
editie 6 ruimte voor je droom

11 ruime kavels

RuiMTE
voor JE
DROOM

Dé Interieurtrends
van 2023

Alles in
de buurt

BOUW JE  
DROOMWONING!



inhoud
welkom in Neeldervelt 04

Wegwijzer; van kavel tot huis 06

Situatie 07

bouw je eigen droomwoning 08

Kavel D4

Kavel D5

10

12

Alles In de buurt 14

Kavel D6

Kavel D7

18

20

Beeldkwaliteitsplan 22

Kavel E3

Kavel E4

Kavel E5

24

26

28

Interieurtrends 30

Kavel E6

Kavel E7

32

34

Brummelhuis 36

Kavel E8

Kavel E9

38

40

Sport in de buurt 42

Heb jij Altijd al de wens gehad je 

eigen droomwoning te realiseren? 

Neeldervelt biedt je nu maar  

liefst 11 kansen. Kijk snel wat  

de mogelijkheden zijn!

Spoiler; er is weinig dat niet mag!
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Het nieuwe woongebied Neeldervelt begint steeds meer vorm te 

krijgen. De woonwijk is gelegen in het stadsdeel Maasniel aan 

de noordoostzijde van Roermond. Door het ruime aanbod aan 

voorzieningen én een prachtige natuurrijke omgeving heb je als 

bewoner het beste van beide werelden!

VOEL JE THUIS
Word langzaam wakker in je 
ruime, comfortabele slaapkamer. 
Hoor de regen zachtjes tegen 
de ramen tikken en sta op 
om een lekker kop koffie te 
maken. Geniet met je gezin van 
een uitgebreid ontbijt op de 
zondagmorgen en maak samen 
plannen voor de rest van de dag. 
Een dagje winkelen, gezellig op 
de bank een filmpje kijken of 
trekken jullie de regenlaarzen aan 
en gaan jullie de natuur in om 
een frisse neus te halen? Probeer 
daar maar eens uit te kiezen, de 
mogelijkheden zijn eindeloos! 

IEDEREEN IS 
WELKOM
Van jong tot oud en van starter 
tot actieve senior. Neeldervelt 
heeft voor vrijwel iedereen 
en iedere woonwens iets te 
bieden. Naast dat de woningen 
garant staan voor optimale 
luxe en comfort, zijn een groot 
deel van de woningen ook nog 
eens levensloopbestendig. Of 
je nu op zoek bent naar een 
reeds ontworpen vrijstaande 
woning of een ruime kavel om 
hier zelf invulling aan te geven; 
wij bieden een luisterend oor 
voor al jouw woonwensen. 

Meer te weten komen over 
de woonmogelijkheden in 
Neeldervelt en de unieke 
leefomgeving? Lees verder en 
waan je in alles wat Neeldervelt  
je te bieden heeft. 

√ ONDERWIJS

√ RECREATIE

√ BOODSCHAPPEN

√ WINKELEN

√ SPORTCLUBS

√ NS-STATION

√ SNELWEG A73
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Het is belangrijk om te weten welke stappen je

moet doorlopen om tot de realisatie van je

nieuwbouwwoning te komen.

van kavel tot huis
Wegwijzer

Stap 1
Bepaal je
budget
Maak je financieringsmogelijkheden inzichtelijk.
Met dit budget kun je een grove begroting opzetten. 
Hierin zet je de kosten voor de kavel, de
aanneemsom en bijkomende kosten.

Stap 2
Maak je wensen

concreet
Stel een programma van eisen (PvE) op.

In dit PvE neem je de ruimtes op, de grootte,
de onderlinge relatie ervan, kleur en

materiaalgebruik, de tuin en installaties.

Stap 4
Vertaal je

wensen naar
een ontwerp

Op basis van de PvE maakt de architect een
voorlopig ontwerp. Het ontwerp wordt voorgelegd aan

 de Commissie Beeldkwaliteit. Na
goedkeuring kan het voorlopig ontwerp

uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp.

Stap 6
Vraag de

benodigde
vergunningen aan

Aan de hand van het definitief ontwerp en
bestektekening wordt de omgevingsvergunning

aangevraagd. De gemeente beoordeelt 
dan je bouwplan.

Stap 8
Bouwen

De bouw van een woning duurt gemiddeld 10 tot
12 maanden. Tijdens de ruwbouw kun je nadenken

over de gedetailleerde afwerking van jouw huis.

Stap 3
Neem een optie
op een kavel
Als je een geschikt kavel gevonden hebt neem je
contact op met de makelaar. Met een optie wordt
de kavel voor jou gereserveerd. Als het bouwplan 
haalbaar is dan wordt de koopovereenkomst getekend. 

Stap 5
Zoek een geschikte 
aannemer
Op basis van de bestektekening van de architect kun 
je bij één of meerdere aannemers een offerte aanvragen.

Stap 7
levering grond
Wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk is 
kan de grond geleverd worden en kan er gestart worden 
met de bouw van de woning.

