot zo’n plezierige plek
om te wonen. Nu en in de toekomst.
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DE STIJLVOLLE AFTRAP
VOOR WILDERSZIJDE
Het is het eerste plan dat vorm krijgt in
Wilderszijde: Buyten. Een plan van 144 woningen
in totaal, verdeeld over een drietal fasen.
Met Buyten krijgt Wilderszijde een aftrap in stijl.
De buurt bestaat uit koopwoningen in de vrije
sector. De tweede fase met 61 woningen is er
een goed voorbeeld van, met rijwoningen,
twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande
woningen en zelfs vrije kavels.
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T YPE

BUYTENSTATE

T YPE

BUYTENGAARDE
Met de ruime kavels per woning komt Buyten straks
heel groen over. Ook omdat de wijk autoluw van
opzet is. Eenrichtingsverkeer houdt het overzichtelijk.
Straten worden niet ontsierd door een overdaad aan
geparkeerde auto’s. Die staan keurig bij elkaar op
centrale parkeerplekken, netjes uit het zicht en nabij
de ontsluitingswegen. Ruimte voor parkeren op eigen
terrein is er alleen bij de vrijstaande en de twee-ondereen-kapwoningen. Da’s nog eens fijn spelen voor de
kleintjes. Die krijgen in een wijk met zoveel natuur toch
al een heerlijke tijd.

T YPE

BUYTENVEST
T YPE

BUYTENHOUT
T YPE

BUYTENLUST
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ARCHITECTUUR

EEN EIGENTIJDSE
INTERPRETATIE
VAN HET KLASSIEKE
TUINDORP
Bergschenhoek een echte tuinbouwgemeente. ‘Al heeft Bergschenhoek zich
de laatste jaren wel ontwikkeld van tuindersdorp naar tuindorp’. Tuindorp
is de inspiratie voor de architectuur van Buyten. Die tuindorpen ontstonden
aan het begin van de vorige eeuw. Groene wijken aan de randen van steden,
waar de woonomstandigheden voor arbeiders stukken beter waren dan in de
stad. Een tuindorp heeft een dorps karakter.
Het is kleinschalig, er zit samenhang in de architectuur, er zit een mooie
overgang in de erfafscheidingen die altijd groen zijn. Een tuindorp is een
beetje romantisch. In de vroegere tuindorpen was er echter vrij weinig ruimte
voor individualiteit. Bijvoorbeeld: metselwerk in maar één kleur. Dat vinden
we tegenwoordig iets te saai. Verfijnde elementen zoals mee-ontworpen
schoorstenen, de roedeverdeling in de ramen en de profilering van de goten
draagt allemaal bij aan de sfeer van Buyten.’

aangepaste dakvorm

groene wijk
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plantenbak aan het raam
kleursteen rood
kindvriendelijk
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De woningen zijn indicatief op de kavels geplaatst,
voor meer informatie zie kavelpasport.
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Vraag de brochure aan voor meer informatie over de andere
2/1-kapwoningen en vrijstaande woningen.
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VERVOLG FASE 3
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Programmering van de woningen
kan nog wijzigen.
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T YPE

