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HET PLAN 

 

In het plan De Groene Vaart bouwt u uw 

eigen droomhuis. Het wordt een 

gevarieerde woonwijk: rijwoningen,    

twee-onder-een-kapwoningen, 

vrijstaande woningen en tiny houses. 

De dorpse architectuur, het bestaande 

groen en de ligging aan de rand van 

Oudenbosch maakt wonen in De 

Groene Vaart uniek. Via de centrale 

groene zone wandelt u naar het 

groengebied ten zuiden van de 

woonwijk dat wordt ingericht met 

waterberging, groen, spelen, paden en 

een uitlaatplek voor honden. De 

woonwijk speelt in op klimaatadaptatie 

en biodiversiteit. Met de verkoop van 29 

gemeentelijke kavels krijgt u nu de kans 

om in deze nieuwe woonwijk uw eigen 

thuis te realiseren. Dit kavelpaspoort 

beschrijft een samenvatting van de 

randvoorwaarden voor bouwkavel 27. 

 
Stedenbouwkundige plankaart De Groene Vaart 
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KENMERKEN KAVEL 

• Kavelnummer : 27 

• Type woning: tiny house 

• Oppervlakte: circa 242m² 

• Prijs: 245 per m² excl. BTW 

• Oriëntatie tuin: op het zuiden 

• Plicht tot zelfbewoning 
 

• Een terrein van 243 m² wordt 
mandelig verkocht als 
gemeenschappelijke tuin die 
bijvoorbeeld plek biedt voor een 
gezamenlijk bijgebouw 



  

BOUWMOGELIJKHEDEN KAVEL 27 

Hoofdgebouw 

• Te plaatsen in het ‘bouwvlak 
hoofdgebouw’ 
Maximaal 60m² 

• Goothoogte: maximaal 4 meter 
• Bouwhoogte (nok): maximaal 5 meter 
• Dakhelling: tussen 35 en 80 graden 

platte daken zijn onder voorwaarden 
toegestaan 

• Bebouwingspercentage: 50% van het 
bouwperceel 

• Onderlinge afstand tussen gebouwen 
op naastgelegen percelen minimaal 
10 meter 

•  
 

Bijbehorende bouwwerken 

Niet toegestaan met uitzondering van 
1 gezamenlijk vrijstaand 
voorzieningen gebouw : maximaal 
100m², maximaal 5 meter hoog 

 

Er kunnen afwijkingen zitten in de 

weergegeven oppervlakte en afmetingen. Uit 

een kadastrale opmeting moet blijken of er 

sprake is van een over- of ondermaat. 



  

PARKEREN 
Het parkeren vindt plaats in de openbare ruimte. Eigenaren van de 
tiny houses zijn niet verplicht om op het eigen perceel opstelplaatsen 
voor de auto te realiseren 
 

ERFAFSCHEIDINGEN 
Voor de tiny houses is ‘groen wonen’ het uitgangspunt. Op het 

perceel dienen alle erfafscheidingen groen te zijn en in stand worden 

gehouden. Aan de voorzijde mag de erfafscheiding maximaal 1 meter 

hoog zijn. Aan de overige zijden mag deze groene erfafscheiding 

maximaal 2 meter zijn met dien verstande dat aan de zijkanten (oost 

en west) een overgang van laag (minimaal 1/3 van de zijgevel) naar 

hoog (maximaal 2/3 van de zijgevel) wordt toegepast. 

De zuidzijde betreft een erfafscheiding aan houtsingel en 

uitloopgebied. 

De oost, noord en westzijde betreffen een erfafscheiding aan de 

straat en plantsoenen. 

 

ARCHITECTUURSTIJL 
In plan De Groene Vaart is gekozen voor een dorps-landelijk 

sfeerbeeld met variatie, kleinschaligheid, gebruik van kappen en 

traditioneel en natuurlijk materiaal- en kleurgebruik. Het woonveld 

met de tiny houses is een groen gebied met een parkachtige 

uitstraling. De tiny houses passen in die sfeer en zijn esthetisch 

vormgegeven. 

Toetsingskader Tiny Houses (TH) 

• De energieopwekking en alle overige zichtbare technische 

installaties vormen een integraal onderdeel van de TH en/of 

bijgebouw. 

• Een TH is esthetisch vormgegeven. De te realiseren TH 

spreken meteen tot de verbeelding omdat ze met 

vakmanschap, oog voor detail en veel aandacht voor het 

ontwerp zijn uitgevoerd. 

• De kleurstelling dient terughoudend of natuurlijk te zijn. 