Kavelpaspoort het vrije wonen

Parels

Richtlijnen beeldkwaliteit voor de parels:
-  De woningen kennen een hoekoriëntatie die zich in het 

gevelbeeld ook als zodanig manifesteert.
-  De kleurstelling van de gevels is wit (gekeimd 

metselwerk, plaat- of stucwerk)
-  Eventuele bijgebouwen zijn integraal ontworpen met de 

hoofdbouw; beiden zijn in vorm en materialisatie zoveel 
mogelijk een geheel.

-  Eventuele erfafscheidingen grenzend aan het openbaar 
gebied zijn mee ontworpen en wit van kleur.

-  De afdekkingsvorm is vrij maar dient te worden 
uitgevoerd zonder dakoverstek.

Vrije kavels

Richtlijnen beeldkwaliteit voor de vrije kavels:
-  De kleurstelling van de gevels voor de vrije kavels 

is niet wit.
-  Eventuele bijgebouwen zijn integraal met de hoofdbouw 

ontworpen; beiden zijn in vorm en materialisatie zoveel 
mogelijk een geheel.

-  De woningen zijn niet al te uitbundig gedetailleerd in 
relatie tot de parels 

In dit gebied wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen kavels:

Dakranden parels

Materiaalgebruik uniform

Dakranden 

Materiaalgebruik uniform 

Dakranden parels

Materiaalgebruik uniform

Dakranden 

Materiaalgebruik uniform 

Het vrije wonen kenmerkt zich door een grote mate 
van vrijheid ten aanzien van de beeldkwaliteit. Een 
uitzondering hierop zijn de parels verspreid over de 
hoekkavels in de wijk. Deze ’parels’ zijn als het ware 
de boekensteunen voor de straten en bouwblokken 
en zorgen voor een samenhangend beeld in de 
wijk. De rooilijnen in de wijk mogen variëren maar 
bevinden zich minimaal 4 meter van het trottoir. 
Dit bevordert een afwisselend straatbeeld. Het 
bestemmingsplan schrijft voor dat de afstand van 
het hoofdbouw tot de zijdelingse erfgrens minimaal 
minimaal 2.5 meter bedraagt en het bijgebouw, 
bijvoorbeeld een garage, tegen de erfgrens 
gerealiseerd mag worden. 

Hierdoor ontstaan er diverse mogelijkheden voor 
het opnemen van de twee naast elkaar uit te 
voeren parkeerplaatsen op eigen terrein. Dit alles 
draagt bij aan een open en groen karakter met een 
geheel eigen identiteit. Voor tuinbergingen geldt 
dat de vormgeving ervan sober is, waarbij deze 
gebouwen uitgevoerd zijn in het materiaal van de 
woning dan wel in een natuurlijk materiaal (hout of 
groenbekleding). Eventuele zonnecollectoren en/
of pv-panelen dienen geïntegreerd in het dakvlak te 
worden uitgevoerd.
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vrije kavels

Bouw je eigen 
Droomwoning 
Zelf je eigen droomhuis ontwerpen en bouwen? 
Dat kan op een van de bouwkavels in Neeldervelt. 
Ze bieden veel vrijheid op het gebied van beeldkwaliteit. 

Liever een geheel ontzorgd en begeleid bouwtraject?  
Ook dat behoort in Neeldervelt tot de mogelijkheden.
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Perceelgegevens

Kavelnummer 
Perceeloppervlakte ca.
Bouwpeil t.o.v. NAP
Max oppervlakte bebouwing 
Aantal parkeerplaatsen naast elkaar

Bouwregels hoofdbebouwing

Minimale afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens
Minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens
Maximale goothoogte hoofdgebouw met kap
Maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw

Bouwregels bijgebouwen*

Maximale oppervlakte bijgebouwen
Minimale afstand bijgebouw t.o.v. voorgevel hoofdgebouw
Maximale goothoogte bijgebouw met kap
Maximale bouwhoogte bijgebouw met kap 
Maximale bouwhoogte bijgebouw zonder kap

*De afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste
perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan één zijde

Bouwregels erfafscheidingen

Maximale bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn
Maximale bouwhoogte achter de voorgevelrooilijn

D4
378 m²
24.50 m 
218 m²
2

4 m
2,5 m
6,5 m
11 m

70 m²
3 m
2,7 m
5 m
3,3 m

1 m
2 m

Legenda

Grenzen

Indicatieve bebouwing

Perceel

Indicatieve opstelplaats auto

17,8

15,0

Hoofdgebouw

23
,1

25,0

2,5 m
M

inim
ale afstand hoofdgebouw

tot zijdelingse perceelgrens

4 m
Minimale afstand hoofdgebouw
tot openbare weg

Schaal: 1:200

Kavel D4

Disclaimer: Dit kavelpaspoort is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Desondanks 
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. De weergegeven maatvoering betreft circamaten. Alle perspectief
tekeningen, plattegronden en afbeeldingen in dit kavelpaspoort geven een impressie weer en dienen als illustratie. Aan dit kavelpaspoort 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Perceelgegevens

Kavelnummer 
Perceeloppervlakte ca.
Bouwpeil t.o.v. NAP
Max oppervlakte bebouwing 
Aantal parkeerplaatsen naast elkaar

