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Verkoopinformatie perceel 32 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Opper 

Kaveloppervlakte: 445m2 

Woningtype: vrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
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De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Verkoopinformatie perceel 32 

Woonstraat 

Haaks op het lint, Waterlaat/Amarant, wordt een eenvoudige 

structuur van woonstraten gemaakt. De Woonstraten krijgen 

een speels- en dorpskarakter die aansluit op de Waterlaat/ 

Amarant. 

Aan de woonstraten kunnen verschillende soorten woningen 

komen zowel vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen 

en rijwoningen. De goot- en nokhoogte zijn 6m en 11m waar-

bij de vorm van de kap is losgelaten, wat eventuele duurzame 

typologieën mogelijk maakt. 

De diverse rustige woonstraten hebben ieder een eigen 

identiteit door de vorm, bebouwing en het groene vista of de 

bomen. De bomen(rijen) vormen de verschillende woonstra-

ten en groenplekken zodat de straten een sterke groene uit-

straling krijgen. Om het groene karakter van het plan door te 

zetten in de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken 

groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd 

worden 

• Maximale nokhoogte: 11 meter 

• Maximale goothoogte: 6 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5 meter 

• Maximale goothoogte van 3 meter 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen 

gerealiseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 
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Verkoopinformatie perceel 33 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Opper 

Kaveloppervlakte: 505m2 

Woningtype: vrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
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De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Verkoopinformatie perceel 33 

De rand 

Vanuit de wens om Groote Hoeven een gezicht te geven van 

en naar het buitengebied, is gekozen voor het maken van 

een brede groene rand. De rand is een natuurlijke overgang 

tussen het dorp en het buitengebied van Someren. Aan de 

rand komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en 

halfvrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 

4,5m en 9m wat refereert aan de lage langgevelboerderijen in 

het buitengebied. De rooilijn verspringt voor een gevarieerd 

en speels beeld. Daarnaast zijn alle woningen georiënteerd 

op de groene rand. 

De openbare ruimte krijgt een afwisselend beeld met ruim-

te voor spelen, wateropvang en groen. Dit bepaalt de sfeer 

en het gebruik van de rand. Per woonblok is bekeken hoe 

de rand daarop kan inspelen. Er wordt bijvoorbeeld soms 

gebruik gemaakt van een haag waarachter de auto’s staan 

geparkeerd of een haag waarachter gespeeld kan worden. De 

rand wordt op bepaalde plekken verbreedt zoals de groene 

plek tussen de Garve en de Boekweit met de bestaande bo-

menrijen en op de hoek aan de Zandstraat. Op deze plekken 

is meer ruimte voor water en spelen. 

Door de kracht van het brede groene profel sturen we be-

perkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter te 

laten ontstaan. Om het groene karakter van de rand door te 

zetten richting de woonstraten, moeten de percelen op de 

hoeken omzoomd worden met een haag als erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd 

worden 

• Maximale nokhoogte: 9 meter 

• Maximale goothoogte: 4,5 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5 meter 

• Maximale goothoogte van 3 meter 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen 

gerealiseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 

Hoeklocatie 

• De oriëntatie op de hoeken is tweezijdig, er mogen geen 

blinde of zeer gesloten gevels op hoeken ontstaan 

• De hoeklocatie moet begeleid worden door een haag 
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Verkoopinformatie perceel 34 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Amarant 

Kaveloppervlakte: 325m2 

Woningtype: halfvrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
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De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 34 

De rand 

Vanuit de wens om Groote Hoeven een gezicht te geven van 

en naar het buitengebied, is gekozen voor het maken van 

een brede groene rand. De rand is een natuurlijke overgang 

tussen het dorp en het buitengebied van Someren. Aan de 

rand komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en 

halfvrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 

4,5m en 9m wat refereert aan de lage langgevelboerderijen in 

het buitengebied. De rooilijn verspringt voor een gevarieerd 

en speels beeld. Daarnaast zijn alle woningen georiënteerd 

op de groene rand. 

