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JE EIGEN KAVEL IN PLAN FRUCTUS
In Fructus heb je de kans om je eigen droomhuis te bouwen! Want binnen dit 

nieuwbouwproject is ruimte gereserveerd voor 5 bouwkavels. In dit document 

én op de website fructusdodewaard.nl vind je informatie over deze bouwkavels. 

Nieuwsgierig geworden? Hieronder lees je er meer over.

ZELF BOUWEN, WAAR MOET JE REKENING MEE 
HOUDEN?
Als je een bouwkavel koopt, kies je zelf een architect die je huis gaat ontwerpen. 

Je hebt hierbij veel vrijheid om je eigen wensen te realiseren. Het uiteindelijke 

ontwerp moet wel getoetst worden aan het bestemmingsplan en het 

beeldkwaliteitsplan.

Voor de ontwikkeling van de kavels in Fructus Dodewaard gelden de volgende 

documenten als randvoorwaarden:
• Bestemmingsplan Fructus Dodewaard gemeente Neder-Betuwe, 

bestemmingsplan NL.IMRO.1740.bpDOfructus-vst1 onherroepelijk (vastgesteld 

2019-11-08) en in werking.

• Bestemmingsplan met voorschriften, bijlagen en plankaart;
• Beeldkwaliteitsplan november 2019 

https://www.fructusdodewaard.nl/media/9239/beeldkwaliteitsplan-fructus-

dodewaard.pdf

Om het je makkelijk te maken, hebben we de belangrijkste punten uit deze plannen 

op een rij gezet.

DE BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT HET 
BESTEMMINGSPLAN
• De maximale bouwhoogte is 11 meter;

• De maximale goothoogte is 7 meter;

• Het hoofdgebouw moet gebouwd worden in het bouwvlak;

• Ter plaatse van de aanduiding ‘gevellijn’ dient een voorgevel in of binnen 3

meter van de gevellijn te worden gesitueerd, met dien verstande dat deze

bepaling niet van toepassing is indien sprake is van een woning met meer dan

één naar de weg gekeerde gevel.

• De afstand van het hoofdgebouw tot de zij-erfgrens is minimaal 3 meter;

• Het hoofdgebouw mag niet dieper zijn dan 15 meter;

• De afstand van de achtergevel van een hoofdgebouw tot de achterste

perceelgrens mag niet minder bedragen dan 6 meter.

• De breedte van de voorgevel van een woning mag niet meer bedragen dan:

o perceelbreedte van minder dan 30 meter: 12 meter;

o perceelbreedte meer dan 30 meter: 15 meter;

• Er moet voldaan worden aan de Nota Parkeernormen 2017-1 van de gemeente

Neder-Betuwe of de nadien gewijzigde beleidsregels, zoals die gelden ten tijde

van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen. Er moeten minimaal 4

parkeerplaatsen op eigen terrein gecreëerd worden;

• Bijgebouwen, zoals een garage of een uitbouw, moeten minimaal 3 meter

achter de voorgevel geplaatst worden binnen het bouwvlak of binnen het erf;

• De totale oppervlakte van de aan- en bijgebouwen ter plaatse van de

aanduiding ‘erf’ mag maximaal 90 m2 (kavels tot 400 m2) of 100 m2 (kavels tot

600 m2) zijn;

• De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter. Indien het hoofdgebouw

bestaat uit één bouwlaag met kap, mag de goothoogte van aangebouwde

bijbehorende bouwwerk niet meer bedragen dan de goothoogte van het

hoofdgebouw, maar nooit meer dan 5 meter;

• De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 5 meter.

In het beeldkwaliteitsplan worden uitspraken gedaan over de uitstraling, materialen 

en de stedenbouwkundige samenhang.
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DE BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT HET 
BEELDKWALITEITPLAN
• Traditionele architectuur, dorpse sfeer. De architectuur is niet historiserend

maar kan wel een eigentijdse uitleg zijn van historische architectuurstijlen.

• De woningen zijn naar het openbaar gebied gericht. Bij straathoeken de gevels

een tweezijdige oriëntatie meegeven.

• Grotere bouwvolumes naast elkaar moeten onderling verschillen. Niet meer

dan 2 identieke bouwblokken van vrijstaande woningen naast elkaar.

• Oriëntatie ten behoeve van zonnepanelen verdient de aandacht.

• Bijbehorende bouwwerken ondergeschikt aan hoofdgebouw, op minimaal 3

meter. achter de voorgevelrooilijn. Vormgeving in één bouwlaag, eventueel

voorzien van kap

• Rooilijnen liggen niet vast, echter minimaal 2 meter uit kavelgrens.

• Overwegend metselwerk in baksteen in aardse tinten. Afwijkend wit stucwerk

of wit gekeimd metselwerk mogelijk. Houten gevelbeplating of hierop lijkende

producten wordt aangemoedigd, maar ondergeschikt in gevelbeeld

• 

• 

• 

• 

• Bij voorkeur keramische pannen in grijstinten en antraciet, incidenteel

oranjerood. Gebruik van rieten afdekking is toegestaan.