Bouwregels hoofdbebouwing

Minimale afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens
Minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens
Maximale goothoogte hoofdgebouw met kap
Maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw

Bouwregels bijgebouwen*

Maximale oppervlakte bijgebouwen
Minimale afstand bijgebouw t.o.v. voorgevel hoofdgebouw
Maximale goothoogte bijgebouw met kap
Maximale bouwhoogte bijgebouw met kap 
Maximale bouwhoogte bijgebouw zonder kap

*De afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste
perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan één zijde

Bouwregels erfafscheidingen

Maximale bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn
Maximale bouwhoogte achter de voorgevelrooilijn

D5
433 m²
24.50 m 
224 m²
2

4 m
2,5 m
6,5 m
11 m

70 m²
3 m
2,7 m
5 m
3,3 m

1 m
2 m

Legenda

23
,3

23
,1

19,5

19,0

Hoofdgebouw

2,5 m
Minimale afstand hoofdgebouwtot zijdelingse perceelgrens

4 m
Minimale afstand hoofdgebouwtot openbare weg

Schaal: 1:200

Disclaimer: Dit kavelpaspoort is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Desondanks 
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. De weergegeven maatvoering betreft circamaten. Alle perspectief
tekeningen, plattegronden en afbeeldingen in dit kavelpaspoort geven een impressie weer en dienen als illustratie. Aan dit kavelpaspoort 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Kavel D5 Het betreft hier een kavel bestemd voor een zogeheten Parel.  
Aan het ontwerp van de bebouwing worden hierdoor aanvullende eisen gesteld.PAREL

Grenzen

Indicatieve bebouwing

Perceel

Indicatieve opstelplaats auto
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De contouren van Neeldervelt worden langzaam, 
maar zeker duidelijk. We kunnen inmiddels met 
recht spreken van een populaire woonwijk. 
Dat is ook niet verwonderlijk, want Neeldervelt 
is de ideale uitvalsbasis. Lekker dicht bij alle 
voorzieningen, maar ook de natuur vind je om 
de hoek. Met een legio aan faciliteiten in de 
directe omgeving is deze woonwijk bovendien 
toekomstbestendig. Simpel gezegd: Neeldervelt 
heeft `Alles in de buurt’!

ÉCHT ALLES IN DE BUURT

√ Onderwijs

√ Recreatie

√ Boodschappen

√ Winkelen

√ Sportclubs

√ NS-station

√ Snelweg A73
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ONDERWIJS
Met basisschool Neel in de aangrenzende wijk 
Maasniel breng je de kinderen lopend naar 
school. Ook middelbare scholen liggen om de 
hoek. Binnen 5 minuten fietsen, liggen zowel 
Broekhin als Yuverta!

FUNSHOPPING
Het bruisende centrum van Roermond 
staat bekend om zijn prachtige straatjes, 
monumenten en winkelpassages. Ideaal 
om doorheen te slenteren! De historische 
panden herbergen nu tal van leuke boetiekjes, 
lunchrooms en de bekende modeketens.  
Maar ook Het Designer Outlet aan de rand  
van de binnenstad is natuurlijk niet te missen. 
En dat allemaal zo dichtbij!

BEREIKBAARHEID
Vanaf Neeldervelt is het slechts 5 minuten 
fietsen naar het stadscentrum van Roermond. 
Hier kun je gemakkelijk op de intercity 
stappen of gebruik maken van het vernieuwde 
busstation. Ook met de auto rij je zo de A73 op 
richting Maastricht of Venlo.

BOODSCHAPPEN EN WINKELEN
In het Retailpark, hemelsbreed op slechts 
500 meter van je woning, vind je winkels als 
Mediamarkt en Albert Heijn. Op eenzelfde 
afstand ligt de Huis & Tuinboulevard met 
bouwmarkten, woonwinkels, een tuincentrum 
en een aantal supermarkten. Niets zo handig 
als een bouwmarkt en woonwinkels op 
loopafstand als je net een nieuw huis hebt 
gekocht!

RECREATIE
Niet alleen kent Roermond talloze restaurantjes 
en cafeetjes, maar ook voor kunst en cultuur 
ben je hier op de juiste plek. Houd je meer 
van de natuur opzoeken? Binnen no time rij je 
naar natuurgebieden zoals de Maasplassen of 
De Meinweg. Hoe lekker is het dan dat je aan 
het einde van de dag binnen enkele minuten 
gewoon weer thuis bent!

FIT
In de directe omgeving liggen diverse 
healthcentra zoals Dennenmarken en il fiore. 
In de gemeente Roermond zijn sowieso vele 
sportclubs en ontspanningscentra gevestigd. 
Van atletiek tot tennis en van voetbal tot fitness. 
Zowel voor kinderen als volwassenen zijn er 
legio mogelijkheden.

CHECK DE SITE VOOR MEER 
INFORMATIE!

