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INLEIDING

Boddenkamp is een prachtlocatie in Enschede. Het is onderdeel van
het project Spoorzone Enschede. De wijk Boddenkamp ligt tussen
de Hengelosestraat, Boddenkampsingel en Deurningerstraat. In
Boddenkamp liggen al prettige woonstraten. Centraal in de wijk was tot
voor kort een busremise in gebruik. Momenteel ligt dit gebied braak.
Ten zuiden van de voormalige remise ligt een interessant bosje, dat
door de jaren heen is ontstaan.
Boddenkamp ligt op loopafstand van de binnenstad met al haar
voorzieningen. De wijk grenst aan het Van Heekpark, vanuit daar ben je
zo in het prachtige buitengebied van Enschede. In noordelijke richting
ligt op een steenworp afstand de wijk Roombeek. Boddenkamp ligt dus
op een unieke plek.
Voor het terrein tussen de Kottendijk, voormalige spoorlijn en
Boddenkampstraat is een stedenbouwkundig plan gemaakt.
Boddenkamp wordt een stedelijke woonbuurt met allure door royale
grondgebonden panden. Je woont er rustig, met veel groen en toch met
de levendigheid van de stad in de nabijheid.
In het stedenbouwkundig plan van Boddenkamp staat particulier
opdrachtgeverschap centraal. Iedereen kan zijn of haar droom bouwen.
Hierdoor ontstaat er een rijke variatie aan woningtypes.
De openbare ruimte kenmerkt zich door een rustig en geordend
ingericht stratenpatroon dat logisch aansluit op de aanliggende wijken.
Om een hoogwaardig en duurzaam architectonisch beeld te
waarborgen, zijn in dit beeldkwaliteitplan spelregels (criteria)
opgenomen waar je je als toekomstige bewoner aan dient te houden
bij het bouwen van je huis. Er geldt ook een bestemmingsplan voor dit
gebied.
In de eerste hoofdstukken staan de algemene randvoorwaarden,
waarna in de volgende hoofstukken de randvoorwaarden per
deelgebied worden behandeld.
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN

Door de kavels die de gemeente uitgeeft in
Boddenkamp wordt het gebied getransformeerd
tot een prachtige en unieke woonlocatie.
Wonen in Boddenkamp staat voor kwaliteit,
met de binnenstad én het buitengebied binnen
handbereik.
Boddenkamp kent een rustige en rationele
verkaveling. De straten in het plan vormen een
logisch vervolg van de straten in aangrenzende
buurten, zodat Boddenkamp zich goed hecht
in het stedelijk weefsel van de stad. Binnen het
bouwblok is het van belang dat het individuele
huis te zien is.
Daarnaast is in het plan de voormalige
spoorlijn naar Lonneker als een belangrijke
lijn opgenomen. Hierover gaat, net als in
Roombeek, de bus rijden. Aan deze lijn wordt
een nieuw buurtpark gemaakt.
Boddenkamp wordt een stedelijke woonbuurt
met allure door royale grondgebonden panden
met veel leefruimte op kavels tussen de 150
en 350 m2. Binnen het plan is ruimte voor een
gering aantal appartementen. Werken aan huis
is mogelijk.
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KAVELUITGIFTE

