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Nobelhorst 
De Boerderij  •  THEMAKAVEL Kap- of hooibergwoning

NH4251

Als opdrachtgever in de bouw krijgt u bij de bouw van 
uw huis te maken met wetten en regels, zoals het 
Bouwbesluit, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en het 
Burgerlijk Wetboek. Deze landelijke regels hebben onder 
meer te maken met veiligheid, gezondheid, de omgeving 
en de buren. Alle gebouwen moeten hieraan voldoen, ook 
als er geen vergunning nodig is. 

Naast landelijke wet- en regelgeving zijn ook 
lokale regels van kracht, onder andere vastgelegd 
in het bestemmingsplan Almere Hout Noord en 
de Bouwverordening Almere 2012. De regels in dit 
kavelpaspoort gelden specifiek voor bebouwing op 
deze kavel(s). Met een actieve link wordt verwezen 
naar overige regelgeving die van toepassing is waaraan 
moet worden voldaan. Het kan zijn dat (ruimtelijke) 
regels in dit kavelpaspoort afwijken van het geldende 
bestemmingsplan, in dat geval zijn de regels zoals 
opgenomen in dit paspoort van kracht. 

Op de website ikbouwmijnhuisinalmere.nl staan staan 
waardevolle en praktische tips tijdens het proces van 
ontwerp tot eigen huis. Daar vindt u ook relevante 
downloads met informatie over specifieke onderwerpen 

m.b.t. het bouwen en het gebied, gegevens die onmisbaar 
zijn tijdens het proces.

De Boerderij
In het deelgebied De Boerderij is de opzet van de buurt 
geïnspireerd op het boerenleven. Hier komen huizen die 
qua architectuur en uitstraling doen denken aan het leven 
op de boerderij, met onder andere een herenboerderij 
en schuren op het erf. Er zijn in het gebied fruitbomen 
en een weilandje om op te spelen, en een grote rode 
beukenboom ontbreekt natuurlijk niet. Je woont hier bij 
een weilandje, rond een erf of aan een boerensloot.

De themakavel ligt op een markante plek: tegenover de 
rode beukenboom, aan het erf van de herenboerderij. 
Passend binnen de context van de boerderij moet het huis 
de uitstraling hebben van een zogenoemde (moderne) 
kap- of hooibergwoning. In Noord-Holland zijn ze bijna 
overal te vinden, in het open landschap en binnen de 
dorpen. Van oorsprong is een kap- of hooiberg een 
bouwwerk bedoeld voor het opslaan van hooi. De vroegste 
exemplaren hadden rieten kappen, later werden dit 
pannendaken. Bestaande kap- en hooibergen krijgen 
veelal een nieuwe bestemming als woon- en/of werkhuis, 
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maar ze worden ook nieuw gebouwd. De regels in dit 
kavelpaspoort sturen ruimtelijk en architectonisch op een 
invulling van dit thema.

Regels voor het bouwen
• De kavel is bestemd voor individuele zelfbouw, bedoeld 

voor het bouwen van één woning. 
• Alle bebouwing vindt plaats binnen de kavelgrenzen, 

inclusief ondergeschikte bouwdelen. 
• Het hoofdgebouw moet binnen het bouwvlak gebouwd 

worden en heeft een vierkante footprint. Niet 
grondgebonden ondergeschikte bouwdelen mogen tot 30 
centimeter buiten het bouwvlak vallen. 

• Het maximaal bruto vloeroppervlak (BVO) dat op de kavel 
gerealiseerd mag worden staat op tekening aangegeven, 
gemeten volgens NEN 2580. Dit geldt voor de totale 
bebouwing, exclusief een eventuele garage. 

• De maximale goothoogte bedraagt 9.00 meter, de 
maximale bouwhoogte is 12.00 meter. 

• Voor het hoofdgebouw is een tent- of piramidedak 
verplicht. Alle 4 de dakvlakken komen daarbij samen in 
een punt, de helling van de vlakken is niet groter dan 
45 graden. Andere dakvormen zijn niet toegestaan.

• Het materiaalgebruik sluit aan bij het thema. De 
dakbedekking wordt uitgevoerd in keramische 
dakpannen, riet of hout. De gevels dienen in hout 
te worden uitgevoerd. Een bakstenen plint met een 
maximale hoogte van 1.20 meter is toegestaan.*

• Het kleurgebruik past binnen een palet van natuurlijke 
kleuren: geelbruine, grijze, groene of roodbruine tinten. 
Materialen zoals hout of zink mogen ook naturel worden 
toegepast.*

• Bijgebouwen zoals een berging en/of garage maken deel 
uit van het ontwerp van de woning, maar zijn daarbij 
ondergeschikt.*

• Op eigen terrein dient een parkeerplaats gerealiseerd 
te worden geschikt voor ten minste één auto met een 
maatvoering van minimaal 2.50 x 5.00 meter in (half)
verharding. Garages worden niet als parkeerplaats 
meegerekend. 