De openbare ruimte krijgt een afwisselend beeld met ruim-

te voor spelen, wateropvang en groen. Dit bepaalt de sfeer 

en het gebruik van de rand. Per woonblok is bekeken hoe 

de rand daarop kan inspelen. Er wordt bijvoorbeeld soms 

gebruik gemaakt van een haag waarachter de auto’s staan 

geparkeerd of een haag waarachter gespeeld kan worden. De 

rand wordt op bepaalde plekken verbreedt zoals de groene 

plek tussen de Garve en de Boekweit met de bestaande bo-

menrijen en op de hoek aan de Zandstraat. Op deze plekken 

is meer ruimte voor water en spelen. 

Door de kracht van het brede groene profel sturen we be-

perkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter te 

laten ontstaan. Om het groene karakter van de rand door te 

zetten richting de woonstraten, moeten de percelen op de 

hoeken omzoomd worden met een haag als erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een halfvrijstaande woning gebouwd 

worden 

• Maximale nokhoogte: 9 meter 

• Maximale goothoogte: 4,5 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5m 

• Maximale goothoogte van 3m 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 
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Verkoopinformatie perceel 35 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Amarant 

Kaveloppervlakte: 285m2 

Woningtype: halfvrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
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De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 35 

De rand 

Vanuit de wens om Groote Hoeven een gezicht te geven van 

en naar het buitengebied, is gekozen voor het maken van 

een brede groene rand. De rand is een natuurlijke overgang 

tussen het dorp en het buitengebied van Someren. Aan de 

rand komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en 

halfvrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 

4,5m en 9m wat refereert aan de lage langgevelboerderijen in 

het buitengebied. De rooilijn verspringt voor een gevarieerd 

en speels beeld. Daarnaast zijn alle woningen georiënteerd 

op de groene rand. 

De openbare ruimte krijgt een afwisselend beeld met ruim-

te voor spelen, wateropvang en groen. Dit bepaalt de sfeer 

en het gebruik van de rand. Per woonblok is bekeken hoe 

de rand daarop kan inspelen. Er wordt bijvoorbeeld soms 

gebruik gemaakt van een haag waarachter de auto’s staan 

geparkeerd of een haag waarachter gespeeld kan worden. De 

rand wordt op bepaalde plekken verbreedt zoals de groene 

plek tussen de Garve en de Boekweit met de bestaande bo-

menrijen en op de hoek aan de Zandstraat. Op deze plekken 

is meer ruimte voor water en spelen. 

Door de kracht van het brede groene profel sturen we be-

perkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter te 

laten ontstaan. Om het groene karakter van de rand door te 

zetten richting de woonstraten, moeten de percelen op de 

hoeken omzoomd worden met een haag als erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een halfvrijstaande woning gebouwd 

worden 

• Maximale nokhoogte: 9 meter 

• Maximale goothoogte: 4,5 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5m 

• Maximale goothoogte van 3m 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 
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Verkoopinformatie perceel 36 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Amarant 

Kaveloppervlakte: 405m2 

Woningtype: vrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
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De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 36 

Het Lint: Waterlaat en Amarant 

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken 

van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe 

woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter 

krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het 

groene karakter van het buitengebied. 

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de 

talrijke ‘Somerse’ dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant 

komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-

vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m 

en 11m, wat zorgt voor een dorpse sfeer. De rooilijn mag ver-

springen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen 

moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant.  

Door de kracht van het brede groene profel sturen we 

beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter 

te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide 

kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een 

zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een 

voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant 

door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen 

op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als 

erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd 

worden 

• Maximale nokhoogte: 11 meter 

• Maximale goothoogte: 6 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5 meter 

• Maximale goothoogte van 3 meter 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 

Hoeklocatie 

• De oriëntatie op de hoeken is tweezijdig, er mogen geen 

blinde of zeer gesloten gevels op hoeken ontstaan 

• De hoeklocatie moet begeleid worden door een haag 
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Verkoopinformatie perceel 37 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Amarant 

Kaveloppervlakte: 433m2 

Woningtype: vrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
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De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 37 

Het Lint: Waterlaat en Amarant 

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken 

van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe 

woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter 

krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het 

groene karakter van het buitengebied. 