In Boddenkamp worden de kavels hoofdzakelijk in
particulier opdrachtgeverschap uitgegeven.
Bij sommige kavels ligt de afmeting vast. Daar zijn de
diepte en breedte van de kavel al bepaald. Vaak zijn dit
de kavels op de hoeken en op smalle stroken. Hierdoor is
gewaarborgd dat deze kavels voldoende omvang hebben.
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Op andere plekken is meer flexibiliteit voor de koper
mogelijk wat betreft de afmeting van de kavel. In deze
flexibele stroken kan de breedte van de kavel binnen een
vastgesteld minimum en maximum zelf bepaald worden.
De diepte van de kavels ligt vast. Voor de mogelijkheden
zie pagina 12 en 24.
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aantal mogelijke kavels
flexibele grens, afhankelijk van kavelmaat
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DEELGEBIEDEN EN BEELDREGIE
In Boddenkamp staan met name grondgebonden
stadswoningen. In het plangebied zijn drie
verschillende categorieën waaraan verschillende
beeldeisen worden gesteld. Zo is er wonen aan het
park, wonen in straten en wonen en/of werken in villa’s.
Aan het park staan de woningen aaneengesloten. De
kavels zijn allemaal even diep. De kavelgrootte varieert
van 150 m2 tot 250 m2. Voor deze kavels geldt een
hoge beeldregie. Het ontwerp zal, naast toetsing op de
criteria uit dit beeldkwaliteitsplan, beoordeeld worden
door de supervisor en welstand.
In de straatjes staan vrijstaande woningen of twee
aan elkaar geschakelde woningen. De gemiddelde
kavelmaat is 270 m2. De kleinste kavel is 215 m2, de
grootste ruim 500 m2. Dit zijn echter uitzonderingen.
Het ontwerp van de woningen op deze kavels wordt
getoetst op dit beeldkwaliteitsplan door de welstand.
We noemen dit lage beeldregie.
Het wonen en/of werken in villa’s houdt in dat er in de
villa kan worden gewoond, grondgebonden danwel
in appartementen. Aan de Hengelosestraat is het
daarnaast mogelijk dat er een kantoorfunctie in komt
met een maximum van 350m2 bruto vloeroppervlak.
Het gebouw krijgt een statige uitstraling zoals villa’s in
Twente. Voor de villa’s geldt een hoge beeldregie.
wonen in straten, lage beeldregie
wonen aan het park, hoge beeldregie
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wonen en/of werken in villa’s, hoge beeldregie

ROOILIJNEN

Voor het plangebied gelden verplichte rooilijnen. De
bebouwing moet op deze rooilijnen staan.
Bij de woningen aan het park ligt de rooilijn in één lijn.
Hierdoor is er meer lengte in de gevelwand en wordt
de statige uitstraling van de panden tegenover het park
versterkt.
De rooilijn ligt vast op 1.50 meter achter de
perceelsgrens.
In de andere straten verspringt de rooilijn voor een
afwisselend beeld. Dan weer staan woningen op de
erfgrens en op een andere plek is er ruimte voor een
voortuin. De rooilijn ligt dan op 1,50 meter achter of op
4,00 meter achter de perceelsgrens. De voorgevel staat
in deze rooilijn.
Om te zorgen dat er een afwisselend beeld komt, is per
kavel of kavelstrook een verplichte rooilijn opgenomen.
Op een aantal plekken kan uit twee mogelijkheden
gekozen worden waar de rooilijn komt te liggen.
Dit is met een stippellijn op de kaart aangegeven.
Het kan voorkomen dat er, door de keuzevrijheid bij
de kaveluitgifte, een sprong in de rooilijn zit op de
uiteindelijke kavels. Men dient dan de rooilijn met de
grootste breedte over de kavel aan te houden.

verplichte rooilijn
keuze mogelijkheid voor rooilijn

9

10

wonen aan het park

WONEN A AN HET PARK
De kavels aan het park in Boddenkamp stralen statigheid
uit. De woningen worden aaneengesloten gebouwd en de
verdiepingshoogte van de begane grond is relatief hoog.
Bij de uitwerking van deze bijzondere opgave is gezocht
naar een optimum tussen vrijheid voor de individuele
bouwer en het waarmaken van de stedenbouwkundige
ambities.
De kavels worden in particulier opdrachtgeverschap
uitgegeven. De breedte van de kavel is, binnen marges,
flexibel. De gewenste pandsgewijze architectuur ontstaat
zo vanzelf. Verschillende architectuurstijlen kunnen naast
elkaar in een blok voorkomen.
Ondanks de gewenste variatie is een zekere eenheid in
de bebouwing van de parkwand wel belangrijk. Om die
eenheid te waarborgen is een aantal richtlijnen opgesteld.
De beeldregie is hoog; dat wil zeggen dat het
schetsontwerp moet worden voorgelegd aan de
supervisor en de welstand.
Welstand en supervisor zullen bij de beoordeling van
bouwplannen onder andere aandacht besteden aan
architectuur, materialisering, wijze van detaillering en
aansluiting van panden.

wonen aan het park

11

DE KAVEL

ROOILIJNEN

perce

r
elsgor oilijn
trottoens
ir

min

. 5,0
0m

1,50 m

max

. 9,0
0m

De breedte van de kavel is minimaal 5,0 meter en
maximaal 9,0 meter.
De diepte van de kavel staat vast.

