
Bouwkavel voor uw 

¬ 
¬ 

(0478) 568846 
www.peelrand.com 

PROJECTBOEK 

Bouwkavels 

Ysselsteyn 

eigen droomhuis 





¬ ¬ INHOUDSOPGAVE 

PROJECT 
ligging 

 

 

stappenplan 

 

 

voorschriften 

 

 

adressen & contactpersonen  

PROJECT 

04 

10 

16 

22 





LIGGING 
¬

 



¬ WONEN 

IN DE GEMEENTE VENRAY 
 
Gemeente Venray 
Venray telt tezamen met 13 kerkdorpen ruim 42.000 inwoners en ligt in een land-
schappelijk gebied tussen Venlo (25 km), Nijmegen (45 km), Eindhoven (40 km) en 
de Duitse grens (12 km). De inwoners zijn verdeeld over Venray-kom (27.959), 
Merselo (1.094), Oostrum (2.306), Oirlo (1.195), Smakt (214), Vredepeel (241), 
Castenray (790), Leunen (2.251), Veulen (511), Heide (469), Ysselsteyn (2.193), 
Wanssum (1.950), Geijsteren (454) en Blitterswijck (1.103). De gemeente behoort 
met haar oppervlakte van 16.500 ha tot de 30 grootste gemeenten van NL. 
 
Natuur en recreatie 
Venray biedt toeristen een combinatie van plattelandsrust met stadse levendigheid. 
De bosrijke omgeving maakt Venray populair bij fietsers en wandelaars. In de bos-
gebieden Vlakwater, Boschhuizen, Ballonzuil, Testrik, Geysteren en Paardekop kan 
men volop wandelen/fietsen aan de hand van uitgezette routes. In Wanssum vinden 
we een jachthaven en er zijn vele mogelijkheden voor sportvisserij. Ten oosten van 
Venray ligt de Maasvallei, ten westen en aan de zuidkant ligt de Peel, één van de 
mooiste natuurgebieden van Nederland. Venray heeft een rijk sociaal cultureel leven 
met voorzieningen als een schouwburg, bioscoop, subtropisch zwembad en de golf-
baan. Daarnaast zijn er vele muziekgezelschappen, koren, toneelverenigingen en 
sportclubs.  



¬
 

¬ 
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Onderwijs 
In Venray is een grote verscheidenheid aan onderwijsfaciliteiten zoals basisscholen, 
speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar- en beroepsonderwijs en de 
Volksuniversiteit. 
 
Wonen 
De gevarieerde werkgelegenheid, de vele sociaal-culturele en recreatieve voorzie-
ningen, het winkelaanbod en de mooie natuur zorgen ervoor dat een groeiend aan-
tal mensen Venray als woonplaats verkiest. Dat stelt natuurlijk hoge eisen aan de 
woningbouw. Venray heeft in de afgelopen jaren dan ook in snel tempo woongebie-
den ontwikkeld. Landweert is de grootste wijk van Venray. Plan ‘De Brabander’ 
voorziet voor de komende jaren in de vraag naar koop- en huurwoningen. Daar-
naast worden er nieuwe gebieden ontwikkeld.  
 
Winkels 
Venray is door Detailhandel Nederland uitverkozen tot beste binnenstad 2011-2013 
in de categorie kleine steden. Het goed bereikbare winkelcentrum telt meer dan 200 
winkel- en horecabedrijven en lokt daarmee bezoekers uit de wijde omgeving. Ook 
zijn er gastvrije restaurants, brasseriën en cafés met gezellige terrassen. Op de 3 
pleinen vinden talloze evenementen plaats variërend van internationale sportwed-
strijden tot muzikale happenings.  
 
 
 



¬ VERKAVELING 



 
 
Prijzen en grootte 
 
Grondprijs per m²: € 230,00 (exclusief BTW) 
Kavelgrootte: zie het overzicht voor de kavel grootte 
 
Informeer naar de actuele beschikbare kavels.  
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¬ STAPPENPLAN 

 
Wat is uw woondroom? Bouw uw eigen droomhuis! 
Net als u, koesteren vele mensen de wens om ooit hun eigen droomhuis te bouwen. 
Het aanbod van bestaande woningen voorziet niet in de juiste woning en de eigen 
ideeen kunnen onvoldoende worden gerealiseerd in projectmatige bouw. Dan biedt 
zelf bouwen een uitgelezen kans om al uw woonwensen werkelijkheid te laten 
worden: uw droomwoning voorzien van al uw woonideeën en comfortwensen. Bij 
het in eigen beheer bouwen van een woning komt veel kijken. Belangrijk is goed 
inzichtelijk te hebben welke beslissingen op welke momenten genomen moeten 
gaan worden. Het kopen van een stuk grond, een architect selecteren en tot een 
ontwerp komen, een aannemer selecteren, de omgevingsvergunning en het 
bouwproces. In onderstaande tekst trachten wij enig inzicht te geven in dit proces. 
 