• Voor TH is ‘groen wonen’ het uitgangspunt. Voor de inrichting 

van het woonveld wordt daarom verharding tot een minimum 

beperkt, waarbij houten vlonders of halfverharding de 

voorkeur hebben.  

• De TH zijn landschappelijk ingepast in aansluiting op het 

inrichtingsplan openbare ruimte 

• Verrommeling met aanbouwen moet worden voorkomen. 

Aanbouwen en of veranda’s behoren bij de maximale 

opeprvlaktemaat van het TH. Een TH moet aan esthetische 

en duurzame eisen voldoen conform de regels van het 

bouwbesluit 2012 voor woningen, dan wel middels 

gelijkwaardige oplossingen, inclusief actuele en toekomstige 

wijzigingen. 

• Binnen het woonveld van TH mag één gezamenlijk bijgebouw 

(berging en/of kas) worden gerealiseerd. 

 



Toetsingskader Tiny Houses (TH) 

• Kampeermiddelen zijn uitgesloten zoals een stacaravan , 

caravan of camper. 

• Een TH is duurzaam. Het bestaat uit natuurlijke en 

hergebruikte materialen met een hoogwaardige kwaliteit. De 

materialen sluiten aan op het natuurinclusieve karakter van 

het stedenbouwkundig plan zoals hout en groene 

gevels/daken. Een TH is dus milieuvriendelijk. Kunststof en 

plaatmateriaal zijn in beginsel niet toegestaan, tenzij deze 

horen bij het hergebruik en bijdragen aan de duurzame 

uitstraling. Van het gebruik van natuurlijke materialen kan 

alleen gemotiveerd worden afgeweken na goedkeuring van 

de welstand.  

• Voor de TH geldt een kapverplichting met hellende vlakken. 

De vorm van de kap is vrij. 

• Een TH is (deels) zelfvoorzienend en collectiviteit binnen het 

woonveld TH wordt gestimuleerd. Een TH maakt gebruik van 

nieuwe technologische ontwikkelingen zoals zonnepanelen, 

warmtepompen, ani-broyeur of compost-wc 

 

KLIMAATBESTENDIG 

De ambitie is om in de nieuwe woonbuurt oplossingen te bieden voor 

huidige en toekomstige klimatologische uitdagingen en een bijdrage 

te leveren aan een gezond en duurzaam Pagnevaart. 

 

• Het is verboden om gesloten verhardingen aan te brengen, 

tenzij op het perceel faciliteiten worden aangebracht 

waarmee 22 liter waterberging per vierkante meter 

verharding gerealiseerd kan worden. 

 

 

• Er wordt geen ondergrondse hemelwaterriolering aangelegd. 

Dat betekent dat het regenwater via voetpaden, straten en/of 

wadi's in het openbaar gebied wordt afgevoerd en niet via 

rioolbuizen in de grond. De koper mag een hemelwaterafvoer 

niet aansluiten op het vuilwaterriool.  

Op het bouwperceel moet in overleg met de gemeente een 

voorziening aangelegd en in stand worden gehouden waarin 

het hemelwater wordt opgevangen en afgevoerd naar het 

openbaar gebied, waar het vervolgens wordt afgevoerd naar 

de waterbergingsvijvers.  

 

Ook op andere manieren kunt u met uw woning en tuin bijdragen aan 

een klimaatbestendig en biodiverse woonbuurt. U kunt hier 

bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden: 

 

• Groene daken 

• Dakpannen met ruimte voor vogels 

• Groene gevels 

• Luchtzuiverende dakpannen  

• Nest- en vleermuiskasten in de gevels of aan bomen 

• Regenton voor de opvang en het gebruik van regenwater 

• Duurzame energieopwekking zoals zonnepanelen 

• Variatie in (inheemse) beplanting van de tuin 

• Het planten van bomen voor schaduw en het verbeteren van 

de luchtkwaliteit 

 

 



  

REFERENTIEBEELDEN 
De referentiebeelden zijn slechts ter inspiratie en kunnen afwijken van 

de in dit kavelpaspoort opgenomen randvoorwaarden.  



 

 

  



Aan de inhoud van dit kavelpaspoort kunt u geen rechten ontlenen. De informatie is een samenvatting van de kaders voor plan De Groene 

Vaart uit het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Deze documenten kunt u raadplegen op de website 

www.halderberge.nl/oudenbosch-groene-vaart. Uw bouwplan wordt getoetst aan alle kaders, dus niet alleen aan het kavelpaspoort. 

 

http://www.halderberge.nl/oudenbosch-groene-vaart

