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Molenweg, Berkel en Rodenrijs
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Informatie en stedenbouwkundige randvoorwaarden 

De kwaliteiten, De mogelijkheden, De kavels 
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De omgeving
De Molenweg ligt aan de westelijke rand van Berkel 
en Rodenrijs. De kavels bevinden zich op één van de 
mooiste plekjes in Lansingerland, waar u kunt wonen 
aan het buitengebied en tegelijk in de nabijheid bent 
van het dorp en de voorzieningen van de stad. 

De landelijke omgeving biedt mogelijkheden om 
vanuit uw huis door het groen heerlijk te fietsen 
naar Rotterdam, Den Haag en het Groene Hart. Op 
loopafstand van de kavels liggen de Ackerdijkse 
Plassen en het sluisje van Berkel bij de Zweth. Ook de 
Bergboezem, een weidegebied vindt u ‘om de hoek’.

De uitvalswegen N471, A13 en de (in de toekomst) 
doorgetrokken A16 liggen op korte afstand. Voor ge-
bruikers van openbaar vervoer ligt station Rodenrijs 
op fietsafstand. De metro brengt u vanaf hier recht-
streeks naar het centrum van Rotterdam en Den Haag.

Molenweg
De Molenweg is één van de landelijke linten in de ge-
meente Lansingerland en karakteriseert de westelijke 
rand van de kern Berkel en Rodenrijs. 

De Molenweg verbindt de Rodenrijseweg met het 
natuur- en recreatiegebied de Groenzoom. De 
Molenweg kruist aan de noordzijde het boezemrivier-
tje de Zweth. Het waterpeil van dit riviertje ligt hoger 
dan de polder, waardoor de Molenweg hier omhoog 
gaat. Dit is een herkenbare plek in het lint, die ge-
markeerd wordt door een witte dijkwoning van twee 
lagen met een kap. Ook is er vanaf dit punt zicht op 
de laatst overgebleven molen. 

De rest van de woningen aan de Molenweg staat la-
ger (op polder niveau) en is kleinschaliger, groten-
deels in de vorm van één laag met een kap. De be-
bouwingstructuur van het lint is gevarieerd door een 
diverse onderlinge afstand, diverse rooilijnen en be-
bouwingsrichting ten opzichte van de straat. Tussen 
de woningen zijn op diverse plekken doorzichten aan-
wezig naar het achterliggende landschap. 
 
Aan de westzijde grenst het lint aan het buitenge-
bied. Aan de oostzijde, afgescheiden door een brede 
watergang, verrijst het in ontwikkeling zijnde 
moderne bedrijvenpark Oudeland.

De kavels
De kavels bevinden zich halverwege de Molenweg en 
liggen aan de oostzijde van het lint. Het gaat om in to-
taal 13 kavels, waarvan de vijf zuidelijk gelegen kavels 
worden uitgegeven in de 1e fase. In fase twee worden 
de resterende acht kavels in de verkoop gebracht. 

Bij de ontwikkeling van de kavels moet de waarde-
volle structuur van het landelijke lint behouden en 
herkenbaar blijven. Het is van belang om aan te slui-
ten op het bestaande landschappelijke kader en de 
stedenbouwkundige structuur van het landelijke lint: 
kleinschaligheid, variatie in massa’s, verspringende 
rooilijnen, in breedte variërende doorzichten tussen 
de woningen, positionering schuin en/of parallel aan 
de weg, variatie van goothoogten, typologie en uit-
straling van de architectuur.

Ligging Molenweg en vrije kavels

Bestaande bebouwing aan de Molenweg. Afbeelding links: 
de witte dijkwoning

Profiel van de Molenweg. Molenweg met zicht op de molen.

Oostzijde van de Molenweg, ter hoogte van huisnummer 10.
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Het gebied voor vrije kavels aan de oostzijde van de 
Molenweg is op te delen in twee zones: een zuide-
lijke zone (fase 1) en een noordelijke zone (fase 2). Dit 
document bevat de kavelpaspoorten voor de 1e fase, 
waarin vijf kavels worden uitgegeven voor de bouw 
van een vrijstaande woning. De oppervlakte van de 
kavels varieert van 542 m2 tot 765 m2. 

De kavels worden direct ontsloten vanaf de Molenweg 
en krijgen ieder een eigen inrit. Tussen de woning en 
de rijweg van de Molenweg bevindt zich een groene 
berm met parkeren voor bezoekers langs de rijbaan.
Parkeren voor de bewoners wordt opgelost op de 
eigen kavel. Dit betekent dat er twee parkeerplaat-
sen op eigen terrein moeten worden aangelegd. 
Afhankelijk van de maat van de kavel worden deze 
parkeerplaatsen naast of achter elkaar gesitueerd 
(zie kavelpaspoort). Een garage op eigen terrein is 
toegestaan. 

