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Informatie kavel 307 in Loovelden te Huissen 

 
 
Kavel 307 is gelegen in Tuindorp Oost in de wijk Loovelden 
te Huissen. Het kavel is gepositioneerd in de strook tussen 
de Loostraat – ten westen van de rotonde naar de Nielant – 
en de Limes.  Het kavel wordt ontsloten vanaf de zijde van 
de Limes. 
 
Het kavel kan met een vrijstaande woning bebouwd 
worden. Het kavel heeft een theoretische oppervlakte van 
585 m2.  
Bij verkoop ronden wij de oppervlakte zekerheidshalve altijd 
naar onder af. In een koopovereenkomst zal derhalve een 
oppervlakte van 579 m2 komen te staan. 
 
In dit document een toelichting op de geldende 
beeldkwaliteitseisen en bestemmingsplanregels.  
 
 
 
 

 

 

Ligging t.o.v. rotonde Loostraat 

http://www.bpd.nl/
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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 zijn geen bouwvlakken voor de bebouwing vastgelegd. In de regels zijn de 
kaders voor bebouwing vastgelegd. 
 
Hoofdvorm 

- eenvoudige, archetypische basisvorm; 
- 1 tot 2 lagen met zadelkap, maximale goothoogte 8 meter, maximale bouwhoogte 12 meter; 
- maximaal 120 m2, de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt bij vrijstaande woningen 

minimaal 2 m¹ aan beide zijden en  bij twee-aangebouwde en geschakelde woningen 2m aan één 
zijde; 

- 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”. Losse bijgebouwen, mits duidelijk geplaatst achter het 
hoofdgebouw, mogen daarbij voorzien worden van kappen (goot max. 3,2  meter, nok max. 5,5  meter). 
Deze losse bijgebouwen mogen tot aan de perceelsgrens gebouwd worden. De eventuele kap van een los 
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 en minimaal 3 meter achter de voorgevel gelegen zijn. Aan de 
hoofdmassa vastgebouwde bijgebouwen mogen maximaal 5,5  meter hoog worden, doch altijd minimaal 
1,5 meter lager dan de hoofdmassa. 
 
Erfafscheidingen 
Op het volledig uitgeefbare talud die aan het openbaar gebied grenzen, worden hagen geplant. Deze 
dienen in stand gehouden te worden. 
 
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, blauw of zwart; 
- bijgebouwen met kap voorzien van hetzelfde type pannen als de hoofdmassa. 

http://www.bpd.nl/
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Fragment uit bestemmingsplan Kom Huissen 
 

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 23 Wonen - 2 
Plan: Kom Huissen 

Status: vastgesteld 

Plantype: bestemmingsplan 

IMRO-idn: NL.IMRO.1705.30-OH01 

 
Artikel 23 Wonen - 2 
23.1 Bestemmingsomschrijving 

23.1.1 Algemeen 

De voor ‘Wonen - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woondoeleinden, waarbij wonen als hoofdfunctie kan worden aangemerkt en ondergeschikt 

daaraan het uitoefenen van een aan-huis-verbonden beroep; 

b. erven, voor onder andere parkeren, toegangspaden en tuinen, met dien verstande dat ter plaatse 

van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - parkeren op eigen terrein 3', per vrijstaande 

woning en twee-aaneenwoning 1 parkeerplaats op eigen terrein dient te worden gerealiseerd; 

c. openbare ruimte, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en verkeersdoeleinden, waaronder 

parkeren; 

d. nutsvoorzieningen; 

e. water en waterbeheersing, waaronder waterberging en –infiltratie ten dienste van de 

waterhuishouding. 

23.1.2 Weg 

Ter plaatse van de aanduiding ‘verkeer’ wordt een weg gerealiseerd met een breedte van minimaal 6 

m, met dien verstande dat voor de berekening van de breedte van de weg tevens de gronden ter 

plaatse van de aanduiding ‘verkeer’ binnen de bestemming Wonen - 1 worden meegerekend. 

 

23.1.3 Langzaamverkeersverbinding 

Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - langzaam verkeerverbinding’ wordt een 

fiets- en/of voetpad gerealiseerd met een breedte van minimaal 5 m. 

