


Wil je in de stad wonen, vlakbij winkels, horeca en goede 
scholen, maar wel graag rustig en veilig?

Dan is Overtuin misschien iets voor jou!

Hou je van het contrast van de bruisende wereldstad met 
een rustige, intieme en groene binnentuin, die je deelt 
met je buren?

Dan is Overtuin je kans!

Op zoek naar een huis met een tuin, naar eigen wensen 
voor jou en je gezin gebouwd, maar wil je niet alles zelf 
doen?

Kom dan eens met ons praten.

In ons deelplan hebben we ons laten inspireren door de 
historische Overtuin. Veel landgoederen hadden vroeger een 
extra tuin aan de overzijde van de weg. In deelplan Overtuin 
maken we een hedendaagse variant. In aanvulling op je eigen 
tuin of balkon heb je samen met de buren een extra tuin in het 
hart van het plan.

Rond de Overtuin hebben we vier woningtypen voor je 
ontworpen. 

Je kiest een basistype, dat je naar behoefte uit kunt breiden en 
waarbinnen verschillende indelingen en woonwensen mogelijk 
zijn. 

Voor elke woning realiseren we een parkeerplaats op een 
collectief parkeerveldje aan de Overtuin. Dat ligt half verdiept, 
zodat de auto’s uit het zicht zijn.

De Overtuin richten we samen in met hulp van een 
tuinarchitect. Of je er een grasveld, boomgaard, zandbak, 
bloementuin wilt maken of een volière, plantenkasje, 
vlindertuin wilt bouwen, beslis je samen met je buren.
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de overtuin
De Overtuin richten we 
samen in met hulp van 
een tuinarchitect. Of je er 
een grasveld, boomgaard, 
zandbak, bloementuin 
wilt maken of een volière, 
plantenkasje, vlindertuin wilt 
bouwen, beslis je samen met 
je buren.

3 × plantsoenwoning
Vrij uitzicht op een nieuw 
plantsoen en een brede 
woning.

6 × stadswoning
De stadswoning aan de 
Laan op Zuid schakelt van 
de levendige Laan op Zuid 
naar het groene, besloten 
binnengebied. Een begane 
grond van maar liefst 4,5 
meter hoog.

bergingen
Elke woning een eigen 
berging

6 × overtuinloft
[tot maximaal 12 x halve 
overtuinloft]
Een hele verdieping voor jou 
alleen, maar je kan ook voor 
de helft gaan. 

5 × dijkwoning
Brede woningen aan het 
brede groene dijkprofiel.
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6 × stadswoning
De stadswoning aan de Laan op Zuid schakelt van de levendige 
Laan op Zuid naar het groene, besloten binnengebied. Een 
begane grond van maar liefst 4,5 meter hoog. 

Woonoppervlak van 135 m2 tot 190 m2.  
Prijsindicatie van € 351.000 tot € 494.000 VON.

De prijzen geven een indicatie. De keuzes van de koper en de offerte van 
de aannemer bepalen de uiteindelijke prijs van de woning. Een realistische 
inschatting van de kosten per m2 gebruiksoppervlak is op dit moment 
ca. €2.600. Gedurende het proces worden de totale kosten per koper 
gemonitord in samenwerking met een gecertificeerde kostendeskundige.

4,5 m 
hoog

optie

kavelgrootte 
~100 m2

optie

optie
minimale variant

~ €351.000 VON

v3 30 m2

v2 30 m2

v1 30 m2

bg 45 m2

totaal 135 m2

+ uitbouw 2,4m

~ €379.600 VON

v3 30 m2

v2 30 m2

v1 30 m2

bg 56 m2

totaal 146 m2

v1 volledig

~ €390.000 VON

v3 30 m2

v2 30 m2

v1 45 m2

bg 45 m2

totaal 150 m2

v1/v2 volledig

~ €429.000 VON

v3 30 m2

v2 45 m2

v1 45 m2

bg 45 m2

totaal 165 m2

+ uitbouw 2,4 m + 
v1 volledig

~ €418.600 VON

v3 30 m2

v2 30 m2

v1 45 m2

bg 56 m2

totaal 161 m2 begane grond verdieping 1 verdieping 2/3 doorsnede
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5 × dijkwoning
Aan het nieuw aangelegde 
groene dijkprofiel maken we 
brede woningen met een 
woonoppervlak van 105 m2 
tot 180 m2. 

Prijsindicatie van € 273.000 
tot € 465.000 VON.

minimale variant

~ €273.000 VON

v1 52,5 m2

bg 52,5 m2

totaal 105 m2

met deels tweede 
verdieping

~ €364.000 VON

v2 35 m2

v1 52,5 m2

bg 52,5 m2

totaal 140 m2

met volledige tweede 
verdieping

~ €409.500 VON

v2 52,5 m2

v1 52,5 m2

bg 52,5 m2

totaal 157,5 m2

De prijzen geven een indicatie. De 
keuzes van de koper en de offerte 
van de aannemer bepalen de 
uiteindelijke prijs van de woning. Een 
realistische inschatting van de kosten 
per m2 gebruiksoppervlak is op dit 
moment ca. €2.600. Gedurende het 
proces worden de totale kosten per 
koper gemonitord in samenwerking 
met een gecertificeerde 
kostendeskundige. begane grond verdieping 1 optie verdieping 2/3 doorsnede

kavelgrootte 
~100 m2

optie

optie
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3 × plantsoenwoning
Vrij uitzicht op een nieuw plantsoen en een brede woning. 

