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Bereikbaarheid
Loovelden ligt op 5 minuten afstand van afrit Huissen op rijksweg N325  
(Arnhem-Nijmegen). Vanuit Loovelden is Huissen, met gezellige winkeltjes en een 
markt, lopend of met de fiets te bereiken. Met de auto bent u binnen het kwartier 
in Arnhem. Via de N325 is Nijmegen snel bereikbaar, de A15 brengt u naar  
Den Bosch en de rest van Nederland.

Bijzonderheden kavels

•  Kavelgrootte variërend van 405 tot 755 m2

•  Brede en lange kavels

•  Ligging nabij Loopark, park Lingezegen

•  Vrije architectuurkeuze passend binnen  

het beeldkwaliteitsplan

•  Vrije aannemerkeuze

•  Eenvoudig totaalconcept voor de ontwikkeling  

van uw droomhuis!

De kavels zijn onderverdeeld in twee gebieden; totaal zijn er  
17 kavels gelegen aan de Loostraat en Limes.  
De Loostraat is aan de westelijke zijde doodlopend en dus 
betrekkelijk autoluw. Tussen de kavels komen drie ‘groene’ 
langzame verkeerstoegangen tot de achtergelegen woonwijk. 

De bestaande bomenrij zal grotendeels worden gehandhaafd.
De kavels zijn ook historisch gezien op een bijzondere plek 
gelegen. Voordat de tuinders hier neerstreken hebben er al 
eeuwen lang mensen gewoond. De Loostraat is waarschijnlijk 
een onderdeel geweest van de Romeinse Limes. Al vanuit het  
verre verleden is deze locatie een vanzelfsprekende en prettige 
woonlocatie gebleken.

Kavels aan de Loost raat

Wonen in Loovelden
leven in Huissen

Wonen aan de rand 
van Park Lingezegen; 
de zekerheid van een groene t oekomst

Het Zeegbos
In de ochtend de hardloopschoenen aan, de achterdeur uit, 
muziek op, en lekker rennen… Maar ook voor een wandeling 
met de hond of een fietstochtje met het gezin, is het Zeegbos 
de ideale plek. Een prachtig loofbos aan de westkant van 
Loovelden, grenzend aan de buurten Parkeiland en Tuindorp.

Recreatiepark Lingezegen
Het Zeegbos begrenst het grote recreatiepark Lingezegen; de 
groene toekomst van het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. 
Lingezegen wordt een divers ‘park van formaat’ met een op-
pervlakte van ruim 1500 hectare.

Huissen
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Woondromen komen uit in Loovelden
Aan de westelijke zijde van de Loostraat wordt al volop 
gepionierd. De eerste bewoners hebben zich gevestigd en 
zoals op de foto goed te zien is wordt er volop gebouwd. 
Trots en voldaan groeien de zelf ontworpen woningen.

Zoals aangegeven in de situatieschets zijn er een aantal 
kavels aan de Loostraat nog op zoek naar zelfbouwers. 
Iets voor u?

Medisch Centrum Loovelden
Op de centraal gelegen Plaza is in het 
voorjaar van 2012 het Woonzorgcomplex 
Loovelden geopend.  
Het Medisch Centrum Loovelden maakt 
onderdeel uit van dit complex. 

Alles onder één dak
In Loovelden zit alle zorg onder één dak. In 
het nieuwe Medisch Centrum Loovelden zijn 
de huisartsenpraktijken Bles en Poels,  
alsmede Broens gevestigd. Tevens bevinden 
zich er de praktijk voor psychotherapie 
Scharwächter, fysiotherapie Miriam Dondens 
en de praktijk oefentherapie Cesar Huissen 
zich hier. Voor uw recepten kunt u terecht bij 
Medsen Apotheek Lichtenbelt.

We hebben écht alles zelf verzonnen 
en zijn t rot s dat het geheel 
helemaal naar onze wens is.’ 

