
Bouw zélf 
je huis in 

Zuidpolder

Blomsingel fase 2



Natuurlijk  
Dorps 
Wonen  
Het leven is goed in Zuidpolder 
Hier woon je landelijk en ruim. In een woongebied aan de zuidzijde 
van Eemnes, met het oorspronkelijke weidelandschap als decor. 
De afwisseling in woningtypen en architectuur, de singels en de 
groene lanen zorgen voor het dorpse karakter. Winkels en scholen 
liggen op fietsafstand en bij de natuurspeelplek kunnen kinderen fijn 
rondstruinen. De duurzame woningen ademen comfort en kwaliteit. 

Hier horen wij thuis 
‘We voelen ons direct thuis in Zuidpolder Eemnes. In een 
weidelandschap met water en groen. We wonen hier in een dorp 
waar je elkaar groet en waar kinderen samen naar school gaan. We 
genieten van het comfort en de wijk die op orde is. Van de mooi 
ontworpen en kwalitatief goede woningen, onze tuin en plekken in de 
wijk waar we de buren ontmoeten. Met de vanzelfsprekende aandacht 
voor duurzaamheid, zowel in de woningen als biodiversiteit, die je 
tegenwoordig mag verwachten.’ 

Meer weten over wonen in Zuidpolder? 
Kijk op www.zuidpoldereemnes.nl. 

In het hart van Nederland 
Eemnes ligt in het hart van Nederland aan de rand van ’t Gooi. Vanuit 
Zuidpolder ben je in een paar minuten in het centrum van Eemnes 
en met de auto in enkele minuten op de A27. Hiervandaan is heel het 
land snel bereikbaar. 

31-60 minuten
Apeldoorn 43min
Den Bosch 48min
Rotterdam 55min

16-30 minuten
Almere 24min
Utrecht 25min
Amsterdam 30min

5-15 minuten
Hilversum 15min

Eemnes
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Blomsingel

Zélf je huis bouwen 
Zuidpolder biedt u de kans om zelf uw huis te bouwen op een unieke 
locatie. Dat kan in traditionele stijl, maar ook modern en strak. Het 
plan omvat in totaal 50 vrije kavels die in grootte variëren van ruim 400 
tot ruim 600 m2. De verkoopprijzen zijn afhankelijk van de grootte en 
ligging van de kavel. Uitgifte van de kavels gebeurt in fasen. 

Zelfbouwkavels aan de Blomsingel 
Nu gaan negen vrije kavels in de verkoop. Deze zelfbouwkavels  
(nr. 475 t/m 483) liggen aan de Blomsingel. Aan de rand van de wijk, 
met een tuin op het zuiden. De kavels zijn rustig en ruim gelegen.  
Met veel vrijheid om een huis naar eigen ontwerp te bouwen.     

Uw woonwensen vervuld 
Als koper bouwt u hier uw eigen huis. U koopt de grond van Zuidpolder 
CV. Samen met een architect en bouwer gaat u tekenen en uw 
woonwensen vormgeven. Zo kunt u alles wat u wenst in een woning een 
plek geven. Meer daglicht, extra slaapkamers, een tweede badkamer of 
liever een dubbele garage; veel is mogelijk. Het kavelpaspoort met de 
bouwvoorschriften en prijslijst vindt u in de bijlagen. 

‘De ligging 
van 

Zuidpolder  
is perfect’

Overzichtskaart: 9 kavels aan de Blomsingel.
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Alles binnen handbereik 
Eemnes staat bekend om het bloeiende culturele en 
actieve sport- en verenigingsleven. Alle voorzieningen 
zijn voorhanden, zoals een gezondheidscentrum en 
zes basisscholen. En voor een middelbare school 
bieden buurgemeenten Huizen, Laren en Baarn volop 
keus. In het sfeervolle centrum van Eemnes vindt u 
alle winkels voor de dagelijkse boodschappen. 

Ontspannen wonen 
Wilt u een avond ongedwongen tafelen? Dat kan 
bij Grand Café Eemland. Of strijk op een mooie 
zondagmiddag neer op het terras van restaurant De 
Haven van Eemnes. Goede kans dat u er blijft hangen 
voor een lekker diner. En zo heeft Eemnes nog veel 
meer leuke plekken. Zoals de sfeervolle haven voor 
watersporters en het paardenpad voor ruiters in het 
groen. En wilt u eens wat anders? ’t Gooi met het 
Singer kunstmuseum en al haar goede horeca en luxe 
winkels ligt om de hoek. Kortom, het is ontspannen 
wonen in Zuidpolder! 