Het initiatief en de stichtingskosten 
Alles begint met de beslissing om een eigen huis te gaan bouwen, het bepalen van 
het beschikbaar budget en het vinden van een geschikte bouwkavel. Het is 
belangrijk vooraf goed inzicht te krijgen in de totale uitgaven die gemoeid zijn met 
de realisatie van uw droomhuis, de zogenaamde stichtingskosten. De belangrijkste 
kostenposten zijn de kavel, de aanneemsom en de proceskosten (vergunning, 
architect, adviseurs, financiering, rente). De uitvoering en vorm van uw droomhuis 
staan uiteraard in directe relatie met de stichtingskosten. Zo zorgen ingewikkelde 
dakvormen of gebruik van veel glas voor hogere kosten. Keuze voor een bepaald 
bouwsysteem en eventuele inbreng van een aantal eigen werkzaamheden kunnen 
de kosten daarentegen terugbrengen. Daarnaast dienen zaken als nutaansluitingen, 
de tuininrichting, de stoffering, de verhuizing en eventuele bijzonderheden als 
bijvoorbeeld een zwembad, niet vergeten te worden. Zo wordt duidelijk welk deel 
van het budget aan een bouwkavel kan worden uitgegeven en kan de zoektocht 
naar de juiste plek voor uw woning beginnen.  
 
De kavel 
Wanneer een geschikte kavel gevonden is, meldt u zich als gegadigde bij de 
verkopend makelaar. U krijgt van de makelaar de informatiemap en een set 
randvoorwaarden voor de specifieke kavel. U kunt dan bekijken of uw droomhuis 
ook daadwerkelijk op deze kavel gerealiseerd kan worden. In de randvoorwaarden 
zijn onder meer opgenomen de eisen uit het bestemmingsplan (rooilijnen, 
bebouwingshoogte, aantal bouwlagen, etc.), de architectuurstijl, het 
funderingsonderzoek, etc. Uw wensenbeeld en de kavel dienen bij elkaar te passen. 
Immers, een te grote woning op een te kleine kavel (of omgekeerd) komt 
onvoldoende tot zijn recht. De locatie, het uitzicht en het straatbeeld kunnen voor 
een extra waarde zorgen. Naar aanleiding van de verkregen informatie kunt u zich 
een beeld vormen en eventueel al vooroverleg plegen met een architect. Indien uw 
ideeen blijken te passen kunt u besluiten de kavel aan te kopen. De eerste stap 
naar uw droomhuis is dan een feit.  
 
 ,  



De architect 
U gaat nu in eigen beheer uw woning bouwen en stapt als eigenaar van een nieuwe 
bouwkavel naar een architect. Deze vertaalt uw woonwensen in een ontwerp, 
rekening houdend met alle randvoorwaarden (bouwbesluit, bestemmingsplan, 
beeldkwaliteitplan). Meestal bieden de randvoorwaarden en uw wensen de architect 
voldoende inzicht om in overleg met u als koper een eerste ontwerp te kunnen 
uitwerken. Geadviseerd wordt om een geregistreerd architect te selecteren, zo 
mogelijk op referenties die u aanspreken. Een goede architect staat garant voor een 
kwalitatief goed ontwerp. Dit betaalt zich dubbel en dwars terug in jarenlang 
optimaal woongenot. Het honorarium van de architect wordt bepaald door de 
omvang van het werk ( van ontwerp tot oplevering, of minder) in relatie tot de 
hoogte van de aanneemsom. De honorariumberekening van de architect is 
vastgelegd en biedt voldoende inzicht in welke betalingen op welke momenten aan 
de orde zijn. De architect zal via gesprekken met u het complete programma van 
eisen opstellen. Hierbij gaat het om onder andere de grootte, het aantal en de 
typen ruimten, als ook de bijzonderheden in vorm en architectuur, kleur– en 
materiaalgebruik en het beschikbare budget. Ook wordt gekeken naar uw tuin: de 
ligging van terrassen, gewenste uitzicht en de bezonning. Tot slot komen ook de 
type installaties (verwarming, ventilatie) aan bod. 
 
