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OMSCHRIJVING
Op zoek naar grond voor de bouw van een 
vrijstaande woning in Druten?  Deze kavel van 
maar liefst 555 m² is gelegen in de fijne woonwijk 
op de Bieskamp. Deze wijk is kindvriendelijk en 
dichtbij voorzieningen.




De kavel biedt u de mogelijkheid voor de bouw 
van een vrijstaande woning. Dat geeft u veel 
mogelijkheden om het geheel naar eigen inzicht 
te laten ontwerpen en bouwen. "Zelfbouwers" 
kunnen hun eigen woonideeën realiseren en dat 
is leuker en eenvoudiger dan vaak wordt 
gedacht.




Het bestemmingsplan biedt ruime 
bouwmogelijkheden. Interesse? Maak een 
vrijblijvende afspraak voor een individueel 
oriënterend gesprek. 




Comfortabel wonen in Druten

Wie kiest voor nieuwbouw in Druten, komt terecht 
in een woonplaats met veel voorzieningen. In het 
winkelcentrum vind je onder meer supermarkten, 
drogisterijen en modezaken. Eigenlijk zijn alle 
winkelvoorzieningen voor het dagelijks leven 
beschikbaar. Tevens zijn er diverse cafés en 
restaurants in het dorp, waardoor het geen 
probleem is om lekker uit eten te gaan. Naast 
basisscholen is het ook mogelijk om naar de 
middelbare school te gaan in Druten.




Het valt nieuwe inwoners vaak op dat ze hartelijk 
ontvangen worden in Druten. Het zal je dan ook 
niet verrassen dat het dorp een rijk 
verenigingsleven kent. Het dorp kent diverse 
sportcomplexen en een zwembad. Dit geeft je de 
kans om diverse sporten te beoefenen, zoals 
voetbal, volleybal en hockey. Voor wie graag 
een feestje viert: Druten heeft twee lokale 
feestdagen. Zo wordt 'Leste Mert' gevierd op de 
eerste donderdag na 2 november. 'De Dag van 
Druten' is een andere jaarlijkse feestdag.









Bouwen van een woning, waar begin je?

Als je weet wat je kan en wil bouwen dan kan er 
gestart worden met het ontwerp. Wie schakel je 
daarvoor in? Kies je een architect of bijvoorbeeld 
een catalogusbouwer? Door het inschakelen van 
een architect heb je de maximale keuzevrijheid. 
Je hebt op deze manier de meeste invloed op 
het ontwerp. Vaak is dit wel de wat duurdere 
keuze.

Je kunt ook kiezen voor een catalogusbouwer. Dit 
is een bouwer die een 'catalogus' heeft met 
diverse woningtypen waaruit je kunt kiezen. Het 
ontwerp is dan in de basis dus klaar. En je weet 
wat de bouw daarvan kost. Dit ontwerp kun je op 
allerlei punten laten aanpassen aan je wensen. 




Voor de bouw van een woning heb je een 
omgevingsvergunning voor bouwen nodig van 
de gemeente. Als je een vergunning gaat 
aanvragen dan moet het ontwerp van de 
woning klaar zijn, want die vormt de basis van de 
beoordeling door de gemeente. De gemeente 
beoordeelt onder andere of het bouwplan 
voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan 
en de welstandsnota. 




De bouw kan beginnen als:

• de eigendomsoverdracht bij de notaris heeft 
plaatsgevonden en jij dus eigenaar van de grond 
bent

• de omgevingsvergunning onaantastbaar is en 
dus niet meer aangetast kan worden door 
omwonenden in bezwaar en beroep




Download onze brochure of kijk op 
ruimtelijkeplannen.nl voor de 
bestemmingsplaninformatie.



'RUIME KAVEL'
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LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WONEN?



OVER ONS

De Lorijn makelaars is gespecialiseerd in de 
particuliere woningmarkt in Druten en West Maas 
en Waal. 




Wilt u een woning verkopen, aankopen of laten 
taxeren? Onze ervaren makelaars zullen u met 
raad en daad bijstaan en u behoeden voor 
kostbare fouten. Kwaliteit en service staan 
centraal in onze dienstverlening. 

Op deze website vindt u een overzicht van wat 
wij zoal voor u kunnen betekenen. Graag lichten 
wij nog het een en ander persoonlijk toe. 

Neem gerust contact op of loop eens binnen bij 
ons kantoor in Druten. De koffie staat voor u klaar!

0487-518930

info@delorijnmakelaars.nl

www.delorijn.nl



INTERESSE IN DEZE WONING?

Neem vrijblijvend 

contact met ons op!

De Lorijn Makelaars O.G.


Geerstraat 8


6651 CA Druten


0487-518930


info@delorijnmakelaars.nl


www.delorijn.nl


