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Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt en paragraaf ‘uitvullen’ 
staan vast.  Spatiering is 0 maar eventueel te varieren om de 
tekstblokken goed uit te laten lijnen met het aantal regels. 

Binnen de hulplijnen blijven. Tekstkader niet verbreden of 
buiten de hulplijnen vergroten. Tekstkader mag wel verkort met 
eventueel beeld eronder. Of twee kolommen en verkort. Dan 
wel met elkaar laten uitlijnen.

Kopje Arial Regular 9pt, regelafstand 14pt

h e n d r i k  v e e n e m a n s t r a at
s o n  &  b r e u g e l

Beeldkwali teit  versterkt groene identi teit  van toevalsweg
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BOS 
kavels 5 t/m 14

BOSLAAN 
kavels 2 t/m 4

BOSLAAN 
kavels 21-22

Hoofdprincipe

inrichting straatzijde kavel: eerste 5 meter vooraf 
bepaald en aangelegd

- aanleg van wal met bosplantsoen en  rhododendrons
- eerste 5 meter verharding oprit ligt vast: beton-
steen overeenkomstig met rijbaan
- optioneel: stalen hekwerk (keuze uit 5 vooraf door 
de gemeente te bepalen) voor afsluiten terrein 

Oprit

inrit tussen kavelzijgrens en uiterste zijlijn woning, zo-
dat bij oprijden kavel zicht op bos gegarandeerd is

- lengte oprit maximaal tot achterlijn woning
- 1 oprit per kavel, ook indien 
dubbel woonhuis, max. 3m breed 
- eerste 5 meter uniforme verharding: betonsteen over-
eenkomstig met rijbaan, daarbuiten vrije materiaalkeuze

Huisboom

Op elke kavel wordt een huisboom aangeplant, keuze 
uit: robinia, beuk, catalpa, eik, noot 

- lokatie door bewoner te kiezen in zone binnen 20m 
vanaf voorgrens kavel en buiten het aanwezige bos
- geen houtkap in bestaande opstand buiten bouwgrens
- gemeente inventariseert waardevol bomenbestand, 
dat niet gekapt mag worden
- bomen buiten bomenbestand: kapvergunning aanvragen

Hoofdprincipe

inrichting straatzijde kavel: eerste meter vooraf 
bepaald

- aanplant van haag, maximaal 1 meter hoog, soort: 
beuk 
- verharding oprit tot achterzijde haag ligt vast: beton-
steen overeenkomstig met rijbaan
- opening van 3 meter ten
behoeve van oprit in aangegeven zone        

Oprit

inrit tussen kavelgrens en uiterste zijlijn woning, zodat 
bij oprijden kavel zicht op bos gegarandeerd is
- lengte oprit maximaal tot achterlijn woning
- 1 oprit per kavel, ook indien dubbel woonhuis, max. 
3m breed (uitzondering: hoekkavel nr. 4) 
- eerste 5 meter uniforme verharding: betonsteen over-
eenkomstig met rijbaan, daarbuiten vrije materiaalkeuze

Huisboom

Op elke kavel wordt een huisboom aangeplant, keuze 
uit: robinia, beuk, catalpa, eik, noot 

- lokatie door bewoner te kiezen in zone binnen 20m 
vanaf voorgrens kavel en buiten het aanwezige bos
- geen houtkap in bestaande opstand buiten bouwgrens
- gemeente inventariseert waardevol bomenbestand, dat 
niet gekapt mag worden
- bomen buiten bomenbestand: kapvergunning aanvragen

Hoofdprincipe 

Inrichting van de kavel tot aan huidig talud vooraf 
bepaald en aangelegd
- lage haag van rhododendrons als erfafscheiding 
straatzijde
- vanaf talud: relatieve vrijheid voor aanleg bosterras

Oprit 

oprit binnen zijgrenzen bouwvolume, maximaal 2 
voor totale kavel, eventueel aan elkaar grenzend, bij 
voorkeur gedeelde oprit, breedte maximaal 3 meter
    

Hoofdprincipe Bebouwing

-max. 50% van bouwoppervlak te bebouwen, als 1 
bouwvolume 
-gevel laten verspringen, hermetisch front vermijden
-platte daken, hoogte maximaal 10 meter boven 
straatniveau
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Erfafscheidingen

achtergrens en zijgrenzen (wit) in het bos: 
- transparant hekwerk (gaas) begroeid met klimop

zijgrens buiten het bos:
- houtwallen of 
- hagen
- begroeid hekwerk    
(‘groene’ erfafscheidingen)

Terrassen
/tuin/verhardingen

- terrassen, tuinen en verhardingen (buiten de oprit) binnen 5 m 
vanaf buitenlijn woning, achter tot 10 m
- buiten deze zone aanplanten van grote bomen, in samenhang 
met bestaande opstand
- geen bomen toepassen met bolvorm en/of gekleurd blad
- eventuele terassen halfverharding, houtsnippers
- buiten ingemeten waardevol boomsbestand beperkte houtkap 
toegestaan voor aanleg bosterras (vergunning aanvraag)  

