kavelpaspoorten
23 september 2021

Addendum Beeldkwaliteitsplan Lopik-Oost (30 maart 2020)

Spelregels en vrijheden specifiek voor de
bouwkavels

1

Het uitgangspunt is dat alle woningen moeten

2

voldoen aan de algemene regels uit het

4

Beeldkwaliteitsplan Lopik-Oost (30 maart 2020).

3

Echter kennen sommige kavels uitzonderingen
op de algemene spelregels. Dit geldt met name
voor de bouwkavels. Deze krijgen aan de oostzijde
een klassieke en/of jaren 30 architectuur, aan de
noordzijde een landelijke bouwstijl. Daarnaast zijn er
37

wellicht onderling nog nuanceverschillen in de opzet
van de bouwkavel door de ligging in het plan voor

35

36

Lopik Oost.
Op navolgende pagina’s is daarom per bouwkavel
een kavelpaspoort opgesteld. Het kavelpaspoort

57
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59

Stedenbouwkundig plan

geeft een weergave van de kavel en de
mogelijkheden op de kavel (kaart) en een aantal
specifieke regels die als uitzondering gelden op de
algemene beeldkwaliteitsregels.

Inhoud

Kavel 1
Kavel 1

•

Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);

De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor deze
kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels en de

•

Verder conform de algemene regels.

regels uit het bestemmingsplan. In nevenstaande kaart
is de indeling van de kavel te zien, evenals bijbehorende

2. Keuze in hoofdvorm en kap

maatvoering. Indien wordt aangegeven ‘conform de

•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

algemene regels’ worden de regels bedoeld voor de

•

De woning is aan minimaal één zijde voorzien
van een lage goot (max 3 meter);

landelijke architectuur.
1. Kavelindeling
•
•

•

Woning is voorzien van een kap, vorm is vrij;

•

Verder conform de algemene regels.

De kavel is bereikbaar per brug, aan de zuidzijde
van de kavel;

3. Entree van de woning

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar

•

Conform de algemene regels.

gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

•

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de algemene

4. Personalisering van de woning

regels;

•

De primaire oriëntatie van de woning ligt richting

overeenkomstige vorm als het hoofdvolume en

de zuidzijde. De woning is tevens ook altijd

zijn voorzien van een kap;

georiënteerd richting de landschappelijke zone

•

•

Deze woning heeft verplicht een verbijzonderde

De garage is vrij te plaatsen binnen de
aangegeven zone op de tekening van de kavel;

(dubbele oriëntatie);
•

Vrijstaande bijgebouwen hebben een

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

hoek;

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

Er wordt langs de oever door de ontwikkelaar

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

een beschoeiing aangebracht. Het talud en de

een maximum van 50m2;

beschoeiing worden door de bewoners verplicht in

•

Verder conform de algemene regels.

stand gehouden;
•
•

Hagen zijn hier in tegenstelling tot de algemene

5. Materialisering

regels niet verplicht;

•

Er is maximaal één steiger mogelijk, deze is echter

voorkeur zwart gepotdekseld, en zijn verplicht

maximaal 2,0 meter diep en 4,0 meter breed, en

van een afwijkend materiaal;

wordt geplaatst binnen de aangegeven zone;
•

Bijgebouwen en/of aanbouwen worden bij

De onderlinge erfgrenzen worden bij voorkeur groen
van karakter;

•

Verder conform de algemene regels voor de
landelijke architectuurstijl.

Inhoud
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Kavel 2
Kavel 2

2. Keuze in hoofdvorm en kap
•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor

•

Woning is voorzien van een kap, vorm is vrij;

deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels

•

Verder conform de algemene regels.

en de regels uit het bestemmingsplan. In nevenstaande
kaart is de indeling van de kavel te zien, evenals

3. Entree van de woning

bijbehorende maatvoering. Indien wordt aangegeven

•

Conform de algemene regels.

‘conform de algemene regels’ worden de regels
bedoeld voor de landelijke architectuur.