Scan de QR-code
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Perceelgegevens

Kavelnummer 
Perceeloppervlakte ca.
Bouwpeil t.o.v. NAP
Max oppervlakte bebouwing 
Aantal parkeerplaatsen naast elkaar

Bouwregels hoofdbebouwing

Minimale afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens
Minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens
Maximale goothoogte hoofdgebouw met kap
Maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw

Bouwregels bijgebouwen*

Maximale oppervlakte bijgebouwen
Minimale afstand bijgebouw t.o.v. voorgevel hoofdgebouw
Maximale goothoogte bijgebouw met kap
Maximale bouwhoogte bijgebouw met kap 
Maximale bouwhoogte bijgebouw zonder kap

*De afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste
perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan één zijde

Bouwregels erfafscheidingen

Maximale bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn
Maximale bouwhoogte achter de voorgevelrooilijn

D6
385 m²
24.50 m 
222 m²
2

4 m
2,5 m
6,5 m
11 m

70 m²
3 m
2,7 m
5 m
3,3 m

1 m
2 m

Legenda

Grenzen

Indicatieve bebouwing

Perceel

Indicatieve opstelplaats auto

23,4
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16,2
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Minimale afstand hoofdgebouwtot zijdelingse perceelgrens
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Schaal: 1:200

Kavel D6

Disclaimer: Dit kavelpaspoort is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Desondanks 
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. De weergegeven maatvoering betreft circamaten. Alle perspectief
tekeningen, plattegronden en afbeeldingen in dit kavelpaspoort geven een impressie weer en dienen als illustratie. Aan dit kavelpaspoort 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Perceelgegevens

Kavelnummer 
Perceeloppervlakte ca.
Bouwpeil t.o.v. NAP
Max oppervlakte bebouwing 
Aantal parkeerplaatsen naast elkaar

Bouwregels hoofdbebouwing

Minimale afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens
Minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens
Maximale goothoogte hoofdgebouw met kap
Maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw

Bouwregels bijgebouwen*

Maximale oppervlakte bijgebouwen
Minimale afstand bijgebouw t.o.v. voorgevel hoofdgebouw
Maximale goothoogte bijgebouw met kap
Maximale bouwhoogte bijgebouw met kap 
Maximale bouwhoogte bijgebouw zonder kap

*De afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste
perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan één zijde

Bouwregels erfafscheidingen

Maximale bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn
Maximale bouwhoogte achter de voorgevelrooilijn

D7
473 m²
24.50 m 
245 m²
2

4 m
2,5 m
6,5 m
11 m

70 m²
3 m
2,7 m
5 m
3,3 m

1 m
2 m

Legenda
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4 m
Minimale afstand hoofdgebouwtot openbare weg

Schaal: 1:200

Disclaimer: Dit kavelpaspoort is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Desondanks 
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. De weergegeven maatvoering betreft circamaten. Alle perspectief
tekeningen, plattegronden en afbeeldingen in dit kavelpaspoort geven een impressie weer en dienen als illustratie. Aan dit kavelpaspoort 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Het betreft hier een kavel bestemd voor een zogeheten Parel.  
Aan het ontwerp van de bebouwing worden hierdoor aanvullende eisen gesteld.PAREL

Grenzen

Indicatieve bebouwing

Perceel

Indicatieve opstelplaats auto



Beeldkwaliteitsplan

Voor de kavels in deze 
fase van Neeldervelt is een 
beeldkwaliteitsplan opgesteld. 
Van een beperking in de 
ontwerpmogelijkheden kan 
je echter amper spreken. De 
criteria waar een ontwerp aan 
moet voldoen, zijn namelijk vrij 
beperkt: je hebt dus alle ruimte 
en vrijheid om je eigen droomhuis 
te ontwerpen en te realiseren!

Bepaal zelf de architectuurstijl, 
kleur en verhoudingen. Ga je voor 
modern of toch voor klassiek? 
Houtbouw of biobased bouwen? 
Alles is mogelijk.

We geven je graag een 
sfeerimpressie van de 
mogelijkheden!

HET VOLLEDIGE  
BEELDKWALITEITSPLAN  

VIND JE OP  
NEELDERVELT.NL/DOWNLOADS

Het belangrijkste uitgangspunt 
om rekening mee te houden, 
is dat het geheel een open en 
groen karakter moet hebben. 
Daarnaast dient het kleurgebruik 
van het huis uniform te zijn. 
Binnen deze kaders is (bijna) al 
het denkbare mogelijk! Hoe ziet 
jouw droomhuis eruit?

Zelf jouw eigen droomhuis realiseren? Onze bouwkavels bieden veel ruimte 
voor eigen creativiteit en ontwerpkeuzes!

editie 6-2023 ruimte voor je droom |    2322 | editie 6-2023 ruimte voor je droom
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Perceelgegevens

Kavelnummer 
Perceeloppervlakte ca.
Bouwpeil t.o.v. NAP
Max oppervlakte bebouwing 
Aantal parkeerplaatsen naast elkaar

Bouwregels hoofdbebouwing

Minimale afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens
Minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens
Maximale goothoogte hoofdgebouw met kap
Maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw

Bouwregels bijgebouwen*

Maximale oppervlakte bijgebouwen
Minimale afstand bijgebouw t.o.v. voorgevel hoofdgebouw
Maximale goothoogte bijgebouw met kap
Maximale bouwhoogte bijgebouw met kap 
Maximale bouwhoogte bijgebouw zonder kap