• De overgang van privétuinen naar de openbare ruimte dient in het ontwerp te

worden meegenomen. De erafscheiding bij voortuinen uitvoeren als een haag

van een inheemse soort met een hoogte van maximaal 1 meter. Op plaatsen

waar privétuinen aan het openbaar gebied grenzen zijn erfafscheidingen

maximaal 2 meter hoog. Dit geldt voor zijdelingse perceelsgrenzen, gerekend

vanaf de helft van de zijgevel van de woningen. Deze erfscheidingen worden

zoveel mogelijk als opgaande hagen gerealiseerd, danwel als begroeide

rasterhekwerken. Houten schuttingen zijn op plaatsen waar privétuinen aan

openbaar gebied grenzen niet toegestaan. Een erfafscheiding langs de rijbaan,

waar geen trottoir aanwezig is, wordt 0,30 meter achter de erfgrens geplaatst.

De bouwkavels hebben grote architectonische vrijheid. Maar tegelijk moet

de architectuur van de huizen ook van hoge kwaliteit zijn. Om dit te kunnen

beoordelen worden de ontwerpen van deze kavels niet alleen als losstaande

huizen, maar ook in samenhang beoordeeld.

• Let op: hanteer te allen tijde de laatste beschikbare voorschriften zoals deze

worden gepubliceerd op de website van de overheid.

• https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1740.bpDOfructus-

vst1/r_NL.IMRO.1740.bpDOfructus-vst1.html
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DODEWAARD: 
GEZELLIG 
EN SOCIAAL 
ACTIEF!
VOOR JONG EN OUD

HET PROCES TOT AAN START BOUW

STAP 1  
INTERESSE
Heb je interesse in een van deze bouwkavels? Meld je dan bij één van onze makelaars. 

Is het kavel van jouw voorkeur nog beschikbaar, dan plant de makelaar een verkoopgesprek met je in. 

Na het verkoopgesprek kan je een optie nemen op het kavel. De optieperiode geeft je de tijd om aan 

de hand van de kaveltekening en de overige verkoopdocumentatie je definitieve aankoopbeslissing te 

nemen.

Ben je nog steeds enthousiast? Dan maken we een afspraak om de koopovereenkomst te 

ondertekenen. Nadat de kavels bouwrijp zijn gemaakt wordt je door de projectnotaris uitgenodigd 

voor de overdracht. Na het ondertekenen van de leveringsakte ben je definitief eigenaar van het kavel 

en kan je aan de slag met het ontwerp en de realisatie van jouw nieuwe woning.

De prijzen van de kavels zijn vrij op naam en inclusief 21% btw. Ook de notariskosten en de akte 

van levering zijn inbegrepen in de prijs, maar eventuele rentekosten niet. Aansluitkosten op 

nutsvoorzieningen en riool zijn voor rekening van de koper.

STAP 2
HET ONTWERP
Van de makelaar heb je de kaveltekening en de informatie over gemeentelijke randvoorwaarden 

(bestemmingsplan/beeldkwaliteitsplan) ontvangen. Dit is de leidraad voor jouw architect voor wat 

betreft bebouwingsmogelijkheden.  De architect vertaalt jouw wensen naar een eerste ontwerp. Ook 

stelt de architect een bestek of technische omschrijving op. Hierin staat welke technische installaties 

gebruikt gaan worden en welke materiaal- en kleurkeuzen gemaakt worden.
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STAP 3
DE OMGEVINGSVERGUNNING
Als het ontwerp gereed is en naar wens, moet het aan de Welstandscommissie 

worden voorgelegd. Deze toetst jouw plannen aan het beeldkwaliteitsplan.

Wordt het ontwerp goedgekeurd dan werkt de architect een definitief ontwerp 

uit met een aanvraag omgevingsvergunning. De aanvraag wordt ingediend bij de 

gemeente en deze beoordeelt de aanvraag.

 

STAP 4
DE AANNEMER
Gelijktijdig met uitwerking van de aanvraag omgevingsvergunning vraag je bij 

verschillende aannemers offertes aan. De aannemer heeft tijd nodig om het 

ontwerp door te rekenen. Laat je dit gelijktijdig op lopen met de aanvraag, dan 

kun je direct na het verkrijgen van een vergunning met de bouw van de woning 

starten.

STAP 5
DE START VAN DE BOUW
Zodra de omgevingsvergunning verleend is, kan de bouw starten. 

Fructus is gunstig gelegen op maar

1 kilometer van de afslag van de A15.

Ook is er een treinstation: station

Hemmen-Dodewaard. Je bent hierdoor

snel op je plek van bestemming. Er

liggen verschillende grotere steden

in de buurt, zoals Arnhem, Nijmegen

en Wageningen. Perfect voor een

dagje winkelen, een theater- of

restaurantbezoek!

HIEN

HEMMEN

WELY

DODEWAARD

OPHEUSDEN

ZETTEN

A15

A15

WAAL

WAAL

LINGE

LINGE

OPHEUSDEN

HEMMEN-DODEWAARD

afrit 36

Naar 

Supermarkt 12 3 4

Station Hemmen-Dodewaard 9 7 

Openbare Basisschool Bellefleur 12 3 4 

Wageningen 43 21 

Nijmegen 24

Arnhem 28

 afstanden in minuten

ALLES BINNEN HANDBEREIK!

.......
SNEL OP JEPLEK VAN BESTEMMING.......

Perfecte ligging
HET STADSE LEVEN IN DE BUURT

1716 // FRUCTUS DODEWAARD FRUCTUS DODEWAARD // 
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