Bebouwing kavel 5,6,7

- meerdere woningen per kavel mogelijk
- geen aparte bouwvolumes, door woningen te bou-
wen onder 1 dak
- gezamelijke oprit van maximaal 3 meter breed
- hoekkavel nr. 5 bij voorkeur inritten en entrees aan 
2 zijden, voor levendigheid straatbeeld
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Beeldkwaliteit 
Architectuur

- indien meerdere woningen per kavel: geen aparte 
bouwvolumes maar woningen onder 1 dak
- inritten bij voorkeur gecombineerd

-hoekkavel nr. 4: opritten elk aan andere straat, om 
beide straten levendig te houden. geldt ook voor
ramen en entrees

Terreininrichting

- inrichting van terrassen, tuinen en verhardingen bin-
nen 5m vanaf buitenlijn woning, achter tot 10m
- buiten deze zone aanplanten van grote bomen, in 
samenhang met bestaande opstand
- geen bomen toepassen met bolvorm en/of gekleurd blad
- eventuele terrassen in halfverharding of houtsnippers e.d.
- beperkte houtkap toegestaan voor aanleg bosterras 
(kapvergunning verplicht)

Erfafscheidingen

achtergrens en zijgrenzen (wit) in het bos: 
- transparant hekwerk (gaas) begroeid met klimop

zijgrens buiten het bos;
- houtwallen of
- hagen of
- begroeid hekwerk
(‘groene’ erfafscheidingen)

Beeldkwaliteit Architectuur

- aanwezigheid van dakterassen, balkons, veranda’s en log-
gia’s vanwege ontbreken van mogelijkheid tot individuele 
tuininrichting
- bouwvolume geleden: stapelen, optillen, draaien van 
deelvolumes
- zorgvuldige materiaalkeuze passend bij wonen in  bos

Terreininrichting achterzijde

- kapverbod waardevol boombestand ook binnen 
bouwgrens
- erfafscheiding binnen opstand vrij in materiaal en 
uitvoering
- boswonen: geen aangelegde tuinen 
- bosterrassen mogelijk, materiaal: halfverharding

Terreininrichting voorzijde

- nieuwe bosaanplant in de voortuin ter compensatie, 
geen andere tuininrichting
 - met klimop begroeid hekwerk op bovenzijde talud 
als privacy voor de achterliggende bosterrassen 
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Erfafscheidingen

achtergrens en zijgrenzen (wit) in het bos: 
- transparant hekwerk (gaas) begroeid met klimop

zijgrens buiten het bos:
- houtwallen of 
- hagen
- begroeid hekwerk    
(‘groene’ erfafscheidingen)

Terrassen
/tuin/verhardingen

- terrassen, tuinen en verhardingen (buiten de oprit) binnen 5 m 
vanaf buitenlijn woning, achter tot 10 m
- buiten deze zone aanplanten van grote bomen, in samenhang 
met bestaande opstand
- geen bomen toepassen met bolvorm en/of gekleurd blad
- eventuele terassen halfverharding, houtsnippers
- buiten ingemeten waardevol boomsbestand beperkte houtkap 
toegestaan voor aanleg bosterras (vergunning aanvraag)  

Bebouwing kavel 5,6,7

- meerdere woningen per kavel mogelijk
- geen aparte bouwvolumes, door woningen te bou-
wen onder 1 dak
- gezamelijke oprit van maximaal 3 meter breed
- hoekkavel nr. 5 bij voorkeur inritten en entrees aan 
2 zijden, voor levendigheid straatbeeld

10

5

3

Beeldkwaliteit 
Architectuur

- indien meerdere woningen per kavel: geen aparte 
bouwvolumes maar woningen onder 1 dak
- inritten bij voorkeur gecombineerd

-hoekkavel nr. 4: opritten elk aan andere straat, om 
beide straten levendig te houden. geldt ook voor
ramen en entrees

Terreininrichting

- inrichting van terrassen, tuinen en verhardingen bin-
nen 5m vanaf buitenlijn woning, achter tot 10m
- buiten deze zone aanplanten van grote bomen, in 
samenhang met bestaande opstand
- geen bomen toepassen met bolvorm en/of gekleurd blad
- eventuele terrassen in halfverharding of houtsnippers e.d.
- beperkte houtkap toegestaan voor aanleg bosterras 
(kapvergunning verplicht)

Erfafscheidingen

achtergrens en zijgrenzen (wit) in het bos: 
- transparant hekwerk (gaas) begroeid met klimop

zijgrens buiten het bos;
- houtwallen of
- hagen of
- begroeid hekwerk
(‘groene’ erfafscheidingen)

Beeldkwaliteit Architectuur

- aanwezigheid van dakterassen, balkons, veranda’s en log-
gia’s vanwege ontbreken van mogelijkheid tot individuele 
tuininrichting
- bouwvolume geleden: stapelen, optillen, draaien van 
deelvolumes
- zorgvuldige materiaalkeuze passend bij wonen in  bos

Terreininrichting achterzijde

- kapverbod waardevol boombestand ook binnen 
bouwgrens
- erfafscheiding binnen opstand vrij in materiaal en 
uitvoering
- boswonen: geen aangelegde tuinen 
- bosterrassen mogelijk, materiaal: halfverharding

Terreininrichting voorzijde

- nieuwe bosaanplant in de voortuin ter compensatie, 
geen andere tuininrichting
 - met klimop begroeid hekwerk op bovenzijde talud 
als privacy voor de achterliggende bosterrassen 