Het ontwerp 
Op basis van de randvoorwaarden en uw programma van eisen ontwerpt de 
architect een woning in relatie met de omgeving, passend binnen de regelgeving en 
het opgegeven budget. Het is aan te bevelen om de architect sfeerbeelden van 
aansprekende architectuur  en inrichtingen van ruimten (keuken en badkamer) 
tijdig aan te dragen. Het ontwerp zal al in een vroeg stadium aan het Adviesbureau 
Ruimtelijke Kwaliteit / afdeling Wonen en Werken van de gemeente Venray ter 
toetsing worden voorgelegd. Echter pas nadat u zich in hoofdlijnen kunt vinden in 
het ontwerp. Zodra het ontwerp door Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit / afdeling 
Wonen en Werken van de gemeente Venray akkoord bevonden is, volgt de 
uitwerking door de architect. Globaal genomen zijn vanaf het eerste gesprek met de 
architect tot en met de goedkeuring van het Adviesbureau en de afdeling Wonen en 
Werken circa 3 tot 4 maanden nodig.  
 
De vergunningaanvraag 
Het ontwerp wordt in een tijdsbestek van circa 1 a 2 maanden vervolgens tot een 
definitief ontwerp c.q. de bouwaanvraag uitgewerkt. In het definitief ontwerp zijn 
ook zaken als isolatie, installaties en daglichttoetreding meegenomen. Met de 
strenge wet– en regelgeving in Nederland m.b.t. terugdringen van het 
energieverbruik van woningen en de stijgende energieprijzen, wordt dit een alsmaar 
belangrijker aspect in de woningbouw. Een en ander wordt vastgelegd op (bestek) 
tekeningen waar de maatvoeringen, de ruimtebenamingen, de details en de 
materialen op zijn aangegeven en waar de nodige berekeningen, overzichtstaten en 
schema’s volgens de voorschriften aan zijn toegevoegd. De behandelingstermijn 
voor de omgevingsvergunning bedraagt maximaal 8 weken (deze termijn mag 
maximaal één keer met maximaal 6 weken worden verlengd), waarna een 
bezwaartermijn van 6 weken volgt. Als er geen gegronde bezwaren zijn is de 
omgevingsvergunning onherroepelijk. Dan kan er met de bouw worden begonnen, 
mits de aannemer geselecteerd en gecontracteerd is. 
 





 
De aannemer 
Normaliter vraagt men parallel aan de bouwaanvraag bij één of meerdere 
aannemers offertes aan voor het bouwen van zijn woning. Dit gebeurt op basis van 
berekeningen en een bestek. Zo kan de selectie en contractvorming met de 
aannemer tijdens de omgevingsvergunningprocedure plaatsvinden en bij afgifte van 
de vergunning gereed zijn. Indien alles naar wens verloopt, kan men globaal 
genomen binnen circa 6 tot 8 maanden na het eerste gesprek met de architect met 
de bouw starten. Gemiddeld genomen (afhankelijk van bouwsysteem, planning, 
weersomstandigheden en uitvoerende partij) duurt de bouw van een woning circa 
10 tot 12 maanden. 
 
De afwerking 
Als de ruwbouw gestart is, moeten er ook keuzes gemaakt worden aangaande de 
afbouw; de gedetailleerde (binnen)afwerking. Dit kan natuurlijk al in combinatie 
met de uitwerking van het definitieve ontwerp maar het kan ook later, desgewenst 
in overleg met een binnenhuisarchitect. Hierbij moet gedacht worden aan de 
keuken met apparatuur, badkamer inclusief sanitair en tegelwerk maar ook 
afwerking van wanden, vloeren, plafonds, deuren, verlichting etc. Naast de afbouw 
is ook de afwerking van uw kavel, de tuininrichting, opritten en terrassen een 
aspect waar goed naar gekeken dient te worden. Hierbij kan eventueel de hulp van 
een tuinarchitect en/of hovenier ingeschakeld worden. 
 
