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DE DRAAI
KAVELPASPOORT
VAN VEENWEG 146A (G90) - 148 (G91)



Van Veenweg 146a - 148
OMGEVING

Stepping stone in het parkKavels aan de van Veenweg

Kavels 146a en 148 zijn deel van de 
historische Van Veenweg en zijn hierop 
gekoppeld door een lange erftoegangsweg. 
Op die manieer liggen de kavels niet direct 
aan de straat, maar in het midden van het 
park.

De kavels liggen in het park aan de informele route, tussen 
watergang en de groenstructuur. Zij zijn daardoor een van de 
“stepping stones” in het park, de specials die een bijzondere 
functie/accent aan het park geven.

Kavel 148 ligt aan de zuidzijde aan de lange watergang die 
grenst aan het park. Het is daardoor ook goed zichtbaar 
vanaf ver weg en de architectuur moet daardoor zorgvuldig 
ontworpen worden met oog voor de omgeving.
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WENSBEELD

bestaande woning

bestaande bouwveld

gezamenlijke inrit (halfverharding)

grote ramen/openingen bij zichtlijnen

ruimte geschikt voor vlonder/
terras tussen de 60 en 100cm 
boven waterpijl (in bespreking 
met supervisie)

erfinrichting

Heestergroep. Losse groei-
vorm met bloei aspecten

brede haag (1m hoog)

talud aanhouden

talud

erftoegangsweg

belangrijk zichtlijn

zicht naar/ vanaf het park

zichtlijn

hoofdgebouw

hoofdgebouw

bijgebouw

zicht naar/ vanaf het park

Assemble van hoofd- en 
bijgebouw tegenaan. 
Erf/boerderij-achtige 
blokken

Van Veenweg

heesters groep

erfgrens
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aanplant van nieuwe 
bomen op kavel  

bestaande bomen (privé terrein)

Voorbeeld / suggestie inrichting

erfgrens met bestaande 
perceel (nog in te meten)

locatie parkeergebied (aan de 
gezamenlijke inrit)



Accent: oriëntatie op water door middel van bijzondere 
dakvorm of openingen in gevel (ook op hogere verdieping)

Kavelpaspoort Van Veenweg 146a - 148

Van Veenweg

gaszone (ondergronds)

locatie parkeergebied 
tussen de bouwvlakken

bestaande perceel

bestaande bomen

gaszone (ondergronds)

heesters groep

belangrijk zichtlijn

park

park

park



kavelgrootte: 791 m²
maximaal bouwoppervlak 120 m²
maximale bouwhoogte: 7 m
maximale goothoogte: 3 m

Perceelgrens
Bestemmingsplan lijn/ gas veiligheid 
zone

Bouwvlak, hoofdgebouw

Zone onbebouwd, tuin

Bouwvlak, hoofdgebouw

Footprint bijgebouw max 60m2 

Geen hoofdgebouw, wel 
bijgebouwen

Zone onbebouwd, tuin

Locatie parkeergebied

Locatie parkeergebied

Geen hoofdgebouw, wel bijgebouwen

Bestaande bomen naastliggende kavel

Bestaande greppel 

Erfgrens met bestaande perceel

datum: formaat: blad:

status:tekeningnummer: schaal:S034.8/
bouwveld 1a1b 
De Draai Heerhugowaard PLN 020 DO 1 : 1500

11.02.2011 A3 1/1

N

1:500

Erfafscheidingen openbaar - privéBebouwing

Kavelpaspoort Van Veenweg 146a (G90)

volle haag: minimaal 60cm hoog, minimaal 100cm breed,
driehoeksverband, gemengde natuurlijke haag

Struiken en heesters strook, minimaal 2m breed. Hoogte minimaal 2m

SOORT mix van: 
- Ligustrum ovalifolium 
- Acer campestre
- Fagus sylvatica  
- Carpinus betulus
met accenten van:
- Meidoorn

SOORT keuze uit (of mix van): 
- Bittere wilg (Purperwilg) (basis)
- Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 
- Sleedoorn (Prunus spinosa)
- Krentenboompje (Amelanchier lamarckii)
- Gele kornoelje (Cornus mas)

  in drieheoksverband, 1m plantafstand

volle haag: minimaal  180cm hoog, minimaal 70cm breed,
driehoeksverband, gemengde natuurlijke haag

Vrijstaande bijgebouwen:
- bouwhoogte 3,5m;
- goothoogte 3 meter

Aangebouwde bijgebouwen:
- bouwhoogte 5,5meter;
-  goothoogte niet hoger dan de hoogte van de 

eerste bouwlaag van het hoofdgebouw. 



