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Inleiding
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Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld om 
inzicht te geven in de bouwregels en uitgangspunten voor de vrije kavels op Veld 14 
die nog in de verkoop zijn. Deze bouwregels zijn opgesteld om de kwaliteit van Veld 
14 te waarborgen en een prettige woonomgeving te creëren. In dit document wordt 
ingegaan op algemene regels zoals kleur- en materiaalgebruik en bouwhoogte om 
vervolgens in te zoomen op de afzonderlijke kavels. Per kavel worden de erfgrenzen 
en de positie van de woning op de kavel aangegeven.

Leeswijzer
Het kavelboek is opgedeeld in drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is van 
informatieve aard en geeft een uiteenzetting van het stedenbouwkundig plan 
‘Schuytgraaf Veld 14’. Het volgende hoofdstuk: ‘Beeldkwaliteit’ geeft de algemene 
bouwregels en uitgangspunten van Veld 14. Ook de regels voor de materialisatie 
van de woningen en bijgebouwen worden in dit hoofdstuk behandeld. In het laatste 
hoofdstuk worden de afzonderlijke kavels nader toegelicht. 
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Stedenbouwkundig plan
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Locatie
Schuytgraaf is gesitueerd in het rivierengebied van de Nederrijn en Waal. Het is een 
uitbreidingswijk van ongeveer 6100 woningen voor de stad Arnhem. De wijk is zowel 
qua sfeer als structuur meer gerelateerd aan de omliggende dorpen in het Betuwse 
landschap dan aan de bestaande stedelijke agglomeraties. Het ontwikkelingsplan 
voor Schuytgraaf is een patchworkconcept waar binnen de verschillende woonvelden 
eigen ‘dorpse’ identiteiten kunnen ontwikkelen. De woonvelden liggen in een 
groenblauw raamwerk waarin park-, natuur- en recreatieve functies zijn opgenomen. 
De westzijde van Veld 14 grenst aan een ecologische zone, langs de oude rivierloop 
van de Rijn. De woonvelden verschillen onderling in dichtheid. Er worden velden 
onderscheiden met hogere en lagere voorgeschreven dichtheden (resp. oranje en 
gele velden).

Thema
Veld 14 wordt gekenmerkt door een relatief lage dichtheid van bebouwing (geel veld). 
Het thema ‘streekdorp’ voor dit veld refereert aan een groen beeld dat wordt ingezet 
door de tuinen en de afwisselende plaatsing van de woningen op de kavel. De gele 
velden van Schuytgraaf hebben een naar binnen gekeerd karakter. Dit betekent dat 
de randen zo groen mogelijk zijn, waardoor het dorp een wat verscholen karakter 
krijgt. Binnen het veld zijn openheid, transparantie en lange doorzichten naar het 
landschap echter kenmerkend.

Uitgangspunten
1.  Afwisselende afstand van de woningen tot aan de straat 
De afstand van de woning tot aan de straat verschilt per kavel. Hierdoor ontstaat een 
gevarieerd beeld van onderling verspringende voorgevelrooilijnen. De relatief diepe 
voortuinen bepalen het groene straatbeeld. 

2.  Grote voortuinen en hagen bepalen het groene straatbeeld
De relatief grote voortuinen verschillen in diepte en worden van de straat gescheiden 
door groene hagen. Ook de zij- en achtertuinen worden omzoomd door hagen 
waardoor op den duur, als het groen van de tuinen en de hagen voldoende omvang 
hebben gekregen, een groen straatbeeld ontstaat. 

3.  Eenduidige, dorpse bebouwing
Het thema streekdorp is voor de architectuur van de bebouwing vertaald in dorpse 
woningen met een grote eenheid in vorm, oriëntatie en materiaal. Alle woningen 
krijgen een zadeldak, gelijke nokrichting en rode baksteen en dakpannen. 
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bebouwing

straten

voorkanten

rijrichtingen langzaam verkeer

erfscheidingen

wandelpaden

fietspaden

vrije kavels

vrijstaande woningen

tweeondereenkap

hagen 1,6/1,8m hoog

hagen 1,1m hoog

beplanting 1,8m hoog

éénrichtingsverkeer

fietsroute/calamiteitenroute

tweerichtingsverkeer
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Ar ol st oe l

Plankaart
De verkaveling van veld 14 is georganiseerd langs twee hoofdlinten in noord-
zuidrichting. De kavels aan weerszijden van deze linten zijn loodrecht georiënteerd 
op zowel het lint als de watergang cq. ringweg. De linten zijn onderling verbonden 
door drie woonstraten. Twee groene openbare ruimtes waarin wandelpaden zijn 
opgenomen, bieden vanuit het veld een blik op het landschap aan de overzijde 
van de westelijke watergang. De randen van het veld worden gevormd door hoge 
hagen ter afscheiding van de achtertuinen. Langs de watergang loopt een smal pad 
waardoor de bewoners een kleine wandeling langs de waterkant kunnen maken. 