De kavels hebben een aantrekkelijke ligging aan de 
rand van het buitengebied gecombineerd met een 
goede bereikbaarheid (auto en OV) en de voorzienin-
gen van de stad in de nabijheid. Alle woningen heb-
ben een diepe tuin (circa 18 m) aan een brede water-
gang (circa 20 m).

Op de bedrijfskavels achter de woningen wordt in de 
toekomst bedrijfsbebouwing opgericht. Deze bebou-
wing heeft een maximale hoogte van 15 meter met de 
mogelijkheid voor accenten van 18 meter hoog (maxi-
maal 15% van de oppervlakte). 

Kavelindeling

Fase 1: 5 vrijstaande woningen, de kavelgrootte varieert van ca. 577 m2  tot ca. 749 m2

Voor kavelpaspoorten behorende bij deze verkaveling zie de kavelpaspoorten met de nummers 1 t/m 5.

Verkavelingsplan met wenselijke voorbeeldinvulling
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Op de gronden waar de uit te geven kavels liggen, 
is het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Oudeland’ van 
toepassing. Het bestemmingsplan is globaal van op-
zet omdat de kavelindeling en het woningbouwpro-
gramma bij de opstelling van het bestemmingsplan 
nog onbekend waren. Uw bouwplan wordt bij de 
aanvraag van een omgevingsvergunning getoetst aan 
het bestemmingsplan.

Voor de verkoop van de kavels is een kavelindeling 
gemaakt, die de basis is voor dit document. Deze bij-
zondere locatie in het lint aan de rand van het dorp 
vraagt om een zorgvuldige inpassing van de kavels. 
De kavels moeten aansluiten op de structuur en kwa-
liteit van het lint en zorgen voor een samenhangend 
geheel. Op de vorige pagina is een beeld geschetst 
van het gewenste eindbeeld. 

De kavelpaspoorten bevatten een aanvulling op de 
regels van het bestemmingsplan. Deze spelregels ge-
ven u de ruimte om een woning naar uw individuele 
wensen te (laten) ontwerpen en zorgen er tegelijk 
voor dat de kwaliteit en harmonie van uw toekom-
stige leefomgeving wordt gewaarborgd.

Bouwvolume, positie en vorm
•	 Op iedere kavel mag één woning worden 

gerealiseerd. 
•	 Alle hoofdbouwvolumes (de woningen) worden 

binnen de grenzen van het bouwvlak gerealiseerd. 
Vanuit de karakteristiek van het lint is het wense-
lijk dat doorzichten tussen de woningen ontstaan. 
Dit beeld wordt bereikt als het grondvlak van het 
hoofdbouwvolume niet meer dan 20% van de  
oppervlakte van de kavel is. 

•	 Het hoofdbouwvolume (de woning) bestaat uit 
maximaal 1,5 bouwlaag met kap. De maximale 
nokhoogte is 9 meter, de maximale goothoogte is 
4,5 meter. De dakhelling is maximaal 45° graden.

•	 De afstand, die het hoofdbouwvolume moet aan-
houden tot aan de kavelgrens van de buren is  
minimaal 3 meter. 

•	 Variatie in de richting van het hoofdbouwvolume 
is wenselijk. In het kavelpaspoort is aangegeven 
welke woningen haaks op of evenwijdig aan de 
weg staan. Het hoekperceel (kavel 5) vormt een 
verbijzondering. Deze woning staat evenwijdig 
aan de structuur van de polder. 

•	 Variatie in de rooilijn (positie van de voorgevel) 
van de woningen varieert onderling. De versprin-
ging sluit aan op het informele karakter van het 
lint. De woning wordt in, of op maximaal 1 meter 
achter de aangegeven verplichte rooilijn in de ka-
velpaspoorten gebouwd.

Aan- of bijgebouwen, dakkapellen
•	 Vrijstaande bijgebouwen evenals aan- of uit-

bouwen mogen worden gerealiseerd binnen 
de zone die aangegeven is als ‘achtertuin’ (zie 
kavelpaspoort).

•	 Aanbouwen staan minimaal 1 meter ach-
ter de voorgevel van de woning en hebben 
een maximale diepte van 3 meter vanuit de 
achtergevelbouwgrens. 

•	 Aangebouwde bijgebouwen mogen worden 
voorzien van een kap, waarbij de dakhelling ge-
lijk of flauwer is dan de helling van het dak van de  
woning. De nokhoogte is maximaal 5 meter. De 
goothoogte komt overeen met de bouwhoogte 
van de begane grond plus 20 cm met een maxi-
mum van 3,5 meter.