*De afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste
perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan één zijde

Bouwregels erfafscheidingen

Maximale bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn
Maximale bouwhoogte achter de voorgevelrooilijn

E3
569 m²
24.50 m 
294 m²
2

4 m
2,5 m
6,5 m
11 m

70 m²
3 m
2,7 m
5 m
3,3 m

1 m
2 m

Legenda

Grenzen

Indicatieve bebouwing

Perceel

Indicatieve opstelplaats auto

31,2

22,5

15,3

30,9

Hoofdgebouw

2,5 m

M
inim

ale afstand hoofdgebouw

tot zijdelingse perceelgrens

4 m
Minimale afstand hoofdgebouw

tot openbare weg

Schaal: 1:200

Kavel E3

Disclaimer: Dit kavelpaspoort is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Desondanks 
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. De weergegeven maatvoering betreft circamaten. Alle perspectief
tekeningen, plattegronden en afbeeldingen in dit kavelpaspoort geven een impressie weer en dienen als illustratie. Aan dit kavelpaspoort 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Perceelgegevens

Kavelnummer 
Perceeloppervlakte ca.
Bouwpeil t.o.v. NAP
Max oppervlakte bebouwing 
Aantal parkeerplaatsen naast elkaar

Bouwregels hoofdbebouwing

Minimale afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens
Minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens
Maximale goothoogte hoofdgebouw met kap
Maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw

Bouwregels bijgebouwen*

Maximale oppervlakte bijgebouwen
Minimale afstand bijgebouw t.o.v. voorgevel hoofdgebouw
Maximale goothoogte bijgebouw met kap
Maximale bouwhoogte bijgebouw met kap 
Maximale bouwhoogte bijgebouw zonder kap

*De afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste
perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan één zijde

Bouwregels erfafscheidingen

Maximale bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn
Maximale bouwhoogte achter de voorgevelrooilijn

E4
506 m²
24.50 m 
261 m²
2

4 m
2,5 m
6,5 m
11 m

70 m²
3 m
2,7 m
5 m
3,3 m

1 m
2 m

Legenda

Grenzen

Indicatieve bebouwing

Perceel

Indicatieve opstelplaats auto

22,3
26,8

31,2

13,6

Hoofdgebouw

2,5 m

M
inim

ale afstand hoofdgebouw

tot zijdelingse perceelgrens

4 m
Minimale afstand hoofdgebouw
tot openbare weg

Schaal: 1:200

Kavel E4

Disclaimer: Dit kavelpaspoort is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Desondanks 
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. De weergegeven maatvoering betreft circamaten. Alle perspectief
tekeningen, plattegronden en afbeeldingen in dit kavelpaspoort geven een impressie weer en dienen als illustratie. Aan dit kavelpaspoort 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Perceelgegevens

Kavelnummer 
Perceeloppervlakte ca.
Bouwpeil t.o.v. NAP
Max oppervlakte bebouwing 
Aantal parkeerplaatsen naast elkaar

Bouwregels hoofdbebouwing

Minimale afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens
Minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens
Maximale goothoogte hoofdgebouw met kap
Maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw

Bouwregels bijgebouwen*

Maximale oppervlakte bijgebouwen
Minimale afstand bijgebouw t.o.v. voorgevel hoofdgebouw
Maximale goothoogte bijgebouw met kap
Maximale bouwhoogte bijgebouw met kap 
Maximale bouwhoogte bijgebouw zonder kap

*De afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste
perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan één zijde

Bouwregels erfafscheidingen

Maximale bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn
Maximale bouwhoogte achter de voorgevelrooilijn

E5
436 m²
24.50 m 
225 m²
2

4 m
2,5 m
6,5 m
11 m

70 m²
3 m
2,7 m
5 m
3,3 m

1 m
2 m

Legenda

Grenzen

Indicatieve bebouwing

Perceel

Indicatieve opstelplaats auto

26,8

26
,5

18,5

15,3

Hoofdgebouw

2,5 m
M

inim
ale afstand hoofdgebouw

tot zijdelingse perceelgrens

4 m
Minimale afstand hoofdgebouwtot openbare weg

Schaal: 1:200

Kavel E5

Disclaimer: Dit kavelpaspoort is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Desondanks 
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. De weergegeven maatvoering betreft circamaten. Alle perspectief
tekeningen, plattegronden en afbeeldingen in dit kavelpaspoort geven een impressie weer en dienen als illustratie. Aan dit kavelpaspoort 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Interieurtrends 
i.s.m. Veranderlust 
interieurstyling 
(veranderlust.nl)

Een nieuw huis betekent vaak ook een nieuw interieur. Heb jij al een 
beeld hoe je je nieuwe stulpje gaat inrichten? Of je nu al rondgeneusd 
hebt op Pinterest of juist nog helemaal geen idee hebt waar te moeten 

beginnen, met deze interieurtrends én tips zit je altijd goed. 

1. Japans meets Scandinavian
Japandie, heb je er al ooit van gehoord? Japandie is een stijl die 
tegenwoordig niet meer weg te denken is in de interieurwereld. 
De stijl bestaat uit mix van Scandinavische en Japanse 
elementen. Hiermee combineer je het kalme zen-gevoel van 
Japan met leuke Scandinavische meubels. Japandie is vooral te 
herkennen aan de veel zachte vormen en organische texturen. 