10

5

BOS 
kavels 5 t/m 14

BOSLAAN 
kavels 2 t/m 4

BOSLAAN 
kavels 21-22

Hoofdprincipe

inrichting straatzijde kavel: eerste 5 meter vooraf 
bepaald en aangelegd

- aanleg van wal met bosplantsoen en  rhododendrons
- eerste 5 meter verharding oprit ligt vast: beton-
steen overeenkomstig met rijbaan
- optioneel: stalen hekwerk (keuze uit 5 vooraf door 
de gemeente te bepalen) voor afsluiten terrein 

Oprit

inrit tussen kavelzijgrens en uiterste zijlijn woning, zo-
dat bij oprijden kavel zicht op bos gegarandeerd is

- lengte oprit maximaal tot achterlijn woning
- 1 oprit per kavel, ook indien 
dubbel woonhuis, max. 3m breed 
- eerste 5 meter uniforme verharding: betonsteen over-
eenkomstig met rijbaan, daarbuiten vrije materiaalkeuze

Huisboom

Op elke kavel wordt een huisboom aangeplant, keuze 
uit: robinia, beuk, catalpa, eik, noot 

- lokatie door bewoner te kiezen in zone binnen 20m 
vanaf voorgrens kavel en buiten het aanwezige bos
- geen houtkap in bestaande opstand buiten bouwgrens
- gemeente inventariseert waardevol bomenbestand, 
dat niet gekapt mag worden
- bomen buiten bomenbestand: kapvergunning aanvragen

Hoofdprincipe

inrichting straatzijde kavel: eerste meter vooraf 
bepaald

- aanplant van haag, maximaal 1 meter hoog, soort: 
beuk 
- verharding oprit tot achterzijde haag ligt vast: beton-
steen overeenkomstig met rijbaan
- opening van 3 meter ten
behoeve van oprit in aangegeven zone        

Oprit

inrit tussen kavelgrens en uiterste zijlijn woning, zodat 
bij oprijden kavel zicht op bos gegarandeerd is
- lengte oprit maximaal tot achterlijn woning
- 1 oprit per kavel, ook indien dubbel woonhuis, max. 
3m breed (uitzondering: hoekkavel nr. 4) 
- eerste 5 meter uniforme verharding: betonsteen over-
eenkomstig met rijbaan, daarbuiten vrije materiaalkeuze

Huisboom

Op elke kavel wordt een huisboom aangeplant, keuze 
uit: robinia, beuk, catalpa, eik, noot 

- lokatie door bewoner te kiezen in zone binnen 20m 
vanaf voorgrens kavel en buiten het aanwezige bos
- geen houtkap in bestaande opstand buiten bouwgrens
- gemeente inventariseert waardevol bomenbestand, dat 
niet gekapt mag worden
- bomen buiten bomenbestand: kapvergunning aanvragen

Hoofdprincipe 

Inrichting van de kavel tot aan huidig talud vooraf 
bepaald en aangelegd
- lage haag van rhododendrons als erfafscheiding 
straatzijde
- vanaf talud: relatieve vrijheid voor aanleg bosterras

Oprit 

oprit binnen zijgrenzen bouwvolume, maximaal 2 
voor totale kavel, eventueel aan elkaar grenzend, bij 
voorkeur gedeelde oprit, breedte maximaal 3 meter
    

Hoofdprincipe Bebouwing

-max. 50% van bouwoppervlak te bebouwen, als 1 
bouwvolume 
-gevel laten verspringen, hermetisch front vermijden
-platte daken, hoogte maximaal 10 meter boven 
straatniveau
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Erfafscheidingen

achtergrens en zijgrenzen (wit) in het bos: 
- transparant hekwerk (gaas) begroeid met klimop

zijgrens buiten het bos:
- houtwallen of 
- hagen
- begroeid hekwerk    
(‘groene’ erfafscheidingen)

Terrassen
/tuin/verhardingen

- terrassen, tuinen en verhardingen (buiten de oprit) binnen 5 m 
vanaf buitenlijn woning, achter tot 10 m
- buiten deze zone aanplanten van grote bomen, in samenhang 
met bestaande opstand
- geen bomen toepassen met bolvorm en/of gekleurd blad
- eventuele terassen halfverharding, houtsnippers
- buiten ingemeten waardevol boomsbestand beperkte houtkap 
toegestaan voor aanleg bosterras (vergunning aanvraag)  

Bebouwing kavel 5,6,7

- meerdere woningen per kavel mogelijk
- geen aparte bouwvolumes, door woningen te bou-
wen onder 1 dak
- gezamelijke oprit van maximaal 3 meter breed
- hoekkavel nr. 5 bij voorkeur inritten en entrees aan 
2 zijden, voor levendigheid straatbeeld

10

5

3

Beeldkwaliteit 
Architectuur

- indien meerdere woningen per kavel: geen aparte 
bouwvolumes maar woningen onder 1 dak
- inritten bij voorkeur gecombineerd

-hoekkavel nr. 4: opritten elk aan andere straat, om 
beide straten levendig te houden. geldt ook voor
ramen en entrees