Zone geschikt voor terras of vlonder 
tussen 60-100cm boven waterpijl (in 
overleg met supervisieteam)

Bouwvlak, hoofdgebouw

Bebouwing

Perceelgrens

Bestemmingsplan lijn/gas veiligheid 
zone

Footprint bijgebouw max 60m2 

Bouwvlak, hoofdgebouw

Geen hoofdgebouw, wel 
bijgebouwen

Zone onbebouwd, tuin

Locatie parkeergebied

Mogelijk locatie vlonder

Zone onbebouwd, talud

Water, deel van het parceel

Water (deel van het perceel)

Locatie parkeergebied

Geen hoofdgebouw, wel bijgebouwen

Bestaande greppel 

Erfafscheidingen openbaar - privé

kavelgrootte
bruto: 839 m² (incl. water)
netto: 784 m² (excl. water, incl. taluds)
maximaal bouwoppervlak: 130 m²
maximale bouwhoogte: 9 m
maximale goothoogte: 3 m

datum: formaat: blad:

status:tekeningnummer: schaal:S034.8/
bouwveld 1a1b 
De Draai Heerhugowaard PLN 020 DO 1 : 1500

11.02.2011 A3 1/1

N

1:500

Zone onbebouwd, talud aanhouden
mogelijk inpassing van riet/lage 
beplantingen (zichtlijn vrijhouden)

Accent: oriëntatie op water door middel van bijzondere 
dakvorm of openingen in gevel (ook op hogere verdieping).
Geen erfafscheiding in dit deel, zichtlijn vrij houden

Kavelpaspoort Van Veenweg 148 (G91)

Struiken en heesters strook, minimaal 2m breed. Hoogte minimaal 2m

SOORT keuze uit (of mix van): 
- Bittere wilg (Purperwilg) (basis)
- Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 
- Sleedoorn (Prunus spinosa)
- Krentenboompje (Amelanchier lamarckii)
-  Gele kornoelje (Cornus mas)

  in drieheoksverband, 1m plantafstand

Vrijstaande bijgebouwen:
- bouwhoogte 3,5m;
- goothoogte 3 meter

Aangebouwde bijgebouwen:
- bouwhoogte 5,5meter;
-  goothoogte niet hoger dan de 

hoogte van de eerste bouwlaag van 
het hoofdgebouw. 



BKP - DUURZAAMHEID

Natuurinclusief bouwen: tuinen, geveltuinen en groene gevels. Toepassing van faunavoorzieningen zoals nestelkasten en 
‘beebricks’. Faunavoorzieningen als integraal onderdeel van de architectuur mee-ontworpen.  

Volle en diverse erfafscheidingen die de biodiversiteit stimuleren. Minimaal 1 meter breed.

ERFAFSCHEIDINGEN

WATER

BIODIVERSITIEIT

Zorgvuldige integratie van 
Hemelwaterafvoer (HWA)

Groene tuinen en en afkoppeling en hergebruik van 
hemelwaterafvoer in regentonnen

In het BKP worden referentiebeelden en voorbeelden getoond. Deze voorbeelden zijn ter inspiratie en dienen tevens als 
uitgangspunt voor het ontwerp. De beelden zijn echter niet in letterlijke zin bindend. Gedurende het ontwerpproces en het 
Supervisieteamtraject én in samenspraak met de toekomstige buren kan er tot andere inzichten worden gekomen.



Zorgvuldig integereren van mogelijke PV-
panelen.

Integratie met architectuur van warmtepomp

Installaties uit het zicht 
onttrekken

BKP - DUURZAAMHEID

ENERGIE

GROEN

Toepassing van groene daken/sedumdaken en van natuurinclusieve tuinhuisjes.

Mogelijk toepassen van deels tot volledig vergroende 
gevels

Aanplant bomen op privé terrein



BKP - VOLUME

Schuurachtige architectuur/meerdere volumes om een totale ensemble te maken

Erfinrichting / gezamenlijke entree / halfverharding

Het volume is helder leesbaar en maakt een relatie met het omliggende landschap

VOLUME

ARCHITECTUUR

  
  
  

   

““EEeenn  kkaass    
vvaann  eeeenn  hhuuiiss..””  
 