Woonoppervlak van 130 m2 tot 180 m2.  
Prijsindicatie van € 340.000 tot € 470.000 VON.

De prijzen geven een indicatie. De 
keuzes van de koper en de offerte 
van de aannemer bepalen de 
uiteindelijke prijs van de woning. Een 
realistische inschatting van de kosten 
per m2 gebruiksoppervlak is op dit 
moment ca. €2.600. Gedurende het 
proces worden de totale kosten per 
koper gemonitord in samenwerking 
met een gecertificeerde 
kostendeskundige.

begane grond verdieping 1 optie verdieping 2/3 doorsnede

kavelgrootte  
~110-150 m2

optie

optie
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6 × overtuinloft
[tot maximaal 12 x halve overtuinloft]
De overtuinlofts liggen in een compact 7-laags 
appartementenblokje met een hele verdieping voor jou alleen, 
maar je kan ook voor de helft gaan. Natuurlijk hebben deze 
woningen riante buitenruimtes, met zon! En bovenop maken 
we een extra hoog penthouse. 

Woonoppervlak 65 m2 [half] of 130 m2 [heel].  
Prijsindicatie: € 175.000 [half], € 350.000 [heel], € 390.000 
[penthouse]

De prijzen geven een indicatie. De 
keuzes van de koper en de offerte 
van de aannemer bepalen de 
uiteindelijke prijs van de woning. Een 
realistische inschatting van de kosten 
per m2 gebruiksoppervlak is op dit 
moment ca. €2.700. Gedurende het 
proces worden de totale kosten per 
koper gemonitord in samenwerking 
met een gecertificeerde 
kostendeskundige.

begane grond [bergingen en parkeren] verdieping



samen stap voor 
stap naar je eigen 
woning
Samen met je architect 
realiseer je in Overtuin je 
eigen woning. We bieden 
je in Overtuin een begeleid 
proces, zodat planning en 
kosten beheersbaar blijven.

A
Je woont een algemene 
Overmaas bijeenkomst bij.

Na afloop schrijf je je in voor 
deelplan Overtuin. Je kunt 
je voorkeur voor één van 
de woningtypes [stads-, 
dijk-, plantsoenwoning of 
overtuinloft] alvast aangeven.

B
We nodigen je uit voor 
een Overtuin bijeenkomst. 
Hier maak je kennis met je 

indicatieve planning ap
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OA OVERMAAS bijeenkomsten

B OVERTUIN bijeenkomsten

C lidmaatschaps-gesprekken

toekomstige buren en ga je in 
gesprek met de architecten.

Je geeft je voorkeur aan voor 
een woningtype.

C
Als je een kavel toegewezen 
hebt gekregen, word je 
uitgenodigd voor een gesprek 
om lid te worden van de 
coöperatieve vereniging [CV]. 
We vragen je om vooraf wat 
financieel huiswerk te doen:

 » op www.hetkangewoon.nl 
de [gratis] financiële toets 
uitvoeren

In de CV worden de buren 
verenigd in een bouwgroep. 
De CV geeft onder meer 
opdracht aan de architect om 
het ontwerp te maken, en aan 
de aannemer om het werk te 
realiseren.

Het inschrijfgeld voor de CV 
bedraagt €500.

D
Op 1 juli is een GO/no GO 
moment. Mocht onverhoopt 
onvoldoende belangstelling 
zijn voor het project, dan 
krijgen alle leden hun 
inschrijfgeld terug.

Na 1 juli 2017
Het ontwerptraject start 
vrijwel dirvect na 1 juli. 

De eerste contributietermijn 
van €6.000 wordt in rekening 
gebracht, waarin begrepen 
€2.000 die aan de gemeente 
wordt afgedragen als 
voorreservering van de grond.

Samen voor een mooier Rotterdam
De woningen van Overtuin zijn een initiatief van Joke Vos 
architecten en JagerJanssen architecten. 

Joke Vos architecten heeft ruime ervaring met het bouwen 
van slimme woningen in aangename buurten, in Rotterdam 
bijvoorbeeld in Nesselande, Stadstuinen, Lombardijen en op 
Katendrecht.

JagerJanssen is het bureau van Alex Jager en Rogier Janssen. 
JagerJanssen architecten is lokaal betrokken en heeft veel 
ervaring met moderne woningen-op-maat voor consumenten.

Beide bureaus delen hun liefde voor architectuur. Het 
samenwerkingsverband van de architecten is gevestigd in drie 
monumentale Rotterdamse hofbogen.

Mechtild Linssen versterkt het team: zij begeleidt de 
bouwgroep en voert de lidmaatschapsgesprekken met de 
invididuele kopers.

www.jokevos.nl

www.jagerjanssen.nl



www.overmaas-wonen.nl/overtuin
info@overmaas-wonen.nl