Terreininrichting

- inrichting van terrassen, tuinen en verhardingen bin-
nen 5m vanaf buitenlijn woning, achter tot 10m
- buiten deze zone aanplanten van grote bomen, in 
samenhang met bestaande opstand
- geen bomen toepassen met bolvorm en/of gekleurd blad
- eventuele terrassen in halfverharding of houtsnippers e.d.
- beperkte houtkap toegestaan voor aanleg bosterras 
(kapvergunning verplicht)

Erfafscheidingen

achtergrens en zijgrenzen (wit) in het bos: 
- transparant hekwerk (gaas) begroeid met klimop

zijgrens buiten het bos;
- houtwallen of
- hagen of
- begroeid hekwerk
(‘groene’ erfafscheidingen)

Beeldkwaliteit Architectuur

- aanwezigheid van dakterassen, balkons, veranda’s en log-
gia’s vanwege ontbreken van mogelijkheid tot individuele 
tuininrichting
- bouwvolume geleden: stapelen, optillen, draaien van 
deelvolumes
- zorgvuldige materiaalkeuze passend bij wonen in  bos

Terreininrichting achterzijde

- kapverbod waardevol boombestand ook binnen 
bouwgrens
- erfafscheiding binnen opstand vrij in materiaal en 
uitvoering
- boswonen: geen aangelegde tuinen 
- bosterrassen mogelijk, materiaal: halfverharding

Terreininrichting voorzijde

- nieuwe bosaanplant in de voortuin ter compensatie, 
geen andere tuininrichting
 - met klimop begroeid hekwerk op bovenzijde talud 
als privacy voor de achterliggende bosterrassen 

10

5

BOS 
kavels 5 t/m 14

BOSLAAN 
kavels 2 t/m 4

BOSLAAN 
kavels 21-22

Hoofdprincipe

inrichting straatzijde kavel: eerste 5 meter vooraf 
bepaald en aangelegd

- aanleg van wal met bosplantsoen en  rhododendrons
- eerste 5 meter verharding oprit ligt vast: beton-
steen overeenkomstig met rijbaan
- optioneel: stalen hekwerk (keuze uit 5 vooraf door 
de gemeente te bepalen) voor afsluiten terrein 

Oprit

inrit tussen kavelzijgrens en uiterste zijlijn woning, zo-
dat bij oprijden kavel zicht op bos gegarandeerd is

- lengte oprit maximaal tot achterlijn woning
- 1 oprit per kavel, ook indien 
dubbel woonhuis, max. 3m breed 
- eerste 5 meter uniforme verharding: betonsteen over-
eenkomstig met rijbaan, daarbuiten vrije materiaalkeuze

Huisboom

Op elke kavel wordt een huisboom aangeplant, keuze 
uit: robinia, beuk, catalpa, eik, noot 

- lokatie door bewoner te kiezen in zone binnen 20m 
vanaf voorgrens kavel en buiten het aanwezige bos
- geen houtkap in bestaande opstand buiten bouwgrens
- gemeente inventariseert waardevol bomenbestand, 
dat niet gekapt mag worden
- bomen buiten bomenbestand: kapvergunning aanvragen

Hoofdprincipe

inrichting straatzijde kavel: eerste meter vooraf 
bepaald

- aanplant van haag, maximaal 1 meter hoog, soort: 
beuk 
- verharding oprit tot achterzijde haag ligt vast: beton-
steen overeenkomstig met rijbaan
- opening van 3 meter ten
behoeve van oprit in aangegeven zone        

Oprit

inrit tussen kavelgrens en uiterste zijlijn woning, zodat 
bij oprijden kavel zicht op bos gegarandeerd is
- lengte oprit maximaal tot achterlijn woning
- 1 oprit per kavel, ook indien dubbel woonhuis, max. 
3m breed (uitzondering: hoekkavel nr. 4) 
- eerste 5 meter uniforme verharding: betonsteen over-
eenkomstig met rijbaan, daarbuiten vrije materiaalkeuze

Huisboom

Op elke kavel wordt een huisboom aangeplant, keuze 
uit: robinia, beuk, catalpa, eik, noot 

- lokatie door bewoner te kiezen in zone binnen 20m 
vanaf voorgrens kavel en buiten het aanwezige bos
- geen houtkap in bestaande opstand buiten bouwgrens
- gemeente inventariseert waardevol bomenbestand, dat 
niet gekapt mag worden
- bomen buiten bomenbestand: kapvergunning aanvragen

Hoofdprincipe 

Inrichting van de kavel tot aan huidig talud vooraf 
bepaald en aangelegd
- lage haag van rhododendrons als erfafscheiding 
straatzijde
- vanaf talud: relatieve vrijheid voor aanleg bosterras

Oprit 

oprit binnen zijgrenzen bouwvolume, maximaal 2 
voor totale kavel, eventueel aan elkaar grenzend, bij 
voorkeur gedeelde oprit, breedte maximaal 3 meter
    

Hoofdprincipe Bebouwing

-max. 50% van bouwoppervlak te bebouwen, als 1 
bouwvolume 
-gevel laten verspringen, hermetisch front vermijden
-platte daken, hoogte maximaal 10 meter boven 
straatniveau
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Erfafscheidingen

achtergrens en zijgrenzen (wit) in het bos: 
- transparant hekwerk (gaas) begroeid met klimop

zijgrens buiten het bos:
- houtwallen of 
- hagen
- begroeid hekwerk    
(‘groene’ erfafscheidingen)

