
  BIJ                 THUIS  
Kavel nabij Bosrand  

 
Vraagprijs 

€ 495.000,- k.k.   



Wat leuk dat u interesse heeft getoond in deze woning!  
 

Voor u ligt het verkoopmagazine van Het  
Geldersch Huys Makelaars. Samen met onze  
woningplanner vormt dit de volledige verkoopdocumentatie 
van deze unieke woning met alle  
informatie en verhuistips!  
 
Gaat u er goed voor zitten en blader rustig het magazine en 
aanvullende documenten door. Heeft u vragen?  
Dan beantwoorden wij deze natuurlijk graag. Wanneer u de 
woning wilt bezichtigen, neem dan gerust contact op om een afspraak in te  
plannen.  

 

Ons team helpt u graag verder!  

Met vriendelijke groet,  

 

Herwin Kieft - Eigenaar   
Kandidaat Makelaar & Taxateur  

WELKOM!  
Bouwt u hier uw nieuwe droomhuis?  

 

Verkoopadvies huidige woning?   
Wilt u vrijblijvend en kosteloos een verkoopadvies van uw huidige woning?  
Onze makelaars komen graag langs. Plan gerust een afspraak in.   

 

Blijf op de hoogte  

Op onze socials houden wij u graag op de hoogte van nieuw woningaanbod en een 
kijkje achter de schermen bij ons op kantoor!  



 

Fraaie  
hoekligging  

nabij het bos!  



 

DETAILS  

Perceeloppervlakte  
ca. 1.020 m2 

 

Bestemmingsplan  
Enkelbestemming wonen - wonen in het bos;  
 
Max. goothoogte  
4 meter  
 
Max. bouwhoogte  

8 meter  
Nader informatie over benodigde vergunningen en exacte bouwmogelijkheden opvraagbaar 
bij afdeling bouwen en wonen van de gemeente Putten.  

 
Wonen nabij 
het bos en het 
centrum van 

Putten  



OMSCHRIJVING WONING  
 
  

Droomt u ervan om een eigen woning te realiseren op een prachtige locatie nabij 
het bos? Dan is dit wellicht de mogelijkheid! Gelegen op een prachtige hoekloca-
tie van de Prins Hendrikweg/ Bosrand treffen we deze bijzonder royale kavel van 
ca. 1.020 vierkante meter.  

Hier woont u letterlijk tegenover het bos. Vanaf de kavel is het slechts een paar 
minuten lopen naar de uitgestrekte bossen die Putten te bieden heeft. Maar, ook 
het centrum van Putten is op korte fietsafstand gelegen.  
 
U leest het; u heeft de mogelijkheid om op deze kavel nabij alle voorzieningen 
uw droomhuis te realiseren.  
 

De huidige bestemming van de kavel is een enkelbestemming wonen – wonen in 
het bos. De maximum maatvoering qua oppervlakte bedraagt 150 vierkante me-
ter. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter. De bouwhoogte mag 
niet meer bedragen dan 8 meter. Dit specifieke gedeelte van de bosrand is aange-
duid met een gebiedsaanduiding ‘’wijzigingsgebied 2’’.  
 
 
Dit houdt in dat het college van Burgemeesters en Wethouders bevoegd zijn om 
het plan te wijzigen t.b.v. het realiseren van een woning binnen deze aanduiding. 
Nadere informatie over benodigde vergunningen en de exacte bouwmogelijkhe-
den is uiteraard op te vragen bij de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente 
Putten. 
 
 
Het perceel heeft een prettige zuidwesten ligging. Dit betekent dat u gedurende 
de dag lekker van de zon kunt genieten. De ligging nabij het centrum van Putten 
en de bossen is natuurlijk ideaal. Kortom; een droomlocatie!  









Uittreksel bestemmingsplan  



Artikel 15 Wonen - Wonen in het bos 
15.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen - Wonen in het bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

wonen, al dan niet in combinatie met een beroep aan huis, waarvan de gezamenlijke bruto 
vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een beroep aan huis niet meer be-
draagt dan 30% van de vloeroppervlakte met een maximum van 45 m² van de desbetreffen-
de woning en de daarbij behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen; 

het behoud, de bescherming of het herstel van de cultuurhistorische waarden indien en voorzo-
ver de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’; 

behoud en herstel van bos; 
met de daarbij behorende: 

bijgebouwen, aan- en uitbouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
tuinen, erven en parkeervoorzieningen, 

alsmede voor: 

behoud en herstel van structurerende laanbeplanting; 
paden. 