Grand Café EemlandRestaurant Het Oude Raadhuis EemnesSV Eemnes 
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‘Wij waren 
op slag 

verliefd op  
de dorpse 

stijl’ 
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‘Wat opvalt 
is de rust en 

gemoedelijke 
sfeer’
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‘Je bent hier 
één met 

de natuur, 
dat is 

onbetaalbaar’

Rob en Jeannette de Jong-Kos wilden graag rustiger wonen. Het 
gezin had al een fijn huis in Baarn, maar aan een drukke weg. In 
Zuidpolder ging hun wens in vervulling. ‘Ons eigen huis op maat 
bouwen, energiezuinig en iets kleiner dan we hadden. Precies 
zoals in deze fase van ons leven past.’

Laatste kavel
Rob en Jeannette kwamen uit Baarn en woonden net in een 
projectwoning aan de Ruizendaallaan toen dit zelfbouwkavel 
voorbijkwam. ‘We waren eerder uitgeloot en hadden zelfbouw 
eigenlijk achter ons gelaten. Tot we in oktober 2018 werden gebeld. 
Er was alsnog een kavel vrijgekomen. In december zaten we al bij de 
notaris voor de grondoverdracht.’

Eigen ontwerp
Vanaf dat moment ging het heel snel. In een mum van tijd lag er 
een ontwerp. ‘Rob heeft een paar nachten doorgehaald en zelf 
onze woning ontworpen. De begeleiding van bouwprojecten is zijn 
dagelijkse werk, dus hij kent de weg. In februari ging de schop in de 
grond. Omdat we om de hoek woonden, kon Rob de bouw op de voet 
volgen. Dat heeft heel goed gewerkt.’

Eemnesser gemeenschap
De ligging van Zuidpolder sprak meteen aan. ‘Wat opvalt is de rust 
hier, het landelijke en de gemoedelijke sfeer. We kijken uit op een 
sloot en een weiland waar paarden lopen. De winkels die je nodig 
hebt zijn er en we kennen best wat mensen uit het dorp, ook door 
het werk van Rob. We voelen ons daardoor snel in de Eemnesser 
gemeenschap opgenomen.’

Waar de zon opkomt
Aan een huis herken je de bewoners, zeker als het om zelfbouw 
gaat. ‘We hebben beiden onze werkruimte op de begane grond. Je 
loopt heel makkelijk naar de keuken of de tuin in, je bent zo meer 
onderdeel van het gezin.’ Jeannette wilde graag ook een tuinkamer 
met openslaande deuren aan de achterzijde waar als eerste de zon 
komt. Voor hun jongste dochter maakte Rob een entresol op zolder 

om te slapen, met daaronder een woonruimte om vrienden te 
ontvangen. Een zwembad in de tuin was ook een wens. ‘Dat is echt 
een luxe in warme dagen.’

Tanken van de zon
Rob heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar energiezuinige 
maatregelen die het meest effectief zijn. ‘Uiteindelijk hebben we  
26 zonnepanelen op het dak voor de stroom en een bodembron haalt 
warmte of kou uit de bodem voor de vloerverwarming of koeling. We 
wonen hier nu een jaar en we hebben geen energiekosten. Het leuke 
is dat we zelfs energie overhouden om te tanken voor de auto. Maar 
goed, je moet wel eerst investeren.’  

Eén met de natuur
Rob en Jeannette waren al aan het bouwen, toen zij hun buren 
leerden kennen tijdens een bijeenkomst met zelfbouwers. ‘Met 
elkaar hebben we besproken wat we doen met de erfafscheiding en 
opritten. Heel prettig allemaal.’ Jeannette geniet iedere dag weer 
van het uitzicht. ‘In elk jaargetijde zie je paarden en natuur om ons 
heen. Ik hoor alleen maar vogels. Je bent hier één met de natuur. 
Dat is fantastisch en eigenlijk onbetaalbaar.’