De woningen staan in één rooilijn. De rooilijn ligt vast op de
rooilijnenkaart. Voor woningen aan het park geldt dat de rooilijn
op 1,50 meter achter de voorste perceelsgrens ligt.
Bij hoekwoningen moet ook de zijgevel in de verplichte rooilijn
van de aanliggende straat staan.
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wonen aan het park

HET GEBOUW
opp. 150-300 m2

opp. <150 m2

min. 9,00 m
max. 60%

max. 80%
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De woning dient over de volle breedte van de kavel gebouwd te
worden, aaneengesloten met de buurpanden.
Het bebouwd oppervlak per bouwperceel mag niet meer bedragen
dan:
80% voor percelen met een oppervlak tot 150 m2
60% voor percelen met een oppervlak van 150 tot 300 m2,
met een minimum toegestane oppervlakte van 120 m2.
Dit is inclusief aan- en bijgebouwen.

De maximale bouwhoogte is 14 meter. De goothoogte is
minimaal 9 meter.
Het aantal bouwlagen is drie of vier met een plat dak. Drie
bouwlagen met een kap mag ook. Twee en vier bouwlagen
met een kap zijn niet toegestaan.
De begane grond heeft een netto plafondhoogte van minimaal
3,50 meter ten opzichte van het peil.
Deze hoge verdieping kan in de toekomst voor meerdere
functies (bijvoorbeeld een atelier) bruikbaar zijn. Daarnaast
draagt het bij aan de uitstraling van het pand en geeft
mogelijkheden voor het ontwikkelen van verschillende
woningtypes.
De hoofdentree van de woning bevindt zich aan de parkzijde.

wonen aan het park
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PANDSGEWIJZE ARCHITECTUUR

Het is vereist dat elk pand zijn eigen individuele
uitstraling krijgt. De panden zijn aaneengesloten
gebouwd. Ook moeten de panden statig zijn.
Twee dezelfde woningen mogen niet
voorkomen. Een rijk gevarieerd beeld ontstaat
door de verschillen.
Door binnen een blok of rijtje af te wisselen in
woningtype, architect, materialisering, kleur of
hoogte ontstaat een gevarieerd beeld.
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wonen aan het park

KAPPEN

Alle kapvormen zijn mogelijk. De goothoogte ligt op
minimaal 9,0 meter.
Bij vier lagen hoog mag de bovenste verdieping terug
liggen ten opzichte van de voorgevelrooilijn.
Dakoverstekken en gevelbeëindigingen zijn zorgvuldig
ontworpen en mogen maximaal 75 centimeter uit de
gevel steken.
De materialisering van de kap staat vrij maar dient te
worden goedgekeurd door de supervisor.

wonen aan het park
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GEVELELEMENTEN
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Voor gevelelementen (balkons, loggia’s, erkers,
etc.) is een marge van 75 centimeter, gerekend
vanuit de voorgevel, beschikbaar.
Gevelelementen aan de voorgevel van de
begane grond laag zijn niet toegestaan.

16

wonen aan het park

HOEKOPLOSSING

De zijkant van de hoekwoning mag geen ‘blinde’ gevel
zijn. Men kan de gevel verlevendigen door zowel ramen
als deuren aan te brengen. De hoofdentree van de
woning ligt aan de parkzijde.
De zijkant van de hoekgevel mag ook gebruikt worden
om de parkeereis in de woning op te lossen in plaats van
dat het parkeren aan de achterkant wordt opgelost.
De materialisering van de zijgevel dient dezelfde te zijn
als de voorgevel. Er mogen geen gevelelementen aan de
zijgevel gemaakt worden.

wonen aan het park
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MATERIAALGEBRUIK

De gevels worden uitgevoerd in hoogwaardig
metselwerk van gebakken steen. Soort en
formaat steen zijn vrij. De kleur van de baksteen
mag in het kleurenpalet van rood naar bruin,
grijs en zwart.
Het gebruik van witte en gele baksteen is onder
randvoorwaarden toegestaan. Deze kleuren
zijn erg opzichtig en refereren minder aan
het Hollandse klimaat. Daarom mag slechts
10% van de woningen aan het park worden
uitgevoerd in een witte of gele steen.
Deze regel geldt per bouwblok. Dit betekent
impliciet dat de eerste koper de meeste vrijheid
heeft.
De overige materialen die gebruikt worden
moeten duurzaam zijn en mooi verouderen. De
uiteindelijke materialisering en detaillering heeft
instemming nodig van de supervisor.
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wonen aan het park