 
15.2 Bouwregels 
15.2.1 Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

Hoofdgebouwen: 
hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd in het bouwvlak en met hun voor-

gevel in de voorgevelbouwgrens; 
het aantal woningen bedraagt niet meer dan het bestaande aantal, dan wel het aangege-

ven aantal ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'; 
de oppervlakte van de woning mag niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aandui-

ding 'maximum oppervlakte' aangegeven oppervlakte; 
de afstand van de niet aangebouwde zijgevel(s) van hoofdgebouwen tot de zijdelingse 

bouwperceelgrens dient ten minste 5 m te bedragen, dan wel de bestaande afstand 
indien deze minder bedraagt; 

de goothoogte mag niet meer dan 4 m bedragen, tenzij anders is aangegeven ter plaatse 
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)'; 

de bouwhoogte mag niet meer dan 8 m bedragen, tenzij anders is aangegeven ter plaatse 
van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)'; 

de inhoud van woningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - 
kleine woning' mag niet meer bedragen dan de bestaande inhoud; 

de bestaande hoofdvorm van woningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van wonen - kleine woning' dient te worden gehandhaafd; 

woningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - kleine woning' 
mogen niet worden voorzien van een onderbouw en mogen niet worden verplaatst; 

Bijgebouwen, carports, aan- en uitbouwen: 
bijgebouwen, carports, aan- en uitbouwen mogen worden gebouwd: 

ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’; en/of 
in het bouwvlak; 

ter plaatse van de aanduiding 'fietsenstalling' mag een fietsenstalling worden gebouwd; 
de bouwhoogte van een fietsenstalling mag niet meer dan 2 m bedragen; 

het bebouwingspercentage aan bijgebouwen, carports, aan- en uitbouwen ter plaatse van de aan-
duiding ‘bijgebouwen’ mag niet meer bedragen dan 50, zulks met een maximaal  
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oppervlak van 45 m² per bouwperceel, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze 

meer bedraagt; 
bijgebouwen, carports, aan- en uitbouwen dienen ten minste 3 m achter (het verlengde 

van) de voorgevel van de bijbehorende woning te worden gesitueerd en ten minste 3 
m uit de zijdelingse perceelgrens te worden gesitueerd, met dien verstande dat bijge-
bouwen, carports, aan- en uitbouwen tevens zijn toegestaan op de bestaande locatie; 

de bouwhoogte van carports mag niet meer dan 3,5 m bedragen; 
de goot- en bouwhoogte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen 

dan respectievelijk 3,5 m en 5 m; 
voor de voorgevelbouwgrens van een bestaande woning is uitsluitend en ten hoogste 

één uitbouw toegestaan, met dien verstande dat deze: 
geen grotere (bouw)diepte mag hebben dan 1,5 m; 
geen grotere goothoogte mag hebben dan 3 m; 
geen grotere breedte mag hebben dan 45% van de voorgevelbreedte van de wo-

ning waartoe het behoort, dan wel de bestaande breedte. 
 

15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van erfscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevelbouwgrens en/of 

het gedeelte van het bestemmingsvlak dat niet is voorzien van de aanduiding 
'bijgebouwen', geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1 m; 

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte 
niet meer mag bedragen dan 2 m. 

 
15.3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan: 

de situering van de bijgebouwen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantas-
ting van de waarden en/of functie welke met het plan overeenkomstig de in lid 15.1, onder 
b, c en f bepaalde doeleinden beoogt te beschermen. 

