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Naast de woning mogen op de kavel een 
aantal bijgebouwen (zoals garages en  
bergingen) gerealiseerd worden. Deze 
mogen worden gerealiseerd binnen de  
bebouwingsenvelop, maar onder een aan
tal voorwaarden ook daar buiten. 
Wanneer een bijgebouw buiten de bouw
envelop wordt gerealiseerd, dient deze 
tenminste 1 meter achter de voorgevel
rooilijn te staan. Ook aan de singelzijde 
is het niet wenselijk binnen een zone van 
5 meter vanuit de waterkant bijgebouwen 
te plaatsen. 
Een aantal kavels wordt aan beide zijden  
begrensd door een andere kavel.
Bijgebouwen mogen hier slechts aan één 
van de twee zijde van de woning tussen 
de bouwenvelop en de zijdelingse per
ceelgrens worden gebouwd. Hierdoor 
wordt openheid tussen de bebouwing  
gegarandeerd.

Het totale oppervlak aan bebouwing 
(hoofd en bijgebouwen) mag niet groter 
zijn dan 35% van de kaveloppervlakte. 
 
Hoofdgebouw
Bouwhoogte en -massa
De woningen mogen worden gebouwd 
in één of twee bouwlagen met een kap.  
De hoogte van de goot mag variëren  
tussen de 3 en 6 meter hoog.  
De hoogte van de nok mag variëren tus

sen de 7 en 10 meter. Er wordt een 
beeld nagestreefd van steile kappen.  
Voorwaarde is daarom dat de hellingshoek 
van het dakvlak minimaal 45 graden is.  
Het heeft de voorkeur de eerste verdiepings
laag in de kap op te nemen, waarbij de 
goot lager is dan 6 meter. 
 
Kapvorm en -richting
De vorm van de kap is vrij, waarbij de 
voorkeur uitgaat naar zadeldaken of  
varianten hierop. De hoofdrichting van de 
nok van de woning ligt in de lengterichting 
van het bouwvolume. Het is daarbij vrij 
de woning in de lengte of breedte richting 
op de kavel te plaatsen, binnen de aange
geven bouwenvelop.

Gevels 
Alle zijden van het hoofdgebouw, die 
grenzen aan openbaar gebied dienen een 
representatieve uitstraling te krijgen en 
behandeld te worden als voorgevel. 

Kavelpaspoort 
Toelichting

Oriëntatie en situering
Een deel van de karakteristieken van de BuitenKavels is vastgelegd in een bouwenvelop per  
kavel. De bouwenvelop geeft aan binnen welk vlak de woning (het hoofdgebouw) mag worden  
gerealiseerd. De voorgevelrooilijn ligt minimaal 3 meter achter de erfgrens. Bij voorkeur  
zullen de woningen in straatbeeld ten opzichte van elkaar verspringen, waardoor een  
afwisselend beeld met groene voortuinen ontstaat.

Om de transparantie in het lint te bewaren, wordt voor de begrenzing van de bouwenvelop 
een afstand van drie meter tot de zijdelingse perceelgrens aangehouden. Om tevens voldoen-
de tuin aan de zijde van de singel te realiseren, wordt een afstand aangehouden van 6 meter.  
De bebouwing staat in alle gevallen evenwijdig aan de zijdelingse perceelgrenzen.  
Uitzondering hierop is kavel 7, waar de bebouwing evenwijdig aan de perceelgrens aan de 
voorzijde dient te staan.  

Kleur- en materiaalgebruik
De keuze van het materiaalgebruik is vrij. 
De voorkeur gaat uit naar natuurlijke  
materialen. Kleurgebruik voor gevel en 
dak zijn tevens vrij. Uitzondering hierop 
is de kleur wit voor de gevel, welke alleen 
als accentkleur mag worden toegepast.  
In het straatbeeld is het wenselijk  
wanneer variatie in kleurgebruik tussen 
de woningen ontstaat. Deze zullen onder
ling op elkaar worden afgestemd. 

Detaillering
Voor de detaillering van de woning kan 
inspiratie worden gehaald uit karakteris
tieke bestaande tuinderswoningen in het 
gebied. 
 
Bijgebouwen
Het is wenselijk bijgebouwen in gelijke 
vormentaal en architectuur te realiseren. 
Garages mogen  binnen dat beeld afgedekt 
worden met kappen. 
De maximale hoogte van een bijgebouw, 
dat plat afgedekt wordt, is 3 meter. 
Wanneer een bijgebouw wordt afgedekt 
met een kap is een maximale goothoogte 
van 3 meter toegestaan. De maximale nok
hoogte is 6 meter. Voorwaarde hierbij is 
dat de hellingshoek van de kappen van de 
bijgebouwen gelijk is aan de hellingshoek 
van het dak van de woning. 
 
Tevens is het mogelijk bijgebouwen  
onderdeel te laten vormen van het hoofd
gebouw, door ze onder één kap te plaatsen. 

Qua materiaal en kleurgebruik gelden 
dezelfde vrijheden als bij hoofdgebouwen.

Parkeren
Op iedere kavel dienen twee parkeerplaatsen 
te worden gerealiseerd. Deze mogen achter  
of naast elkaar worden geplaatst en heb
ben een afmeting van 6,0 x 3,0 meter per 
parkeerplaats.

Voor de bezoekers worden 
parkeerplaatsen (0,3 parkeerplaats per 
woning) gerealiseerd in het openbaar  
gebied langs de Middendorpweg.  
De exacte locatie van deze parkeerplaatsen 
wordt in een later stadium nader  
bepaald.

Erfafscheidingen
De erfafscheidingen krijgen een groen  
karakter. Op de plekken waar de kavel 
grenst aan de openbare weg en het groen, 
dient u een haag te plaatsen (1 meter hoog).  
Ter plaatse van de inritten mag een  
opening worden gemaakt van maximaal 
4,5 meter breed. 

Tussen de woningen dienen de hagen te 
worden doorgezet tot één meter achter 
de voorgevelrooilijn. Daarachter mogen 
hoge groene erfafscheidingen (2 meter 
hoog) worden geplaatst, zoals hagen, be
groeide hekwerken, etc. Deze eindigen 
vóór het talud naar de watergang. Langs 
de singel mogen geen erfafscheidingen 
worden geplaatst. Iedere woning heeft 
een terras aan het water. De terrassen  
hebben een maximale breedte van 1/3 
van de oeverlengte en liggen 1 meter on
der de maaiveld hoogte, waardoor een 
beschutte plek dichtbij het water ontstaat.  
De terrassen moeten worden gezien als een  
uniform, terugkerend element, uitgevoerd 
in hout. De onderlinge samenhang tussen 
deze terrassen zorgt voor rust in het beeld 
van de oevers.
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Profiel Laan van Sion (toepassing van terrassen): schaal 1:300
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