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Gemeente en kern 
De gemeente Maasdriel telt 11 dorpskernen en ligt centraal in Nederland tussen de rivieren Maas en 

Waal in een schitterend landschap. Maasdriel heeft 24.000 inwoners en ligt in het zuidelijke deel van de              

Bommelerwaard in de provincie Gelderland. Het dorp Hurwenen is goed bereikbaar door de ontsluiting 

via een van de belangrijkste verkeersaders in Nederland, de A2. Ook de nabijgelegen treinstations  

Zaltbommel en ‘s-Hertogenbosch zorgen ervoor dat u vanaf deze centrale plaats gemakkelijk overal in 

Nederland kunt komen.  

 

Hurwenen ligt bij de Waal en is met ongeveer 840 inwoners een van de kleinere kernen van de         

gemeente Maasdriel. Het dorp beschikt over een prachtig natuurgebied dat deel uitmaakt van Europees 

beschermd natuurgebied. De unieke ligging van deze kern zorgt voor rust maar levert tegelijkertijd een 

bron van actieve recreatie.   

 

In Hurwenen geeft de gemeente bouwrijpe woonkavels aan de Wielewaallaan uit. Op pagina 6 ziet u op 

de luchtfoto waar het woningbouwproject ligt.  
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De Wielewaallaan 
Bouwproject  

Tot voor kort was de Wielewaallaan alleen aan de noordzijde bebouwd met rijtjeswoningen,            

tweekappers en enkele vrijstaande woningen. Inmiddels is aan de zuidzijde, de locatie van het      

bouwproject Wielewaallaan, een hofje met huur- en koopwoningen gerealiseerd. De vrije kavels, allen 

bouwrijp, liggen ook aan de zuidzijde van de Wielewaallaan.  

 

Straatnaam 

De Wielewaallaan is vernoemd naar een zangvogel uit de familie van de Wielewalen. Het is een       

bijzonder opvallende geelkleurige broedvogel die in Nederland zeldzaam is. Deze vogel leeft in parken 

en bossen maar verblijft ook graag in riviergebieden.  

 

Wensen en mogelijkheden 

U kunt naar uw eigen wensen een vrijstaande woning bouwen of samen met uw toekomstige buren een 

tweekapper bouwen. Elke kavel is maar liefst 40 meter diep. De breedte van de kavels kan in overleg 

met de gemeente worden bepaald. Afhankelijk van de belangstelling en specifieke wensen kan de     

verkaveling worden aangepast. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neemt u dan contact met 

ons op. Wij staan u graag te woord. 

 

Hofje met huurwoningen en koopwoningen 

Een deel van het plangebied is bebouwd met huur- en koopwoningen. Deze woningen vormen samen 

met de parkeervoorziening een hofje. Ook ligt er een looproute die een bestaande voetgangersdoor-

gang tussen de Geerhofstraat en de Wielewaallaan verbindt met een openbaar plantsoenachtig gebied 

dat achter het  hofje wordt ingericht.  



 7 

 

Openbaar groengebied (met wateropvang) 

Aansluitend op het hofje wordt aan de zuidzijde een gebied ingericht voor de opvang van regenwater 

(waterretentie + ijsbaan). Dit gebied krijgt een plantsoenachtige inrichting en is openbaar toegankelijk 

voor voetgangers. Het gebied is dan rechtstreeks bereikbaar via een voetpad dat aansluit op een al  

bestaand voetpad.  

 

Parkeren 

Bij de vrijstaande woningen en tweekappers moeten op de eigen kavel twee parkeerplaatsen            

gerealiseerd worden. Daarnaast legt de gemeente in het openbaar gebied parkeerplaatsen aan voor 

bezoekers.  

 

Molenbiotoop 

In de Molenstraat staat de molen Vento Vivimus (’Wij leven van de wind’). Over een deel van het    

plangebied ligt de molenbiotoop die behoort bij Vento Vivimus. Het gaat om het deel dat ligt tussen de 

bestaande woning (hoek H.W. van Heelstraat) en het hofje. In dit gedeelte geldt een maximale     

bouwhoogte van één bouwlaag met daarop een kapverdieping. De molenbiotoop is opgenomen in het 

bestemmingsplan. Om te voorkomen dat een molen te weinig wind vangt om te kunnen draaien is de 

hoogte die een woning maximaal mag krijgen beperkt .  
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Impressie Wielewaallaan 
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De kavels 
Op de afbeelding hieronder ziet u twee rode vlakken, daarin liggen de bouwrijpe kavels van de                 

Wielewaallaan. Wilt u meer over de prijs en afmeting weten? Dan verwijzen wij u naar de bijlagen bij 

deze kavelbrochure. De daarin opgenomen verkavelingstekening en bijbehorende prijslijst geven u een 

idee van de mogelijkheden. Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden met ons bespreken, neem dan 

contact met ons op.  
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Interesse? 
Heeft u interesse in het kopen van een kavel aan de Wielewaallaan in Hurwenen? Dan doorloopt u de        

volgende stappen.  