Legenda

            Bouwkavels Loostraat

            Bouwkavels Limes

Tuindorp-WestTuindorp-West

Tuindorp-OostTuindorp-Oost

Medisch Centrum 
Loovelden
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Hermsen Garantiemakelaars
T. (026) 325 11 59
www.hermsenmakelaars.nl

Unieke 
mogelijkheden 
in Huissen

Omringd door water en groen
Iets onder Arnhem ligt het gezellige oude Hanzestadje Huissen  
dat deel uitmaakt van de gemeente Lingewaard. Het historische 
stratenpatroon in het centrum en een aantal fraaie patriciërswoningen 
herinneren nog aan de Hanzetijd. 

In Huissen is het altijd leuk om even te winkelen in de Langestraat,  
op vrijdag naar de markt te gaan of gezellig wat af te spreken in één 
van de horecagelegenheden. Het uitgestrekte uiterwaardengebied 
van de Rijn en de IJssel ligt, op een steenworp afstand en vormt een 
waar paradijs voor de natuurliefhebbers.

Vrijstaand wonen
Maak een keuze uit één van de fraaie kavels en bouw met uw eigen 
architect of met Brummelhuis de woning van uw dromen. 

 Samen een twee-onder-één-kap woning bouwen
           Binnen Loovelden is het mogelijk om samen met anderen als collectief  
      particulier opdrachtgeverschap het huis van uw dromen te realiseren. 
   Heeft uzelf al een medebouwer of bent u er naar op zoek? Samen zorgen 
wij voor de kennismaking en de klik, zodat u aan de slag kunt! Bij kavelnummers 
310 en 311 is alleen een vrijstaande villa mogelijk.

Een woning op meerdere kavels
      Rust, ruimte en privacy zijn de sleutelwoorden. Daarom is het
     mogelijk om meerdere kavels af te nemen. Deze mogelijkheid biedt u
                        ook extra bouwruimte voor bijvoorbeeld een bijgebouw.

Verbreding van de kavel
De woning van uw dromen zit eigenlijk al in uw hoofd, maar een 
geschikte kavel is nog niet gevonden. Uw droomwoning is 
eigenlijk te breed. Loovelden biedt hier de oplossing 
voor. Door het kunnen verbreden van de kavel is 
(bijna) elk denkbare breedte van een woning mogelijk.

Algemeen
Ten aanzien van de architectonische beeldkwaliteit voor de laatste 
fasen van Loovelden wordt een samenhangende identiteit voor het 
hele wijkdeel nagestreefd. Dit geldt zowel voor de projectmatig te 
ontwikkelen woningen als ook voor de woningen die op de aan 
particulieren uit te geven bouwkavels gerealiseerd worden. Om een 
indicatie van de bebouwingsmogelijkheden te geven , treft u hieronder 
een aantal uitgangspunten uit het beeldkwaliteits- en bestemmings-
plan. De uitgebreide informatie treft u in het beeldkwaliteits- en 
bestemmingsplan dat bij de makelaars te verkrijgen is.

Massavorming
•  gevarieerd;
•  1 tot 2 lagen met kap;
•  aanbouwen van veranda’s, erkers en haakse (ondergeschikte) 

kappen zijn toegestaan;
•  de woningen worden haaks of parallel aan de zijerfgrens  

gesitueerd. Hierdoor wordt voorkomen dat een monotoon  
beeld ontstaat.

Dakvormen
•  zadeldak als basis;
•  geen wolfseinden;
•  eventuele dakkapellen zorgvuldig mee-ontworpen;
•  kopgevels volgens het principe van een doorstekende kop  

of opgelegde kap met overstek.
 

Materialisering / kleurvoering
•  rode/bruine baksteen (licht, donker of gemeleerd);
•  rustige kleurstelling;
•  eventueel delen cementeren/keimen;
•  donkere plint bij lichtgetinte woning;
•  kozijnen wit, draaiende delen donkere kleur;
•  gebakken, ongeglazuurde, golvende dakpannen, kleur rood,  

blauw of zwart;
•  bijgebouwen met kap voorzien van hetzelfde type pannen  

als de hoofdmassa.