• De hoogte van erf- en terreinafscheidingen zijn 
opgenomen in het bestemmingsplan Almere Hout 
Noord, specifieke bouwregels t.a.v. bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde. 

• Erfbebouwing wordt in het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
gedefinieerd als bijbehorende bouwwerken. Volgens 
dit besluit kunnen vergunningsvrije bijbehorende 
bouwwerken buiten het bouwvlak in het achtererf 
worden gebouwd. Zie ook de Publieksbrochure 
vergunningvrij bouwen van de Rijksoverheid. Bekijk ook 
het bestemmingsplan Almere Hout Noord, specifieke 
bouwregels. Maakt u hier gebruik van en zet u dit 
bij de aanvraag SRV-toets en omgevingsvergunning 
op de tekeningen, dan dient specifiek aangegeven te 

worden (bijvoorbeeld met een arcering) welke delen als 
vergunningsvrij worden ingediend. 
 
De met een * aangegeven regels dienen additioneel 
bij de SRV-toets op de tekeningen en/of een kleur- en 
materiaalstaat te worden aangegeven.

Overig 
• Het verkavelingsplan staat voor 2 jaar vast, gerekend 

vanaf 30 oktober 2018, en kan daarna gewijzigd worden. 
• De kavelmaten van de bijbehorende uitgiftetekening zijn 

leidend.
• Het bijbehorende vastgestelde inrichtingsplan laat de 

inrichting van het openbaar gebied zien.
• De kavels zijn naar verwachting 2e kwartaal 2019 

bouwrijp, de definitieve datum is opgenomen in 
artikel ‘bouwrijpe oplevering van de kavel’ in de 
koopovereenkomst.

• De adreszijde en de locatie van de inrit liggen vast. 
• Het voorlopig vloerpeil bedraagt -3.75 NAP. Het definitieve 

vloerpeil wordt afgegeven bij de omgevingsvergunning. 
• Een gedeelte van de bebouwing mag worden gebruikt 

voor een aan-huis-verbonden beroep en/of bedrijfsmatige 
activiteiten. Zie het bestemmingsplan Almere Hout 
Noord, specifieke gebruiksregels. 

• De kavel ligt in een ‘milieubeschermingsgebied voor 
grondwater’ van de provincie Flevoland en daarmee 
in een boringsvrije zone. Binnen deze zone geldt, voor 
activiteiten anders dan de fundering, een verbod om 
dieper te boren dan ca. 10 meter. Zie voor de volledige 
regelgeving en meldingsplicht de brochure Boringsvrije 
zone Zuidelijk Flevoland van de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi- en Vechtstreek. 

• Nobelhorst kent een hoge grondwaterstand. Hierdoor 
zijn droge kruipruimtes niet te garanderen en wordt 
geadviseerd om ‘kruipruimteloos’ te bouwen. Dit vraagt 
vanaf de ontwerpfase aandacht. Zie voor meer informatie 
de brochure Kruipruimteloos bouwen Nobelhorst. 

• Om aan te sluiten op de inrichting van het openbaar 
gebied is een groene (levende) erfafscheiding in 
Nobelhorst gewenst, bijvoorbeeld door middel van een 
haag of een gaashek bekleed met klimop. De gemeente 
plant op de op het inrichtingsplan aangegeven erfgrenzen 
op eigen terrein een lage (beuk)haag. Hiervoor geldt een 
instandhoudingsverplichting.

Begripsbepalingen
• De definities van de in dit kavelpaspoort gebruikte 

begripsbepalingen en de wijze van meten vindt u terug 
in de Publieksbrochure vergunningvrij bouwen van de 
Rijksoverheid en het bestemmingsplan Hout Noord, 
inleidende regels.

Discretionaire bevoegdheid 
Indien strikte toepassing van de bepalingen van het kavelpaspoort voor de koper leidt tot een onevenredig nadelige beperking, kan de 
koper het college van B&W schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om daarvan af te mogen wijken. Om toestemming te kunnen verlenen 
dient de voorgestelde afwijking te voldoen aan het doel en de strekking van de bepaling waarop deze betrekking heeft. Het college heeft 
bij de beoordeling van het verzoek tot afwijking een discretionaire bevoegdheid om te besluiten of afgeweken mag worden. 
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