4. Personalisering van de woning
•

Vrijstaande bijgebouwen hebben een

1. Kavelindeling

overeenkomstige vorm als het hoofdvolume en

•

zijn voorzien van een kap;

De kavel is bereikbaar per brug, aan de zuidzijde
van de kavel;

•

•

regels;

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

De primaire oriëntatie van de woning ligt naar de

een maximum van 50m2;

5. Materialisering

beschoeiing worden door de bewoners verplicht in

•

Bijgebouwen en/of aanbouwen worden bij

stand gehouden;

voorkeur zwart gepotdekseld, en zijn verplicht

Hagen zijn hier in tegenstelling tot de algemene

van een afwijkend materiaal;

Er is maximaal één steiger mogelijk, deze is echter

De onderlinge erfgrenzen worden bij voorkeur
groen van karakter;
Een garage mag binnen een bepaalde zone vrij op
de kavel geplaatst worden (zie tekening kavel);

•

Verder conform de algemene regels.

een beschoeiing aangebracht. Het talud en de

wordt geplaatst binnen de aangegeven zone;

•

•

Er wordt langs de oever door de ontwikkelaar

maximaal 2,0 meter diep en 4,0 meter breed, en
•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde
van de woning, binnen de achtertuinzone op de

regels niet verplicht;
•

•

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de algemene

zuidzijde:
•

De garage is vrij te plaatsen binnen de
aangegeven zone op de tekening van de kavel;

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar
gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

•

•

Verder conform de algemene regels.

•

Verder conform de algemene regels voor de
landelijke architectuurstijl.
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Kavel 3
Kavel 3

2. Keuze in hoofdvorm en kap
•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor

•

Woning is voorzien van een kap, vorm is vrij;

deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels

•

Verder conform de algemene regels.

en de regels uit het bestemmingsplan. In
nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te

3. Entree van de woning

zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt

•

Conform de algemene regels.

aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden
de regels bedoeld voor de landelijke architectuur.

4. Personalisering van de woning
•

Vrijstaande bijgebouwen hebben een

1. Kavelindeling

overeenkomstige vorm als het hoofdvolume en

•

zijn voorzien van een kap;

De kavel is bereikbaar per brug, aan de zuidzijde
van de kavel;

•

•

algemene regels;

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

De primaire oriëntatie van de woning ligt naar de

een maximum van 50m2;

5. Materialisering

beschoeiing worden door de bewoners verplicht

•

Bijgebouwen en/of aanbouwen worden bij

in stand gehouden;

voorkeur zwart gepotdekseld, en zijn verplicht

Hagen zijn hier in tegenstelling tot de algemene

van een afwijkend materiaal;

Er is maximaal één steiger mogelijk, deze is

zone;
De onderlinge erfgrenzen worden bij voorkeur
groen van karakter;
Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);
•

Verder conform de algemene regels.

een beschoeiing aangebracht. Het talud en de

breed, en wordt geplaatst binnen de aangegeven

•

•

Er wordt langs de oever door de ontwikkelaar

echter maximaal 2,0 meter diep en 4,0 meter

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde
van de woning, binnen de achtertuinzone op de

regels niet verplicht;
•

•

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de

zuidzijde:
•

De garage is vrij te plaatsen binnen de
aangegeven zone op de tekening van de kavel;

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar
gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

•

•

Verder conform de algemene regels.

•

Verder conform de algemene regels voor de
landelijke architectuurstijl.
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Kavel 4
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•

Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);

De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor
deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels

•

Verder conform de algemene regels.

en de regels uit het bestemmingsplan. In
nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te

2. Keuze in hoofdvorm en kap

zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt

•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden

•

De woning is aan minimaal één zijde voorzien
van een lage goot (max 3 meter);

de regels bedoeld voor de landelijke architectuur.
•

vorm is vrij;

1. Kavelindeling
•

De kavel is bereikbaar per brug, aan de zuidzijde

Woning is verplicht voorzien van een rieten kap,

•

Verder conform de algemene regels.

van de kavel;
•

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar

3. Entree van de woning

gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

•

Conform de algemene regels.

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de
•

algemene regels;

4. Personalisering van de woning

De primaire oriëntatie van de woning ligt naar

•

de zuidzijde. De woning is tevens ook altijd

overeenkomstige vorm als het hoofdvolume en

georiënteerd richting de oostzijde (dubbele

zijn voorzien van een kap;

oriëntatie);
•

•

De garage is vrij te plaatsen binnen de
aangegeven zone op de tekening van de kavel;

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

beschoeiing worden door de bewoners verplicht

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

in stand gehouden;

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

Hagen zijn hier in tegenstelling tot de algemene

een maximum van 50m2;

regels niet verplicht;
•

•

Er wordt langs de oever door de ontwikkelaar
een beschoeiing aangebracht. Het talud en de

•

Vrijstaande bijgebouwen hebben een

•

Verder conform de algemene regels.