OVERGANG OPENBAAR-PRIVE

voorkant
Om niet direct de confrontatie van de woonfunctie met de
openbare ruimte aan te gaan is er vóór de woningen een
strook van 1,5 meter die door de bewoner wordt ingericht.
Deze strook dient zorgvuldig te worden ontworpen om
te voorkomen dat de beleving van het openbaar gebied
verslechtert.
Deze ruimte kan worden ingericht als stoep (de
zogenaamde Delftse stoep) of met groen. Als
erfafscheiding, maximaal 1,0 meter hoog, is een element
nodig waardoor deze ruimte in architectonische zin bij de
woning wordt getrokken; bijvoorbeeld een bankje, muurtje
of hek. De architect dient dit mee te ontwerpen. Het
ontwerp vormt onderdeel van de vergunningaanvraag en
moet goedgekeurd worden door de supervisor.

wonen aan het park
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OVERGANG OPENBAAR-PRIVÉ
zijkant
Bij hoekwoningen waarvan de erfafscheiding aan de
openbare weg ligt, moet deze in samenhang met de
woning mee ontworpen worden. Dit betekent dat de
erfafscheiding een gemetseld element is in dezelfde
kleur baksteen als het huis. De hoogte is maximaal
2,0 meter. De erfafscheiding vormt onderdeel van de
vergunningaanvraag.

achterkant

3,00m

0,40m

De erfafscheiding aan de achterzijde van de woning
is verplicht en heeft een hoogte van 3,0 meter.
Dit is een gemetseld element, in samenhang met
de woning ontworpen. Er mogen ‘gaten’ in de
erfafscheiding gemaakt worden voor (garage)
deuren, groenelementen of een carport. De kleur- en
materiaalkeuze voor de deuren is vrij.
Per kavel moeten minstens twee kolommen
opgemetseld worden met een minimale breedte van
0,40 meter. Vanaf een hoogte van 2,60 meter moet
de erfafscheiding weer uit metselwerk bestaan.

min. 0,4

0m
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wonen aan het park

min. 0,4

0m

PARKEREN

De woningen zijn georiënteerd op het park en hebben
daar de hoofdtoegang (adres). Het parkeren wordt
opgelost via een parkeerroute aan de achterzijde van de
kavels in de achtertuin of met een (verdiepte) oplossing
onder de woning.
Bij hoekwoningen bestaat de mogelijkheid aan de zijkant
van de kavel een parkeerentree te maken. Dit mag ook
inpandig in de woning zijn.
De parkeerroute wordt samen met de verlichting ingericht,
aangelegd en beheerd door de gemeente.
Er moet minimaal 1 parkeerplaats per woning aan de
achterzijde van de kavel op de eigen kavel gemaakt
worden.
Het bezoekersparkeren wordt in de openbare ruimte, met
een norm van 0,5 parkeerplaats per woning, gerealiseerd.

wonen aan het park
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wonen in straatjes

WONEN IN STR A ATJES
De woningen in de categorie ‘wonen in straatjes’ zijn twee
lagen met een kap of drie lagen hoog met een plat dak.
De ene woning heeft een voortuin, de andere juist niet.
De woningen zijn vrijstaand of geschakeld en hebben een
tuin.
De kavels worden in particulier opdrachtgeverschap
uitgegeven. De afmetingen van de kavel variëren binnen
marges. Verschillende architectuurstijlen kunnen naast
elkaar voorkomen.
Qua beeldregie geldt dit beeldkwaliteitsplan. De
welstandscommissie toetst hierop bij bouwaanvragen. We
noemen dit lage beeldregie.

wonen in straatjes
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ROOILIJNEN
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De breedte van de kavel is minimaal 9,0 meter en maximaal
12,0 meter.
De diepte van de kavel ligt vast.