 
15.4 Afwijken van de bouwregels 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken, van het bepaalde in: 

lid 15.2.1 onder a.1 ten behoeve van het bouwen met de voorgevel op ten hoogste 3 m achter de 
voorgevelbouwgrens; 

lid 15.2.1 onder a.1 ten behoeve van het bouwen van een hoofdgebouw buiten het bouwvlak, 
met dien verstande dat de bouwgrenzen uitsluitend in het achtererf met maximaal 3 m mo-
gen worden overschreden; 

lid 15.2.1 onder a.4 ten behoeve van het bouwen op een afstand van ten minste 1 m tot de zijde-
lingse bouwperceelgrens, mits de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde woningen 
ten minste 2 m bedraagt; 

lid 15.2.1 onder a.5 en a.6 voor een grotere goot- en/of bouwhoogte tot maximaal 6 m respec-
tievelijk 10 m: 

lid 15.2.1 onder b.1 voor het bouwen van bijgebouwen, carports en aan- en uitbouwen op de gron-
den welke niet zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', mits het bebouwingsper-
centage niet meer bedraagt dan is aangegeven in lid 15.2.1 onder b.2; 

lid 15.2.1 onder b.2 voor het vergroten van de bebouwde oppervlakte tot maximaal 60 m², mits 
het bebouwingspercentage niet meer bedraagt dan 50; 

lid 15.2.1 onder b.3 ten behoeve van de situering van bijgebouwen, carports, aan- en uitbouwen 
ten minste 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de bijbehorende woning. 

mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 
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het bebouwingsbeeld; 
de verkeersveiligheid. 

15.5 Specifieke gebruikregels 
Onder gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de 
gronden ten behoeve: 

de uitoefening van bedrijf aan huis; 
de uitoefening van een Bed & Breakfast; 
het gebruik van gronden voor het bouwen, dan wel het aanleggen van zwembassins, tenzij dit 

gebruik betreft het bouwen, dan wel het aanleggen van een zwembassin achter de van de 
wegzijde afgekeerde bouwgrens van een woning of achter het denkbeeldig verlengde van 
die grens, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 19 voor het bouwen of aanleggen, 
met dien verstande dat: 

bij eenzelfde woning niet meer dan 1 zwembassin mag worden gebouwd of aangelegd; 
de oppervlakte van een zwembassin niet meer mag bedragen dan 10% van de oppervlak-

te van het perceel waarop de woning, waarbij het zwembassin behoort, is gebouwd 
en mag in ieder geval niet meer dan 18 m² mag bedragen; 

de afstand van een zwembassin tot de zijdelingse perceelsgrens niet minder dan 2 m 
mag bedragen; 

de bouwhoogte van een zwembassin niet meer dan 0,5 m mag bedragen. 
15.6 Afwijken van de gebruiksregels 
15.6.1 Beroep aan huis 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 15.1 onder a.1 be-
hoeve van de uitoefening van een beroep aan huis tot een gezamenlijke bruto vloeroppervlakte in 
het hoofdgebouw alsmede aan- en uitbouwen en bijgebouwen van niet meer dan 60 m², mits: 

dit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 
dit geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt. 

15.6.2 Bedrijf aan huis 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 15.5 onder a ten be-
hoeve van de uitoefening van een bedrijf aan huis, mits: 

de gezamenlijke bruto vloeroppervlakte ten behoeve van een bedrijf aan huis, in voorkomend 
geval samen met de bruto vloeroppervlakte als bedoeld in lid 15.6.1, niet meer bedraagt dan 
30% van de totale bruto vloeroppervlakte van de desbetreffende woning en de daarbij beho-
rende aan- of uitbouwen en bijgebouwen; 

op de bij de desbetreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen ten 
behoeve van het bedrijf plaatsvindt; 

in de omgeving van de desbetreffende woning geen onevenredige vergroting van de verkeers- 
en parkeerdruk optreedt, met dien verstande, dat: 

het parkeren ten behoeve van het bedrijf zoveel mogelijk op eigen terrein dient plaats te 
vinden, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 22.2; 

behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsactiviteiten in de openbare ruimte rond de des-
betreffende woning mogen plaatsvinden; 

de bedrijfsactiviteiten door hun aard en visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische 
installaties, het woonkarakter van de woning en de omgeving niet onevenredig aantasten 
en daardoor geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor aangrenzende percelen be-
treffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die percelen. 