De waarde van een woning 
De waarde van een woning is van vele aspecten afhankelijk. Naast materiaalkeuze, 
zijn keuze van installaties en de onderhoudsgevoeligheid van groot belang. Minstens 
zo belangrijk echter is oog voor detail, compositie van vlakken en volumes en 
verhoudingen in de woning zelf en de woning met betrekking tot zijn omgeving. 
Zoals voor vele kopers geldt, is de eigen woning, naast een plaats om prettig te 
leven, een aanvullende voorziening op de oude dag. Het is derhalve aan te bevelen 
weloverwogen een architect te selecteren welke alle voornoemde aspecten in het 
belang van de koper volgt. Het ontwerp hierop afstemt en het gehele traject van 
initiatief tot en met de oplevering begeleid. Een kundig uitgevoerd goed ontwerp is 
wellicht het belangrijkste aspect voor de waarde van een woning.  
 
Wij hopen u met deze informatie een beeld te hebben gegeven van het proces bij 
het tot stand komen van uw eigen droomhuis.  
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¬ VOORSCHRIFTEN  

VOOR DE BOUW VAN  

UW DROOMHUIS 
 
De bebouwingsvoorschriften en de beeldkwaliteit van de bebouwing zijn 
vastgelegd in planologische voorschriften welke terug te vinden zijn in o.a. het 
bestemmingsplan.  
 
Algemeen 
Bij de realisatie van nieuwe woningen dient de voorgevel in de op de plankaart 
aangegeven voorgevelrooilijn te worden geplaatst.  
 
Hoofdvorm 
> De hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven 

bouwvlak worden gebouwd;  
> Ten aanzien van de hoofdgebouwen gelden de aanwijzingen op de plankaart 

met betrekking tot de toe te passen goothoogte; 
> De hoofdgebouwen dienen, los van het aangegeven aantal bouwlagen, te 

worden voorzien van een kap met een dakhelling  van tenminste 30° en ten 
hoogste 65°. 

> De maximale inhoud van het hoofdgebouw bedraagt 750 m³. 
> De maximale breedte van het hoofdgebouw bedraagt 12 meter. 
> De minimale afstand van het hoofdgebouw tot zijdelingse perceelgrens is  
 3 meter. 
 
Erfafscheiding 
Erfafscheidingen zijn toegestaan met dien verstande dat: 
> Bij plaatsing voor de voorgevelrooilijn een maximale hoogte van 1 m. in acht 

genomen dient te worden; 
> Bij plaatsing achter de voorgevelrooilijn een maximale hoogte van 2 m. in acht 

 genomen dient te worden; 
> Bij woningen in hoeksituaties is het bepaalde onder de eerste twee punten  

overeenkomstige toepassing met dien verstande dat daarbij sprake is van twee 
voorgevelrooilijnen en dat bij plaatsing van een erfafscheiding voor de 
voorgevelrooilijn die dwars over het perceel loopt een hoogte van maximaal  

 2 m. is toegestaan, met dien verstande dat een afstand van minimaal 2,5 m. in 
acht dient te worden genomen ten opzichte van de voorgevellijn. 



Beroepen aan huis 
De uitoefening van een aan huis gebonden beroep is toegestaan mits: 
> De primaire woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin in overwegende mate wordt 

gehandhaafd; 
> Het woonmilieu niet onevenredig wordt aangetast; 
> De parkeerbalans en verkeersafwikkeling in de directe omgeving niet onevenredig 

wordt benadeeld; 
> Detailhandel slechts is toegestaan voorzover deze beperkt blijft tot een beperkte 

verkoop in direct verband met het aan huis gebonden beroep; 
> Maximaal 30% van het vloeroppervlak van de woning inclusief de daarbij  
 behorende bijgebouwen tot een maximum van 40 m² als zodanig mag worden 

gebruikt; 
> Het gebruik dient de woonfunctie te ondersteunen. 
 
Bovenstaande regels betreffen een selectie uit een groter geheel van regels.  
Voor de volledige bestemmingsplanstukken incl. uitzonderingen en ontheffingen 
verwijzen wij u graag naar de gemeente. 
 
Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleren te allen tijde de voorschriften/
bepalingen zoals opgenomen in het betreffende bestemmingsplan.  
 
