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Informatie kavel 902 in Loovelden te Huissen 
 
Kavels 902 is  gelegen in Tuindorp Oost in de wijk 
Loovelden te Huissen. De kavel is gepositioneerd 
in de strook tussen de Loostraat en de Limes. Het 
kavel wordt ontsloten vanaf de Limes. 
 
Het kavel kan met een vrijstaande woning 
bebouwd worden. Het kavel heeft een 
oppervlakte van circa 528 m2.  
 
In dit document een toelichting op de geldende 
beeldkwaliteitseisen en bestemmingsplanregels. 
 

 

 

 
Het bestemmingsplan omschrijft wat er gebouwd mag worden op het kavel, in de beeldkwaliteitseisen staat 
omschreven waaraan het woningontwerp dient te voldoen. 
 
Voor dit kavel geldt dat er twee parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd en in stand gehouden dienen 
te worden. Voor het kavel is een openbare langsparkeerplaats aangelegd zoals afgebeeld op de situatie op 
pagina 8. 
 
Voordat gestart kan worden met de bouw, zal een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd bij 
de omgevingsdienst regio Arnhem. Na afgifte van de vergunning kan worden gestart. 

Ligging t.o.v. Loostraat 

Kavel 902 binnen het bestemmingsvlak  
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Beeldkwaliteitseisen m.b.t. kavels aan de Limes | Tuindorp Oost | Loovelden  
 

Algemeen 
Ten aanzien van de architectonische beeldkwaliteit wordt een samenhangende identiteit voor het hele 
wijkdeel Tuindorp Oost nagestreefd. Dit geldt zowel voor de projectmatig te ontwikkelen woningen als 
ook voor de woningen die op de aan particulieren uit te geven bouwkavels gerealiseerd worden. 
 

De basisarchitectuur van de woningen bestaat uit een eenvoudige hoofdmassa met kap, vormgegeven 
met oog voor detail en uitgevoerd in overwegend baksteen en keramische pannen. Aan de noordzijde van 
de Limes wordt gestreefd naar een erfachtig, gevarieerd karakter.  
 

Situering 
De woningen zijn gesitueerd langs de noordzijde van de Limes. 
 

Op de bestemmingplankaart is het bouwvlak voor de bebouwing vastgelegd. In de regels staan de nadere 
kaders voor bebouwing vermeld.  
 

Hoofdvorm 
- eenvoudige, archetypische basisvorm; 
- 1 tot 2 lagen met zadelkap, maximale goothoogte 6 meter, maximale bouwhoogte 10,5 meter; 
- de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt bij vrijstaande woningen minimaal 3 meter 

aan beide zijden; 
- aanbouwen van veranda’s, erkers en haakse (ondergeschikte) kappen zijn toegestaan; 
- geen wolfseinden; 
- kopgevels volgens het principe van een doorstekende of opgelegde kap (dus geen 

doorgemetselde kopgevels); 
- eventuele dakkapellen zorgvuldig mee-ontwerpen; 

 

Aanbouwen, bijgebouwen 
Ten aanzien van bijgebouwen, zoals garages, wordt onderscheid gemaakt in losstaande dan wel aan het 
hoofdgebouw vastgebouwde bijgebouwen. Dit onderscheid wordt gemaakt om te voorkomen dat de 
loskorrelige bebouwing “aan elkaar groeit”. Bijgebouwen dienen altijd minimaal 3 meter achter de 
voorgevel rooilijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd en mogen daarbij voorzien worden van 
kappen met inachtneming van de regels in het bestemmingsplan. Vrijstaande bijgebouwen mogen tot aan 
de perceelsgrens gebouwd worden. De eventuele kap van een vrijstaand bijgebouw wordt daarbij altijd 
evenwijdig aan de zij-erfgrens gerealiseerd. Een aan het hoofdgebouw vastgebouwd bijgebouw dient door 
situering en maatvoering duidelijk ondergeschikt te zijn aan de hoofdmassa. 
 