BUYTENPARK bouwnummmers 104, 111, 118, 119 en 120

Zo' n plek waar je groen en water ziet als je om je heen kijkt.
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PROCES
KAVELVERKOOP
1
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Inschrijving (december 2020 – januari 2021)
Op de website en in de kavelbox hebben we getracht je een zo uitgebreid mogelijk pakket
aan informatie te verstrekken. Tijdens de inschrijfperiode kun je je voorkeur opgeven voor een
kavel. Na de sluiting van de inschrijving zal de toewijzing plaatvinden. Indien een kavel aan
je is toegewezen zal je worden gebeld voor het maken van een afspraak om de optieperiode
voor je te reserveren.
Optie nemen (januari 2021 – februari 2021)
Bij onze woonconsulent kan je 2 weken geheel vrijblijvend een optie nemen op een kavel.
In die periode kan je inventariseren of je een kavel daadwerkelijk wilt reserveren om de
mogelijkheden verder te onderzoeken.
Reserveringsovereenkomst (februari 2021 - april 2021)
Wat voor huis wil ik, hoe duurzaam, welke architectuur door welke bouwer kan mijn
droomhuis realiseren en hoe kan ik mijn huis financieren. Na het ondertekenen van de
reserveringsovereenkomst heb je 12 weken de tijd om dit te onderzoeken. Voor de reservering
betaal je €2.500,- als reserveringsvergoeding. Als je het kavel afneemt, verrekenen we het
betaalde reserveringsbedrag.
Koopovereenkomst (april 2021 – mei 2021)
Als je doorgaat onderteken je bij onze woonconsulent de definitieve koopovereenkomst
en moet je binnen een termijn van uiterlijk 6 maanden de grond afnemen.
Aanvraag omgevingsvergunning
Als het plan voor je woning verder uitgewerkt is met je architect of bouwer, dan vraag je
via het Omgevingsloket een conceptaanvraag Omgevingsvergunning aan bij de gemeente,
de architect of bouwer kan je hierbij vast helpen. De gemeente zal het plan toetsen aan
Welstand en het bestemmingsplan. Na goedkeuring kan de definitieve aanvraag plaatsvinden.
Transport
De kavel wordt bouwrijp aan je opgeleverd. Alle leidingen en riolering liggen tot aan je kavel.
Je gaat naar de notaris en je word eigenaar van de grond.
Droomwoning bouwen
Vanaf nu kun je daadwerkelijk starten met de bouw. In de zomer van 2022 is de 2e fase
van Buyten woonrijp en moet je droomhuis gereed zijn.

UITGIFTEREGELS
1

De kavels worden geleverd in vol eigendom. De prijs is vrij op naam, dus inclusief 21% btw
en kosten notaris, de prijs is vast tot 1 december 2021. Vanaf deze datum wordt deze
geïndexeerd met 4% op jaar basis.
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Het ontwerp van de woning wordt door de gemeente getoetst aan de bouwregels uit het
bestemmingsplan en overige wet- en regelgeving zoals het Bouwbesluit. Het bouwplan zal
tevens moeten voldoen aan de welstandsnota en beeldkwaliteitsplan. In het kavelpaspoort is
per kavel een vertaling gemaakt van de relevante bepalingen uit het bestemmingsplan en het
beeldkwaliteitsplan. Uw woning dient hier dus aan te voldoen! Zorg dus dat u bekend bent
met deze kaders.

3
4

Binnen 12 weken na het verkrijgen van de optie wordt de koopovereenkomst getekend.
De koper zorgt ervoor dat de notariële overdracht van de kavels binnen zes maanden na
ondertekening van de koopovereenkomst kan plaatsvinden. De overdracht is alleen mogelijk
als er een onherroepelijke omgevingsvergunning is verstrekt.
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De woning dient binnen de aangegeven bouw- en woonrijp voorwaarde en conform
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De kaveloppervlakte is zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Echter pas bij de kadastrale inmeting

Bouwbesluit te zijn gebouwd.

ten behoeve van de notariële overdracht blijkt de definitieve maat. Bij afwijking tot vindt geen
verrekening plaats.
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Alle bouwwerkzaamheden bij de bouw van de woning (waaronder opslag, bouwkeet,
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Door nutsbedrijven zijn bij het bouwrijpmaken van de kavel de hoofdkabels en leidingen

werkruimte e.d.) worden op eigen kavel georganiseerd.