        De Plukhoeve.                           17 

Accent met zichtlijn op het water door middel van bijzondere openingen in gevel (grote ramen), erker (ook op 
de verdieping, niet alleen op de begane grond) en/of bijzondere dakvorm

Relatie met het landschap versterken



BKP - ARCHITECTUUR

Ingebouwde garage. De berging/garage is onderdeel van de architectuur in vorm en materiaal. 

BIJGEBOUWEN, GARAGES

De referenties op de volgende pagina’s tonen voorbeelden

Kapjes op bergingen zijn 
wenselijk tenzij een plat dak 
bijdraagt aan waterbuffering 
of biodiversiteit.

Geen standaard houtkleur 
van  bergingen. 

Beeld in samenhang met 
architectuur

Garagedeur (kleur en type) sluit door 
zijn vormgeving aan op de rest van 
het gebouw. Grote kleurcontrasten 
vermijden.

Grote ramen en accenten naar de bijzondere plekken van de omgeving 

ARCHITECTUUR



BKP - ARCHITECTUUR

Hout en duurzame materialen zijn dominant, kleuren zijn terughoudend

MATERIALEN

Familie van materialen. Zorgvuldig menging van materialen in 
een sobere mix. Keuze uit één hoofdtint. Kleuren die passen 
bij elkaar en niet te veel kleurcontrast binnen gevels.

Mogelijk toepassen van glas delen in de gevels of als extra 
kas/uitbreiding. Te combineren met hout en/of baksteen

  
  
  

   

““EEeenn  kkaass    
vvaann  eeeenn  hhuuiiss..””  
 

        De Plukhoeve.                           17 

Geen grote kleurcontrasten 
binnen stenen.



BKP - ARCHITECTUUR

DETAILS

Bijzondere details, aandacht voor detaillering Variatie in patroon in de gevel

DAK

Windveren/boeiboorden, dakgoten 

Antraciet Met zonnepanelen

Gebruik van donkere kleur al dan 
niet als contrast.  

Geen kunststof 
boeidelen

Geen 
hoogglanzende 
dakpannen

Geen betonnen dakpannen

Niet toepassen!



BKP - INRICHTING

BUITENRUIMTE

De grote kavels zijn “groen” ingericht, met zo min mogelijk verharding

Mogelijk toepassing van kleine kassen en moesttuinen / boomgaarden

Gezamenlijke entree vanuit straat. Pakeergebied is uitgevoerd in halfverharding of waterdoorlatende materiaal.



ERFAFSCHEIDINGEN AAN HET PARK - STRUIKEN EN HEERSTERS STROOK

ERFAFSCHEIDINGEN - DIERVRIENDELIJKE VOLLE GEMENGDE HAGEN MET ACCENTEN

Eénstijlige meidoorn 
(Crataegus monogyna) 

Bittere wilg (Purperwilg) 

Ligustrum ovalifolium 

met Meidoorn accenten

Acer campestre Fagus sylvatica  Carpinus betulus

Gele kornoelje (Cornus mas)

Sleedoorn (Prunus spinosa)

Krentenboompje (Amelanchier 
lamarckii) (accenten)

BEPLANTINGSPLAN - ERFAFSCHEIDINGEN



KAVELPASPOORT – Van Veenweg 146a (G90) 

Vrije kavel 
 

Raadpleeg het Beeldkwaliteitsplan Libellestraat voor aanvullende informatie en eisen! 
 
Bijzonderheden: 

- Aandacht voor het wensbeeld, in samenwerking met  nummer 148 
- 2 inritten naast elkaar 
- De inrit bij voorkeur in samenwerking met nummer 148 ontwerpen zodat het erfachtige 

structuur van het wensbeeld tot uiting komt. 
- Er is geen achtertoegang naar het park toegestaan, vanwege de aanwezigheid van een 

greppel en beplanting. 
- Daar waar tegenstrijdigheden worden geconstateerd, mag het Wensbeeld en de 

referentiebeelden in dit kavelpaspoort als leidend worden beschouwd boven de geldende 
beeldkwaliteitsplannen. Het bestemmingsplan De Draai 2019 is echter altijd leidend. 