 

1. Oriëntatie 

Welke kavel wilt u kopen? Hoe groot? Kunt u bouwen wat u wilt? Kunt u uw plannen financieren? Het 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan geven u meer informatie over welke voorwaarden gesteld  

worden aan uw toekomstige woning. Meer informatie vindt u op bladzijden 11 en 12. 

 

2. Kopen 

U ontvangt van ons een koopovereenkomst en een uitnodiging voor de ondertekening. Hierna volgt de      

notariële afwikkeling. 

 

3. Aanvragen omgevingsvergunning 

Na de notariële overdracht bent u de eigenaar van een bouwkavel. Voor het bouwen van een woning 

heeft u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. Deze vraagt u aan bij de         

gemeente. Zie de toelichting op bladzijde 14 en 15.  

 

4. Bouwen 

Nadat een omgevingsvergunning is verleend door de gemeente kunt u starten met het bouwen van uw      

woning.  

 

5. Wonen 

U hebt uw droomhuis gebouwd en ingericht; u kunt gaan wonen en genieten. De gemeente Maasdriel 

wenst u veel woonplezier! 
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Voorwaarden om te bouwen 
U heeft interesse in een kavel? Dan wilt u natuurlijk weten wat u kunt gaan bouwen. Een architect of      

bouwkundige kan u daarbij ondersteunen. Daarnaast kunt u zich verdiepen in het bestemmingsplan en 

het beeldkwaliteitsplan. Beide zijn te vinden op www.maasdriel.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. 

 

Bestemmingsplan 

In een bestemmingsplan staan bepalingen die aangeven waar grond voor gebruikt mag worden,       

bijvoorbeeld “wonen”. Daarnaast zijn in een bestemmingsplan voorschriften opgenomen over wat er 

gebouwd kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bouwhoogte van de woning, de afstand die 

aangehouden moet worden tussen uw woning en het naastgelegen perceel, mogelijkheden voor       

aan- en bijgebouwen en dergelijke. Binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kunt u uw    

eigen droomhuis ontwerpen.  

Op de volgende pagina vindt u de bestemmingsplankaart.  Aan de hand van het bestemmingsplan kunt 

u bepalen of de woning die u wenst gebouwd kan worden. Naast  hetgeen dat u mag bouwen zijn er 

ook onderdelen die u moet bouwen of aanleggen. Bijvoorbeeld het minimum aantal parkeerplaatsen dat 

op eigen terrein aangelegd moet worden. 
 

Beeldkwaliteitsplan 

Een beeldkwaliteitsplan gaat in op kwaliteitsaspecten die niet in een bestemmingsplan geregeld       

worden. Het gaat bijvoorbeeld over de uitstraling van de woning of de inrichting van het openbaar     

gebied. Voor de Wielewaallaan is het de bedoeling een rustig beeld te laten ontstaan dat aansluit bij het 

dorp Hurwenen.  
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Bestemmingsplankaart 
 

Deze afbeelding is indicatief en niet op schaal. 
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De koop van een kavel 
U ontvangt een koopovereenkomst met de bijkomende voorwaarden en een kaart waarop exact is             

opgenomen welke kavel u koopt. Daarna wordt een vervolgafspraak met u gemaakt voor ondertekening 

van de overeenkomst (inclusief de ´Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond gemeente 

Maasdriel 2013' die daar onderdeel van zijn). Met de ondertekening is de koop geformaliseerd.  

 

Hoe een en ander precies in elkaar steekt wordt tijdens het gesprek aan u uitgelegd. Ook wordt u dan       

geïnformeerd over andere aspecten zoals de notariële akte en het transport. 