aangelegd. De koper moet zelf zorgdragen voor de eigen huisaansluitingen.
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TIPS AND TRICKS
Gemeente
Bij vragen over de bouwregels, de vergunning en de vergunningsprocedure kunt
u contact opnemen met de plantoetsers van Team Bouwen & Milieu van de gemeente Lansingerland
via het telefoonnummer 14 010.
Websites
- Bestemmingsplan www.ruimtelijkeplannen.nl
- Huisaansluitingen www.mijnaansluiting.nl
Documenten (Downloads via website)
- Nota bouw en woonrijp maken
- Sonderingen
- Anti speculatiebeding;
- Tuinadvies;
- Brochure Thuis in Bouwen;
- Kavelpaspoorten per bouwnummer.
Vergunningsvrije bouwwerken
Aanvullend op de regels uit het kavelpaspoort kan door de koper buiten het bouwvlak worden
gebouwd (zie Publieksbrochure vergunningsvrij bouwen van de Ministerie van infrastructuur en Milieu)
dit is vergunningsvrij en geen onderdeel van de aanvraag voor de omgevingsvergunning.
Aannemer
Uiteraard bent u vrij in de keuze van aannemer. Bijgaand treft u documentatie aan van
Thuis in bouwen. Deze aannemer is gespecialiseerd in particuliere woningbouw en heeft in
het Bouwinspiratiecentrum in Meerkerk 1300m2 showroom waar u de mogelijkheden met eigen
ogen kunt zien.
Geluid
Een van de aspecten die uw woonplezier bepalen is het geluid van de omgeving. Om te kunnen
bepalen welke geluidsbelasting u kunt verwachten, is er voorafgaand een akoestisch onderzoek
uitgevoerd naar de invloed van de mogelijke geluidsbronnen op deze locatie. Rondom de locatie
onderscheiden we drie geluidsbronnen:
Wegverkeer:	de N209/het toekomstige tracé van de Groene Boog
en de verbindingsweg A13/A16
Luchtverkeer: Rotterdam The Hague Airport
Railverkeer:
de HSL
Op basis van het vigerende bestemmingsplan mag er gebouwd worden en de geluidsbelasting
blijft dus binnen de wettelijke grenzen.
Duurzaamheid
Zoals aangeven in uw koopovereenkomst moet uw woning voldoen aan een gemiddelde
GPR score van 8 of aan nul op de meter. Er is afgesproken met de gemeente dat u de GPR score ter
beoordeling bij ons indient en dat wij deze vervolgens laten toetsen bij de gemeente.
Naast GPR of nul op de meter moet er ook een materiaal paspoort worden opgesteld welke onderdeel
is van de vergunningsaanvraag
Tips and Tricks
Voor meer Tips and Tricks willen wij u wijzen op de FAQ op onze projectwebsite.
Disclaimer Wonen in Buyten
De inhoud van de brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aansprakelijkheid t.a.v. wijzigingen, maatvoeringen of onvolledigheden kan evenwel
niet worden aanvaard. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De in de brochure opgenomen impressies zijn slechts bedoeld om een
algemeen sfeerbeeld te creëren en geven een suggestie voor het meubilair, inbouwkasten, het indelingsontwerp etc.. Levering daarvan is niet standaard inbegrepen
in de koopprijs.
De brochure is nadrukkelijk geen contractstuk en/of bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie. Kennelijke (typ)fouten en vergissingen in deze brochure of
wijzigingen voorbehouden. Omschreven ontwerp en technische specificaties zijn onder voorbehoud van uitwerking aan de hand van geldende regelgeving en
bouwkundige mogelijkheden. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de ontwikkelaar worden overgenomen of gekopieerd.
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INFORMATIE:
TEAM BUYTEN
V E R K O O P I N F O R M AT I E

Van Herk Makelaardij

V E R K O O P I N F O R M AT I E

Laan van Romen 12
2651 DH Berkel en Rodenrijs
Telefoon 010 – 519 04 35
E-mail lansingerland@vanherk.nl

Wonen à la Carte
Laan van Zuid Hoorn 47
2289 DC Rijswijk

ONTWIKKELAAR

ONTWIKKELAAR

Waal
Schiedamsedijk 22
3134 KK Vlaardingen

Wonen à la Carte
Laan van Zuid Hoorn 47
2289 DC Rijswijk

WONEN IN BUYTEN IS EEN SAMENWERKING TUSSEN WAAL EN VISADE
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WONENINBUYTEN.NL
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