•	 De vrijstaande bijgebouwen en overkappingen 
hebben een maximale bouwhoogte van 5 meter 
en goothoogte van 3 meter. De dakhelling mag 
niet meer dan 45° graden bedragen.

Parkeren, garages en bergingen
•	 U moet (conform de ‘Nota parkeernomen ge-

meente Lansingerland (d.d. februari 2014)) twee 
parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren. 
Afhankelijk van de breedtemaat van het per-
ceel worden deze opstelplaatsen naast of achter  
elkaar gerealiseerd. Dit staat vermeld in het ka-
velpaspoort. De maatvoering van een parkeer-
plaats op eigen terrein is 2,5 x 6 meter. Wanneer 
geparkeerd wordt vóór de woning, wordt 1 meter 
aan de lengtemaat toegevoegd van de parkeer-
plaats, zodat er voldoende ruimte voor een door-
gang is langs de voor- of achterzijde van de auto. 
Wanneer geparkeerd wordt naast de woning, 
wordt 1 meter aan de breedtemaat toegevoegd 
zodat er voldoende ruimte voor een doorgang is 
langs de zijkant van de auto.

•	 De gemeente zorgt voor de aanleg van  
bezoekersparkeerplaatsen in openbaar gebied. 
Hierbij wordt rekening gehouden met een norm 
van minimaal 0,3 parkeerplaatsen per woning. 
Deze parkeerplaatsen worden gesitueerd in de 
groene berm. De aanduiding van de openbare 
parkeerplaatsen in de kavelpaspoorten is indica-
tief. De exacte situering van de parkeerplaatsen 
wordt afgestemd op de situering van de inritten 
naar de kavels in de bouwplannen en eventuele 
bestaande bomen. 

•	 De realisatie van een garage op eigen terrein is 
toegestaan. Deze bevindt zich bij voorkeur aan de 
noordzijde van de woning. Hoekpercelen kunnen 
hierop een uitzondering zijn omdat hier de ga-
rage zich bij voorkeur aan de zijde van het direct 
aangrenzende buurperceel bevindt. 

•	 De garage staat minimaal 6 meter achter de voor-
gevellijn. Daarnaast is de garage zo gepositio-
neerd dat parkeren op eigen erf goed kan wor-
den ingepast. Het is ook mogelijk de garage in het 
hoofdbouwvolume op te nemen. Dit kan alleen 
wanneer de parkeerplaats op eigen terrein vóór 
de garage voldoende diep is en twee parkeer-
plaatsen op eigen terrein worden ingepast. 

•	 De gemeente legt één inrit per kavel aan. Deze 
inrit is 3,5 meter breed. De situering van de inrit 
wordt afgestemd op het bouwplan. 

Spelregels vrije kavels
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•	 Bergingen kunnen aan de woningen of los op de 
kavel gebouwd worden. Dit mag alleen binnen de 
zone die in het kavelpaspoort is aangegeven als 
‘achtertuin’. 

Uitstraling bebouwing, materiaal- en kleurgebruik
•	 De architectuur sluit aan op het rustige en  

landelijke karakter van de Molenweg.
•	 De architectuur zorgt voor een gevarieerd straat-

beeld. Er is ruimte voor variatie in bouwstijlen met 
een terughoudende detaillering.

•	 De woningen bestaan overwegend uit (een  
samenstelling van) simpele en traditionele hoofd-
vormen. De verhoudingen zijn harmonieus.

•	 Er worden natuurlijke materialen toegepast.
•	 Gebruik van aardse tinten voor de gevels. Bij wijze 

van uitzondering kan de kleur wit worden toege-
past als accent. 

•	 De architectuur is zorgvuldig gedetailleerd.
 

Erfafscheidingen
•	 Erfafscheidingen zorgen voor het vergroenen van 

het straatbeeld. 
•	 Erfafscheidingen vóór de voorgevel en in de voor-

tuin zijn 0,70 meter hoog en bestaan uit hagen 
(bij voorkeur groenblijvend in de winter). De soort 
mag variëren. 

•	 Erfafscheidingen op de erfgrens met de buren zijn 
tussen de 1,60 meter en 2,00 meter hoog. Bij voor-
keur bestaan deze ook uit een haag (bij voorkeur 
groenblijvend in de winter). Tot 1 meter achter de 
voorgevelrooilijn wordt een hoogte van 0,70 me-
ter aangehouden. 

•	 Waar (zij-)tuinen aan het water grenzen is het 
plaatsen van een erfafscheiding ongewenst.

•	 Hekwerken of poorten bij de inritten van kavels 
zijn ongewenst. 

Oeverafwerking en maaiveldhoogte
•	 De kavels worden opgeleverd met een lage hou-

ten beschoeiing langs de watergang. Het natuur-
lijk verloop naar de watergang moet worden be-
houden. Deze groene oever is wenselijk vanuit 
duurzaamheid. 

