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De corridor tussen Station en de Binnenstad 

verbindt het station, als een van de belangrijkste 

toegangen van de stad, met de binnenstad en, via 

het Nieuwe Plein, met de zuidelijke binnenstad.

In de zuidelijke binnenstad verbinden de 

Marktcorridor en de Nieuwstraatcorridor de kern 

door actieve stedelijke (plint)programma’s aan een 

kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte aan de 

Rijn en, via stadspark Stadsblokken Meinerswijk, 

met de zuidelijk gelegen woonwijken.

Dynamiek langs de corridors, rust in de binnengebieden van de zuidelijke binnenstad
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Zelfbouw
bouwregelsVOOR ALLE  KAVELS GELDT: 

 

vastgelegd in bestemmingsplan 

•  De woningen worden aan elkaar, in een rij, gebouwd over de volle 
breedte van de kavel. De gevels van twee naastgelegen woningen 
sluiten op elkaar aan. 

•  De woningen op kavels 1 en 11 sluiten aan slechts één zijde  
aan op de nieuw te bouwen woning op de naastgelegen kavel;  
de woning wordt ook hier over de gehele breedte van de kavel  
gebouwd. Kavel 11 sluit daarbij aan de op de bestaande  
bebouwing.

DE BOUWREGELS

9,0 m

erfgrens 
tot erfgrens
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minimaal 3,5 m

•  Binnen het hoofdbouwvlak: 
De bouwhoogte is minimaal 9 meter  
De bouwhoogte is maximaal 14 meter*  
De goothoogte is minimaal 6 meter* 
*(let op de aanvulling hierop bij kavel 8 tot en met 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Binnen het achterliggende bouwvlak:
De bouwhoogte is maximaal 4 meter

 

•  De begane grondverdieping (vrije binnenruimte) heeft een hoogte 
van minimaal 3,5 meter.  

 
vastgelegd in koopovereenkomst

•  De dakbedekking van de te bouwen opstallen dient (gedeeltelijk) 
te bestaan uit een zogenaamd groendak.  

•  Op elke kavel dient middels een groen dak een hemelwater- 
opvangcapaciteit gerealiseerd te worden van 15mm per m² 
kaveloppervlak.

Rekenvoorbeeld 1
- Kaveloppervlak: 95 m²
- Oppervlakte groendak: 25 m²
Te realiseren minimale wateropvangcapaciteit op 
deze kavel: 95 m² x 15mm/m² = 1425 mm water 
Minimale opvangcapaciteit 25 m² groendak:   
1425 mm water / 25 m² dak = 57 mm per m² 
groendak.

Rekenvoorbeeld 2
- Kaveloppervlak: 130 m²
- Oppervlakte groendak: 60 m²
Te realiseren minimale wateropvangcapaciteit op 
deze kavel: 130 m² x 15mm/m² = 1950 mm water 
Minimale opvangcapaciteit 60 m² groendak:   
1950 mm water / 60 m² dak = 32,5 mm per m² 
groendak.

max 14,0 m
max 4,0 m

min 6,0 m

min 9,0 m

overig bouwvlak

hoofdbouwvlak

overig bouwvlak

hoofdbouwvlak
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erfgrens tot erfgrens bouw- en goothoogte verhoogde plint



Zelfbouw
bouwregels

•  Overtollig hemelwater wordt bovengronds aangeboden 
op het binnenterrein. 

•  De woningen delen de woningscheidende wand.  

•  Er dient sprake te zijn van een tweedeling in de gevelopbouw.  
De gevel van de begane grondlaag (de plint) onderscheidt zich 
daarbij ten opzichte van de overige bouwlagen. Dit kan bijvoor-
beeld in kleur, materiaal (soort of verwerking) of indeling van de 
gevel. 

•  De woningscheidende wand wordt - bij ontbreken van bouw van 
het naastgelegen pand - uitgevoerd als tijdelijke- of wachtgevel. 

•  Op eigen terrein dient een parkeergelegenheid voor tenminste 
één auto te worden aangelegd. Eigenaren zijn verplicht deze in 
stand te houden.  

•  De parkeerplaatsen voor kavel 7 tot en met 11 liggen niet op 
de kavels zelf, maar op het binnenterrein. Deze parkeerplaatsen 
worden door de gemeente aangelegd bij de inrichting van het 
binnenterrein.  

•  Als gevolg van de hoge en fluctuerende grondwaterstand,  
mogelijke archeologische resten en aanwezige funderings- 
resten in de ondergrond is het niet toegestaan een kelder  
of souterrain te realiseren. 

VOOR KAVELS 1  TOT EN MET 7  GELDT IN AANVULL ING 

OP DE ALGEMENE BOUWREGELS HET VOLGENDE:

•  De aansluiting voor de afvoer van vuilwater bevindt zich aan de 
achterzijde van de kavel. 

•  De voorgevel van de woning wordt voor minimaal 1/3 gebouwd 
op de rooilijn.  

•  Over maximaal 2/3 van de gevelbreedte en maximaal 2/3 van  
de bouwhoogte mag de gevel maximaal 1,5 meter inspringen. 

 •  Bij keuze voor een hellend dak bedraagt de dakhelling minimaal 
75 graden

max 2/3 bouwhoogte

max 2/3 gevelbreedte

max 1,5m

min dakhelling
75 graden

max 2/3 gevelbreedte

max 2/3 bouwhoogte

max 1,5m
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inspringen uitkragen kaphelling

 •  Vanaf een gevelhoogte van 9 meter is bouwen over de  
hele kavelbreedte niet meer verplicht. 

 •  Vanaf de tweede bouwlaag tot maximaal de goothoogte  
zijn uitkragingen mogelijk met een maximale diepte van 
0,50 meter. 

SPECIF IEK VOOR KAVEL 1  GELDT:  

 

•  Op de erfgrens aan de zijde van de Trans moet een gebouwde 
erfscheiding van min. 3 meter hoog worden opgericht. Deze 
erfscheiding is opgetrokken uit hetzelfde materiaal/dezelfde 
materialen als de aangelegen gevel van de woning. Dit bouwwerk 
kan ook de zijmuur zijn van het bouwwerk dat is opgericht op het 
‘achterliggende bouwvlak’.  

 
  

9,0 m

erfgrens 
tot erfgrens

max 0,5m

min 3,0m

tuinmuur

min 3,0m

garage gecombineerd met tuinmuur

min 3,0m

eerste bouwlaag 100% bebouwd

max 2/3 
gevelbreedte

vanaf tweede bouwlaag,  
max goothoogte
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Zelfbouw
kader met ruimte voor individuele expressie
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kavel 8 kavel 9 kavel 10 en 11
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Binnenterrein
bouwblok

BURO POELMANS REESINK LANDSCHAPSARCHITECTUUR

Helstraat VO+ Arnhem
01-11-2016
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Sfeerimpressie
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Enschede | Roombeek
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