Terrassen
/tuin/verhardingen

- terrassen, tuinen en verhardingen (buiten de oprit) binnen 5 m 
vanaf buitenlijn woning, achter tot 10 m
- buiten deze zone aanplanten van grote bomen, in samenhang 
met bestaande opstand
- geen bomen toepassen met bolvorm en/of gekleurd blad
- eventuele terassen halfverharding, houtsnippers
- buiten ingemeten waardevol boomsbestand beperkte houtkap 
toegestaan voor aanleg bosterras (vergunning aanvraag)  

Bebouwing kavel 5,6,7

- meerdere woningen per kavel mogelijk
- geen aparte bouwvolumes, door woningen te bou-
wen onder 1 dak
- gezamelijke oprit van maximaal 3 meter breed
- hoekkavel nr. 5 bij voorkeur inritten en entrees aan 
2 zijden, voor levendigheid straatbeeld

10

5

3

Beeldkwaliteit 
Architectuur

- indien meerdere woningen per kavel: geen aparte 
bouwvolumes maar woningen onder 1 dak
- inritten bij voorkeur gecombineerd

-hoekkavel nr. 4: opritten elk aan andere straat, om 
beide straten levendig te houden. geldt ook voor
ramen en entrees

Terreininrichting

- inrichting van terrassen, tuinen en verhardingen bin-
nen 5m vanaf buitenlijn woning, achter tot 10m
- buiten deze zone aanplanten van grote bomen, in 
samenhang met bestaande opstand
- geen bomen toepassen met bolvorm en/of gekleurd blad
- eventuele terrassen in halfverharding of houtsnippers e.d.
- beperkte houtkap toegestaan voor aanleg bosterras 
(kapvergunning verplicht)

Erfafscheidingen

achtergrens en zijgrenzen (wit) in het bos: 
- transparant hekwerk (gaas) begroeid met klimop

zijgrens buiten het bos;
- houtwallen of
- hagen of
- begroeid hekwerk
(‘groene’ erfafscheidingen)

Beeldkwaliteit Architectuur

- aanwezigheid van dakterassen, balkons, veranda’s en log-
gia’s vanwege ontbreken van mogelijkheid tot individuele 
tuininrichting
- bouwvolume geleden: stapelen, optillen, draaien van 
deelvolumes
- zorgvuldige materiaalkeuze passend bij wonen in  bos

Terreininrichting achterzijde

- kapverbod waardevol boombestand ook binnen 
bouwgrens
- erfafscheiding binnen opstand vrij in materiaal en 
uitvoering
- boswonen: geen aangelegde tuinen 
- bosterrassen mogelijk, materiaal: halfverharding

Terreininrichting voorzijde

- nieuwe bosaanplant in de voortuin ter compensatie, 
geen andere tuininrichting
 - met klimop begroeid hekwerk op bovenzijde talud 
als privacy voor de achterliggende bosterrassen 

10

5

BOS 
kavels 5 t/m 14

BOSLAAN 
kavels 2 t/m 4

BOSLAAN 
kavels 21-22

Hoofdprincipe

inrichting straatzijde kavel: eerste 5 meter vooraf 
bepaald en aangelegd

- aanleg van wal met bosplantsoen en  rhododendrons
- eerste 5 meter verharding oprit ligt vast: beton-
steen overeenkomstig met rijbaan
- optioneel: stalen hekwerk (keuze uit 5 vooraf door 
de gemeente te bepalen) voor afsluiten terrein 

Oprit

inrit tussen kavelzijgrens en uiterste zijlijn woning, zo-
dat bij oprijden kavel zicht op bos gegarandeerd is

- lengte oprit maximaal tot achterlijn woning
- 1 oprit per kavel, ook indien 
dubbel woonhuis, max. 3m breed 
- eerste 5 meter uniforme verharding: betonsteen over-
eenkomstig met rijbaan, daarbuiten vrije materiaalkeuze

Huisboom

Op elke kavel wordt een huisboom aangeplant, keuze 
uit: robinia, beuk, catalpa, eik, noot 

- lokatie door bewoner te kiezen in zone binnen 20m 
vanaf voorgrens kavel en buiten het aanwezige bos
- geen houtkap in bestaande opstand buiten bouwgrens
- gemeente inventariseert waardevol bomenbestand, 
dat niet gekapt mag worden
- bomen buiten bomenbestand: kapvergunning aanvragen

Hoofdprincipe

inrichting straatzijde kavel: eerste meter vooraf 
bepaald

- aanplant van haag, maximaal 1 meter hoog, soort: 
beuk 
- verharding oprit tot achterzijde haag ligt vast: beton-
steen overeenkomstig met rijbaan
- opening van 3 meter ten
behoeve van oprit in aangegeven zone        

Oprit

inrit tussen kavelgrens en uiterste zijlijn woning, zodat 
bij oprijden kavel zicht op bos gegarandeerd is
- lengte oprit maximaal tot achterlijn woning
- 1 oprit per kavel, ook indien dubbel woonhuis, max. 
3m breed (uitzondering: hoekkavel nr. 4) 
- eerste 5 meter uniforme verharding: betonsteen over-
eenkomstig met rijbaan, daarbuiten vrije materiaalkeuze