Veld 14 wordt aan de noordkant ontsloten door een met veld 9 gedeelde weg die 
aansluit op de ringweg. Kenmerkend voor veld 14 is dat het na deze aftakking 
volledig van binnen uit ontsloten wordt, wat bijdraagt aan het introverte karakter. In 
noodgevallen doet het oostelijke gedeelte van de zuidelijke groene ruimte dienst als 
calamiteitenroute.

Openbare ruimte
De belangrijkste openbare ruimte van Veld 14 wordt gevormd door de twee linten 
zelf. Hier is de sfeer van een streekdorp het meest karakteristiek in de vorm van 
het in- en uitrijdend verkeer, de toegangen tot de kavels, de geparkeerde auto’s 
op de inritten en de situering van de voorkanten van de woningen naar de weg. 
De woonstraten die de linten verbinden zijn door hun positie en geringere breedte 
informeler van karakter dan de twee hoofdlinten.

De twee groene openbare ruimtes die in oost-west richting door het veld lopen 
nemen naar de watergang in breedte toe. Deze groene ruimtes zijn in de eerste 
plaats bedoeld voor de opvang, tijdelijke berging en afvoer van regenwater. Een 
groot deel van de twee groene assen wordt hierom ingenomen door ondiepe 
bodempassages die in de afwateringsrichting in breedte toenemen. De breedte 
aan de uiteinden van zes meter maakt dubbel gebruik van de bodempassage zelf, 
bijvoorbeeld als speelplek, meer aannemelijk. De hoge hagen langs de zijkanten en 
het glooiende gras bepalen de parkachtige sfeer van deze groene gebieden. 

schaal 1 : 2500
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Beeldkwaliteit
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a. b.

Kavel
Bouwzone
Het bebouwingspercentage van de kavel is maximaal 70%. De bouwzone op de 
kaveltekening geeft aan of de woning naar voren (rooilijn 6m) of naar achter (rooilijn 
8-12m) geplaatst dienen te worden. De woning met inpandige of aangebouwde 
garage dient binnen de bouwzone gebouwd te worden. 

Bebouwbare zone
Een gedeelte van de kavel achter de bouwzone kan eventueel gebruikt worden voor 
de bouw van aan- of uitbouwen van het hoofdgebouw (met een maximale hoogte 
gelijk aan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw) of voor 
schuurtjes (met een maximale bouwhoogte van 4 meter). 

Erfafscheidingen
De achterkant van de woningen worden afgeschermd door 1,6m hoge Witte 
Meidoorn haag (op openbaar gebied) en eventueel groene houten schuttingen die 
niet hoger dan 1,6m mogen zijn (op eigen kavel). Alleen aan de achterkant van de 
woningen aan de oostzijde komt een witte meidoornhaag van 1,8m hoog. 

Bij hoekwoningen die grenzen aan de twee groene openbare ruimtes verlagen de 
1,6m Witte Meidoornhagen zich naar voren toe tot 1,1m. Bij hoekwoningen langs de 
woonstraten heeft de erfscheiding aan de zijkant (op privé terrein) de vorm van een 
haag of beplanting met een maximale hoogte van 1,1m.  

Alle voortuinen dienen ter afscheiding een haag van 1,1 meter op eigen terrein 
te krijgen. Deze haag loopt rondom de voortuin tot aan de voorgevelrooilijn.  Bij 
de afbakening van de kavels onderling (achter de voorgevelrooilijn) dienen er bij 
voorkeur  hagen van maximaal 1,8m hoog te komen. 

Parkeren
Per kavel dient één parkeerplaats op eigen terrein gerealiseerd te worden. Een 
carport of oprit naar een inpandige of aangebouwde garage voldoet aan deze eis. 
Opritten dienen maximaal 3m breed te zijn. 

Bouwzone

a. voor op de kavel

b. achter op de kavel
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Woning
Entrees
Entrees (voordeuren en garages) zijn in principe gesitueerd aan de voorkant van de 
woningen aan de straatzijde. Zijentrees zijn toegestaan mits de inrit van de kavel op 
de voorgeschreven plaats gesitueerd blijft.

Bouwhoogtes
Afhankelijk van gewenste m3 per woningtype zijn alle woningen 1,5 laag met kap of 2 
lagen met kap. In overleg is eventueel 2,5 laag met kap mogelijk. De bouwhoogte is 
minimaal 7,5m en maximaal 11m.

Kaprichting en vorm
Binnen het veld geldt voor alle woningen dezelfde kaprichting en kapvorm. De 
richting van de nokken is loodrecht op de hoofdlinten, de kapvorm is een zadeldak. 

Dakhelling en goothoogte
Voor alle woningen geldt een dakhelling van 45 graden. De goothoogte van het 
hoofdgebouw is minimaal 4,5 en maximaal 7,5 meter.

Hoekwoningen
Op alle verdiepingen van de zijgevels van hoekwoningen dienen raamopeningen 
aangebracht te worden. Dit in verband met de sociale veiligheid van met name de 
groene openbare ruimte. Bij hoekwoningen met de zijgevel op het zuiden dient de 
woonkamer en/of keuken met raamopeningen aan deze zijgevel te worden geplaatst. 