2. Aardetinten
Het was in 2021 dé kleur van het jaar 
bij Flexa: Brave Ground. Dit is een 
neutrale aardetint die je makkelijk 
kunt combineren met andere kleuren. 
Lichte kleuren, zoals beige, zorgen al 
snel voor een frisse uitstraling. Wordt 
dit echter te rustig voor je? Wees dan 
vooral niet bang om te gaan mixen. 

3. Zorg voor contrast
Door te gaan mixen breng je 
contrasten aan in je interieur. 
Kleed je woning bijvoorbeeld aan 
met donkere accentkleuren. Of ga 
mixen met materialen. Denk aan een 
heerlijke fluffy Teddy-bank naast 
een mooie marmeren tafel. Ook al 
heb je veel aardetinten in huis, dan 
nog kan je spelen met een aantal 
echte eyecatchers om de boel wat 
levendiger te maken!

Interieur-
trends 2023

1. Japans meets Scandinavian

2. Aardetinten

7. Maak het je eigen
Online wordt je al snel overspoelt 
met interieurproducten en 
honderden mogelijkheden. Denk 
maar aan de advertenties op 
Instagram, of alle moodboards op 
Pinterest. Perfect om inspiratie 
op te doen! Maar vergeet vooral 
ook niet een eigen twist aan je 
interieur te geven. Probeer dingen 
uit en kijk wat je zelf leuk vindt 
en wat bij je woning past. Ook 
hierbij is het super handig om 
tweedehands te winkelen of zelf 
eens bij familie te kijken voor 
spullen. Zo ben je niet meteen 
een groot bedrag kwijt, wat het 
een stuk makkelijker maakt om te 
experimenteren!

4. Midcentury
Een andere grote trend zijn midcentury 
meubels. Stijlvolle meubels gebaseerd op de 
klassieke middeleeuwen, maar tegelijkertijd 
harstikke modern. Midcentury meubels 
gaan bijvoorbeeld perfect samen met de 
Japandie stijl. Deze combinatie zorgt voor 
een prachtig contrast!

5. Line-art
Line-art, of ook wel lijntekening genoemd, 
is een decoratie-element dat je momenteel 
veel terugziet. Denk aan posters, 
wandkleden en zelfs kussens. Merken als 
Zara Home & H&M Home spelen hier heel 
goed op in en hebben voor een leuk budget 
toffe line-art producten om hier eens mee te 
experimenteren. 

6. Vintage shopping
Naar welke winkels ga jij voor het 
aanschaffen van je interieur? Het is natuurlijk 
heerlijk om door showrooms te dwalen en 
te kijken naar alle huidige trends. Maar sla 
de kringloopwinkel ook zeker niet over! Niet 
alleen is het hier nog meer een verrassing 
wat je tegenkomt, maar zo geef je ook nog 
eens een extra leven aan een product. Ook 
websites als Marktplaats en Catawiki zijn 
hier ideaal voor. 

4. Midcentury

6. Vintage Shopping

7.Maak het je eigen



editie 6-2023 ruimte voor je droom |     | editie 6-2023 ruimte voor je droom 3332

Perceelgegevens

Kavelnummer 
Perceeloppervlakte ca.
Bouwpeil t.o.v. NAP
Max oppervlakte bebouwing 
Aantal parkeerplaatsen naast elkaar

Bouwregels hoofdbebouwing

Minimale afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens
Minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens
Maximale goothoogte hoofdgebouw met kap
Maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw

Bouwregels bijgebouwen*

Maximale oppervlakte bijgebouwen
Minimale afstand bijgebouw t.o.v. voorgevel hoofdgebouw
Maximale goothoogte bijgebouw met kap
Maximale bouwhoogte bijgebouw met kap 
Maximale bouwhoogte bijgebouw zonder kap

*De afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste
perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan één zijde

Bouwregels erfafscheidingen

Maximale bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn
Maximale bouwhoogte achter de voorgevelrooilijn

E6
486 m²
24.50 m 
250 m²
2

4 m
2,5 m
6,5 m
11 m

70 m²
3 m
2,7 m
5 m
3,3 m

1 m
2 m

Legenda

Grenzen

Indicatieve bebouwing

Perceel

Indicatieve opstelplaats auto

26
,4

19,0

19,0

26
,5

Hoofdgebouw

2,5 m
Minimale afstand hoofdgebouwtot zijdelingse perceelgrens

4 m
Minimale afstand hoofdgebouwtot openbare weg

Schaal: 1:200

Kavel E6

Disclaimer: Dit kavelpaspoort is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Desondanks 
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. De weergegeven maatvoering betreft circamaten. Alle perspectief
tekeningen, plattegronden en afbeeldingen in dit kavelpaspoort geven een impressie weer en dienen als illustratie. Aan dit kavelpaspoort 
kunnen geen rechten worden ontleend.