In de straten verspringt de rooilijn voor een afwisselend
straatbeeld. Dan weer staan woningen direct aan de stoep en
op een andere plek is er ruimte voor een voortuin van 1,5m of
4,0m. Op sommige plekken is er een keuze mogelijkheid waar
de voorgevelrooilijn komt te liggen. De rooilijn ligt vast op de
rooilijnenkaart (zie pagina 9).
Bij hoekwoningen moet de zijgevel in de verplichte rooilijn van
de aanliggende straat staan.
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wonen in straatjes

HET GEBOUW
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max. 50 %
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Voor de breedte van de woning gelden geen randvoorwaarden.
Er mag op de zijdelingse perceelsgrens gebouwd worden. Dan
mogen er geen gevelopeningen, zoals ramen, in de zijgevel
gemaakt worden. Ook mag de goot dan niet over de zijdelingse
perceelsgrens steken.
Woningen mogen tegen elkaar aan gebouwd worden. Overleg
met uw toekomstige buren is dan verstandig.
Een stallingsplaats voor de auto mag in de hoofdvorm van
de woning worden opgenomen, mits de voorkant open is. Als
de garage als bijgebouw wordt gerealiseerd staat dit gebouw
minimaal 6,0 meter achter de perceelsgrens aan de voorzijde.
Nadere randvoorwaarden voor parkeren staan op pagina 31.

s

opp. 150m2-300 m2

met een minimum toegestande oppervlakte van 120 m2.
- 50% voor percelen met een oppervlakte van 300 m2 tot 500
m2, met een minimum toegestane oppervlakte van 180 m²
- 40% voor percelen groter dan 500 m2, met een minimum
toegestane oppervlakte van 250 m².
Het aantal bouwlagen is twee met een kap of drie lagen met
een plat dak.
De goothoogte is minimaal 5,50 meter hoog. De maximale
bouwhoogte is 10 meter.
Alle kapvormen zijn toegestaan.

Het bebouwd oppervlak per bouwperceel mag niet meer
bedragen dan:
- 60% voor percelen met een oppervlakte van 150 m2 tot 300 m2,
wonen in straatjes
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PANDSGEWIJZE ARCHITECTUUR
Binnen het geordend stratenpatroon van
de openbare ruimte is een veelheid aan
woningtypes mogelijk zonder een chaotisch
beeld te krijgen. De verschillende woningen
komen juist goed tot hun recht binnen het
eenvoudige, sterke raamwerk van de openbare
ruimte. De architectuur is divers. Verschillende
stijlen kunnen naast elkaar voorkomen.
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wonen in straatjes

GEVELELEMENTEN
Gevelelementen (balkons, loggia’s, erkers) zijn
toegestaan. De diepte hiervan is maximaal 1,50 meter
gerekend vanuit de voorgevel. Bij woningen waarvan de
voorgevelrooilijn dezelfde is als de perceelsgrens mag
men geen gevelelementen aan de voorgevel bouwen.

HOEKOPLOSSING
De zijkant van de hoekwoning mag geen ‘blinde’ gevel
zijn. Men kan de gevel verlevendigen door zowel ramen
als deuren of entrees aan te brengen.
Op hoekkavels liggen de rooilijnen van de zijdes die
grenzen aan de openbare ruimte vast. Daarop moet de
woning verplicht gebouwd worden.
De zijgevels dienen met hetzelfde materiaal te zijn
uitgevoerd als de voorgevel.

wonen in straatjes
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MATERIAALGEBRUIK

Alle toegepaste materialen van de woning
zijn duurzaam. Duurzaam wil zeggen dat ze
mooier worden naarmate ze ouder worden.
Zo zijn bijvoorbeeld trespa en vezelplaten niet
toegestaan.
De materialen en kleur van de woning zijn vrij.
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wonen in straatjes

OVERGANG OPENBAAR-PRIVÉ
voorkant

Daar waar voortuinen grenzen aan het openbaar gebied
dient de erfafscheiding zorgvuldig gekozen te worden om
te voorkomen dat de beleving van de openbare ruimte
verslechtert. Erfafscheidingen waar aan gedacht kan
worden zijn hagen, hekjes of muurtjes. Deze mogen niet
hoger zijn dan 1,0 meter.
Hoekwoningen hebben wat betreft erfafscheidingen
twee voorkanten. Voor beide zijden van de woning die
grenzen aan het openbaar gebied gelden bovenstaande
randvoorwaarden.

zijkant

Bij woningen waarvan de zijdelingse erfgrens aan de
openbare weg grenst, mag een zijdelingse erfafscheiding
van maximaal 2,0 meter hoog alleen na de woning staan.
Deze erfafscheiding moet in samenhang met de woning
ontworpen en gebouwd worden en vormt onderdeel van
de vergunningaanvraag.

