
kavelpaspoort

De ruimte en vrijheid die je hebt op een particuliere bouwkavel is wel aan zekere regels en voorschriften 
gebonden. Binnen die kaders kun je jouw huis naar eigen idee ontwerpen en realiseren. De 
bebouwingsmogelijkheden worden uitgebreid beschreven door de betreffende gemeente in bijvoorbeeld het 
Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan. De belangrijkste regels en voorschriften voor het door jouw 
gekozen project en bouwkavel zetten wij alvast voor je op een rijtje:

Oppervlakte kavel 502 m²

Afmetingen kavel (D x B) 36 x 14 m

Maximale nokhoogte 12 meter

Maximale goothoogte 6 meter

Tuinligging Noord

Min. voortuin (D x B) 6 x 16 m

Min. achtertuin (D x B) 12 x 12 m

Parkeren 2 parkeerplaatsen op eigen terrein

Inrichting erfgrenzen

Erfscheidingen bestaan uit hagen, bijv. beuk, haagbeuk, 
liguster, taxus. Hekwerken of gemetselde muurtjes. 
Stapelmuurtjes zijn niet toegestaan. Erfafscheiding voortuin is 
bij hagen niet hoger dan 1 meter en bij hekwerk en muurtjes niet 
hoger dan 0,7 meter. Voor erven die een zijgrens hebben met 
het openbaar gebied (Kavel 7 Graafschedijk) geldt dat de 
erfafscheiding aan de zijkant dezelfde haagsoort wordt 
toegepast als in de voortuin tot een maximale hoogte van 2 
meter. Erfafscheiding tussen twee woningen begint vanaf 3 
meter achter de (doorgetrokken) voorgevellijn en is niet hoger 
dan 2 meter.

Maximale bouwmassa 176 m²

Uitbouw en bijgebouwen

maximaal 80 m2 tot maximaal 1 bouwlaag en goothoogte 3 
meter en nokhoogte 5 meter. Locatie minimaal 5 meter achter 
het (verlengde van de voorgevel). Uitzondering hierop zijn 
eventuele erkers in de voorgevel.

Dakvorm
Hoofdgebouwen dienen voorzien te worden van een kap met 
een dakhelling van tenminste 30° en ten hoogste 65°.

Architectuurstijl Traditioneel dorps
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Uitstraling Uitstraling is sober, doelmatig en traditioneel van karakter

Materiaal gevel
Metselwerk, pleisterwerk incidenteel toegestaan op delen van of 
gehele gevels

Materiaal daken Dakpannen en/of riet

Kleurstelling gevel
Roodbruin tot donkerbruin. Mogelijkheid voor wit gekeimde of 
gepleisterde delen van gevels of gehele gevels

Kleurstelling daken Rood, antraciet, zwart niet glimmend

Detaillering

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor detaillering zoals 
horizontale banden, deuren, bovenlichten, borstweringen, 
erkers, uitkragingen, lateien of plinten, indien toegepast. 
Behoudens wit pleisterwerk, mogen geen lichte of felle kleuren, 
of glimmende materialen worden toegepast. Kozijnen, 
draaiende delen en dakranden zijn van hout. Met in de basis 
lichte kleuren met donkere accenten.