Er is maximaal één steiger mogelijk, deze is
echter maximaal 2,0 meter diep en 4,0 meter

5. Materialisering

breed, en wordt geplaatst binnen de aangegeven

•

Bijgebouwen en/of aanbouwen worden bij

zone;

voorkeur zwart gepotdekseld, en zijn verplicht

De onderlinge erfgrenzen worden bij voorkeur

van een afwijkend materiaal;

groen van karakter;

•

Verder conform de algemene regels voor de
landelijke architectuurstijl.
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3. Entree van de woning
•

Conform de algemene regels.

De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor
deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels

4. Personalisering van de woning

en de regels uit het bestemmingsplan. In

•

aangegeven zone op de tekening van de kavel;

nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te
zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt

De garage is vrij te plaatsen binnen de

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

de regels bedoeld voor de klassieke en/of jaren 30

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

architectuur.

een maximum van 50m2;
•

Verder conform de algemene regels.

1. Kavelindeling
•

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar

6. Materialisering

gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

•

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de
algemene regels;
•

De oriëntatie van de woning ligt richting de
zuidzijde van de kavel;

•

De voortuinzone wordt op de erfgrens voorzien
van een lage haag, sortiment afgestemd op de
hagen bij het projectmatige deel van de wijk;

•

Bij voorkeur worden de onderlinge erfgrenzen
groen van karakter;

•

Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);

•

Verder conform de algemene regels.

2. Keuze in hoofdvorm en kap
•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

•

Woning is voorzien van een kap, passend bij de
projectmatige woningen met de klasieke en/of
jaren 30 architectuurstijl;

•

Verder conform de algemene regels.

Conform algemene regels voor de klassieke en/
of jaren 30 architectuurstijl.
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De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor

2. Keuze in hoofdvorm en kap
•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

•

De woning is aan minimaal één zijde voorzien
van een lage goot (max 3 meter);

deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels
en de regels uit het bestemmingsplan. In

•

Woning is voorzien van een kap, passend bij de

nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te

projectmatige woningen met de klasieke en/of

zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt

jaren 30 architectuurstijl;

aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden

•

Verder conform de algemene regels.

de regels bedoeld voor de klassieke en/of jaren 30
architectuur.

3. Entree van de woning
•

Conform de algemene regels.

1. Kavelindeling
•

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar

4. Personalisering van de woning

gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

•

aangegeven zone op de tekening van de kavel;

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de
algemene regels;
•
•
•

•

Bijgebouwen worden aan de zijde van de
openbare ruimte minimaal 0,8 meter van de

en zuidzijde van de kavel (dubbele oriëntatie);

erfgrens geplaatst (achter de haag);

Deze woning heeft verplicht een verbijzonderde

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

hoek;

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

De voortuinzone wordt op de erfgrens voorzien

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

van een lage haag, sortiment afgestemd op de

een maximum van 50m2;
•

Verder conform de algemene regels.

Bij voorkeur worden de onderlinge erfgrenzen
groen van karakter;

6. Materialisering

Een garage mag binnen een bepaalde zone

•

vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);
•

•

De oriëntatie van de woning ligt richting de oost-

hagen bij het projectmatige deel van de wijk;
•

De garage is vrij te plaatsen binnen de

Verder conform de algemene regels.

Conform algemene regels voor de klassieke en/
of jaren 30 architectuurstijl.

Inhoud
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3. Entree van de woning
•

Conform de algemene regels.

De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor
deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels

4. Personalisering van de woning

en de regels uit het bestemmingsplan. In

•

aangegeven zone op de tekening van de kavel;

nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te
zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt

De garage is vrij te plaatsen binnen de

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

de regels bedoeld voor de klassieke en/of jaren 30

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

architectuur.

een maximum van 50m2;
•

Verder conform de algemene regels.

1. Kavelindeling
•

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar

6. Materialisering

gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

•

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de
algemene regels;
•

De oriëntatie van de woning ligt richting de
oostzijde van de kavel;

•

De voortuinzone wordt op de erfgrens voorzien
van een lage haag, sortiment afgestemd op de
hagen bij het projectmatige deel van de wijk;

•

Bij voorkeur worden de onderlinge erfgrenzen
groen van karakter;

•

Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);

•

Verder conform de algemene regels.