achterkant

Voor de kavels die grenzen aan een achterstraat
gelden ook randvoorwaarden voor de erfafscheiding
aan de achterkant. Dit wordt gedaan om de kwaliteit
en gevoelens van veiligheid van deze achterstraten te
waarborgen. Een erfafscheiding is verplicht en vormt
onderdeel van de bouwaanvraag. Men kan kiezen uit
een gebouwde erfafscheiding, zie de randvoorwaarden
op pagina 20, of men maakt een hekwerk van 2,0 meter
hoog begroeid met klimop.
Een parkeerplaats aan de achterkant realiseren is niet
verplicht, maar het is wel mogelijk.
Voor de kavels die niet grenzen aan een achterstraat is
de erfafscheiding van de tuin vrij.
wonen in straatjes
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wonen in straatjes

PARKEREN
Elke woning moet minimaal 1 parkeerplaats op de
eigen kavel realiseren. In het woonmilieu ‘wonen in
straatjes’ wordt een garage naast de woning niet als
parkeerplaats gezien. Deze ruimte wordt in veel gevallen
als berging gebruikt. De oprit voor de garage geldt wel als
parkeerplaats.
In de openbare ruimte wordt 0,5 parkeerplaats per woning
voor bezoekers gerealiseerd.
Per kavel wordt vanaf de straat maar 1 inrit gerealiseerd
met een maximale breedte 3,0 meter. Deze regel is er
om het aantal inritten te beperken zodat er in de straat
ruimte overblijft voor het bezoekersparkeren. Het heeft de
voorkeur als buren hun inritten koppelen.
De parkeerplaats kan in de woning of in een bijgebouw
naast de woning gerealiseerd worden. Als een
parkeerplaats in het hoofdvolume van de woning is
opgenomen dan is deze ruimte open, zie de afbeeldingen
hiernaast.
Een bijgebouw staat minimaal zes meter achter de
perceelsgrens, zo is er voor de garage nog ruimte om de
auto op de inrit te zetten. Eventuele carports moeten in
architectuur familie zijn van de woning.
Als er een helling nodig is om de garage te bereiken, dan
mag deze helling niet buiten de perceelsgrens uitkomen.
Bij een hoekwoning mag het parkeren ook aan de zijkant
van de woning gerealiseerd worden.
Er zijn ook kavels die aan parkeerstraten liggen. De
parkeerplaats mag dan ook aan de achterzijde van de
kavel gesitueerd zijn. Deze is dan bereikbaar via de
parkeerstraat. Voor nadere randvoorwaarden zie pagina
20 en 29.
wonen in straatjes
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wonen en/of werken i n v i l l a ’s

WONEN en /of WERKEN IN V ILL A’S
Algemeen

In het plan ligt een aantal kavels voor riante stadsvilla’s.
Dit type is geïnspireerd op de Twentse textielvilla. Deze
villa’s kunnen op meerdere manieren benut worden. Er
kunnen appartementen in gebouwd worden of meerdere
personen kunnen daar gezamenlijk iets ontwikkelen.
Bij de villa’s aan de Hengelosestraat is ook ruimte voor
een kantoorontwikkeling.
De villa’s hebben elk hun eigen unieke uitstraling.
De beeldregie is hoog. Het ontwerp moet worden
voorgelegd aan de supervisor en aan welstand.

Rooilijnen

De voorkant van de villa ligt op minimaal 4,0 meter achter
de perceelsgrens, zie hiervoor de rooilijnenkaart. De
voorkant van de villa is de gevel waar de hoofdentree zit.

Het gebouw

De villa’s mogen niet over de volle breedte van de kavel
gebouwd worden. Er mag maximaal 70% van de breedte
van de kavel bebouwd worden. Voor de kavel op de hoek
van de Boddenkampstraat en het nieuwe park geldt de
70%-regel voor de zijde waar de hoofdentree zit.
Er mag niet direct gebouwd worden op perceelsgrenzen,
die grenzen aan de openbare ruimte.
Per bouwperceel mag het bebouwd oppervlak niet meer
bedragen dan:
- 50% voor percelen met een oppervlakte van 300 m2 tot
500 m2, met een minimum toegestane oppervlakte van
180 m²
wonen en/of werken in villa’s
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- 40% voor percelen groter dan 500 m2, met een
minimum toegestane oppervlakte van 250 m².
De maximale bouwhoogte is 14 meter. Een kap
is verplicht. De begane grond heeft een netto
plafondhoogte van minimaal 3,50 meter. De
goothoogte is minimaal 7,0 meter hoog.
Als er een bijgebouw/aanbouw wordt gerealiseerd
dan dient deze 6,0 meter achter de perceelsgrens
te staan.