Huisboom

Op elke kavel wordt een huisboom aangeplant, keuze 
uit: robinia, beuk, catalpa, eik, noot 

- lokatie door bewoner te kiezen in zone binnen 20m 
vanaf voorgrens kavel en buiten het aanwezige bos
- geen houtkap in bestaande opstand buiten bouwgrens
- gemeente inventariseert waardevol bomenbestand, dat 
niet gekapt mag worden
- bomen buiten bomenbestand: kapvergunning aanvragen

Hoofdprincipe 

Inrichting van de kavel tot aan huidig talud vooraf 
bepaald en aangelegd
- lage haag van rhododendrons als erfafscheiding 
straatzijde
- vanaf talud: relatieve vrijheid voor aanleg bosterras

Oprit 

oprit binnen zijgrenzen bouwvolume, maximaal 2 
voor totale kavel, eventueel aan elkaar grenzend, bij 
voorkeur gedeelde oprit, breedte maximaal 3 meter
    

Hoofdprincipe Bebouwing

-max. 50% van bouwoppervlak te bebouwen, als 1 
bouwvolume 
-gevel laten verspringen, hermetisch front vermijden
-platte daken, hoogte maximaal 10 meter boven 
straatniveau
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Erfafscheidingen

achtergrens en zijgrenzen (wit) in het bos: 
- transparant hekwerk (gaas) begroeid met klimop

zijgrens buiten het bos:
- houtwallen of 
- hagen
- begroeid hekwerk    
(‘groene’ erfafscheidingen)

Terrassen
/tuin/verhardingen

- terrassen, tuinen en verhardingen (buiten de oprit) binnen 5 m 
vanaf buitenlijn woning, achter tot 10 m
- buiten deze zone aanplanten van grote bomen, in samenhang 
met bestaande opstand
- geen bomen toepassen met bolvorm en/of gekleurd blad
- eventuele terassen halfverharding, houtsnippers
- buiten ingemeten waardevol boomsbestand beperkte houtkap 
toegestaan voor aanleg bosterras (vergunning aanvraag)  

Bebouwing kavel 5,6,7

- meerdere woningen per kavel mogelijk
- geen aparte bouwvolumes, door woningen te bou-
wen onder 1 dak
- gezamelijke oprit van maximaal 3 meter breed
- hoekkavel nr. 5 bij voorkeur inritten en entrees aan 
2 zijden, voor levendigheid straatbeeld

10

5

3

Beeldkwaliteit 
Architectuur

- indien meerdere woningen per kavel: geen aparte 
bouwvolumes maar woningen onder 1 dak
- inritten bij voorkeur gecombineerd

-hoekkavel nr. 4: opritten elk aan andere straat, om 
beide straten levendig te houden. geldt ook voor
ramen en entrees

Terreininrichting

- inrichting van terrassen, tuinen en verhardingen bin-
nen 5m vanaf buitenlijn woning, achter tot 10m
- buiten deze zone aanplanten van grote bomen, in 
samenhang met bestaande opstand
- geen bomen toepassen met bolvorm en/of gekleurd blad
- eventuele terrassen in halfverharding of houtsnippers e.d.
- beperkte houtkap toegestaan voor aanleg bosterras 
(kapvergunning verplicht)

Erfafscheidingen

achtergrens en zijgrenzen (wit) in het bos: 
- transparant hekwerk (gaas) begroeid met klimop

zijgrens buiten het bos;
- houtwallen of
- hagen of
- begroeid hekwerk
(‘groene’ erfafscheidingen)

Beeldkwaliteit Architectuur

- aanwezigheid van dakterassen, balkons, veranda’s en log-
gia’s vanwege ontbreken van mogelijkheid tot individuele 
tuininrichting
- bouwvolume geleden: stapelen, optillen, draaien van 
deelvolumes
- zorgvuldige materiaalkeuze passend bij wonen in  bos

Terreininrichting achterzijde

- kapverbod waardevol boombestand ook binnen 
bouwgrens
- erfafscheiding binnen opstand vrij in materiaal en 
uitvoering
- boswonen: geen aangelegde tuinen 
- bosterrassen mogelijk, materiaal: halfverharding

Terreininrichting voorzijde

- nieuwe bosaanplant in de voortuin ter compensatie, 
geen andere tuininrichting
 - met klimop begroeid hekwerk op bovenzijde talud 
als privacy voor de achterliggende bosterrassen 

10

5

BOS 
kavels 5 t/m 14

BOSLAAN 
kavels 2 t/m 4

BOSLAAN 
kavels 21-22

Hoofdprincipe

inrichting straatzijde kavel: eerste 5 meter vooraf 
bepaald en aangelegd

- aanleg van wal met bosplantsoen en  rhododendrons
- eerste 5 meter verharding oprit ligt vast: beton-
steen overeenkomstig met rijbaan
- optioneel: stalen hekwerk (keuze uit 5 vooraf door 
de gemeente te bepalen) voor afsluiten terrein 

Oprit

inrit tussen kavelzijgrens en uiterste zijlijn woning, zo-
dat bij oprijden kavel zicht op bos gegarandeerd is