- De bouwroute zal via de westzijde door het park lopen. Bouwverkeer mag niet over de Van 
Veenweg. 

- Trillingsarm funderen ten behoeve van Van Veenweg 146. Er dient met de bewoners van Van 
Veenweg 146 gecommuniceerd worden over de uitvoering en de woning moet gemonitord 
worden tijdens de funderingswerkzaamheden. 

- De woning moet op hetzelfde vloerpeil gebouwd worden als de naastgelegen bestaande 
woning Van Veenweg 146. De tuin mag niet verhoogd worden aangelegd ten opzichte van dit 

perceel.  
 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

 Maximale oppervlakte van het grondvlak van het hoofdgebouw is 120 m²; 

 Realiseren binnen het aangegeven vlak met de aanduiding: “bouwvlak hoofdgebouw”; EN 

 Realiseren binnen het aangegeven vlak met de aanduiding in het bestemmingsplan: “Wonen-1”; 

 Als hoofdgebouw mag uitsluitend een woning worden gebouwd; 

 De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 7.00 m; 

 De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3.00 m; 

 Goten van bouwdelen zoals dakkapellen, dakopbouwen en dergelijke worden niet getoetst aan de 
goothoogte; 

 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 

 Het Supervisieteam vraagt nadrukkelijk aandacht voor de inrichting zoals weergegeven in het 
Wensbeeld, waarbij het bijgebouw in de zuidwesthoek is gepositioneerd. 

 Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het vlak met de aanduiding “bouwvlak 
hoofdgebouw” worden gebouwd. 

 Bijbehorende bouwwerken mogen alleen binnen het aangegeven vlak met de aanduiding in het 
bestemmingsplan: “Wonen-1”worden gebouwd. 

 Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak geldt dat: 
o de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijbehorende bouwwerken bij een 

hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan 1/3e deel van de bij het hoofdgebouw 
behorende gronden buiten het bouwvlak en binnen het bestemmingsvlak, mits het 
gezamenlijk oppervlak van de bouwwerken niet meer bedraagt dan 40 m²; 

o voor zover de gronden buiten het bouwvlak een oppervlakte hebben van meer dan 120 
m²; 10% van het oppervlak meer dan 120 m² mag worden bebouwd tot een oppervlak van 
ten hoogste 20 m². Dit bovenop het genoemde maximum van 40 m². 

 Bijbehorende bouwwerken mogen zowel vrijstaand als aangebouwd, dan wel als uitbreiding van 
het hoofdgebouw worden gebouwd. 

 Voor aangebouwde, dan wel als uitbreiding van het hoofdgebouw gebouwde bijbehorende 
bouwwerken geldt dat: 

o de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5.50 m; 
o de goothoogte niet hoger mag zijn dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het 

hoofdgebouw waarop wordt aangesloten en zoveel hoger als constructief en 
isolatietechnisch op grond van geldende bouwtechnische regelgeving nodig is. 

 Voor vrijstaande bijbehorende bouwwerken geldt dat: 
o de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3.50 m; 



o de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3.00 m. 
 
Voor aanvullende regels verwijzen wij naar de Welstandsnota Heerhugowaard 2013 
(https://gemeentebestuur.heerhugowaard.nl/Documenten/Onbekend/BW13-0565--Vaststelling-
Welstandsnota-Heerhugowaard-2013.pdf) 
 

 Architectuurstijl waarbij Noord-Hollands bouwen als inspiratiebron geldt; dit mag nadrukkelijk ook 
een hedendaagse, 21e-eeuwse interpretatie zijn. Toekomstige kopers en hun architecten willen 
we nadrukkelijk stimuleren om deze ontwerpopgave met de nodige creativiteit ter hand te nemen. 
De herkenbaarheid van de hoofdvorm is hierbij het startpunt.  

