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Onderstaande uitgangspunten zijn opgesteld voor u zich als koper van De Coulissen voor  maatwerk 
aanpassingen van de basisontwerpen. Ze zijn niet-limitatief, onder andere aangezien een groot deel van de 
randvoorwaarden reeds in de ontwerpen is opgelost. Het ontwerpteam (Blauwhoed, Zeinstra Veerbeek 
Architecten, ThuisinBouwen, Andrew van Egmond landschapsarchitect) blijft betrokken bij de aanpassingen 
en derhalve ook verantwoordelijk dat de aanpassingen binnen de huidige randvoorwaarden blijven. 

  
Algemeen 
 Een duurzame woning; EPC minimaal 10% zuiniger dan bouwbesluit (hierdoor minimaal 0,36). 
 Conform vigerend bestemmingsplan ‘Buitenvoorde’.  
 De woning, terras en bebouwde erfafscheiding worden gepositioneerd conform de situatietekening.  

  
Landschap & tuin 
 De privé tuinen worden in de basis ingericht en ingezaaid aan u geleverd. Aanvullend daarop kunt u de 

tuin naar eigen inzicht aanpassen. Gedurende het verkooptraject ontvangt u een toolkit met suggesties 
welke u kan helpen bij het inrichten van de tuin. Tevens kunt u tijdens het maatwerkproces met onze 
landschapsarchitect in gesprek om uw specifieke wensen door te nemen.  

 In het belang van het landschappelijk ensemble van het gebied dienen de door ons geplante structurele 
tuinelementen onderhouden, in stand en gerespecteerd te worden. Structurele groenelementen zijn de 
brede haag van meidoorn, beuk en veldesdoorn, de bosrand (waaronder ook de wilgenrug) en de 
velden van siergrassen (met heesters). De positie van de vrijstaande bomen is in overleg te bepalen.  

 Uw tuin heeft de bestemming groen, dit betekent dat het niet is toegestaan bouwwerken zoals 
bergingen of schuttingen te plaatsen.  

 De woning mag een footprint van maximaal 150 m² hebben, alleen binnen de woonbestemming en één 
woning per bestemmingsvlak.  

 Er is maximaal één bebouwde erfafscheiding per woning toegestaan, mits in het verlengde van een 
gevel van de woning, en maximaal 6 meter binnen de bestemming groen. Deze erfafscheiding mag 1,80 
meter hoog zijn en is reeds opgenomen in het basisontwerp. 

 Niet bebouwde erfafscheidingen (door middel van groen) zijn bij voorkeur maximaal 1,2 meter hoog.  
 Speeltoestellen in het bestemmingsvlak ‘groen’ zijn maximaal 5 meter hoog.  
 Bewoners zijn vrij tuinmeubilair (eventueel met inpandige opbergruimte) naar wens te plaatsen, mits dit 

niet duurzaam met de grond verbonden is én niet als bouwwerk gezien wordt. Dit zijn bijvoorbeeld 
loungesets, buitentafel of een verrijdbare buitenkeuken. Indien het meubilair wel duurzaam met de 
grond verbonden is geldt een maximale hoogte van 2,5 meter én is dit alleen toegestaan aan de 
achterzijde van de woning (t.o.v. de openbare weg).  

 In het bestemmingsvlak ‘groen’ is het mogelijk om voetpaden te realiseren.  
 Het toepassen van verharding (bijvoorbeeld straatwerk, vlonderplanken of terrastegels) is 

vergunningsplichtig en wordt alleen onder voorwaarden toegestaan.  
 Voor het toepassen van halfverharding (bijvoorbeeld schelpen, houtsnippers, grind) is geen vergunning 

vereist waardoor het naar eigen inzicht kan gebeuren.  
 Parkeren gebeurt op eigen terrein (buiten of binnen), uit zicht vanaf de openbare weg. 
 Terras, berging, garage, schutting, veranda en overige bebouwing of bouwwerken zijn toegestaan mits 

het binnen het bestemmingsvlak ‘wonen’ valt en deze (behoudens terras) aan de woning vast zitten. 
Deze onderdelen dienen mee ontworpen te zijn met de woning. Bij een veranda geldt dat deze een 
minimaal 80% evenredig verdeeld open dakconstructie heeft en deze, net als het terras, niet tot de 
footprint behoort (een berging wel). 

 Garages en bergingen zijn als onderdeel van het hoofdvolume ingepast. 
 Voor de terrassen geldt dat deze collectief vormgegeven zijn: in lijn met de opzet van de basiswoningen 

en aan één zijde van de woning. Dit is reeds opgenomen in het basisontwerp maar kan worden 
uitgebreid.  

 De privé tuin gaat op natuurlijke wijze over in het openbare landschap / bos. Dit is reeds opgenomen in 
het basisontwerp. 
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Architectuur 
 De Coulissen bevindt zich in een zone met beschermd dorpsgezicht waardoor wijzigingen in het 

exterieur goedkeuring van de gemeente verlangen. Voor de gevels kunt u kiezen uit drie 
materiaalvarianten:  

o volledig in hout met steen accenten 
o alles volledig in steen met houtaccenten 
o Bakstenen met lichtgrijs keim en houtaccenten 

In alle varianten is de voorgevel uitgevoerd in hout. Verdere informatie is hierover separaat 
verkrijgbaar.  

 Maatwerk/aanpassingen aan het exterieur (zoals gesloten garage, uitbouw, etc) uitsluitend via het 
ontwerpteam. Daar waar de aanpassingen niet vooraf aan de gemeente zijn voorgelegd en het een 
aanzienlijke aanpassing in het aanzicht betreft dient dit door de gemeente te worden geaccordeerd.  

 Het is mogelijk om extra zonnepanelen op het dak toe te voegen, mits het een gelijk (ogend) paneel als 
in de basiswoning geldt, o.a. indak.   

 