7



‘‘We hebben 
deze zomer 

heerlijk 
genoten van 

de tuin’

Zuidpolder voelt voor Melanie Calis als de plek waar zij is 
geboren. ‘Ik ben opgegroeid aan het einde van de Meentweg 
in Eemnes, tussen de weilanden met paarden, schapen en 
koeien. Dat ik ook hier die ruimte en natuur kan ervaren, vind 
ik heel bijzonder.’

Stap voor stap
Een eigen woning ontwerpen en laten bouwen is een grote stap 
én uitdaging. ‘Als je zelf bouwt, is er zoveel mogelijk. Je kunt zelf 
de indeling bepalen, de grootte van het huis, de uitstraling. Deze 
vrijheid maakt het soms ook lastig. Je wil geen verkeerde keuzes 
maken. Ik ben dan ook heel blij met alle hulp die ik heb gekregen 
van mijn broer en zijn vrouw die samen een architectenbureau 
runnen. Zij hebben mijn wensen en smaak vertaald naar een 
prachtig ontwerp.’

Bouwen met vertrouwen
Het was voor Melanie een bewuste keus om samen te werken 
met mensen die ze kent. ‘Het geeft rust als ik kan vertrouwen 
op de adviezen en keuzes die zij aandragen. Ik weet dat ze 
in lijn liggen met wat ik voor ogen heb. Dit geldt ook voor 

mijn aannemer. Ik heb daardoor het hele proces, van eerste schets 
tot oplevering, heel positief ervaren. Intens en tijdrovend, maar wel 
bijzonder en waanzinnig om mee te maken.’

Natuur beleven
Belangrijk was dat de tuin en het huis één geheel zouden vormen. En 
dat ook de groene omgeving werd betrokken in het ontwerp. ‘Ik wil van 
binnenuit zoveel mogelijk zien van de tuin, het weiland met paarden 
en de wilde bloemen aan de slootkant.’ De woning heeft daarom grote 
ramen en deurpartijen, achter vanuit de grote leefkeuken heeft Melanie 
vrij zicht, aan de voorzijde bevinden zich de woonkamer en een kantoor. 
‘Ik vind het heerlijk om tijdens het werken de bijen en vlinders in de tuin 
van bloem naar bloem te zien gaan.’

Veranderen met de seizoenen
Als hovenier en tuinarchitect is de tuin haar lust en leven en het 
visitekaartje van haar bedrijf bovendien. ’De weelderige borders met 
knotwilgen, vaste planten en siergrassen geven de tuin een natuurlijke 
uitstraling. Ik hou van vaste planten die veranderen met de seizoenen. 
Zo blijft de tuin spannend. Nu is alle aanplant nog jong, maar ik kijk uit 
naar hoe alles er volgend jaar uit zal zien, als de planten volgroeid zijn.’

En dan is het zover...
Half juni verhuisden Melanie en haar dochter Nikki (10) en zoon Dion 
(8) naar hun huis. Binnen was nog niet alles klaar, toch kreeg de aanleg 
van de tuin prioriteit. ‘Het is heel fijn als de tuin bijna klaar is als je in een 
nieuw huis gaat wonen. Het scheelt erg veel zand en stofzuigen. En we 
hebben al heerlijk genoten van de zwemvijver met die warme dagen.’ 
Binnen rommelt zij naar eigen zeggen stapje voor stapje verder. ‘Elk 
klusje dat is gedaan, geeft weer extra woonplezier.’

Thuis in Eemnes
‘We wonen hier op een van de mooiste plekken die je je maar kunt 
wensen. Overal groen om ons heen. De kinderen kunnen heerlijk 
buitenspelen en ook hun school is dichtbij. En het leuke van zelfbouwen 
is dat je ervaringen kunt uitwisselen met je buren en elkaar zo snel leert 
kennen. We voelen ons hier helemaal thuis.’8



‘Hier kon 
ik het huis 

laten bouwen 
waar ik van 
droomde’
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Dorpse uitstraling 
In Zuidpolder kunt u zelf uw woning laten 
ontwerpen en bouwen. Van een traditionele 
vrijstaande woning tot een meer moderne woning 
met een eigentijdse uitstraling. Uitgangspunt 
is dat het past in het straatbeeld en de dorpse 
uitstraling van Zuidpolder. 

Spelregels woningontwerp 
Om de beoogde kwaliteit van de 
woningontwerpen te garanderen, geldt als 
richtlijn dat uw woning wordt ontworpen 
door een architect die is geregistreerd in het 

architectenregister. Belangrijk is ook dat het 
ontwerp aansluit op het Beeldkwaliteitsplan 
Zuidpolder. Daarnaast moet duurzaamheid vorm 
krijgen in het ontwerp. 