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de 

talrijke ‘Somerse’ dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant 

komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-

vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m 

en 11m, wat zorgt voor een dorpse sfeer. De rooilijn mag ver-

springen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen 

moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant. 

Door de kracht van het brede groene profel sturen we 

beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter 

te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide 

kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een 

zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een 

voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant 

door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen 

op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als 

erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd 

worden 

• Maximale nokhoogte: 11 meter 

• Maximale goothoogte: 6 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5 meter 

• Maximale goothoogte van 3 meter 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 

Hoeklocatie 

• De oriëntatie op de hoeken is tweezijdig, er mogen geen 

blinde of zeer gesloten gevels op hoeken ontstaan 

• De hoeklocatie moet begeleid worden door een haag 
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Verkoopinformatie perceel 38 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Amarant 

Kaveloppervlakte: 375m2 

Woningtype: vrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
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De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 38 

Het Lint: Waterlaat en Amarant 

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken 

van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe 

woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter 

krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het 

groene karakter van het buitengebied. 

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de 

talrijke ‘Somerse’ dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant 

komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-

vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m 

en 11m, wat zorgt voor een dorpse sfeer. De rooilijn mag ver-

springen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen 

moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant. 

Door de kracht van het brede groene profel sturen we 

beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter 

te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide 

kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een 

zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een 

voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant 

door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen 

op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als 

erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd 

worden 

• Maximale nokhoogte: 11 meter 

• Maximale goothoogte: 6 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5 meter 

• Maximale goothoogte van 3 meter 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 

Hoeklocatie 

• De oriëntatie op de hoeken is tweezijdig, er mogen geen 

blinde of zeer gesloten gevels op hoeken ontstaan 

• De hoeklocatie moet begeleid worden door een haag 
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Verkoopinformatie perceel 39 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Amarant 

Kaveloppervlakte: 351m2 

Woningtype: vrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
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De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 39 

Het Lint: Waterlaat en Amarant 

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken 

van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe 

woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter 

krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het 

groene karakter van het buitengebied. 

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de 

talrijke ‘Somerse’ dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant 

komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-

vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m 

en 11m, wat zorgt voor een dorpse sfeer. De rooilijn mag ver-

springen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen 

moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant. 

Door de kracht van het brede groene profel sturen we 

beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter 

te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide 

kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een 

zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een 

voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant 

door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen 

op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als 

erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd 

worden 

• Maximale nokhoogte: 11 meter 

• Maximale goothoogte: 6 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5 meter 

• Maximale goothoogte van 3 meter 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 



www.someren.nl/grootehoeven

   

 

  

Verkoopinformatie perceel 40 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Amarant 

Kaveloppervlakte: 466m2 

Woningtype: vrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
1:500 

466m2 

zone rooilijn 

24
,7 

m
 

28
,5 

m

17,5 m 

17,9 m 

mailto:gemeente@someren.nl


De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 40 

Het Lint: Waterlaat en Amarant 

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken 

van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe 

woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter 

krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het 

groene karakter van het buitengebied. 

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de 

talrijke ‘Somerse’ dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant 

komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-

vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m 

en 11m, wat zorgt voor een dorpse sfeer. De rooilijn mag ver-

springen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen 

moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant. 

Door de kracht van het brede groene profel sturen we 

beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter 

te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide 

kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een 

zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een 

voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant 

door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen 

op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als 

erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd 

worden 

• Maximale nokhoogte: 11 meter 

• Maximale goothoogte: 6 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5 meter 

• Maximale goothoogte van 3 meter 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 

Hoeklocatie 

• De oriëntatie op de hoeken is tweezijdig, er mogen geen 

blinde of zeer gesloten gevels op hoeken ontstaan 

• De hoeklocatie moet begeleid worden door een haag 



www.someren.nl/grootehoeven

   

 

  

Verkoopinformatie perceel 41 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Amarant 

Kaveloppervlakte: 399m2 

Woningtype: vrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
1:500 

399m2 

zone rooilijn 

17
,5 

m
 

18
,1 

m
 

22,9 m 

22,1 m 

mailto:gemeente@someren.nl


De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 41 

Het Lint: Waterlaat en Amarant 

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken 

van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe 

woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter 

krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het 

groene karakter van het buitengebied. 