Gevelelementen

Gevelelementen (balkons, loggia’s, erkers) mogen
op elke verdieping toegepast worden.
Gevelelementen zijn maximaal 1,50 meter diep,
gemeten vanuit de gevel.

Materiaalgebruik

De gevels worden uitgevoerd in hoogwaardig
metselwerk van gebakken steen. Soort en formaat
steen zijn vrij. De kleur van de baksteen mag in het
kleurenpalet van rood naar bruin. Ook de kleur wit
is toegestaan.
De materialen die gebruikt worden moeten
duurzaam zijn en mooi verouderen.

Overgang openbaar-privé

Een villa heeft altijd een tuin. Alle zijden van de
kavel die grenzen aan de openbare ruimte moeten
ook als tuin worden ingericht, de oprit of inrit naar
parkeervoorzieningen mag wel verhard zijn.
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Erfafscheidingen die grenzen aan de openbare
ruimte moeten in samenhang met de villa

mee ontworpen worden en vormen onderdeel van de
vergunningaanvraag.
De erfafscheiding is qua materialisering anders dan de
villa zodat de villa zijn eigenheid behoud en los staat in
de ruimte.
voorkant
Aan de voorkant mag de erfafscheiding niet hoger zijn
dan 1,0 meter. Hierbij kan men denken aan hagen,
hekjes of muurtjes. De voortuin van de villa moet groen
zijn. Villa’s die op een hoek staan hebben, wat betreft
erfafscheidingen, twee voorkanten. Voor beide zijden die
grenzen aan het openbaar gebied gelden bovenstaande
randvoorwaarden.
zijkant
Bij villa’s waarvan de zijkant aan de openbare weg grenst,
mag een zijdelingse erfafscheiding alleen na de woning
staan. Deze erfafscheiding is maximaal 2,0 meter hoog.
De materialisering van de erfafscheiding is dezelfde als
die aan de voorkant gebruikt wordt.
achterkant
Voor de achterkant geldt een maximale hoogte van 2,0
meter en is de materialisering vrij.
Er is één villa waarvan de achterkant grenst aan
een parkeer-achterstraat. De erfafscheiding aan de
achterkant van deze villa moet voldoen aan dezelfde
randvoorwaarden als de erfafscheidingen voor
naastgelegen parkwoningen (zie pag. 20).

wonen en/of werken in villa’s
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Parkeren

Er moet minimaal 1 parkeerplaats per woning/
wooneenheid op de eigen kavel opgelost worden.
Bij invulling met meerdere woningen of
commerciële voorzieningen moet er een
oplossing bedacht worden die ruimte biedt aan
voldoende parkeerplaatsen volgens de geldende
norm.
Dit kan door een (halfverdiepte) garage te
realiseren. De garage moet in de hoofdvorm van
de woning worden opgenomen. De hellingbaan
mag niet in het openbaar gebied liggen. De
bovenkant van het garagedek mag niet hoger zijn
dan 0,75 meter boven het maaiveld.
Het benodigde parkeren mag ook op het
achterterrein van de kavel gerealiseerd worden,
uit het zicht van de openbare ruimte.
Per kavel wordt vanaf de straat maximaal 1 inrit
gerealiseerd met een maximale breedte 3,0
meter. Een inrit door de voortuin is mogelijk.
Alleen deze inrit is dan verhard, de rest is
ingericht als tuin.
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WATER

Hemelwater
Het hemelwater wordt gescheiden van het afvalwater en komt ten goede aan
het lokale grondwater. Dit gebeurt via een infiltratieriool in de openbare weg.
Alle percelen wateren bovengronds en zichtbaar af naar de openbare ruimte
aan de voorkant van de huizen. Het hemelwater van de achterkant van de
woning dient naar de voorkant te worden gebracht.
Het hemelwater stroomt vanaf de kavelgrens over het trottoir. Via straatkolken
komt het water in het infiltratieriool terecht. Om vervuiling te voorkomen worden
bladafscheiders toegepast.
Per kavel zijn er maximaal twee punten waar het verzamelde water naar het
infiltratieriool stroomt.
Per kavel wordt, bij afname van de kavel, een tekening geleverd met daarop de
afstroomrichtingen, maaiveldhoogtes en bouwpeil. Het bouwpeil voegt zich naar
de vastgestelde maaiveldhoogten.
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