- lengte oprit maximaal tot achterlijn woning
- 1 oprit per kavel, ook indien 
dubbel woonhuis, max. 3m breed 
- eerste 5 meter uniforme verharding: betonsteen over-
eenkomstig met rijbaan, daarbuiten vrije materiaalkeuze

Huisboom

Op elke kavel wordt een huisboom aangeplant, keuze 
uit: robinia, beuk, catalpa, eik, noot 

- lokatie door bewoner te kiezen in zone binnen 20m 
vanaf voorgrens kavel en buiten het aanwezige bos
- geen houtkap in bestaande opstand buiten bouwgrens
- gemeente inventariseert waardevol bomenbestand, 
dat niet gekapt mag worden
- bomen buiten bomenbestand: kapvergunning aanvragen

Hoofdprincipe

inrichting straatzijde kavel: eerste meter vooraf 
bepaald

- aanplant van haag, maximaal 1 meter hoog, soort: 
beuk 
- verharding oprit tot achterzijde haag ligt vast: beton-
steen overeenkomstig met rijbaan
- opening van 3 meter ten
behoeve van oprit in aangegeven zone        

Oprit

inrit tussen kavelgrens en uiterste zijlijn woning, zodat 
bij oprijden kavel zicht op bos gegarandeerd is
- lengte oprit maximaal tot achterlijn woning
- 1 oprit per kavel, ook indien dubbel woonhuis, max. 
3m breed (uitzondering: hoekkavel nr. 4) 
- eerste 5 meter uniforme verharding: betonsteen over-
eenkomstig met rijbaan, daarbuiten vrije materiaalkeuze

Huisboom

Op elke kavel wordt een huisboom aangeplant, keuze 
uit: robinia, beuk, catalpa, eik, noot 

- lokatie door bewoner te kiezen in zone binnen 20m 
vanaf voorgrens kavel en buiten het aanwezige bos
- geen houtkap in bestaande opstand buiten bouwgrens
- gemeente inventariseert waardevol bomenbestand, dat 
niet gekapt mag worden
- bomen buiten bomenbestand: kapvergunning aanvragen

Hoofdprincipe 

Inrichting van de kavel tot aan huidig talud vooraf 
bepaald en aangelegd
- lage haag van rhododendrons als erfafscheiding 
straatzijde
- vanaf talud: relatieve vrijheid voor aanleg bosterras

Oprit 

oprit binnen zijgrenzen bouwvolume, maximaal 2 
voor totale kavel, eventueel aan elkaar grenzend, bij 
voorkeur gedeelde oprit, breedte maximaal 3 meter
    

Hoofdprincipe Bebouwing

-max. 50% van bouwoppervlak te bebouwen, als 1 
bouwvolume 
-gevel laten verspringen, hermetisch front vermijden
-platte daken, hoogte maximaal 10 meter boven 
straatniveau
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Erfafscheidingen

achtergrens en zijgrenzen (wit) in het bos: 
- transparant hekwerk (gaas) begroeid met klimop

zijgrens buiten het bos:
- houtwallen of 
- hagen
- begroeid hekwerk    
(‘groene’ erfafscheidingen)

Terrassen
/tuin/verhardingen

- terrassen, tuinen en verhardingen (buiten de oprit) binnen 5 m 
vanaf buitenlijn woning, achter tot 10 m
- buiten deze zone aanplanten van grote bomen, in samenhang 
met bestaande opstand
- geen bomen toepassen met bolvorm en/of gekleurd blad
- eventuele terassen halfverharding, houtsnippers
- buiten ingemeten waardevol boomsbestand beperkte houtkap 
toegestaan voor aanleg bosterras (vergunning aanvraag)  

Bebouwing kavel 5,6,7

- meerdere woningen per kavel mogelijk
- geen aparte bouwvolumes, door woningen te bou-
wen onder 1 dak
- gezamelijke oprit van maximaal 3 meter breed
- hoekkavel nr. 5 bij voorkeur inritten en entrees aan 
2 zijden, voor levendigheid straatbeeld
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Beeldkwaliteit 
Architectuur

- indien meerdere woningen per kavel: geen aparte 
bouwvolumes maar woningen onder 1 dak
- inritten bij voorkeur gecombineerd

-hoekkavel nr. 4: opritten elk aan andere straat, om 
beide straten levendig te houden. geldt ook voor
ramen en entrees

Terreininrichting

- inrichting van terrassen, tuinen en verhardingen bin-
nen 5m vanaf buitenlijn woning, achter tot 10m
- buiten deze zone aanplanten van grote bomen, in 
samenhang met bestaande opstand
- geen bomen toepassen met bolvorm en/of gekleurd blad
- eventuele terrassen in halfverharding of houtsnippers e.d.
- beperkte houtkap toegestaan voor aanleg bosterras 
(kapvergunning verplicht)

Erfafscheidingen

achtergrens en zijgrenzen (wit) in het bos: 
- transparant hekwerk (gaas) begroeid met klimop

zijgrens buiten het bos;
- houtwallen of
- hagen of
- begroeid hekwerk
(‘groene’ erfafscheidingen)

Beeldkwaliteit Architectuur

- aanwezigheid van dakterassen, balkons, veranda’s en log-
gia’s vanwege ontbreken van mogelijkheid tot individuele 
tuininrichting
- bouwvolume geleden: stapelen, optillen, draaien van 
deelvolumes
- zorgvuldige materiaalkeuze passend bij wonen in  bos