ten aanzien van internethandel geldt aanvullend op het bepaalde onder a tot en met d dat: 
een winkel- of uitstallingsruimte niet is toegestaan; 
de openingstijden voor het afhalen van de goederen beperkt dienen te blijven tot maxi-

maal acht uren per week, evenredig verdeeld over de week en niet tussen 19.00 uur 
en 09.00 uur; 
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er nadere eisen kunnen worden gesteld aan de tijdstippen en het aantal laad- 

en losactiviteiten. 
15.6.3 Bed & Breakfast 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 
lid 15.5 onder b ten behoeve van de uitoefening van een Bed & Breakfast tot een geza-
menlijke bruto vloeroppervlakte in het hoofdgebouw alsmede aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen van niet meer dan 60 m², mits: 

dit geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 
dit geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt; 
de erfinrichting, erfgebruik afgestemd blijven op de woonfunctie; 
de ruimtelijke uitwerking of uitstraling geen onevenredige afbreuk doet aan de 

woonfunctie. 
15.6.4 Zwembassin 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 
lid 15.5 onder c ten behoeve van het bouwen, dan wel het aanleggen van een 
zwembassin met overschrijding van de wegzijde afgekeerde bebouwingsgrens, 
mits niet binnen de afstand van 5 m van de naar de weg gekeerde bebouwings-
grens of niet binnen een afstand van 5 m van het denkbeeldig verlengde van die 
grens, zulks onverminderd de overige eisen die hiervoor zijn gesteld. 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 
lid 15.5 onder c ten behoeve van het bouwen, dan wel aanleggen van een zwem-
bassin met een oppervlakte van ten hoogste 32 m², mits de onbebouwde opper-
vlakte van het perceel waarop de woning , waarbij het zwembassin behoort, is 
gebouwd ten minste vijf keer de bebouwde oppervlakte bedraagt van de op dat 
perceel aanwezige bebouwing, zulks onverminderd de overige eisen die hier-
voor zijn gesteld. 
 

15.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
 
15.7.1 Vergunningplicht 
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning buiten het 
bouwvlak bomen met een stamomtrek van 0,65 m of meer op een hoogte van 1,3 m, te 
rooien of te vellen. 
 

15.7.2 Uitzondering vergunningplicht 
Het verbod van lid 15.7.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 

het rooien of vellen van bomen met een stamomtrek kleiner dan 0,65 m op een 
hoogte van 1,3 m betreffen; 

het normale onderhoud, beheer en gebruik betreffen. 
 

15.7.3 Toetsingscriteria 
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 15.7.1 kan slechts worden verleend, in-
dien door de uitvoering van het rooien of kappen geen blijvend onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de specifieke waarden van de functie 'wonen in het bos'. 
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25.2 Wijzigen aantal woningen 
 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van het 
realiseren van woningen ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigings-
gebied 1', 'wetgevingzone - wijzigingsgebied 2' en 'wetgevingzone - wijzigingsge-
bied 3' met dien verstande dat: 

de bestemming zoals opgenomen in Hoofdstuk 2 kan wijzigen in de bestemming 
'Bos', 'Groen', 'Verkeer', 'Verkeer - Verblijf' en/of 'Wonen'; 

• het aantal woningen ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsge-
bied 1' niet meer mag bedragen dan 3, het aantal woningen ter plaatse van de aandui-
ding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied 2' niet meer mag bedragen dan 1 en het aan-
tal woningen ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied 3' niet 
meer mag bedragen dan 2; 

• het aantal bouwlagen niet meer mag bedragen dan 2, waarvan de tweede bouwlaag 
dient te worden uitgevoerd als kap; 

• de woningen passen binnen de regionaal vastgelegde kwalitatieve woningbouw-
taakstelling; 

moet worden voldaan aan de parkeernormen, zoals opgenomen in Bijlage 3 No-
ta Parkeernormen Putten en dat indien deze beleidsregels gedurende de planperiode 
worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met deze wijziging; 

• voldaan wordt aan de eisen van de Wet geluidhinder; 

• voldaan wordt aan de regeling ten aanzien van luchtkwaliteit; 

• voorafgaand aan de wijziging uit onderzoek moet zijn gebleken dat tegen de wijzi-
ging vanuit archeologisch of uit milieuhygienisch oogpunt geen bezwaren bestaan; 

een watertoets is uitgevoerd. 
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https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01/b_NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01_rb3.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01/b_NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-VA01_rb3.pdf


 
Overzicht  

bijzonderheden!  