Kijk voor alle aandachtspunten en 
randvoorwaarden in het kavelpaspoort. 

Supervisie Zuidpolder 
De supervisor bewaakt de kwaliteit van de 
architectonische ontwerpen en de inrichting van de 
openbare ruimte. Als supervisor is Peter Verschuren 
aangesteld van stedenbouwkundig bureau Wissing. 
Hij inspireert en stimuleert u graag om er samen 
een bijzondere woning van te maken. Ook helpt 
hij u graag op weg met de aanvraag van een 
omgevingsvergunning. 

 

Van schets 
naar huis

Een door u gekozen architect maakt 
een schetsontwerp. De supervisor 
beoordeelt of het ontwerp voldoet 
aan de stedenbouwkundige en 
architectonische samenhangen 
zoals is verwoord in het 
Beeldkwaliteitsplan. 

Het schetsontwerp gaat voor 
beoordeling naar de commissie 
ruimtelijke kwaliteit. De supervisor 
biedt zijn schriftelijk advies aan bij 
de commissie ruimtelijke kwaliteit. 
Hierna doorloopt het ontwerp de 
welstandsprocedure.

Na goedkeuring en vaststelling 
van het definitieve ontwerp door 
de commissie ruimtelijke kwaliteit 
vraagt de koper bij de gemeente de 
omgevingsvergunning (voorheen 
bouwvergunning) aan. Dit neemt 
maximaal 26 weken in beslag.

Nadat de levering van de grond bij 
de notaris is vastgelegd, is de koper 
eigenaar van de grond. Zuidpolder 
levert de grond bouwrijp op (schoon, 
zonder obstakels en met voorzienin-
gen als water en elektriciteit).

1  2  3  4

Van schets naar bouw
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Kavelpaspoort en 
beeldkwaliteitsplan 
Het beeldkwaliteitsplan en kavelpaspoort waarborgen 
de kwaliteit, dorpse uitstraling en samenhang binnen 
Zuidpolder. Voor de negen nieuwe vrije kavels is een 
kavelpaspoort opgesteld. Hierin staan alle kenmerken 
per kavel, zoals afmeting en ligging. En alle bouwregels 
zijn opgenomen met richtlijnen voor materiaalgebruik, 
kleurgebruik en specifieke kenmerken in de bebouwing 
(bijvoorbeeld dakoverstekken, kapvorm en detaillering).  

Kavels met een accent 
Kavel 483 is vanwege zijn ligging blikvanger in de wijk. 
Voor deze kavel met een zogenoemd ‘stedenbouwkundig 
accent’ gelden aanvullende randvoorwaarden. Extra 
aandacht voor de vormgeving zorgt voor dat traditionele 
dorpse beeld. 

‘We helpen en inspireren u en uw architect 
graag bij het maken van een ontwerp. 

Uiteindelijk bepalen alle losse  
ontwerpen straks samen het beeld en  

de dorpse sfeer van Zuidpolder.’

Peter Verschuren
stedenbouwkundige en supervisor Zuidpolder

‘Vrij wonen 
aan het water 
is een droom 
die uitkomt’

De bouwer kan aan de slag. Het project 
dient in een continu bouwproces te 
worden afgerond zodat de overlast voor 
omwonenden beperkt blijft. 

5
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Bouwen voor  
de toekomst
Comfortabel en duurzaam 
In Zuidpolder is duurzaamheid een vanzelfsprekende kwaliteit. De 
woningen zijn goed geïsoleerd, op de zon georiënteerd en standaard 
voorzien van zonnepanelen. De klassieke lantaarnpalen op straat 
hebben moderne LED-verlichting. En het elektrisch netwerk 
is voorbereid op laadpalen voor elektrische auto’s. Duurzame 
maatregelen zorgen dat de woningen in Zuidpolder op de toekomst zijn 
voorbereid. Dat is niet alleen goed voor de leefomgeving, het betekent 
ook lagere energielasten én een hogere toekomstwaarde van het huis.  