•	 Langs de watergang mag een terras of vlon-
der worden gerealiseerd evenwijdig aan de 
Molenweg. De afstand tot de zijdelingse per-
ceelsgrens is minimaal 1 meter. De vlonder mag 
over een breedte van 2,20 meter in de watergang 
steken. 

•	 De kavels worden niet opgehoogd ten opzichte 
van de aangrenzende percelen. Het vloerpeil van 
de begane grond van de nieuwe woningen is af-
gestemd op de woningen op de aangrenzende 
percelen. Deze is -4,0 meter NAP. 
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Uitstraling gebouwen en erfafscheidingen

Referentiebeelden voor erfafscheidingen

Variatie in architectuur met als basis eenvoudige en traditionele hoofdvormen en een terughoudende detaillering passend 
bij het landelijke karakter van de Molenweg. De gevel wordt uitgevoerd in natuurlijke materialen en aardse tinten.

Erfafscheiding en buitenruimte

Gebouwen

Lage groene (groenblijvende en bladhoudende) hagen aan de voorzijde van de woningen zorgen voor een vergroening van 
het straatbeeld. Variatie in soort sluit aan bij het informele karakter van het lint. Langs de waterzijde worden geen erfaf-
scheidingen geplaatst.

 Geffen

 Overlangbroek

 Tubbergen (alleen mogelijk wanneer de garage 
binnen het bouwvlak valt)

 Bergen

 Barendrecht

 Berkel en Rodenrijs

 Diever

 Heuvel

 Roermond



8

Kavelpaspoort kavel 1

Kavel 1
Locatie: aan Molenweg
Type kavel: vrijstaande woning
Kaveloppervlak: ca. 686 m²
Bouwvlak: ca. 169 m²
Maximale bouwhoogte: 1,5 lagen met kap (geen lessenaars- of mansarde 
kap en geen wolfseinden)
Parkeerplaatsen: 2 parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein
Architectuur: lintwoning met kap

bouwvlak:
Dit is de plek voor de woning. Het gehele hoofd-
gebouw valt binnen dit maximale bouwvlak.

verplichte rooilijn:
Deze lijn geeft aan waar de voorgevelrooilijn 
komt, deze bevindt zich in deze lijn, of max. 1 m. 
hierachter.

zone entreezijde woning:
In deze zone bevindt de entree van de woning 
zich, binnen de zone kan de entree verschoven 
worden.

erfafscheidingen:
lage haag
De voortuin wordt afgeschermd met een lage 
haag van maximaal 70 cm hoog. De exacte 
begrenzing wordt in overleg met de gemeente 
vastgesteld. De haag bevindt zich op eigen erf. De 
haag kan worden onderbroken voor entrees voor 
voetgangers en auto’s. Probeer onderbrekingen 
zo kort mogelijk te houden.     

inrit kavel:
Dit is de plek waar de auto-entree van de kavel 
komt. 

bebouwingsrichting:
Het betreft de richting van de woning. De nok-
richting kan in een van deze twee richtingen lig-
gen. 

oriëntatie, gevel oriëntatie:
De woning richt zich op de omliggende openbare 
ruimte, de pijl geeft aan welke openbare ruimte 
en welke gevel het betreft. Oriëntatie is uit te 
werken als: een woonruimte met een groot ven-
ster, een voordeur maken. Geen dichte gevels, 
achterkanten of zijkanten van garages die zicht 
op de openbare ruimte ontnemen. 

Legenda

minimale afstand

achtertuin:
Achtertuin, hierin zijn aan- en uitbouwen en bij-
gebouwen toegestaan.

voortuin:
Voortuin, hierin zijn geen aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen toegestaan.

parkeren eigen erf:
Dit is de zone waarin parkeren op eigen erf 
gerealiseerd wordt. Aansluitend aan deze zone 
kan ook in het bouwvlak geparkeerd worden. 
Een eventuele garage op deze kavel is minimaal 6 
meter achter de voorgevelrooilijn gesitueerd. 

parkeren openbaar:
Dit is de plek waar in het openbare gebied par-
keerplaatsen komen. 

mogelijkheid steiger op eigen erf:
Binnen de aangegeven zone mag een steiger 
worden gerealiseerd.

beschoeiing:
beschoeiing vormt de kavelgrens, deze is inmid-
dels aanwezig

water

openbaar groen
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Kavelpaspoort kavel 2

Kavel 2
Locatie: aan Molenweg
Type kavel: vrijstaande woning
Kaveloppervlak: ca. 577 m²
Bouwvlak: ca. 150m²
Maximale bouwhoogte: 1,5 lagen met kap (geen lessenaars- of mansarde 
kap en geen wolfseinden)
Parkeerplaatsen: 2 parkeerplaatsen naast of achter elkaar op eigen terrein
Architectuur: lintwoning met kap

bouwvlak:
Dit is de plek voor de woning. Het gehele hoofd-
gebouw valt binnen dit maximale bouwvlak.