Het betreft hier een kavel bestemd voor een zogeheten Parel.  
Aan het ontwerp van de bebouwing worden hierdoor aanvullende eisen gesteld.PAREL
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Perceelgegevens

Kavelnummer 
Perceeloppervlakte ca.
Bouwpeil t.o.v. NAP
Max oppervlakte bebouwing 
Aantal parkeerplaatsen naast elkaar

Bouwregels hoofdbebouwing

Minimale afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens
Minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens
Maximale goothoogte hoofdgebouw met kap
Maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw

Bouwregels bijgebouwen*

Maximale oppervlakte bijgebouwen
Minimale afstand bijgebouw t.o.v. voorgevel hoofdgebouw
Maximale goothoogte bijgebouw met kap
Maximale bouwhoogte bijgebouw met kap 
Maximale bouwhoogte bijgebouw zonder kap

*De afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste
perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan één zijde

Bouwregels erfafscheidingen

Maximale bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn
Maximale bouwhoogte achter de voorgevelrooilijn

E7
484 m²
24.50 m 
248 m²
2

4 m
2,5 m
6,5 m
11 m

70 m²
3 m
2,7 m
5 m
3,3 m

1 m
2 m

Legenda

Grenzen

Indicatieve bebouwing

Perceel

Indicatieve opstelplaats auto

26
,4

19,0

19,0

26
,4

Hoofdgebouw

2,5 m
Minimale afstand hoofdgebouwtot zijdelingse perceelgrens

4 m
Minimale afstand hoofdgebouwtot openbare weg

Schaal: 1:200

Disclaimer: Dit kavelpaspoort is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Desondanks 
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. De weergegeven maatvoering betreft circamaten. Alle perspectief
tekeningen, plattegronden en afbeeldingen in dit kavelpaspoort geven een impressie weer en dienen als illustratie. Aan dit kavelpaspoort 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Brummelhuis is dé specialist in het ontwikkelen en bouwen van vrijstaande 
woningen. Samen met Brummelhuis ontwikkel en realiseer je in Neeldervelt, 
op de bouwkavel van jouw keuze, je eigen, zeer complete en energiezuinige 
droomwoning.

In het woningaanbod heeft 
Brummelhuis talloze vrijstaande 
woningen met uiteenlopende 
stijlen van jaren 30 tot modern. 
Je kunt de indeling, maar ook de 
uitstraling van alle woningen naar 
je eigen wensen aanpassen. Wil 
je een extra uitbouw, een grotere 
slaapkamer of misschien een 
slaapkamer en badkamer op de 
begane grond? Alles kan!

Vaste aanneemsommen
Door te luisteren naar jouw 
persoonlijke verhaal past 
Brummelhuis samen met jou 
het ontwerp van je favoriete 
woning aan jouw woonwensen 
en budget aan. Je betaalt 
geen extra ontwerpkosten en 
bovendien werken ze met vaste 
aanneemsommen.
Alle woningontwerpen zijn 
duurzaam en kwalitatief 
hoogwaardig. Ook denkt 
Brummelhuis na over het 
toekomstige gebruik van ruimtes. 
Zo ontwerpen ze huizen die 
hun waarde behouden in de 
toekomst. 

Brummelhuis ontzorgt!
Brummelhuis begeleidt en 
ontzorgt je zoveel mogelijk tijdens 
de ontwerp- en bouwperiode van 
je woning. Ze regelen alles en 
begeleiden je met raad en daad: 
van het eerste ontwerp tot de 
overhandiging van de sleutels. 
Ze werken efficiënt en alles 
wat ze doen is continu helder. 
Zo realiseren ze samen jouw 
droomwoning in Neeldervelt!

Alles Kan!

Bouw Je eiGen 
DRoomwoninG 
meT BrummeLHuis 
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Kijk voor meer woninginspiratie op 
www.brummelhuis.nl/neeldervelt  
of bel voor een persoonlijke 
afspraak in Helden of Deventer 
0570 - 24 85 00.



editie 6-2023 ruimte voor je droom |     | editie 6-2023 ruimte voor je droom 3938

Perceelgegevens

Kavelnummer 
Perceeloppervlakte ca.
Bouwpeil t.o.v. NAP
Max oppervlakte bebouwing 
Aantal parkeerplaatsen naast elkaar

Bouwregels hoofdbebouwing

Minimale afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens
Minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens
Maximale goothoogte hoofdgebouw met kap
Maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw

Bouwregels bijgebouwen*

Maximale oppervlakte bijgebouwen
Minimale afstand bijgebouw t.o.v. voorgevel hoofdgebouw
Maximale goothoogte bijgebouw met kap
Maximale bouwhoogte bijgebouw met kap 
Maximale bouwhoogte bijgebouw zonder kap

*De afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste
perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan één zijde

Bouwregels erfafscheidingen

Maximale bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn
Maximale bouwhoogte achter de voorgevelrooilijn