Overgang openbaar-prive
•  veranda’s, hagen, tuinhekjes of gemetselde muurtjes als  

erfafscheidingen.

Maximale afmetingen:
Tuindorp Oost
Goothoogte/nokhoogte hoofdgebouw 8 m/12 m
Goothoogte/nokhoogte bijgebouw 3 m/6 m
Totale bebouwingsoppervlakte (hoofdgebouw) maximaal 165 m2 
inclusief aanbouwen. Inclusief bijgebouwen mag maximaal 50%  
van de kavel worden bebouwd.

Tuindorp West
Goothoogte/nokhoogte hoofdgebouw 6 m/11 m
Maximale hoogte aan- en uitbouwen en bijgebouwen 3 m
Totale bebouwingsoppervlakte hoofdgebouw maximaal 100 m2

Totale bebouwingsoppervlakte bijgebouwen en aanbouwen  
maximaal 75 m2

Beeldkwaliteitseisen m.b.t. kavels Tuindorp-West en Tuindorp-Oost 
Tussen Loostraat en Tribunesallee / Limes

2012353 baanbrekers.nl

www.loovelden.nl
De luxe van vrije keuze

Ontwikkeling: Financiering:

www.bouwfonds.nl Roel Willemsen makelaars
T. (026) 327 44 55
www.roelwillemsen.nl

Inlichtingen en verkoop:
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In Loovelden zijn diverse vrije kavels beschikbaar waarop u uw 
eigen droomhuis kunt realiseren. Dit betreft een vrijstaande of een 
twee-onder-één-kap woning. Voor elke kavel wordt een zoge-
noemd ‘kavelpaspoort’ uitgegeven. Daarnaast is het mogelijk om 
samen met anderen het huis van uw dromen te bouwen. 

Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) verwerven  
particulieren in groepsverband de bouwkavels met een woon-
bestemming. Het voordeel hiervan is dat u als koper meer  
keuzevrijheid en zeggenschap heeft bij het realiseren van uw  
woning. Ook levert het bij gemeenschappelijke realisatie een  
financieel voordeel en een kennisvoordeel op. 

Flexibele kavels in Tuindorp-Oost

kavel

Zelf of samen bouwen in Loovelden

Vrije kavels Tuindorp-West & flexibele bouwkavels Tuindorp-Oost

Tuindorp-OostTuindorp-Oost

kavel
kavel

Uw persoonlijke handtekening
Binnen het beeld-kwaliteitsplan voor Loovelden heeft u alle  
gelegenheid om uw ideeën te realiseren. Er zijn ruime normen 
opgesteld voor de bebouwing per kavel. Ook de maximale volumes 
per kavel bieden u alle speelruimte. Qua architectuur spreekt het  
voor zich dat het algemene beeld van het terrein leidend zal zijn:  
niet alleen wat de toekomstige bebouwing van Loovelden betreft, 
maar ook het unieke decor van de Lingewaard.  
Hier past een vormgeving die teruggrijpt naar het verleden, met 
natuurlijke materialen die door veroudering alleen maar mooier 
worden. Baksteen in diverse tinten, keramische materialen, 
hout. Het gebruik van erkers geeft karakter aan de woningen.  
Ramen vertonen een herkenbaar patroon. 

En dan is het aan úw inspiratie en die van uw eigen architect om 
definitief vorm te geven aan uw woondroom...

Van ontwerp naar realisatie
U heeft een prachtige kavel en fantastische ideeën voor het huis  
van uw dromen en bent op zoek naar een ontwerp geheel  
toegesneden op uw situatie. Brummelhuis Bouwcombinatie biedt de 
mogelijkheid om uw woonwensen om te zetten in een concreet 
ontwerp, passend binnen uw budget en duurzaam gerealiseerd. 
Brummelhuis beschikt over ontwerpers die samen met u uw  
programma van eisen en gewenste architectuur inventariseert  
en vertaalt naar een uniek voor u ontworpen woning.
Meer informatie vindt u op www.loovelden.nl


