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ALGEMENE KENMERKEN

Kaveloppervlakte

Woningtype

Bouwgrens t.o.v. voorkant perceel

  
Maximale bouwhoogte

Dakvorm  

vrijstaand

min. 7 m
max. 9 m

2 lagen  (+ kap)

plat of kap

perceelsgrens

rooilijnzone

zone parkeren: minimaal 2 

parkeerplaatsen naast elkaar

achterzijde perceel: hekwerk

zijkant perceel: haag 1.25 m hoog

zijkant perceel: haag 0.80 m hoog

haag bestaand/nieuw

bomen bestaand

gazon

inritten: grastegels

bomen nieuw (indicatief)

KAVELPASPOORT ANNAHAEGHE
 Kavel 49
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MATERIALISERING

Gevels zijn uitgevoerd in baksteen met aardse tinten, 

rijk aan nuances maar zonder te grote contrasten, of 

zijn gekeimd in lichte kleuren

Onderstaande metselwerken zijn voorgesteld voor 

Annahaeghe, andere stenen zijn toegestaan maar 

dienen een gelijkwaardige kwaliteit in uitstraling te 

hebben

ALGEMENE REGELS

Bouwhoogte bij kap   

Kaphelling    

Goothoogte bij kap   

Bouwhoogte platte dakafdekking  

Totale bouwbreedte  

Totale bouwdiepte   

Totale diepte patio   

Type bijgebouw   

Plaatsing aanbouw   

Aanbouw zijgevel 

  

HOOFDVOLUME

Woningen volgen in hun oriëntatie de richting van de 

gebogen wegen 

Het hoofdvolume heeft een eenduidige vorm

De hoofdvolumes dragen in hun vorm en uitstraling 

bij aan een gevarieerd doch ingetogen straatbeeld

DAKEN

Het hoofdvolume heeft een kap (schilddak of 

zadeldak) of een platte afdekking.

Kaprichtingen variëren afhankelijk van kavelvorm

Zonnepanelen zijn geïntegreerd in het ontwerp 

middels een indak-systeem

GEVELS

Gevelindeling is passend bij heldere hoofdvorm; 

horizontaal of verticaal

Gevel begane grond maakt duidelijk onderdeel uit van 

het geheel

Grote gevelopeningen waarbij het zicht op het 

natuurlijke landschap wordt versterkt heeft de 

voorkeur

LIMA
Kleur: wit

Voegkleur: wit

Leverancier: vandersanden

11 m

500-700

max. 6,5 m

max. 7,0 m

max. 12 m

max. 15 m

max. 20 m

aanbouw

achtererf

max. 1 zijde

RAINBOW SILVER
Kleur: gecementeerd

Voegkleur: wit

Leverancier: vandersanden

WF 4-4/5
Kleur: oranje

Voegkleur: donker grijs

Leverancier: vogelensangh

WF 4-6RB
Kleur: rood

Voegkleur: donker grijs

Leverancier: vogelensangh

WF 6RB
Kleur: donker rood

Voegkleur: donkergrijs

Leverancier: vogelensangh
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Annahaeghe is gelegen in het noordelijk deel van het Annapark en vormt een qua typologie zeer gevarieerde 

woonbuurt met een eigen architectonische karakteristiek. Annahaeghe is omgeven door het groen van het Annapark. 

Samenhang ontstaat door eenduidige vorm van de hoofdbouwmassa’s gesitueerd op de aangegeven voorgevelrooilijn. 

De architectuur die wordt beoogd is hoogwaardig met aandacht voor detaillering en materialen. De architectuur 

kenmerkt zich door een eigentijdse, landelijke uitstraling met een ingetogen karakter. De variërende wooneenheden 

dienen een samenhangend beeld te vormen.

Variatie in woningtypes

KAVELPASPOORT ANNAHAEGHE
 Kavel 49
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Hellende daken zijn uitgevoerd in donkergrijze of rode 

lei- of keramische pannen

Het gebruik van geglazuurde pannen is niet 

toegestaan

Bij afdekking met rode pannen is het gebruik van 

pv-panelen in de voorgevel niet toegestaan

Onderstaande pannen zijn voorgesteld voor 

Annahaeghe:

LEIPAN

Kleuren: mat zwart, natuurrood

KERAMISCHE DAKPAN

Kleuren: oranjerood (mat), antraciet / mat zwart

Kunststof kozijnen of beplating zijn niet toegestaan

Andere materialen worden ondergeschikt aan het 

hoofdmateriaal en zorgvuldig gedetailleerd toegepast

BIJGEBOUWEN

Hoofdvolume en bijgebouw zijn samen één ontwerp

De bijgebouwen staan los van de erfgrens

De bijgebouwen hebben een platte dakafdekking

DETAILLERING

Voegkleur dient te worden afgestemd op de steen

Voegen zijn minimaal 3 mm verdiept of doorgestreken 

toegepast en nooit ‘platvol’ of ‘kantje terug’ 