- Royale kavel van ca. 1.020 vierkante meter gelegen nabij de uitgestrekte bossen 
van Putten;  

 
- Kadastraal bekend gemeente Putten, sectie C, nummer 11672;  

 
- Verkennend bodemonderzoek is aanwezig;  

 

- Eventuele schetsontwerpen zijn aanwezig op het kantoor van de makelaar;  



KADASTER EN LOCATIE  

 





Wonen in Putten & omgeving  
Wonen in een groene en weidse leefomgeving. Dat is Putten! De gemeente Putten ligt in het hart van Nederland 
en telt ongeveer 25.000 inwoners. Met zijn ligging in het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland; het 
Centraal Veluws Natuurgebied bent u verzekerd van eindeloos wandelplezier.  

 

De fraaie omgeving en de geografische ligging in het midden van het land (met uitstekende verbindingen) en de 
uitgebreide voorzieningen die het centrum rijk is, maken Putten tot een geliefde woon– en leefomgeving.  
Het dorpse karakter van Putten is bewaard gebleven. Iedere woensdagochtend is er een grote markt en jaarlijks 
trekt de Ossenmarkt op de tweede woensdag in oktober veel bekijks.  
 
Daarnaast ligt Putten op een afstand van 4 kilometer van het recreatiestand Nulde, waar een fraaie jachthaven 
plaats biedt aan honderden bootjes.  
Jaarlijks trekt het dorp duizenden toeristen op de vele campings. Er is een uitgebreid fietspadennet en allerlei 
activiteiten in de omgeving te ondernemen.  

 

Kortom, een natuurrijke en dynamische woonomgeving!   

U bent van harte welkom!  





KENNISMAKEN?  
Het Geldersch Huys Makelaars is een enthousiast  

makelaarskantoor. Wij stellen ons graag aan u voor.  

 
Ons kantoor is een dynamisch en professioneel  
makelaarskantoor waarbij betrokkenheid voor uw aan– of  
verkoopproces centraal staat.  

Bent u op zoek naar een nieuwe woning of wilt u uw huidige woning  
verkopen? Bij ons bent u aan het juiste adres.  

Herwin Kieft  

Sinds 2021 eigenaar van Het Geldersch Huys Makelaars. Herwin 
gaat met veel enthousiasme en passie voor u aan de slag.  
 
Samen zetten we stappen in uw wooncarriére. Het actief (online)  
presenteren van uw woning is één van zijn expertises.  

Klaas van der Werf  

 Klaas beschikt door zijn twee periodes als wethouder bij de  
gemeente Putten over een breed netwerk.  
 
Vaak weet Klaas al voor de markt uit, welke woning er in verkoop 
komt, of bevindt de potentiële koper van uw woning zich al in dit 
netwerk.  

Thalia Silvius  

Thalia is ook een bekend gezicht waar wij trots op zijn bij Het  
Geldersch Huys Makelaars.  
U treft haar op de binnendienst van ons kantoor waar zij de  
dagelijkse gang van zaken coördineert en uw eerste aanspreekpunt 
zal  zijn voor het maken van een afspraak.   

Henriëtte Jansen   

Henriétte treft u zowel op de binnen– als buitendienst van ons  
kantoor. Sinds 2022 is zij onderdeel van ons team. 

 

Zij kent Putten en al de leuke straatjes en plekjes als geen ander. 
Henriëtte is u graag van dienst tijdens uw huizenjacht!  



VERKOCHT?  
Misschien wordt dit uw nieuwe droomhuis?   

  Bellen               

0341-354635  

 

 

Mailen 
     Info@hghmakelaars.nl  

  Koffie of thee   

Achterstraat 21  
3882 AE Putten  

 

Website  
           hghmakelaars.nl   

De inhoud van deze brochure en bijbehorende  

woningplanner is door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  

Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of  

aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of ontbrekende gegevens  