 
 
 
 



Architectuur 
Voor de woningen gelegen aan de Timmermannsweg   
(cluster 1) wordt qua uitstraling verwezen naar de reeds bestaande woningen aan 
deze weg. Een ingetogen traditionele architectuur die aansluit bij het bestaande 
straatbeeld. Vanwege de overgang naar het buitengebied dienen de woningen uit-
gevoerd te worden in 1 bouwlaag met een langskap. De bijgebouwen van deze wo-
ningen (bijvoorbeeld een garage) worden gerealiseerd aan de noordzijde van de 
hoofdmassa. De woningen hebben een donkerrode tot oranjerode baksteen en an-
tracietkleurige kap. De zorgvuldigheid in de materialisering en de detaillering in het 
metselwerk zorgt voor een mooie aansluiting op de bestaande woningen.  
 
Voor de woningen gelegen in cluster 2 en 3 wordt qua uitstraling verwezen naar de 
reeds bestaande woningen in dit deel van het plan. Een traditionele architectuur die 
aansluit bij het bestaande straatbeeld. De woningen in dit gebied kenmerken zich 
door een rode baksteen, antraciet-kleurige pan en een jaren â€™30 bouwstijl. Om 
qua massa zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de reeds bestaande woningen 
worden de nieuwe woningen in cluster twee uitgevoerd in 2 bouwlagen met kap en 
in cluster drie worden de woningen uitgevoerd in 1 bouwlaag met kap. De kaprich-
ting wordt in deze twee clusters niet vastgelegd. Zowel langs- als dwarskappen zijn 
in dit gebied toegestaan. In deze twee clusters is zowel ruimte voor vrijstaande als 
halfvrijstaande woningen. De bijgebouwen van de vrijstaande woningen 
(bijvoorbeeld een garage) worden gerealiseerd aan de noordzijde van de hoofdmas-
sa.  
 
Voor de zone gelegen tussen het groenpleintje en de “parkzone” (cluster 4) is het 
gewenst om doorzichten naar het buitengebied te creëren. Door de toepassing van 
vastliggende bouwblokken, waarbinnen ook de bijgebouwen gerealiseerd dienen te 
worden, wordt dit doel bereikt. In de binnenring zijn woningen van 2 bouwlagen 
met een dwarskap gewenst, om zodoende de openheid tussen de woningen te 
waarborgen. De woningen in de buitenring worden ook uitgevoerd in 2 lagen met 
kap en zijn qua uitstraling en materiaalgebruik gelijk aan de woningen in de binnen-
ring. Qua vormgeving kan hier een combinatie van langs- en dwarskappen ontstaan 
omdat de percelen in de buitenring breder zijn gedimensioneerd.  
Door de toepassing van een donkere baksteen voegen de woningen zich goed in de 
groene omgeving. Een modernere baksteenarchitectuur, die afwijkt van de  
traditionele uitstraling in de meest recente uitbreiding, zorgt voor een herkenbaar-
heid en eigenheid van deze plek.   



¬
 

Aan beiden uiteinden van de parkzone (cluster 5) is een incidentele bebouwing  
mogelijk. De ligging in de parkzone vraagt echter om een bijzondere beeldkwaliteit. 
Bebouwing op deze locatie dient een alzijdige uitstraling te hebben en wordt  
uitgevoerd als een (half)gesloten bebouwingsvorm. Een binnenhof zorgt voor de 
privé buitenruimte. De openheid in de bebouwingswand dient zich te richten naar 
het buitengebied. De architectuur en de toe te passen materialen dienen er voor te 
zorgen dat de bebouwing als het ware opgaat in het landschap. Hierbij kan  
bijvoorbeeld gedacht worden aan ecologisch bouwen en toepassing van natuurlijke 
materialen. De bebouwing dient uitgevoerd te worden in 1 bouwlaag met een kap.  
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Inlichtingen over de verkoop van dit project kunnen worden verkregen bij: 
 
Peelrand Makelaardij 
Paterslaan 2, 5801 AS Venray  
T 0478 568846 
E info@peelrand.com 
 
 
 
 
Hieronder vindt u een aantal adressen van personen en instanties waar u 
tijdens de planontwikkeling mee te maken krijgt: 
 
Instanties                      Voor vragen over:  
 
Gemeente Venray               Indiening bouwaanvraag en 
Raadhuisstraat 1                  toetsing bestemmingsplan 
5801 MB  Venray 
T 0478 523333 
E gemeente@venray.nl 
 
Aansluitingen                    Aansluitvoorwaarden 
Centraal Meldpunt Aansluitingen    bouwaansluitingen, elektra 
I www.aansluitingen.nl             gas, water, cai 
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