Terreininrichting achterzijde

- kapverbod waardevol boombestand ook binnen 
bouwgrens
- erfafscheiding binnen opstand vrij in materiaal en 
uitvoering
- boswonen: geen aangelegde tuinen 
- bosterrassen mogelijk, materiaal: halfverharding

Terreininrichting voorzijde

- nieuwe bosaanplant in de voortuin ter compensatie, 
geen andere tuininrichting
 - met klimop begroeid hekwerk op bovenzijde talud 
als privacy voor de achterliggende bosterrassen 
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Hoofdprincipe Erfafscheidingen

Terrassen/tuin/verhardingen Huisboom



Beeldkwaliteit versterkt groene identiteit van toevalsweg

hendrik veenemanstraat

ontwerp 2003-2005   |   uitvoering 2005   |   omvang 1,5 ha   |   locatie Son & Breugel   |   opdrachtgever gemeente Son & Breugel

De Hendrik Veenemanstraat is een belangrijke uitvalsweg 
in Son en Breugel. Toen deze weg werd getransformeerd 
tot een 30km-zone om het centrum te ontzien van verkeer, 
heeft Buro Lubbers een beeldkwaliteitplan opgesteld voor 
de weg en aangrenzende kavels. Het resultaat? Een weg 
die in het centrum als dorpstraat begint met bebouwing dicht 
aan de straatzijde, vervolgens overgaat in een laan waar de 
bebouwing iets van de straat wijkt en wordt gecamoufleerd 
door een dikke bomenrij, om te eindigen in een weg naast 
een bos waarin mogelijk villa’s kunnen worden gebouwd. 
Zo illustreert dit project dat een nieuwe functie van een weg 
tot nieuwe mogelijkheden leidt, zoals de bouw van villa’s op 
een voorheen onlogische locatie.

identiteit versterken
De veelzijdige verschijningsvormen  van de H. Veenemanstraat 
zijn kenmerkend voor veel uitvalswegen van Son en Breugel. 
Deze veelzijdigheid ligt daarom aan de basis van het 
beeldkwaliteitsplan. Het plan geeft randvoorwaarden en 
aanbevelingen voor de bebouwing en de inrichting van de 
kavels, die de karakteristieke identiteiten van de boslaan 
en het bosgebied versterken en ten opzichte van elkaar 
herkenbaar maken. Schema’s, teksten en referentiebeelden 
maken duidelijk hoe de sfeer van ‘boswonen’ gegarandeerd 
kan worden. Dit gebeurt onder meer door het geven van 
spelregels voor erfafscheidingen, opritten, architectuur en 
kavelbeplanting.

Het plangebied omvat vijftien kavels in twee deelgebieden 
die zijn gebaseerd op variatie in ontwikkeling. Kavels in 
deel A zijn vrije kavels en worden ontwikkeld op particulier 
initiatief. Per kavel mag één woning verrijzen; de kavel- 
en bouwgrens liggen vast. De kavels in deel B zijn in 
principe bedoeld voor particulier initiatief, waarbij meerdere 

woningen per kavel gerealiseerd mogen worden. Bij het 
uitblijven van particulier initiatief is er de mogelijkheid van 
projectmatige ontwikkeling. Kavels in deelgebied C zijn 
bestemd voor projectmatige ontwikkeling. 

bosgebied
De kavels in het bosgebied worden aan de straatzijde 
voorzien van een talud begroeid met rododendron en 
bosplantsoen. De nieuw te bouwen woningen lijken hierdoor 
verscholen te liggen achter het bos. De bouwgrenzen 
waarbinnen de bouwvolumes mogen verrijzen verspringen 
ten opzichte van elkaar, waardoor privacy gegarandeerd 
is. De randvoorwaarden voor het achterliggende kavel zijn 
relatief beperkt om tegemoet te komen aan individuele 
wensen behorend bij het particulier initiatief. De architectuur 
wordt grotendeels vrij gelaten binnen de grenzen van het 
bestemmingsplan. Het aanwezige bos op de kavel dient 
gerespecteerd en liefst versterkt worden.

boslaan
De knik in de H. Veenemanstraat markeert de overgang 
van bosgebied naar boslaan. Vanaf dit punt is de dorpskern 
zichtbaar en staan de woningen dichter bij de straat. Het talud 
met rododendrons maakt hier plaats voor een lage beukenhaag. 
Op de B-kavels zullen meerdere woningen per kavel verrijzen. 
Het beeldkwaliteitsplan voorziet voor deze kavels in speciale 
richtlijnen voor de bebouwing en de opritten. De kavels B21 
en B22 liggen in een bijzonder bosgebied met een hoge 
natuurwaarde. Dit bijzondere karakter wordt versterkt door een 
uitzondering te maken op de haag en deze te vervangen door 
een haag van lage rododendrons. De bebouwing op kavel A2 
vertoont grote overeenkomst met de bebouwing op de A-kavels 
in het bosprofiel. De strategie voor de architectuur en de oprit is 
dan ook nagenoeg gelijk.

kavels 5 t/m 14

Erfafscheidingen

Huisboom
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