(uitgezonderd keimwerk of plint)

Negge is minimaal 100 mm  

Waterslagen of vensterbanken dienen in samenhang 

met de kozijnen te worden gekozen

Dakranden van platte daken worden afgewerkt met 

een steenachtige afdekker of een ranke zinken kraal 

Getimmerde boeiboorden van volkernbeplating zijn 

niet toegestaan

Dakgoten van platte daken vormen één geheel met 

het dakvlak, zichtbare dakgoten van hellende daken 

worden rechthoekig of rond uitgevoerd in zink

HWA’s zijn zorgvuldig gepositioneerd en gedetailleerd, 

indien zichtbaar worden ze rond in zink of vierkant in 

verzinkt staal, vlak in de gevel uitgevoerd

TERREIN

Er worden minimaal 2 onafhankelijk te gebruiken 

parkeerplaatsen op eigen perceel gerealiseerd

Bezoekers parkeren op de met grastegels versterkte 

plekken in de rand van de berm langs de weg

De ontwikkelaar verzorgt de aanleg van inritten tot 

aan de perceelsgrens, evenals de aanplant van hagen 

rondom het kavel

Terughoudendheid in verhardingen op het kavel zelf 

heeft de voorkeur

Voor meer informatie over de regels en richtlijnen kunt u de 

volgende bronnen raadplegen: 

Bestemmingsplan St. Annapark (vastgesteld 17-09-2019), artikel 10

St. Annapark Venray Beeldkwaliteitsplan (1 juli 2019). 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Referentiebeelden uit St. Annapark Venray Beeldkwaliteitsplan
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KAVELPASPOORT ANNAHAEGHE
 Toegepaste architectuur
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(Levensloopbestendige) twee-onder-een-kapwoning Burcht

(Levensloopbestendige) parkbungalow Twee-onder-een-kapwoning Carpinus

Twee-onder-een-kapwoning Stuifduin Locatie woningtypes Annahaeghe

Parkvilla

Beelden:  Driessen Architectuur
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PROCEDURE ANNAHAEGHE
 Procedure ontwikkeling bouwkavels

In Annahaeghe heeft u de mogelijkheid om zelf uw eigen droomhuis te bouwen. Het zelf bouwen van een woning is 

voor de meeste mensen echter geen dagelijkse bezigheid. Een architect selecteren, ontwerpvoorstellen goedkeuren, 

het bouwen, er komt nogal wat bij kijken. U krijgt te maken met vele andere partijen; een architect, de gemeente 

voor het vergunningentraject, een aannemer en diverse adviseurs. Als particulier opdrachtgever bent u degene die de 

totstandkoming van uw woning aanstuurt. U maakt belangrijke keuzes en u kiest zelf de partijen met wie u dit gaat 

realiseren. Aan de hand van dit stappenplan doorloopt u het aankoop- en ontwerpproces van uw bouwkavel.

STAPPENPLAN

Gesprek met Annahaeghe makelaars

Selecteren en reserveren van een bouwkavel

Selecteren van een architect 

Opzetten eerste ideeën

Adviesmoment met supervisor

Aankoop bouwkavel

Ontwerp uitwerken

Selecteren van een aannemer

Toetsmoment met supervisor

Aanvraag van de omgevingsvergunning

Notarieel transport bouwkavel

Startgesprek bouw van de woning 

Start bouw van de woning
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RESERVERINGSPERIODE

Gedurende deze periode kunt u zich oriënteren op uw 

programma van wensen, de financiering en de keuze 
voor een architect

ONTWERPTRAJECT

U kunt nu uw ontwerp laten uitwerken door 

uw architect in samenwerking met een 

installatieadviseur, constructeur en mogelijk andere 

adviseurs

Indien gewenst kunt u gedurende het ontwerptraject 

uw ontwerp nogmaals voorleggen aan de supervisor

Het is niet de bedoeling dat u zelf contact opneemt 

met de commissie welstand, de procedure verloopt 

altijd via de ontwikkelaar en supervisor

ORIËNTATIEFASE

In een oriëntatiegesprek geeft één van de Annahaeghe 

makelaars toelichting op de ambities van Annapark en 

het particulier opdrachtgeverschap

U kiest een bouwkavel, aan de hand van adviezen van 

de makelaar en mogelijk uw eigen adviseur

Duur:  6 weken

Kosten:  geen

Wanneer:  uiterlijk 1 week na einde   

 reserveringsperiode

Kosten*:  aanbetaling €2500,- bij ondertekening  

Kosten*: waarborgsom (10% van koopprijs) na  

 vervallen voorbehoud van financiering  
 (2 maanden)