 Energieneutraal en gasloos 
De projectwoningen in Zuidpolder vanaf 2020 zijn gasloos. Ook de 
woningen op vrije kavels die vanaf 2019 zijn gebouwd hebben geen 
aansluiting meer op het aardgas. Dat geldt ook voor deze negen vrije 
kavels.

Bodemwarmte als alternatief 
Net als bij de projectwoningen kunt u kiezen voor een warmtepomp 
op bodemwater. Dit is een goed alternatief voor aardgas. Deze 
installatie verwarmt uw woning, koelt deze in de zomer en zorgt voor 
warm tapwater. Dit betekent: een hoog wooncomfort tegen lage 
energielasten.
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Zo bouwt u slim en energiezuinig 
–  optimale isolatie en drie-laags glas: om de warmte in de woning te behouden 
– zonnepanelen op het dak: voor het opwekken van elektriciteit en warm water 
– bodemwarmtepomp: voor het verwarmen van uw huis in de winter en koelen in de zomer 
– laagtemperatuur-vloerverwarming (35°C): voor gelijkmatige verwarming van de woning 
– balans-ventilatiesysteem: zorgt voor een prettig binnenklimaat en is energiezuinig

‘Natuurlijk 
bouwen we 

duurzaam, met 
zonnepanelen 

op het dak’
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Warmtepomp voor hoog wooncomfort 
De warmtepomp zorgt voor warm water en een aangename temperatuur in 
huis. Via buizen in de bodem tot een diepte van circa 70 – 100 meter, haalt 
de pomp de aardwarmte met water omhoog. De temperatuur is dan nog niet 
hoog genoeg om de woning te verwarmen. Met behulp van een compressor, 
verdamper en condensor, brengt de pomp de temperatuur verder omhoog. Een 
warmtewisselaar zorgt voor afgifte van de warmte aan de vloerverwarming in huis. 
Hiervoor gebruikt de warmtepomp slechts een geringe hoeveelheid elektriciteit. 

Voordelen van de 
bodemwarmtepomp 
–  verwarmt in de winter en koelt in de 

zomer 
–  wekt eigen energie op, dus geen last 

van prijsstijgingen 
–  toekomstbestendig: geen 

gasaansluiting nodig 

Regelingen voor stimuleren duurzaamheid 
–  extra hypotheekbedrag van € 25.000 Wetgeving 2021 bij aankoop van een 

energieneutrale woning (EPC=0 of lager is de wens) 
–  btw terug voor particulieren op de installatie van zonnepanelen van de 

belastingdienst 
–  ISDE-subsidie van de Rijksoverheid voor de aanschaf van een 

bodemwarmtepomp (www.rvo.nl) 

Informeer bij uw financieel adviseur naar de voorwaarden.

Duurzaamheid en beeldkwaliteit 
Belangrijk is dat alle duurzame maatregelen passen in het dorpse 
straatbeeld van Zuidpolder. Het kavelpaspoort stelt daarom extra 
eisen aan maatregelen die van invloed zijn op de beeldkwaliteit 
of leefomgeving. Bijvoorbeeld voor de positie en kleurstelling van 
zonnepanelen op het dak. Maar ook voor bouwmaterialen die van 
invloed zijn op het milieu. In het kavelpaspoort vindt u alle details.   

Bodemwarmtepomp
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Meer weten? 
Interesse in één van de negen bouwkavels aan de Blomsingel? Neem dan 
contact op met Monique Klompmaker-Janssen van Van der Waaij Makelaars 
en Rentmeesters in Eemnes via 035 - 5394470.  

Kijk voor meer informatie over Zuidpolder op  
www.zuidpoldereemnes.nl. 

Voorwaarden, procedure en prijslijst vindt u in de bijlagen: 
1. Kavelpaspoort 
2. Prijslijst 
3. Procedure verkoop vrije kavels Blomsingel fase 2 

Alle kavels hebben dezelfde voordelen
–    zelf uw huis ontwerpen en bouwen met een architect en bouwbedrijf naar 

eigen keuze 
–    ligging aan de Blomsingel, de achterzijde grenzend aan het water en op 

loopafstand van het landelijke groen. 
–    op fietsafstand van het centrum van Eemnes en met de auto binnen  

15 minuten in Hilversum en in 30 minuten in Amsterdam, Utrecht en 
Almere 
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Contact
projectbureau Zuidpolder
telefoon: 035 - 75 13 315
e-mail: zuidpolder@eemnes.nl
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