2. Keuze in hoofdvorm en kap
•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

•

Woning is voorzien van een kap, passend bij de
projectmatige woningen met de klasieke en/of
jaren 30 architectuurstijl;

•

Verder conform de algemene regels.

Conform algemene regels voor de klassieke en/
of jaren 30 architectuurstijl.
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3. Entree van de woning
De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor

•

Conform de algemene regels.

deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels
en de regels uit het bestemmingsplan. In

4. Personalisering van de woning

nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te

•

aangegeven zone op de tekening van de kavel;

zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt
aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden

De garage is vrij te plaatsen binnen de

•

Bijgebouwen worden aan de zijde van de

de regels bedoeld voor de klassieke en/of jaren 30

openbare ruimte minimaal 0,8 meter van de

architectuur.

erfgrens geplaatst (achter de haag);
•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

1. Kavelindeling

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

•

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

een maximum van 50m2;

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de

•

Verder conform de algemene regels.

algemene regels;
•
•

De oriëntatie van de woning ligt richting de

6. Materialisering

noordzijde van de kavel;

•

De voortuinzone wordt op de erfgrens voorzien
van een lage haag, sortiment afgestemd op de
hagen bij het projectmatige deel van de wijk;

•

Bij voorkeur worden de onderlinge erfgrenzen
groen van karakter;

•

Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);

•

Verder conform de algemene regels.

2. Keuze in hoofdvorm en kap
•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

•

Woning is voorzien van een kap, passend bij de
projectmatige woningen met de klasieke en/of
jaren 30 architectuurstijl;

•

Verder conform de algemene regels.

Conform algemene regels voor de klassieke en/
of jaren 30 architectuurstijl.
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2. Keuze in hoofdvorm en kap
De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor

•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels

•

De woning is aan minimaal één zijde voorzien
van een lage goot (max 3 meter);

en de regels uit het bestemmingsplan. In
nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te

•

Woning is voorzien van een kap, passend bij de

zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt

projectmatige woningen met de klasieke en/of

aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden

jaren 30 architectuurstijl;

de regels bedoeld voor de klassieke en/of jaren 30

•

Verder conform de algemene regels.

architectuur.
3. Entree van de woning
1. Kavelindeling
•

•

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar
gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

4. Personalisering van de woning

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de

•

•
•

De oriëntatie van de woning ligt richting de oost-

De garage is vrij te plaatsen binnen de
aangegeven zone op de tekening van de kavel;

algemene regels;
•

Conform de algemene regels.

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

en noordzijde van de kavel (dubbele oriëntatie);

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

Deze woning heeft verplicht een verbijzonderde

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

hoek;

een maximum van 50m2;

De voortuinzone wordt op de erfgrens voorzien

•

Verder conform de algemene regels.

van een lage haag, sortiment afgestemd op de
•

hagen bij het projectmatige deel van de wijk;

6. Materialisering

Bij voorkeur worden de onderlinge erfgrenzen

•

groen van karakter;
•

Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);

•

Verder conform de algemene regels.

Conform algemene regels voor de klassieke en/
of jaren 30 architectuurstijl.
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Kavel 59
Kavel 59
3. Entree van de woning
De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor

•

Conform de algemene regels.

deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels
en de regels uit het bestemmingsplan. In

4. Personalisering van de woning

nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te

•

aangegeven zone op de tekening van de kavel;

zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt
aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden

De garage is vrij te plaatsen binnen de

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

de regels bedoeld voor de klassieke en/of jaren 30

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

architectuur.

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met
een maximum van 50m2;

1. Kavelindeling
•

gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

6. Materialisering

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de

•

De oriëntatie van de woning ligt richting de
oostzijde van de kavel;

•

De voortuinzone wordt op de erfgrens voorzien
van een lage haag, sortiment afgestemd op de
hagen bij het projectmatige deel van de wijk;

•

Bij voorkeur worden de onderlinge erfgrenzen
groen van karakter;

•

Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);

•

Verder conform de algemene regels.

2. Keuze in hoofdvorm en kap
•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

•

Woning is voorzien van een kap, passend bij de
projectmatige woningen met de klasieke en/of
jaren 30 architectuurstijl;

•

Verder conform de algemene regels.

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar

algemene regels;
•

•

Verder conform de algemene regels.

Conform algemene regels voor de klassieke en/
of jaren 30 architectuurstijl.
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