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de 

talrijke ‘Somerse’ dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant 

komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-

vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m 

en 11m, wat zorgt voor een dorpse sfeer. De rooilijn mag ver-

springen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen 

moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant. 

Door de kracht van het brede groene profel sturen we 

beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter 

te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide 

kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een 

zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een 

voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant 

door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen 

op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als 

erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd 

worden 

• Maximale nokhoogte: 11 meter 

• Maximale goothoogte: 6 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5 meter 

• Maximale goothoogte van 3 meter 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 

Hoeklocatie 

• De oriëntatie op de hoeken is tweezijdig, er mogen geen 

blinde of zeer gesloten gevels op hoeken ontstaan 

• De hoeklocatie moet begeleid worden door een haag 



www.someren.nl/grootehoeven

   

 

  

Verkoopinformatie perceel 42 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Roggemaat 

Kaveloppervlakte: 430m2 

Woningtype: vrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
1:500 

430m2 

zone rooilijn 

24,9 m 

22,9 m 

18
 m

 

18
,1 

m
 

mailto:gemeente@someren.nl


De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 42 

Woonstraat 

Haaks op het lint, Waterlaat/Amarant, wordt een eenvoudige 

structuur van woonstraten gemaakt. De Woonstraten krijgen 

een speels- en dorpskarakter die aansluit op de Waterlaat/ 

Amarant. 

Aan de woonstraten kunnen verschillende soorten woningen 

komen zowel vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen 

en rijwoningen. De goot- en nokhoogte zijn 6m en 11m waar-

bij de vorm van de kap is losgelaten, wat eventuele duurzame 

typologieën mogelijk maakt. 

De diverse rustige woonstraten hebben ieder een eigen 

identiteit door de vorm, bebouwing en het groene vista of de 

bomen. De bomen(rijen) vormen de verschillende woonstra-

ten en groenplekken zodat de straten een sterke groene uit-

straling krijgen. Om het groene karakter van het plan door te 

zetten in de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken 

groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd 

worden 

• Maximale nokhoogte: 11 meter 

• Maximale goothoogte: 6 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5m 

• Maximale goothoogte van 3m 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 



www.someren.nl/grootehoeven

   

 

  

Verkoopinformatie perceel 43 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Roggemaat 

Kaveloppervlakte: 403m2 

Woningtype: vrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
1:500 

403m2 

zo
ne

 ro
oi

lijn
 

24,9 m 

26,7 m

15
,6

 m
 

15
,7 

m
 

mailto:gemeente@someren.nl


De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 43 

Woonstraat 

Haaks op het lint, Waterlaat/Amarant, wordt een eenvoudige 

structuur van woonstraten gemaakt. De Woonstraten krijgen 

een speels- en dorpskarakter die aansluit op de Waterlaat/ 

Amarant. 

Aan de woonstraten kunnen verschillende soorten woningen 

komen zowel vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen 

en rijwoningen. De goot- en nokhoogte zijn 6m en 11m waar-

bij de vorm van de kap is losgelaten, wat eventuele duurzame 

typologieën mogelijk maakt. 

De diverse rustige woonstraten hebben ieder een eigen 

identiteit door de vorm, bebouwing en het groene vista of de 

bomen. De bomen(rijen) vormen de verschillende woonstra-

ten en groenplekken zodat de straten een sterke groene uit-

straling krijgen. Om het groene karakter van het plan door te 

zetten in de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken 

groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd 

worden 

• Maximale nokhoogte: 11 meter 

• Maximale goothoogte: 6 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5m 

• Maximale goothoogte van 3m 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 



www.someren.nl/grootehoeven

   

 

  

Verkoopinformatie perceel 44 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Waterlaat 

Kaveloppervlakte: 426m2 

Woningtype: vrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
1:500 

426m2 

zone rooilijn 

16,7 m 

16,5 m 

26
,7 

m
 

24
,9

 m
 

mailto:gemeente@someren.nl


De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 44 

Het Lint: Waterlaat en Amarant 

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken 

van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe 

woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter 

krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het 

groene karakter van het buitengebied. 