verplichte rooilijn:
Deze lijn geeft aan waar de voorgevelrooilijn 
komt, deze bevindt zich in deze lijn, of max. 1 m. 
hierachter.

zone entreezijde woning:
In deze zone bevindt de entree van de woning 
zich, binnen de zone kan de entree verschoven 
worden.

erfafscheidingen:
lage haag
De voortuin wordt afgeschermd met een lage 
haag van maximaal 70 cm hoog. De exacte 
begrenzing wordt in overleg met de gemeente 
vastgesteld. De haag bevindt zich op eigen erf. De 
haag kan worden onderbroken voor entrees voor 
voetgangers en auto’s. Probeer onderbrekingen 
zo kort mogelijk te houden.   

inrit kavel:
Dit is de plek waar de auto-entree van de kavel 
komt. 

bebouwingsrichting:
Het betreft de richting van de woning en de nok-
richting van de kap.

oriëntatie, gevel oriëntatie:
De woning richt zich op de omliggende openbare 
ruimte, de pijl geeft aan welke openbare ruimte 
en welke gevel het betreft. Oriëntatie is uit te 
werken als: een woonruimte met een groot ven-
ster, een voordeur maken. Geen dichte gevels, 
achterkanten of zijkanten van garages die zicht 
op de openbare ruimte ontnemen. 

Legenda

minimale afstand

achtertuin:
Achtertuin, hierin zijn aan- en uitbouwen en bij-
gebouwen toegestaan.

voortuin:
Voortuin, hierin zijn geen aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen toegestaan.

parkeren eigen erf:
Dit is de zone waarin parkeren op eigen erf 
gerealiseerd wordt. Aansluitend aan deze zone 
kan ook in het bouwvlak geparkeerd worden. 
Een eventuele garage op deze kavel is minimaal 6 
meter achter de voorgevelrooilijn gesitueerd. 

parkeren openbaar:
Dit is de plek waar in het openbare gebied par-
keerplaatsen komen. 

beschoeiing:
beschoeiing vormt de kavelgrens, deze is inmid-
dels aanwezig
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Kavelpaspoort kavel 2
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Kavelpaspoort kavel 3

Kavel 3
Locatie: aan Molenweg
Type kavel: vrijstaande woning
Kaveloppervlak: ca. 650m²
Bouwvlak: ca. 144 m²
Maximale bouwhoogte: 1,5 lagen met kap (geen lessenaars- of mansarde 
kap en geen wolfseinden)
Parkeerplaatsen: 2 parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein
Architectuur: lintwoning met kap

bouwvlak:
Dit is de plek voor de woning. Het gehele hoofd-
gebouw valt binnen dit maximale bouwvlak.

gewenste rooilijn*:
In deze lijn, of maximaal 1 meter hierachter, is de 
voorgevelrooilijn gewenst.

zone entreezijde woning:
In deze zone bevindt de entree van de woning 
zich, binnen de zone kan de entree verschoven 
worden.

erfafscheidingen:
lage haag
De voortuin wordt afgeschermd met een lage 
haag van maximaal 70 cm hoog. De exacte 
begrenzing wordt in overleg met de gemeente 
vastgesteld. De haag bevindt zich op eigen erf. De 
haag kan worden onderbroken voor entrees voor 
voetgangers en auto’s. Probeer onderbrekingen 
zo kort mogelijk te houden.       

inrit kavel:
Dit is de plek waar de auto-entree van de kavel 
komt. 

bebouwingsrichting:
Het betreft de richting van de woning en de nok-
richting van de kap.

oriëntatie, gevel oriëntatie:
De woning richt zich op de omliggende openbare 
ruimte, de pijl geeft aan welke openbare ruimte 
en welke gevel het betreft. Oriëntatie is uit te 
werken als: een woonruimte met een groot ven-
ster, een voordeur maken. Geen dichte gevels, 
achterkanten of zijkanten van garages die zicht 
op de openbare ruimte ontnemen.  

