
Hoogte woning

Dakhelling

Hoogte bijgebouwen

Erker vóór voorgevelrooilijn
Bij alle woningen is de bouw van 
een erker vóór de voorgevelrooilijn 
mogelijk.
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In het bestemmingsplan ‘Burg. Moonshof Raamsdonk’ zijn de regels opgenomen die gelden voor de drie vrije kavels in 
het plan Burgemeester Moonshof. De volledige tekst van het bestemmingsplan en de daarbij horende verbeelding kunt u 
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. In de onderstaande kavelpaspoorten is een vereenvoudigde weergave gegeven van 
de bouwmogelijkheden op de vrije kavels in het plan. Naast het bestemmingsplan zijn algemeen geldende verordeningen 
en wettelijke regelingen van toepassing (o.a. Bouwbesluit). Daarnaast moet de woning voldoen aan de geldende eisen van 
Welstand.

Kavelpaspoorten

Legenda

Kavel A  

oppervlakte: ca. 506 m2

Kavel B  

oppervlakte: ca. 367 m2

Kavel C  

oppervlakte: ca. 370 m2

Het is ook mogelijk om op de kavels B en C gezamelijk, twee woningen te 
bouwen in het woningtype twee-aaneen. De diepte van een twee-aaneen 
woning mag maximaal 12 m bedragen. 
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Breedte erker: max. 50% van 
breedte  voorgevel
Diepte erker: max. 30% van 
breedte erker (max 1,5m)
Hoogte erker: max. 3,1 m
Afstand erker tot openbaar 
gebied: min. 2m 
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Bouwperceel

Erfafscheiding max 1m hoog.

Vlak waar aanbouwen, uitbouwen, 
aangebouwde bijgebouwen en vrij-
staande bijgebouwen geplaatst kunnen 
worden*.

Op elk perceel moet min. één parkeer-
plaats gerealiseerd worden (min 3x5m).
Positie op perceel niet vastgelegd.

Bouwvlak met maximaal vlak voor 
hoofdvolume en oriëntatie voorgevel.
De voorgevel mag tot max 3m achter 
voorgevelrooilijn geplaatst worden.

Erfafscheiding max 2m hoog.

Vlak waar vrijstaande bijgebouwen 
geplaatst kunnen worden*.

Maatvoering

* De gezamelijke oppervlakte van aan-
bouwen, uitbouwen en bijgebouwen 
buiten het bouwvlak mag max 60m2 zijn 
(excl. erker aan voorzijde).



PLAN
BURG. MOONSHOFRAAMSDONK

Situatietekening

Kavelpaspoorten vrije kavels
Burgemeester Moonshof 
Raamsdonk

Postbus 161, 3440 AD Woerden
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Het plangebied Burgemeester Moonshof wordt ontwikkeld 
door Bolton projecten. Op www.boltonprojecten.nl vindt u 
meer informatie over het plan Burgemeester Moonshof. 

Wilt u meer weten over de kavels of een optie nemen op 
een kavel, neem dan contact op met Verbrugge Make-
laardij op telefoonnummer 0162-521297.

Meer informatie

Molenstraat

Burg. Moonshof
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Disclaimer 
De tekst van deze brochure betreft een vereenvoudigde 
uitwerking van de regels en eisen die op het plangebied 
van Burgemeester Moonshof van toepassing zijn. Voor de 
complete regels wordt verwezen naar het bestemmings-
plan dat beschikbaar is via www.ruimtelijkeplannen.nl. Aan 
deze tekst of de gebruikte afbeeldingen kunnen geen re-
chten worden ontleend. Indien de tekst van deze brochure 
en de inhoud van het bestemmingsplan in tegenspraak 
zijn dan geldt de tekst van het bestemmingsplan. De tekst 
van de brochure vormt geen onderdeel van de overeen-
komst tot koop van de kavel.


