
Voorschriften voor de bouw van uw droomhuis 
 

De bebouwingsvoorschriften en de beeldkwaliteit van de bebouwing zijn vastgelegd in 
planologische voorschriften welke terug te vinden zijn in o.a. het bestemmingsplan en het 
beeldkwaliteitplan.  
 
Hieronder vindt u de belangrijkst voorschriften. 

 

Situering: 
 De woningen dienen naar de straatzijde georiënteerd te zijn; 

 De voorgevel van het hoofdgebouw staat op minimale afstand van 5 meter tot aan de 
kavelgrens (rooilijn: 5 meter); 

 In de voorgrens wordt een haag fagus sylvatica, max. 1 meter geplant. 

 

Beeldkwaliteit architectuur: 
 Massa en vorm van het gebouw (kleinschalig beeld respecteren); 

 Bouwhoogte: 2 lagen met kap (zadeldak); 

 Detaillering (aanpassen aan omgeving), terughoudende detaillering en  verticale 
geleding; 

 Traditionele materialen; 

 Basis gevel: rood-bruintinten; 

 Basis kap: oranje/rood en zwart/antraciet;  

 Aan- en uitbouwen zijn qua vorm en maat ondergeschikt aan hoofdgebouw. 

 

Hoofdvorm 
 De voorgevel van een hoofdgebouw uitsluitend gebouwd mag worden in de op de 

plankaart aangeduide “gevellijn”; 

 De goot- en bouwhoogte van woningen niet meer mag bedragen dan respectievelijk 
7/11 meter; 

 De afstand van een hoofdgebouw tot een zijdelingse perceelsgrens die niet grenst 
aan de openbare weg, bedraagt tenminste 2 meter; 

 De hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden afgedekt met een kap met een 
dakhelling van tenminste 30° en ten hoogste 60°; 

 Er mag per kavel niet meer dan één woningen gebouwd worden. 
 

Bijgebouw 
 Het totale bouwperceel mag ten hoogste tot 40% bebouwd worden; 

 Per woning mogen niet meer dan 2 vrijstaande bijgebouwen worden gebouwd; 

 De goothoogte van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen bedraagt ten hoogste  
3 meter; 

 Een aanbouw, uitbouw of bijgebouw dient op een afstand van tenminste 3 meter 
achter de voorgevellijn van de woning te worden gebouwd, met uitzondering van 
erkers welke voor de voorgevellijn mogen worden gebouwd tot een diepte van ten 
hoogste 1,5 m en met een maximale breedte van 60%van de voorgevel van het 
hoofdgebouw; 

 De bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter 
met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen die voor de 
voorgevellijn van de woning worden geplaatst niet meer mogen bedragen dan 1 
meter; 

 Een aanbouw, uitbouw of bijgebouw dient op een afstand van tenminste 1 meter tot 
de zijdelingse perceelsgrens dan wel in de zijdelingse perceelgrens te worden 
gebouwd; 

 De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 
bedragen dan 3 meter; 

 Garages zover terug dat er ruimte ontstaat voor twee auto’s op eigen terrein. 
 

 



 

 
 

 

Bovenstaande regels betreffen een selectie uit een groter geheel van regels. Voor de 
volledige stukken incl. uitzonderingen en ontheffingen verwijzen wij u graag naar de 
gemeente en/of de verkopende makelaar. 
 
Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleren te allen tijde de voorschriften/bepalingen zoals 
opgenomen in het betreffende bestemmingsplan. 
 