Erfafscheidingen 
Langs de perceelsgrenzen met het openbaar gebied worden ligusterhagen geplant. Deze dienen in stand 
gehouden te worden.  
Op een gedeelte van de achtergrens van het perceel is een betonnen keermuur geplaatst om het 
hoogteverschil met het achtergelegen perceel op te vangen.  een geplaatst. Langs deze keermuur wordt  – 
aan de zijde van perceel 902 - over de gehele breedte van het perceel een metalen rasterhekwerk 
geplaatst. 
 

Materialisering / kleurvoering 
- rode baksteen (licht, donker of gemeleerd). 
- rustige kleurstelling; 
- eventueel delen cementeren/keimen; 
- donkere plint bij lichtgetinte woning; 
- kozijnen wit, draaiende delen donkere kleur; 
- gebakken, ongeglazuurde, golvende dakpannen, kleur rood, donkerblauw of zwart; 
- bijgebouwen met kap voorzien van hetzelfde type pannen als de hoofdmassa. 
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Bestemmingsplan  
 
Het bouwplan dat op het perceel gerealiseerd wordt dient te allen tijde te voldoen aan het vigerende 
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan ‘Huissen, Limes bouw woningen’ is onherroepelijk (vastgesteld 
d.d. 14 mei 2020). In dit document vind u hoofdstuk 2 van het bestemmingsplan, de bouwregels voor de 
bestemming Wonen. Voor het volledige bestemmingsplan dient u de website Ruimtelijkeplannen.nl te 
raadplegen.  

 

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3 Wonen 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een beroep aan huis, met dien verstande dat 
maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw met aan- en 
uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep aan 
huis, met een maximum van 45 m²; 

b. inwoning met dien verstande dat maximaal 60 m² van het grondvloeroppervlak van het hoofdgebouw 
en aangebouwde bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van de inwoning; 

met de daarbij behorende: 

c. tuinen; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. waterlopen en waterpartijen; 
f. duikers. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd; 
b. ter plaatse van de onderstaand opgesomde aanduidingen mogen uitsluitend de woningtypen worden 

gebouwd zoals aangegeven in onderstaand schema: 

 vrij: vrijstaand; 
c. splitsing van een bouwperceel ten behoeve van nieuwbouw van een woning is niet toegestaan. Hier 

geldt de situatie op het moment van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan als 
uitgangspunt. 

d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte 
(m)' met deze aanduiding is aangeduid; 

e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' 
met deze aanduiding is aangeduid; 

f. 'ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is ten hoogste het aangeduide 
aantal wooneenheden toegestaan en minimaal 3 woningen; 

g. de voorgevels van de woningen worden evenwijdig aan de voorgevels van Limes 24 en 26 gesitueerd; 

http://www.bpd.nl/
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h. de minimale afstand van de hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt 3 meter. 

3.2.2 Bijgebouwen 

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels: 

a. de bijgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'bouwvlak' en ‘erf’ worden 
gebouwd; 

b. de minimale afstand tot de voorgevellijn bedraagt 3 m¹'; 
c. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen bij een hoofdgebouw bedraagt maximaal 60 m² ter 

plaatse van de aanduiding ‘erf’, met dien verstande dat: 

1. bij bouwpercelen met een oppervlakte van meer dan 500 m² de maximum gezamenlijke 
oppervlakte van 60 m² mag worden vermeerderd met 10% van het oppervlakte van het 
bouwperceel boven de 500 m² tot een maximum van 120 m²; 

2. minimaal 50% ter plaatse van de aanduiding ‘erf’ onbebouwd dient te blijven; 
3. ondergrondse bouwwerken, overkappingen en erkers, gelegen buiten de aanduiding 

'bouwvlak' en buiten de aanduiding ‘erf’ niet meegerekend worden bij de bepaling van het 
gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen; 

d. in afwijking van het bepaalde in sub c mag de maximaal toegestane gezamenlijke oppervlakte van 
bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'erf', overschreden worden, mits: 

1. de gezamenlijke oppervlakte van de op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan 
bestaande bijgebouwen meer bedraagt dan de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen, 
zoals bepaald in sub c aanhef (60 m²) dan wel sub c onder 1; 

2. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen na sloop en herbouw niet meer bedraagt 
dan 60 m² vermeerderd met 50% van de op het tijdstip van terinzagelegging van het 
ontwerpplan bestaande oppervlakte boven 60 m² met een maximum van 100 m²; 

3. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen na sloop en herbouw niet meer bedraagt 
dan de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen, zoals bepaald in sub c onder 1, 
vermeerderd met 50% van de op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan 
bestaande oppervlakte boven de toegestane oppervlakte zoals bepaald in sub c eerste 
gedachtestreep, met een maximum van 200 m²; 

e. de goothoogte voor met het hoofdgebouw verbonden bijgebouwen mag niet hoger zijn dan 0,3 m 
boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 

f. de bouwhoogte voor met het hoofdgebouw verbonden bijgebouwen bedraagt maximaal 5,5 m¹, met 
dien verstande dat de bouwhoogte minimaal 1,5 m¹ onder de nok van het hoofdgebouw gelegen 
dient te zijn. Doorgetrokken schuintes zijn wel toegestaan; 

g. de maximale goothoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt 3,5 m¹ en de maximale bouwhoogte 
bedraagt 5,5 m¹; 

3.2.3 Erkers buiten aanduiding 'bouwvlak' en 'erf' 

Voor het bouwen van erkers op de gronden, die niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' 
of ter plaatse van de aanduiding ‘erf’ gelden de volgende regels: 

a. op de gronden zijn uitsluitend erkers toegestaan; 
b. de breedte van een erker bedraagt aan de voorzijde maximaal 60% van de breedte van de voorgevel 

van het hoofdgebouw en aan de zijgevel maximaal 50% van de breedte van de zijgevel van het 
hoofdgebouw; 

http://www.bpd.nl/
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c. de maximale hoogte van een erker bedraagt het vloerpeil van de eerste verdieping van het 
hoofdgebouw; 

d. de maximale diepte van de erker bedraagt 25% van de diepte van de gronden, met een maximum van 
1,5 m¹; 

e. erkers op hoeken van een hoofdgebouw zijn niet toegestaa.; 

3.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m¹ bedragen, met dien verstande dat de 
hoogte van erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor de voorgevellijn maximaal 1 m¹ mag 
bedragen; 

b. in afwijking van het bepaalde in sub a mag de hoogte van erf- en terreinafscheidingen bij 
hoekwoningen, aan de zijde van het zijerf dat grenst aan de openbare weg of het openbaar groen, tot 
3 m¹ uit de voorgevellijn maximaal 1 m¹ bedragen; 

c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2,5 m¹ bedragen. 

3.2.5 Overkappingen 

Voor het bouwen van overkappingen gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 m¹ bedragen; 
b. het bebouwde oppervlakte mag niet meer dan 20 m² bedragen; 
c. het bebouwingspercentage van het gehele perceel mag niet meer bedragen dan 50%, met dien 

verstande dat het hoofdgebouw niet meegerekend wordt; 
d. de overschrijding van de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1,5 m¹. 

3.2.6 Bijgebouwen bij woonwagens 

Voor het bouwen van bijgebouwen bij woonwagens gelden de volgende regels: 

a. de bijgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd; 
b. per standplaats is maximaal 1 bijgebouw toegestaan met een maximale oppervlakte van 16 m²; 
c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 2,75 m. 

3.3 Specifieke gebruiksregels 

3.3.1 Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder 
c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor: 

a. het wonen in vrijstaande bijgebouwen; 
b. kamerbewoning; 
c. seksinrichtingen. 
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3.4 Afwijken van de gebruiksregels 

3.4.1 Omgevingsvergunning bedrijf aan huis 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 3.1 sub a voor de uitoefening van aan huis gebonden bedrijfsmatige activiteiten in het hoofd- 
of bijgebouw, met dien verstande dat: 

a. omgevingsvergunning wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, die valt in categorie 1 of 
2 van Lijst van bedrijven; 

b. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige 
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk 
op de openbare ruimten; 

c. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met 
bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw; 

d. maximaal 40% van het grondvloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende 
bijgebouwen ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag zijn, zulks met een maximum 
van 45 m²; 

e. een seksinrichting niet toegestaan is. 

 

Het volledige bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl  

Bijlagen: 

Als bijlage aan dit document is toegevoegd: 

 Situatie Limes – Tuindorp Oost fase 9 d.d. 13-01-2021 
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