Legenda

minimale afstand

achtertuin:
Achtertuin, hierin zijn aan- en uitbouwen en bij-
gebouwen toegestaan.

voortuin:
Voortuin, hierin zijn geen aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen toegestaan.

parkeren eigen erf:
Dit is de zone waarin parkeren op eigen erf 
gerealiseerd wordt. Aansluitend aan deze zone 
kan ook in het bouwvlak geparkeerd worden. 
Een eventuele garage op deze kavel is minimaal 6 
meter achter de voorgevelrooilijn gesitueerd. 

parkeren openbaar:
Dit is de plek waar in het openbare gebied par-
keerplaatsen komen. 

beschoeiing:
beschoeiing vormt de kavelgrens, deze is inmid-
dels aanwezig

water

3

Pee

Pop

3

Pee

Pop

3

Pee

Pop

3

Pee

Pop

3

Pee

Pop

mogelijkheid steiger op eigen erf:
Binnen de aangegeven zone mag een steiger 
worden gerealiseerd.

openbaar groen

* Voorgestelde rooilijn wijkt af van de rooilijn uit het 
bestemmingsplan. De gemeente is groot voorstander van 
variatie in de rooilijn omdat deze past in het karakter van 
het lint. Daarnaast geeft het u de mogelijkheid om een 
diepere voortuin te creëren. U krijgt toestemming van de 
gemeente om de voorgestelde rooilijn te realiseren. 

3
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Kavelpaspoort kavel 3
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Kavelpaspoort kavel 4

Kavel 4
Locatie: aan Molenweg
Type kavel: vrijstaande woning
Kaveloppervlak: ca. 615m²
Bouwvlak: ca. 154 m²
Maximale bouwhoogte: 1,5 lagen met kap (geen lessenaars- of mansarde 
kap en geen wolfseinden)
Parkeerplaatsen: 2 parkeerplaatsen naast of achter elkaar op eigen terrein
Architectuur: lintwoning met kap

bouwvlak:
Dit is de plek voor de woning. Het gehele hoofd-
gebouw valt binnen dit maximale bouwvlak.

verplichte rooilijn:
Deze lijn geeft aan waar de voorgevelrooilijn 
komt, deze bevindt zich in deze lijn, of max. 1 m. 
hierachter.

zone entreezijde woning:
In deze zone bevindt de entree van de woning 
zich, binnen de zone kan de entree verschoven 
worden.

erfafscheidingen:
lage haag
De voortuin wordt afgeschermd met een lage 
haag van maximaal 70 cm hoog. De exacte 
begrenzing wordt in overleg met de gemeente 
vastgesteld. De haag bevindt zich op eigen erf. De 
haag kan worden onderbroken voor entrees voor 
voetgangers en auto’s. Probeer onderbrekingen 
zo kort mogelijk te houden.    

inrit kavel:
Dit is de plek waar de auto-entree van de kavel 
komt. 

bebouwingsrichting:
Het betreft de richting van de woning en de nok-
richting van de kap.

oriëntatie, gevel oriëntatie:
De woning richt zich op de omliggende openbare 
ruimte, de pijl geeft aan welke openbare ruimte 
en welke gevel het betreft. Oriëntatie is uit te 
werken als: een woonruimte met een groot ven-
ster, een voordeur maken. Geen dichte gevels, 
achterkanten of zijkanten van garages die zicht 
op de openbare ruimte ontnemen.  

Legenda

minimale afstand:

achtertuin:
Achtertuin, hierin zijn aan- en uitbouwen en bij-
gebouwen toegestaan.

voortuin:
Voortuin, hierin zijn geen aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen toegestaan.

parkeren eigen erf:
Dit is de zone waarin parkeren op eigen erf 
gerealiseerd wordt. Aansluitend aan deze zone 
kan ook in het bouwvlak geparkeerd worden. 
Een eventuele garage op deze kavel is minimaal 6 
meter achter de voorgevelrooilijn gesitueerd. 

parkeren openbaar:
Dit is de plek waar in het openbare gebied par-
keerplaatsen komen. 

beschoeiing:
beschoeiing vormt de kavelgrens, deze is inmid-
dels aanwezig

water

3
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3

Pee
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3
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3
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3

Pee
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mogelijkheid steiger op eigen erf:
Binnen de aangegeven zone mag een steiger 
worden gerealiseerd.

openbaar groen

4
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Kavelpaspoort kavel 4
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Kavelpaspoort kavel 5

Kavel 5
Locatie: aan Molenweg
Type kavel: vrijstaande woning
Kaveloppervlak: ca. 749 m²
Bouwvlak: ca. 248 m²
Maximale bouwhoogte: 1,5 lagen met kap (geen lessenaars- of mansarde 
kap en geen wolfseinden)
Parkeerplaatsen: 2 parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein
Architectuur: lintwoning met kap

bouwvlak:
Dit is de plek voor de woning. Het gehele hoofd-
gebouw valt binnen dit maximale bouwvlak.

gewenste rooilijn*:
In deze lijn, of maximaal 1 meter hierachter, is de 
voorgevelrooilijn gewenst.

zone entreezijde woning:
In deze zone bevindt de entree van de woning 
zich, binnen de zone kan de entree verschoven 
worden.