 Kapvorm: geen platte daken (hoofdgebouw); 

 Gevelmateriaal: 95% van de gevel moet uit één duidelijk hoofdmateriaal en bestaan (na aftrek van 
kozijnen, dakgoten, boeidelen en ramen). Dit kan hout, lei- of baksteen zijn (geen Trespa of 
vergelijkbare materialen) Alternatieve duurzame materialen bespreekbaar; 

 Kleurgebruik gevel: binnen het gegeven kleurenpalet van het bouwveld; 

 Kleurgebruik dak: donkere kleur of gelijk aan de kleur van het gevelmateriaal. Glimmende 
dakpannen niet toegestaan; 

 Bijgebouwen zijn onderdeel van de architectuuropgave en worden mee ontworpen; 

 Dakkapellen en zonnepanelen zijn toegestaan mits zorgvuldig ingepast in ontwerp. 
 
Erfafscheidingen openbaar – privé: 

 De op de tekening aangegeven erfafscheidingen zijn verplicht. 
 
Parkeren: 

 Minimaal 2 parkeerplaatsen (exclusief garages) op eigen terrein, binnen het aangegeven gebied; 

 Maximaal 1 inrit per kavel met een breedte van maximaal 5,00 m. 

 Bij voorkeur wordt het parkeren gezamenlijk ingericht zoals in het Wensbeeld weergegeven. 

 

https://gemeentebestuur.heerhugowaard.nl/Documenten/Onbekend/BW13-0565--Vaststelling-Welstandsnota-Heerhugowaard-2013.pdf
https://gemeentebestuur.heerhugowaard.nl/Documenten/Onbekend/BW13-0565--Vaststelling-Welstandsnota-Heerhugowaard-2013.pdf


KAVELPASPOORT – Van Veenweg 148 (G91) 
Vrije kavel met accent 
 

Raadpleeg het Beeldkwaliteitsplan Libellestraat voor aanvullende informatie en eisen! 
 
 
Bijzonderheden: 

- Aandacht voor het wensbeeld, in samenwerking met  nummer 146a 
- 2 inritten naast elkaar 
- De inrit bij voorkeur in samenwerking met nummer 146a ontwerpen zodat het erfachtige structuur 

van het wensbeeld tot uiting komt. 
- De opstelplaatsen en inrit zo kiezen dat de zichtas over de Van Veenweg en de sloot in stand blijft. 

(zie Wensbeeld) 
- Er is geen achtertoegang naar het park toegestaan, vanwege de aanwezigheid van een greppel en 

beplanting. 
- In stand houden talud oost- en zuidzijde 
- In stand houden waterbergende en watervoerende functie sloot oostzijde 
- Aandacht voor het integraal mee-ontwerpen van het zuidelijke talud in combinatie met het 

woningontwerp, indien op die plek beschoeiing, vlonder of terras gewenst is (zie Wensbeeld). 
- Daar waar tegenstrijdigheden worden geconstateerd, mag het Wensbeeld en de referentiebeelden 

in dit kavelpaspoort als leidend worden beschouwd boven de geldende beeldkwaliteitsplannen. Het 
bestemmingsplan De Draai 2019 is echter altijd leidend. 

- De bouwroute zal via de westzijde door het park lopen. Bouwverkeer mag niet over de Van 
Veenweg. 

- Trillingsarm funderen ten behoeve van Van Veenweg 146. Er dient met de bewoners van Van 
Veenweg 146 gecommuniceerd worden over de uitvoering en de woning moet gemonitord worden 
tijdens de funderingswerkzaamheden. 

- De woning moet op hetzelfde vloerpeil gebouwd worden als de naastgelegen bestaande woning 

Van Veenweg 146. De tuin mag niet verhoogd worden aangelegd ten opzichte van dit perceel.  
 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

 Maximale oppervlakte van het grondvlak van het hoofdgebouw is 130 m²; 

 Realiseren binnen het aangegeven vlak met de aanduiding: “bouwvlak hoofdgebouw”; EN 

 Realiseren binnen het aangegeven vlak met de aanduiding in het bestemmingsplan: “Wonen-1”; 

 Als hoofdgebouw mag uitsluitend een woning worden gebouwd; 

 De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9.00 m; 

 De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3.00 m; 

 Goten van bouwdelen zoals dakkapellen, dakopbouwen en dergelijke worden niet getoetst aan de 
goothoogte; 

 
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 

 Het Supervisieteam vraagt nadrukkelijk aandacht voor de inrichting zoals weergegeven in het 
Wensbeeld, waarbij het bijgebouw als ensemble aan het hoofdgebouw is gebouwd. 

 Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het vlak met de aanduiding “bouwvlak 
hoofdgebouw” worden gebouwd. 