E8
452 m²
24.50 m 
233 m²
2

4 m
2,5 m
6,5 m
11 m

70 m²
3 m
2,7 m
5 m
3,3 m

1 m
2 m

Legenda

Grenzen

Indicatieve bebouwing

Perceel

Indicatieve opstelplaats auto

26,4 26,4
19,5

15,2

Hoofdgebouw

2,5 m
M

inim
ale afstand hoofdgebouw

tot zijdelingse perceelgrens

4 m
Minimale afstand hoofdgebouw
tot openbare weg

Schaal: 1:200

Kavel E8

Disclaimer: Dit kavelpaspoort is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Desondanks 
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. De weergegeven maatvoering betreft circamaten. Alle perspectief
tekeningen, plattegronden en afbeeldingen in dit kavelpaspoort geven een impressie weer en dienen als illustratie. Aan dit kavelpaspoort 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Perceelgegevens

Kavelnummer 
Perceeloppervlakte ca.
Bouwpeil t.o.v. NAP
Max oppervlakte bebouwing 
Aantal parkeerplaatsen naast elkaar

Bouwregels hoofdbebouwing

Minimale afstand hoofdgebouw tot voorste perceelgrens
Minimale afstand hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens
Maximale goothoogte hoofdgebouw met kap
Maximale bouwhoogte van een hoofdgebouw

Bouwregels bijgebouwen*

Maximale oppervlakte bijgebouwen
Minimale afstand bijgebouw t.o.v. voorgevel hoofdgebouw
Maximale goothoogte bijgebouw met kap
Maximale bouwhoogte bijgebouw met kap 
Maximale bouwhoogte bijgebouw zonder kap

*De afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse en achterste
perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter aan één zijde

Bouwregels erfafscheidingen

Maximale bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn
Maximale bouwhoogte achter de voorgevelrooilijn

E9
448 m²
24.50 m 
230 m²
2

4 m
2,5 m
6,5 m
11 m

70 m²
3 m
2,7 m
5 m
3,3 m

1 m
2 m

Legenda

Grenzen

Indicatieve bebouwing

Perceel

Indicatieve opstelplaats auto

25,8

26,4

24,7

12,3

Hoofdgebouw
2,5 m

M
inim

ale afstand hoofdgebouw

tot zijdelingse perceelgrens

4 m
Minimale afstand hoofdgebouw

tot openbare weg

Schaal: 1:200

Kavel E9

Disclaimer: Dit kavelpaspoort is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Desondanks 
moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen. De weergegeven maatvoering betreft circamaten. Alle perspectief
tekeningen, plattegronden en afbeeldingen in dit kavelpaspoort geven een impressie weer en dienen als illustratie. Aan dit kavelpaspoort 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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In de
volgende

editie

Sport in 
de buurt

In de directe omgeving 
van Neeldervelt liggen 
diverse fitnesscentra zoals 
Dennenmarken en il fiore. 

Ben je meer op zoek 
naar een sportclub? 
Er zijn verschillende 
sportverenigingen gevestigd 
op sportpark Wijher. 
Denk daarbij aan de 
voetbalclub SVC2000 en aan 
atletiekvereniging Swift.  

Ook voor de echte zwemmers 
onder ons zit je helemaal goed 
in Neeldervelt: de Roerdomp 
ligt namelijk om de hoek. Hier 
kun je recreatief zwemmen 
of meedoen aan een van de 
diverse aquasporten. 

Zijn deze sporten je iets 
te standaard? Dan kun 
je natuurlijk ook gaan 
schermen, badmintonnen of 
korfballen. Al deze gezellige 
sportverenigingen vind je op 
fietsafstand van Neeldervelt. 

Liever de buitenlucht in? 
Je bent in no time bij 
natuurgebieden als de 
Maasplassen en De Meinweg. 
Dit zijn de perfecte gebieden 
om een flink stuk te gaan 
wandelen, wielrennen of 
mountainbiken. 

Kortom: voor iedere 
sportliefhebber is 
Neeldervelt de perfecte 
uitvalsbasis!

Het belang van sport & beweging 
is algemeen bekend, maar wat is 
er in de buurt van neeldervelt 
eigenlijk te ondernemen op dit 
gebied?

Parkwoningen

Twee-onder-een-
kapwoningen

Vrijstaand 
geschakelde 
woningen

Het verhaal van...

Levensloopbestendig 
wonen
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Verkoop en
informatie

Ontwikkeling

neeldervelt.nl

Jack Frenken makelaars en adviseurs
(0475) 335 225  •  info@jackfrenken.nl

/neeldervelt

DISCLAIMER
De verkoopdocumentatie is met zorg samengesteld 
aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van 
het samenstellen van deze sfeerbrochure bekend 
waren. Desondanks maken wij een voorbehoud 
ten aanzien van eventuele wijzigingen. Aan deze 
sfeerbrochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
Voor de juiste informatie verwijzen wij naar de 
tot de contractstukken behorende tekeningen en 
technische omschrijving. Deze sfeerbrochure is 
geen contractstuk. De ingeschreven maten zijn 
‘circa’-maten. De op de artist impressies getoonde 
zonnepanelen zijn indicatief. De artist impressies 
geven een impressie waaraan dan ook geen rechten 
kunnen worden ontleend. De inrichting van de 
openbare ruimte en de verkaveling van de overige 
woningen is indicatief weergegeven. Hieraan kunnen 
geen rechten worden ontleend.