erfafscheidingen:
lage haag
De voortuin wordt afgeschermd met een lage 
haag van maximaal 70 cm hoog. De exacte 
begrenzing wordt in overleg met de gemeente 
vastgesteld. De haag bevindt zich op eigen erf. De 
haag kan worden onderbroken voor entrees voor 
voetgangers en auto’s. Probeer onderbrekingen 
zo kort mogelijk te houden.    

inrit kavel:
Dit is de plek waar de auto-entree van de kavel 
komt. 

bebouwingsrichting:
Het betreft de richting van de woning en de nok-
richting van de kap.

oriëntatie, gevel oriëntatie:
De woning richt zich op de omliggende openbare 
ruimte, de pijl geeft aan welke openbare ruimte 
en welke gevel het betreft. Oriëntatie is uit te 
werken als: een woonruimte met een groot ven-
ster, een voordeur maken. Geen dichte gevels, 
achterkanten of zijkanten van garages die zicht 
op de openbare ruimte ontnemen.  

Legenda

minimale afstand:

achtertuin:
Achtertuin, hierin zijn aan- en uitbouwen en bij-
gebouwen toegestaan.

voortuin:
Voortuin, hierin zijn geen aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen toegestaan.

parkeren eigen erf:
Dit is de zone waarin parkeren op eigen erf 
gerealiseerd wordt. Aansluitend aan deze zone 
kan ook in het bouwvlak geparkeerd worden. 
Een eventuele garage op deze kavel is minimaal 6 
meter achter de voorgevelrooilijn gesitueerd. 

parkeren openbaar:
Dit is de plek waar in het openbare gebied par-
keerplaatsen komen. 

beschoeiing:
beschoeiing vormt de kavelgrens, deze is inmid-
dels aanwezig

water

3

Pee

Pop

3

Pee

Pop

3

Pee
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3
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mogelijkheid steiger op eigen erf:
Binnen de aangegeven zone mag een steiger 
worden gerealiseerd.

openbaar groen

* Voorgestelde rooilijn wijkt af van de rooilijn uit het 
bestemmingsplan. De gemeente is groot voorstander van 
variatie in de rooilijn omdat deze past in het karakter van 
het lint. Daarnaast geeft het u de mogelijkheid om een 
diepere voortuin te creëren. U krijgt toestemming van de 
gemeente om de voorgestelde rooilijn te realiseren. 

5
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Kavelpaspoort kavel 5
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1 van 1  

OPLEVERINGSVOORWAARDEN VAN UW BOUWKAVEL 

Vrije kavels project 59.2 Meerpolder, Berkel en Rodenrijs 

1. Het bouwkavel wordt bouwrijp opgeleverd. Dit betekent dat uw kavel vrij is van o.a. kabels, 
funderingsresten en puin in of op de grond voor zover deze de bouw belemmeren.  

2. De grond is vrij van bodemverontreiniging in de zin dat de grond geschikt is voor de beoogde 
woonfunctie. 

3. Het gebruik van de openbare ruimte (wegen, parkeerplaatsen, plantsoenen, bouwterrein) is 
toegestaan nadat hierover met de gemeente afstemming over heeft plaatsgevonden. 

4. De gemeente zet voor start bouw het kavel en de hoekpunten van de woning uit.  
5. Na oplevering van de woning zet de gemeente eenmalig de erfgrenzen uit. 
6. Het bestaande maaiveld van de bouwkavels heeft een gemiddelde hoogte van – 4.30 NAP. 
7. Het (geadviseerde) bouwpeil van de woningen is -4.00 NAP. 
8. De voetpaden en wegen in de definitieve situatie (na het woonrijpmaken) hebben een 

gemiddelde hoogte van -4.20 NAP. 
9. Indien grond moet worden afgevoerd in verband met het uitgraven van de bouwput of het 

graven van een kelderruimte, dient u zelf zorg te dragen voor de afvoer van de grond. De 
transportkosten, stortkosten en alle overige kosten komen voor rekening van de koper. 

10. De kabels en leidingen (gas, elektra, water, CAI, KPN)  liggen in het trottoirs c.q. wegen 
langs de erfgrens. U dient zelf ervoor zorg te dragen dat uw woning wordt aangesloten op 
de benodigde nutsvoorzieningen. Hiervoor dient U of uw aannemer een aanvraag in te 
dienen voor een aansluiting en bemetering bij www.mijnaansluiting.nl   

11. De aannemer dient zelf bouwstroom en bouwwater bij de betreffende nutsbedrijven aan te 
vragen. 

12. De rioolhuisaansluiting en drainageaansluiting vraagt u middels een formulier bij de 
gemeente aan. De gemeente laat dit kosteloos aansluiten. Drainage wordt in de 
funderingsfase aangesloten. Riolering (vuilwater en dakwater) na de ruwbouwfase.  