Bijgebouwen
Bijgebouwen
Bijgebouwen dienen aangebouwd te zijn en minimaal 6 meter achter de voorgevel 
van het hoofdgebouw te komen. De goothoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 
3 meter en de dakhelling en nokrichting dienen gelijk te zijn aan de helling en 
richting van het hoofdgebouw.
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Garages
Afhankelijk van de breedte van de kavel is er een keuze uit twee of drie van de 
volgende types garages: 
1. inpandige garage
2. aangebouwde garage naast de woning met kap in dezelfde kaprichting als de 
woning
3. carport voor de woning
Deze keuzemogelijkheid wordt ingezet om een grotere diversiteit te creëren tussen 
de kavels.

Carports
Mogen zowel binnen als buiten de bouwzone gebouwd worden mits de achtergevel 
van de carport maximaal 6m van de voorkant van de kavel komt te staan. Voor 
een eventuele carport geldt verder dat deze maximaal 3m hoog mag zijn en zo 
transparant mogelijk vormgegeven dient te worden. 

Materialisering 
Materialisering
Voor alle woningen geldt dat het contrast tussen de dak- en muurvlak zo klein 
mogelijk dient te zijn. De buitenmuren dienen uitgevoerd te worden in rood tot 
roodbruine baksteen; het dak in rood tot roodbruine keramische dakpannen.
De gevels worden volledig uitgevoerd in baksteen en niet gecombineerd met andere 
materialen zoals hout of plaatmateriaal.
In overleg kan een gehele gevel of uitbouw opgetrokken worden in rood tot 
roodbruin geschilderd hout.  

Dakranden
Er mogen geen dakoverstekken gemaakt worden. De overgang tussen muur en dak, 
dakrand, dient zo minimaal mogelijk vormgegeven te worden. De goot is verborgen of 
klein en eenvoudig. 

Kozijnen en dakkapellen 
Kozijnen dienen wit te zijn. Kunststof kozijnen zijn niet toegestaan. Dakkapellen zijn 
niet toegestaan.  

a. b. c.

a. inpandige garage met oprit

b. aangebouwde garage met oprit

c. carport met oprit
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Kavels
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Kavel 8

bebouwbare zone

onbebouwde zone (tuin)

Kavel �
kavelcode  14B09W106
oppervlakte kavel 450m2
oppervlakte bouwzone 177m2
oppervlakte bebouwbare zone        59m2

bouwzone
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haag 1,6m hoog 

kaprichting

schaal 1 : 300
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Kavel 1 2
kavelcode  14B11W096
oppervlakte kavel  446m2
oppervlakte bouwzone  181m2
oppervlakte bebouwbare zone        59m2
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Dit kavel is vervallen (toevoeging  gemeente Arnhem 01-10-2015)



17Kavelboek De Groene Erven, Schuytgraaf Veld 14

Kavel 1 3
kavelcode   14B11W095
oppervlakte kavel  442m2
oppervlakte bouwzone  179m2
oppervlakte bebouwbare zone        28m2
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Kavel 14

Kavel 14

kavelcode   14B11W094
oppervlakte kavel  442m2
oppervlakte bouwzone  179m2
oppervlakte bebouwbare zone        28m2
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Kavel 16
kavelcode   14B11W092
oppervlakte kavel  442m2
oppervlakte bouwzone  179m2
oppervlakte bebouwbare zone        28m2
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Dit kavel is vervallen (toevoeging  gemeente Arnhem 01-10-2015)



Kavelboek De Groene Erven, Schuytgraaf Veld 14�0

Kavel 1�

Kavel 18

kavelcode  14B12W086
oppervlakte kavel 512m2
oppervlakte bouwzone 213m2
oppervlakte bebouwbare zone        59m2
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Kavel 1�

Kavel 19

kavelcode  14B12W085
oppervlakte kavel 515m2
oppervlakte bouwzone 213m2
oppervlakte bebouwbare zone        59m2
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Kavel 21
kavelcode       14B12W082
oppervlakte kavel  513m2
oppervlakte bouwzone  213m2

oppervlakte bebouwbare zone               66m2
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Kavel ��

Kavel 22

kavelcode  14B12W081
oppervlakte kavel 512m2
oppervlakte bouwzone 201m2
oppervlakte bebouwbare zone        79m2
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Kavel �4

Kavel 24

kavelcode  14B08W045
oppervlakte kavel 499m2
oppervlakte bouwzone 199m2
oppervlakte bebouwbare zone        69m2
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Kavel �6

Kavel 26

kavelcode  14B08W042
oppervlakte kavel 503m2
oppervlakte bouwzone 199m2
oppervlakte bebouwbare zone        72m2
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Kavel ��

Kavel 28

kavelcode  14B08W040
oppervlakte kavel 546m2
oppervlakte bouwzone 207m2
oppervlakte bebouwbare zone        98m2
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Kavel �0

Kavel 30

kavelcode  14B04W001
oppervlakte kavel 430m2
oppervlakte bouwzone 166m2
oppervlakte bebouwbare zone        72m2
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