 

Wat u verder nog moet weten 

Wij wijzen u erop dat het kopen van een kavel los staat van het verlenen van een                              

omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Hier moet apart een omgevingsvergunning 

voor worden aangevraagd. Op de volgende bladzijden is hierover meer informatie opgenomen. Heeft u 

vragen dan helpen wij u graag verder.  
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De bouwprocedure 
Bij het (laten) bouwen van uw woning komt veel kijken. U krijgt te maken met allerlei bouwtechnische 

zaken en bouwvoorschriften. Daarom is het verstandig om vroegtijdig deskundige hulp van een         

architect, bouwkundige of aannemer in te schakelen.  

 

Bebouwingsvoorschriften 

Het is belangrijk voor u om te weten welke randvoorwaarden er gelden voor uw plannen om uw kavel 

te bebouwen. Er zijn bestemmingsplanregels en stedenbouwkundige uitgangspunten opgesteld. Deze 

gegevens zijn niet alleen belangrijk bij het ontwerpen of kiezen van een woning. Ze kunnen ook van 

invloed zijn op uw voorkeur voor een bepaalde kavel.  

 

Ontwerp 

Aan de hand van uw wensen en de aanwezige mogelijkheden laat u een ontwerp maken. Dit zijn          

bouwkundige tekeningen van de plattegronden, de gevels en de situering van uw woning. U kunt uw 

ontwerp laten beoordelen via een kort vooroverleg aan de balie. Zo weet u in elk geval of u in de juiste 

richting werkt. Een afspraak kunt u online inplannen. Ga op www.maasdriel.nl naar de digitale balie, 

kies voor ‘afspraak maken’ en ‘hulp bij indienen WABO vergunning’. Het is verstandig om uw ontwerp 

pas volledig te laten uitwerken als u weet dat de gemeente het goedkeurt. Daarmee voorkomt u       

teleurstelling en onnodige kosten. Wanneer u de tekeningen heeft laten uitwerken door een          

bouwkundige of architect kunt u voor u de aanvraag definitief indient deze laten beoordelen via een 

uitgebreid vooroverleg. Hieraan zijn kosten verbonden.  
 

Vergunningaanvraag 

Voor het bouwen van een woning heeft u een omgevingsvergunning nodig. U moet daarvoor een     

officiële vergunningaanvraag -met de activiteit bouwen- indienen. U kunt dat digitaal doen via 

www.omgevingsloket.nl of in 4-voud op papier bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente      

Maasdriel. De gemeente beoordeelt of de aanvraag compleet is en zal u ook op de hoogte houden van 

het vervolg. De termijn voor een reguliere omgevingsvergunning bedraagt 8 weken.  
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Leges 

Het aanvragen van een omgevingsvergunning is niet gratis, hiervoor betaalt u leges. Leges is een             

percentage over de bouwkosten. Hierbij gaat de gemeente uit van de bouwkosten die gemaakt worden 

in het geval een aannemer het werk doet. Dus ook als u zelf bouwt, betaalt u bouwleges op basis van 

een door een aannemer te maken bouwkosten.  

 

Wanneer kunt u aan de slag? 

Als u zelf een plan maakt, het door een deskundige laat maken of u laat begeleiden kunt u met de 

bouw beginnen nadat de omgevingsvergunning is afgegeven. De gemeente Maasdriel zet zich in voor 

een snelle bouwstart maar kan dit niet alleen. De opdrachtgever, de architect en de aannemer spelen 

ook een rol. 
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Tot slot 
 

Bent u naar aanleiding van deze brochure enthousiast geworden? Overweegt u om een kavel bij ons te     

kopen en uw droomhuis te realiseren? Neem dan contact met ons op. U vindt onze contactgegevens op    

pagina 17. 

 

Disclaimer 

De gemeente Maasdriel heeft deze brochure met zorg samengesteld. Echter, aan de inhoud van deze      

brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Wij raden u daarom aan om hiervoor de juiste bron-

nen te raadplegen. 
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Contactgegevens 
 

Contactpersoon voor de verkoop van gemeentelijke kavels in Hurwenen: 
 

Lies Heessels  
 

T:  14 0418 

E: info@maasdriel.nl 

P: Postbus 10.000 

 5330 GA Kerkdriel 

W: www.maasdriel.nl 

 

U kunt ook contact opnemen met de projectleider van   

project Wielewaallaan in Hurwenen: 
 

Margreet Stolk  
 

T:  14 0418 

E: info@maasdriel.nl 

P: Postbus 10.000 

 5330 GA Kerkdriel 

W: www.maasdriel.nl 
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