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de 

talrijke ‘Somerse’ dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant 

komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-

vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m 

en 11m, wat zorgt voor een dorpse sfeer. De rooilijn mag ver-

springen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen 

moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant.  

Door de kracht van het brede groene profel sturen we 

beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter 

te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide 

kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een 

zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een 

voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant 

door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen 

op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als 

erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd 

worden 

• Maximale nokhoogte: 11 meter 

• Maximale goothoogte: 6 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5 meter 

• Maximale goothoogte van 3 meter 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 



www.someren.nl/grootehoeven

   

 

  

Verkoopinformatie perceel 45 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Waterlaat 

Kaveloppervlakte: 444m2 

Woningtype: vrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
1:500 

444m2 

zone rooilijn 

26
,7 

m
 

28
,8

 m
 

16,2 m 

16 m 

mailto:gemeente@someren.nl


De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 45 

Het Lint: Waterlaat en Amarant 

Vanuit de historie en de context is gekozen voor het maken 

van een nieuw lint als ruimtelijke drager voor het nieuwe 

woongebied. Dit lint moet een speels en dorps karakter 

krijgen dat aansluit op de lintenstructuur van Someren en het 

groene karakter van het buitengebied. 

Met dit lint, Waterlaat/Amarant, wordt gerefereerd aan de 

talrijke ‘Somerse’ dorpslinten. Aan de Waterlaat/Amarant 

komen alleen grondgebonden vrijstaande woningen en half-

vrijstaande woningen voor. De goot- en nokhoogte zijn 6 m 

en 11m, wat zorgt voor een dorpse sfeer. De rooilijn mag ver-

springen voor een gevarieerd en speels beeld en de woningen 

moeten georiënteerd worden op de Waterlaat/Amarant.  

Door de kracht van het brede groene profel sturen we 

beperkt op beeldkwaliteit om het gewenste groene karakter 

te laten ontstaan. De Waterlaat/Amarant bestaat aan beide 

kanten uit een groene berm met aan één zijde steeds een 

zaksloot en afwisselend ruimte voor bomen, parkeren en een 

voetpad. Om het groene karakter van de Waterlaat/Amarant 

door te zetten richting de woonstraten, moeten de percelen 

op de hoeken groen omzoomd worden met een haag als 

erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een vrijstaande woning gebouwd 

worden 

• Maximale nokhoogte: 11 meter 

• Maximale goothoogte: 6 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5 meter 

• Maximale goothoogte van 3 meter 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 

Hoeklocatie 

• De oriëntatie op de hoeken is tweezijdig, er mogen geen 

blinde of zeer gesloten gevels op hoeken ontstaan 

• De hoeklocatie moet begeleid worden door een haag 



www.someren.nl/grootehoeven
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Verkoopinformatie perceel 46 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Roggemaat 

Kaveloppervlakte: 265m2 

Woningtype: halfvrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
1:500 

265m2 

zone rooilijn 

11
,6

 m

11
,8

 m
 

22,6 m 

23,4 m 

mailto:gemeente@someren.nl


De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 46 

Woonstraat 

Haaks op het lint, Waterlaat/Amarant, wordt een eenvoudige 

structuur van woonstraten gemaakt. De Woonstraten krijgen 

een speels- en dorpskarakter die aansluit op de Waterlaat/ 

Amarant. 

Aan de woonstraten kunnen verschillende soorten woningen 

komen zowel vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen 

en rijwoningen. De goot- en nokhoogte zijn 6m en 11m waar-

bij de vorm van de kap is losgelaten, wat eventuele duurzame 

typologieën mogelijk maakt. 