13. Het is verplicht om een drainage, in de bouwput, onder de toekomstige woning aan te 
leggen. De drainage moet buiten de woning zijn voorzien van ontstoppingsputten die vanaf 
het maaiveld bereikbaar zijn middels putdeksels. De gemeente sluit de drainage kosteloos 
op het hoofdriool aan.  

14. De woning moet zijn voorzien van één DWA (vuilwater) en één HWA (dakwater) aansluiting.  
De gemeente sluit de riolering vanaf de erfgrens, kosteloos, op het hoofdriool aan.   

15. De directe omgeving van uw woning wordt pas woonrijp gemaakt op het moment dat de 
laatste woning is opgeleverd. 

16. U dient zelf zorg te dragen voor eventueel aan of af te voeren grond ten behoeve van de 
tuininrichting. 

9 maart 2016 
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 
Gemeente Lansingerland

Opleveringsvoorwaarden van uw bouwkavel

1. De huidige kavelhoogte zal niet meer door de gemeente gewijzigd worden. 
2. Het bouwpeil zal in overleg met de gemeente (stedenbouwkundige) bepaald worden. 
3. Eventuele aan- en afvoerkosten van tekortkomende of overtollige grond komen voor  
 rekening van de koper. 
4. U dient zelf ervoor zorg te dragen dat uw woning wordt aangesloten op de benodigde nuts 
 voorzieningen. Dit geldt ook voor nutsvoorzieningen t.b.v. de bouw van de woning (bijvoor- 
 beeld bouwwater en bouwstroom).
5. De rioolaansluiting vraagt u bij de gemeente aan. De gemeente realiseert de aansluit-
 voorzieningen tot 0,50 m binnen uw erfgrens en zal de kosten hiervan aan u doorberekenen.  
 Alle hemelwater en eventuele drainage dient geloosd te worden op open water. U krijgt dus  
 enkel een aansluiting voor het vuilwater.
6. U bent verplicht om 2 parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. De locatie van de inrit  
 zal worden afgestemd op het bouwplan.
7. Van het kavel is een actueel verkennend bodemonderzoek beschikbaar. 
8. Het kavel zal eenmalig door de gemeente uitgezet worden. Indien dit, door welke oorzaak  
 dan ook, vaker moet gebeuren dan zullen de kosten aan de koper doorberekend worden.
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Procedure vrije kavels 
 

 noosreptcatnoC ruuD eiW  
voor koper 

1 Geïnteresseerde meldt zich bij de 
makelaar 

 raalekaM  

2 Geïnteresseerde krijgt informatie 
van makelaar mee 

 raalekaM  

3 Er is serieuze interesse (eventueel 
optie) voor een specifiek project/ 
specifieke kavel 

 raalekaM  

4 Gemeente (projectmedewerker) 
ontvangt gegevens geïnteresseerde 
en maakt een afspraak met 
geïnteresseerde en 
stedenbouwkundig supervisor 

Projectmedewerker/ 
stedenbouwkundig 
supervisor 

 Makelaar/ 
Projectmedewerker 

5 Stedenbouwkundig supervisor 
schrijft een kort verslag 

Stedenbouwkundig 
supervisor 

Max. 2 weken Projectmedewerker 

6 Ondertekening koopcontract door 
koper 

Makelaar Max. 2 weken Makelaar 

7 Ondertekening koopcontract door 
gemeente 

Makelaar Binnen 2 weken 
retour 

Makelaar 

8 Toezending koopcontract naar 
notaris 

Makelaar  Makelaar 

9 Ontwerpen woning Koper 3 maanden Makelaar/ 
Projectmedewerker 

10 Ontwerp indienen bij 
stedenbouwkundig supervisor 

Koper Minimaal 2 
weken voor 
aanvraag 
vooroverleg 

Projectmedewerker 

11 Advies schrijven wat mee kan bij 
indienen omgevingsvergunning 

Stedenbouwkundig 
supervisor 

Max. 2 weken Projectmedewerker 

 resteotnalP nekew 8 .Ca repoK H&V gelrevorooV 21

13 Officiële indiening 
omgevingsvergunning 

Koper  Plantoetser 

14 Vergunning wordt verleend V&H Max. 8 weken Plantoetser 

 stim ,nekew 6  kjilepeorrehno gninnugreV 51
geen bezwaar 

Plantoetser 

 /repoK dnorg thcardrevO 61
projectmedewerker/ 
notaris 

Binnen 1 maand 
na 
onherroepelijk 
bouwvergunning 

Projectmedewerker 

 nednaam 6 .xaM  repoK wuob tratS 71
na 
onherroepelijk 
bouwvergunning 

V&H 
toezichthouder 

 
 

Procedure vrije kavels
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