 

23.2 Bouwregels 

23.2.1 Toegelaten bebouwing 

Op gronden met deze bestemming zijn uitsluitend de volgende bouwwerken toegelaten: 

a. woningen, die als hoofdgebouw worden aangemerkt; 

b. aan- en uitbouwen en bij de woningen behorende bijgebouwen; 

c. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen; 

d. bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van de in artikel 23.1 vermelde doeleinden. 

http://www.bpd.nl/
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23.2.2 Aantal woningen 

Het aantal woningen binnen deze bestemming mag niet minder bedragen dan 20 en niet meer dan 

35. 

 

23.2.3 Bebouwingspercentage bouwperceel ten behoeve van wonen 

Het bebouwingspercentage van een bouwperceel ten behoeve van woondoeleinden bedraagt 

maximaal 50%. 

 

23.2.4 Hoofdgebouwen ten behoeve van woondoeleinden 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van woondoeleinden gelden de volgende regels: 

a. hoofdgebouwen zijn georiënteerd op de openbare weg; 

b. uitsluitend de volgende woningtypen mogen worden gebouwd: 

1. vrijstaand; 

2. twee-aaneen; 

c. de oppervlakte van een hoofdgebouw bedraagt maximaal 120 m²; 

d. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt: 

1. bij vrijstaande woningen minimaal 2 m¹ aan beide zijden; 

2. bij twee-aangebouwde en geschakelde woningen 2 m aan één zijde; 

3. de afstand tot de voorste bouwperceelgrens bedraagt minimaal 1 m; 

e. goothoogte mag niet meer bedragen dan 8 m; 

f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m; 

g. hoofdgebouwen worden niet gerealiseerd ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke 

bouwaanduiding - hoofdgebouwen uitgesloten’. 

23.2.5 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij hoofdgebouwen zoals bedoeld in 

artikel 23.2.4 gelden de volgende regels: 

a. aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd op een afstand van minimaal 3 m¹ 

achter de voorgevel, en het verlengde daarvan, van het hoofdgebouw; 

b. de maximale toegelaten goothoogte/hoogte en de maximale gezamenlijke oppervlakte zijn 

de volgende: 

woningtype 

  

maximale gezamenlijke oppervlakte aan   maximale goothoogte / bouwhoogte   

  aan- en 

uitbouwen   

bijgebouwen   aan- en uitbouwen   bijgebouwen   

vrijstaand   45   30   6/8   3/5   

twee-aaneen   45   30   6/8   3/5   

 

http://www.bpd.nl/
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23.2.6 Gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen 

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 5 m; 

b. de maximale oppervlakte van nutsvoorzieningen bedraagt 25 m². 

23.2.7 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

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

a. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van woondoeleinden 

bedraagt maximaal: 

1. vlaggenmasten: 8 m; 

2. pergola’s: 2,5 m; 

3. overige bouwwerken achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw: 

2 m; 

4. overige bouwwerken vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw: 1 

m. 

b. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van doeleinden, niet zijnde 

woondoeleinden, bedraagt maximaal: 

1. lichtmasten: 8 m; 

2. speelvoorzieningen: 4 m; 

3. verkeersvoorzieningen 3,5 m; 

4. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 2 m. 

23.3 Specifieke gebruiksregels 

Binnen de bestemming gelden per woning type de volgende minimale parkeernormen voor 

parkeren, waarvan minimaal 0,5 parkeerplaatsen per woning in het openbaar gebied moeten worden 

gerealiseerd: 

 

Woningtype   Minimum parkeernorm   

Vrijstaand (duur)   1,9   

twee-aaneen (middenduur)   1,7   
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Fragmenten plankaart 
= locatie kavel 307 

 

 
 

 
 

 
 
* Deze kavels zijn reeds archeologisch onderzocht door ADC in september en oktober 2014. Er hoeven 

derhalve geen nadere onderzoeken plaats te vinden, ook hoeven er geen bijzondere bouwtechnische 
maatregelen genomen te worden ten behoeve van archeologisch vriendelijk bouwen. 

 
N.B. Vanwege de aanwezigheid van bestaande bebouwing op belendende percelen is het raadzaam na te gaan 

in hoeverre er gefundeerd moet worden op schroefmortel palen. Deze veroorzaken minder trillingen en is 
de kans op schade vanwege het aanbrengen van palen kleiner. 

Enkelbestemming wonen -2 

Hoofdbebouwing uitgesloten 

Dubbelbestemming archeologie* 
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