*Deze kosten worden verrekend met de koopprijs

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

START RESERVERINGSPERIODE

ONDERTEKENEN KOOPOVEREENKOMST

De architect kunt u zelf kiezen, of u kunt kiezen voor 

een samenwerking met de projectarchitect van 

Annahaeghe

U laat een schetsontwerp en globaal 

kavelinrichtingsplan vervaardigen door uw architect

Vertrekpunt voor het ontwerp is het kavelpaspoort

Wanneer u uw eerste woonambities op papier heeft 

laat u zich verplicht adviseren door de supervisor op 

haalbaarheid binnen de richtlijnen van Annapark

U test uw woonwensen op financiële haalbaarheid
Is alles akkoord? Dan kan de koopovereenkomst 

worden opgemaakt!
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U selecteert zelf een aannemer, of u kunt kiezen voor 

een samenwerking met de aannemer van Annahaeghe

Als de supervisor uw definitief ontwerp goedkeurt, 
kunt u een omgevingsvergunning aanvragen

BOUWTRAJECT

Tijdens de vergunningsaanvraag maakt uw architect 

het ontwerp gereed voor realisatie

Wanneer uw aanvraag omgevingsvergunning voldoet 

aan alle eisen en de vergunning ter inzage heeft 

gelegen is deze onherroepelijk

Nadat u de omgevingsvergunning heeft verkregen, 

of eerder wanneer u dat wenst, kunt u een afspraak 

maken met de notaris voor het notarieel transport van 

uw bouwkavel

AANVULLENDE INFORMATIE

Om te voorkomen dat de individuele woonwensen 

conflicteren met de ambities van Annapark, wordt uw 
ontwerp in 2 verplichte sessies voorgelegd aan de 

supervisor; een adviesmoment (schetsontwerp) en een 

toetsmoment (definitief ontwerp)
Bij deze momenten zijn tenminste de (particuliere) 

opdrachtgever en de voor het ontwerp 

verantwoordelijke architect aanwezig

Voor het maken van afspraken kunt u terecht bij de 

ontwikkelaar van Annapark

Minimaal 1 week voorafgaand aan de afspraak biedt u 

of uw architect een schets- of definitief ontwerp aan bij 
de ontwikkelaar

VEREISTEN SCHETSONTWERP

Plattegronden met hoofdindeling woning

Schetsmatige impressie van de gevels

Situering van de woning op het kavel

VEREISTEN DEFINITIEF ONTWERP

Situatie: minimaal 1:200 met maatvoering

Bestemmingsplantoets: beschrijven en visualiseren van 

ontwerp in relatie tot regels, bestemmingsplankaders 

en bouwplancontouren

Plattegronden, gevels en doorsneden: minimaal 1:100 

met maatvoering (incl. maatvoering hemelwaterafvoer, 

aanduidingen beeldbepalende details, etc.)

Beeldbepalende principedetails exterieur: minimaal 

1:10, met maatvoering en aanduiding materialen

Omschrijving materialisatie exterieur: 

referentiebeelden, kleurenfoto’s van materialen en 

kleur- en materiaalstaat

Impressies/3D model

Wanneer uw kavel en de omgevingsvergunning in uw 

bezit zijn voert de ontwikkelaar van Annapark een 

startgesprek voor de bouw van uw woning met u en 

uw aannemer, over het gebruik van het terrein en het 

aanvragen van voorzieningen

Disclaimer: De artist impressions (perspectieftekeningen) en de kaveltekening in de projectdocumentatie 
geven slechts een algemene indruk. Aan deze impressies kunnen, ondanks de zorgvuldigheid die is nagestreefd, 
geen rechten worden ontleend.
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Wanneer:  uiterlijk 3 maanden na ondertekening  

 koopovereenkomst

De aanvraag wordt ingediend bij de gemeente Venray

Wanneer:  uiterlijk 6 maanden na beschikking van  

 de omgevingsvergunning

Wanneer:  uiterlijk 2 jaar na beschikking van de  

 omgevingsvergunning

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

START BOUW

OPLEVERING EN IN GEBRUIKNAME WONING

Wanneer:  uiterlijk 2 weken na beschikking van de  

 omgevingsvergunning

LEVERING BOUWKAVEL BIJ DE NOTARIS