De diverse rustige woonstraten hebben ieder een eigen 

identiteit door de vorm, bebouwing en het groene vista of de 

bomen. De bomen(rijen) vormen de verschillende woonstra-

ten en groenplekken zodat de straten een sterke groene uit-

straling krijgen. Om het groene karakter van het plan door te 

zetten in de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken 

groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een halfvrijstaande woning gebouwd 

worden; 

• Maximale nokhoogte: 11 meter 

• Maximale goothoogte: 6 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5m 

• Maximale goothoogte van 3m 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 



www.someren.nl/grootehoeven
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Verkoopinformatie perceel 47 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Roggemaat 

Kaveloppervlakte: 254m2 

Woningtype: halfvrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
1:500 

254m2 
zo

ne r
ooilij

n 

22,6 m 

23,1 m
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,7 

m
 

11
,1 

m
 

mailto:gemeente@someren.nl


De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 47 

Woonstraat 

Haaks op het lint, Waterlaat/Amarant, wordt een eenvoudige 

structuur van woonstraten gemaakt. De Woonstraten krijgen 

een speels- en dorpskarakter die aansluit op de Waterlaat/ 

Amarant. 

Aan de woonstraten kunnen verschillende soorten woningen 

komen zowel vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen 

en rijwoningen. De goot- en nokhoogte zijn 6m en 11m waar-

bij de vorm van de kap is losgelaten, wat eventuele duurzame 

typologieën mogelijk maakt. 

De diverse rustige woonstraten hebben ieder een eigen 

identiteit door de vorm, bebouwing en het groene vista of de 

bomen. De bomen(rijen) vormen de verschillende woonstra-

ten en groenplekken zodat de straten een sterke groene uit-

straling krijgen. Om het groene karakter van het plan door te 

zetten in de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken 

groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een halfvrijstaande woning gebouwd 

worden; 

• Maximale nokhoogte: 11 meter 

• Maximale goothoogte: 6 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5m 

• Maximale goothoogte van 3m 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 
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Verkoopinformatie perceel 48 

Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Opper 

Kaveloppervlakte: 292m2 

Woningtype: halfvrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
1:500 

292m2 

zo
ne

 ro
oi

lijn

25,8 m
 

24,7 m
 

11
,6

 m
 

11,
5 m

 

mailto:gemeente@someren.nl


De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoopinformatie perceel 48 

Woonstraat 

Haaks op het lint, Waterlaat/Amarant, wordt een eenvoudige 

structuur van woonstraten gemaakt. De Woonstraten krijgen 

een speels- en dorpskarakter die aansluit op de Waterlaat/ 

Amarant. 

Aan de woonstraten kunnen verschillende soorten woningen 

komen zowel vrijstaande woningen, halfvrijstaande woningen 

en rijwoningen. De goot- en nokhoogte zijn 6m en 11m waar-

bij de vorm van de kap is losgelaten, wat eventuele duurzame 

typologieën mogelijk maakt. 

De diverse rustige woonstraten hebben ieder een eigen 

identiteit door de vorm, bebouwing en het groene vista of de 

bomen. De bomen(rijen) vormen de verschillende woonstra-

ten en groenplekken zodat de straten een sterke groene uit-

straling krijgen. Om het groene karakter van het plan door te 

zetten in de woonstraten, moeten de percelen op de hoeken 

groen omzoomd worden met een haag als erfafscheiding. 

Algemene regels hoofdgebouw (woning) 

• Op het kavel mag een halfvrijstaande woning gebouwd 

worden; 

• Maximale nokhoogte: 11 meter 

• Maximale goothoogte: 6 meter 

• Ontsluiting van de woning via de voorzijde van het 

perceel 

Bijgebouw 

• Maximale nokhoogte van 5,5m 

• Maximale goothoogte van 3m 

• Op een afstand van tenminste 3,5 meter uit de voorgevel 

van het hoofdgebouw 

Parkeren 

• Op het perceel moeten minimaal 2 parkeerplaatsen gere-

aliseerd worden 

• Parkeren vóór de voorgevel is niet toegestaan 
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Algemene kenmerken kavel 

Georiënteerd op: Opper 

Kaveloppervlakte: 283m2 

Woningtype: halfvrijstaande woning 

Algemene informatie 

De belangrijkste randvoorwaarden voor bouwen op dit 

perceel zijn samengevat op dit verkoopinformatieblad. 

De volledige regels zijn te vinden in het bestemmings-

plan Groote Hoeven. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de gemeente Someren: 

Tel: (0493) 494 888 

E-mail: gemeente@someren.nl 
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De in deze verkoopinformatie opgenomen teksten en beelden hebben een 

informatief karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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