 Bijbehorende bouwwerken mogen alleen binnen het aangegeven vlak met de aanduiding in het 
bestemmingsplan: “Wonen-1”worden gebouwd. 

 Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak geldt dat: 
o de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijbehorende bouwwerken bij een 

hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan 1/3e deel van de bij het hoofdgebouw behorende 
gronden buiten het bouwvlak en binnen het bestemmingsvlak, mits het gezamenlijk oppervlak 
van de bouwwerken niet meer bedraagt dan 40 m²; 

o voor zover de gronden buiten het bouwvlak een oppervlakte hebben van meer dan 120 m²; 
10% van het oppervlak meer dan 120 m² mag worden bebouwd tot een oppervlak van ten 
hoogste 20 m². Dit bovenop het genoemde maximum van 40 m². 

 Bijbehorende bouwwerken mogen zowel vrijstaand als aangebouwd, dan wel als uitbreiding van het 
hoofdgebouw worden gebouwd. 

 Voor aangebouwde, dan wel als uitbreiding van het hoofdgebouw gebouwde bijbehorende 
bouwwerken geldt dat: 



o de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5.50 m; 
o de goothoogte niet hoger mag zijn dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het 

hoofdgebouw waarop wordt aangesloten en zoveel hoger als constructief en isolatietechnisch 
op grond van geldende bouwtechnische regelgeving nodig is. 

 Voor vrijstaande bijbehorende bouwwerken geldt dat: 
o de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3.50 m; 
o de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3.00 m. 

 
Welstandsregels/Beeldkwaliteitsplan: 
Voor aanvullende regels verwijzen wij naar de Welstandsnota Heerhugowaard 2013 
(https://gemeentebestuur.heerhugowaard.nl/Documenten/Onbekend/BW13-0565--Vaststelling-
Welstandsnota-Heerhugowaard-2013.pdf) 
 

 Architectuurstijl waarbij Noord-Hollands bouwen als inspiratiebron geldt; dit mag nadrukkelijk ook een 
hedendaagse, 21e-eeuwse interpretatie zijn. Toekomstige kopers en hun architecten willen we 
nadrukkelijk stimuleren om deze ontwerpopgave met de nodige creativiteit ter hand te nemen. De 
herkenbaarheid van de hoofdvorm is hierbij het startpunt.  

 Kapvorm: geen platte daken (hoofdgebouw); 

 Gevelmateriaal: 95% van de gevel moet uit één duidelijk hoofdmateriaal en bestaan (na aftrek van 
kozijnen, dakgoten, boeidelen en ramen). Dit kan hout, lei- of baksteen zijn (geen Trespa of 
vergelijkbare materialen) Alternatieve duurzame materialen bespreekbaar; 

 Kleurgebruik gevel: binnen het gegeven kleurenpalet van het bouwveld; 

 Kleurgebruik dak: donkere kleur of gelijk aan de kleur van het gevelmateriaal. Glimmende dakpannen 
niet toegestaan; 

 Bijgebouwen zijn onderdeel van de architectuuropgave en worden mee ontworpen; 

 Dakkapellen en zonnepanelen zijn toegestaan mits zorgvuldig ingepast in ontwerp. 
 

Aanvullende beeldkwaliteitsregels voor vrije kavel met accent: 

 Hoektype + zichtlocatie, accent oriëntatie op de informele route; 

 Accent hoek, verbijzondering d.m.v. bijzondere dakvorm of openingen in de gevel. 
 
Erfafscheidingen openbaar – privé: 

 De op de tekening aangegeven erfafscheidingen zijn verplicht. 
 
Parkeren: 

 Minimaal 2 parkeerplaatsen (exclusief garages) op eigen terrein, binnen het aangegeven gebied; 

 Maximaal 1 inrit per kavel met een breedte van maximaal 5,00 m. 
 Bij voorkeur wordt het parkeren gezamenlijk ingericht zoals in het Wensbeeld weergegeven. 

 
 

https://gemeentebestuur.heerhugowaard.nl/Documenten/Onbekend/BW13-0565--Vaststelling-Welstandsnota-Heerhugowaard-2013.pdf
https://gemeentebestuur.heerhugowaard.nl/Documenten/Onbekend/BW13-0565--Vaststelling-Welstandsnota-Heerhugowaard-2013.pdf

