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Omschrijving Bouwkavel Hoveniersweg “ongenummerd”
Altijd al je eigen woning willen bouwen. Dit is je kans! Aan de rand van de stad Zutphen in de wijk De
Hoven is deze ruime bouwkavel van ca. 1.900 m² te koop. Op de kavel mag op het bouwblok een
vrijstaande woning met bijgebouw (nabij de woning) gebouwd worden. De kavel is op onderstaande
afbeelding ingetekend. De kavel moet nog worden ingemeten.

Grenzend aan de bouwkavel ligt een perceel van ca. 10.855 m². Mocht er interesse zijn dan kan (een
gedeelte, vermoedelijk de helft) worden aangekocht. Dit in overleg en afstemming met de kopers
van de naast gelegen woning.

Volgens het bestemmingsplan is wonen de hoofdfunctie en er is een aan huis verbonden beroep dan
wel consumenten verzorgende bedrijfsactiviteit te realiseren. Maximaal 50 m² van de bestaande
gebouwen mag dan worden ingericht ten dienste van een aan huis verbonden beroep. Bij
consumentverzorgende bedrijfsactiviteit geldt dat maximaal 40 % van de oppervlakte van de
bestaande gebouwen hiervoor mag worden benut.
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Bouwregels
Woning
Een woning voldoen aan de volgende kenmerken:
• Een woning wordt gebouwd binnen het bouwvlak (zie bestemmingsplan);
• er is maximaal 1 woning per bouwvlak toegestaan;
• inhoud bedraagt maximaal 600 m3;
• goothoogte bedraagt maximaal 4,5 m;
• bouwhoogte bedraagt maximaal 10 m;
Bijgebouwen en overkappingen
Bijgebouwen en overkappingen voldoen aan de volgende kenmerken:
• gebouwd achter het verlengde van de voorgevel van de woning;
• gezamenlijke oppervlakte maximaal 75 m²;
• goothoogte maximaal 3 m;
• bouwhoogte maximaal 5,5 m.
Voor een uitgebreide informatie zie pagina 6.
De kavel is gelegen in een rustige en groene omgeving, maar toch heeft u hier alle belangrijke
voorzieningen in de buurt. Een ideale combinatie dus. Bij de nabijgelegen Weg naar Voorst vindt u
bijvoorbeeld een supermarkt, een huisartsenpraktijk en een school. Met de auto of fiets bent u
binnen een mum van tijd bij het gezellige centrum van Zutphen, u kunt deze afstand ook lopen. In
het centrum vindt u uiteraard nog veel meer voorzieningen, zoals het treinstation, winkels, horeca,
cultuur en nog veel meer zoals een grote stad te bieden heeft.
De kavel ligt gelegen op loopafstand van de IJssel en de uiterwaarden. De Hoendernesterbeek (ooit
een arm van de Oude IJssel), ligt nagenoeg in de achtertuin. Langs de Weg naar Voorst stopt de bus
en je hebt een goede aansluiting op de snelweg A1 richting Apeldoorn en een treinstation in Empe
met rechtstreekse verbinding naar de Randstad.
Zutphen is een stad in de Nederlandse provincie Gelderland, gelegen aan de rivier de IJssel. Het is de
hoofdplaats van de gemeente Zutphen en heeft ca. 40.000 inwoners. De geschiedenis van Zutphen
bestrijkt meer dan 1700 jaar. Daarmee is het een van de oudste steden in Nederland en dat merkt u
dan ook aan de vele historische en culturele hoogtepunten. Met ruim 450 rijksmonumenten is
Zutphen beslist een stad met een unieke status in Nederland.
Tot 8 juni 2015 was De Hoven een woonwijk van de stad Zutphen en werd het ook een buurtschap
genoemd. Desondanks duidt de gemeente het nadien nog aan als een wijk met een dorpskarakter.
Een bezienswaardigheid in De Hoven is de voormalige stadsboerderij van Herman Kip (beter bekend
als 'boer Kip'), die in originele staat als museum is opengesteld.
Algemeen
De huidige bestemming is Wonen (zie Bestemmingsplannen).
Bezichtiging
Uitsluitend op afspraak met de verkopend makelaar.
Aanvaarding
In overleg.
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Cultuurgrond

Achter de woning is een perceel van ca. 1 ha gelegen. Dit betreft momenteel weiland. (Een gedeelte
van) dit weiland kan worden aangekocht. Dit in overleg en afstemming met de kopers van de
naastgelegen bouwkavel. Let op: er is een verplichting om het weiland een landschappelijke
inrichting te geven. Zie pagina 7.
Cultuurgrond

:

Soort

:

In gebruik weiland. De ontsluiting is zeer goed via de
huiskavel, openbare weg en zandweg.
De huiskavel betreft voornamelijk Kalkhoudende
ooivaaggrond; lichte zavel.

Nutsvoorzieningen
Er zijn geen voorbereidingen voor gas, water, elektra, riool en glasvezel. De aansluitkosten zijn voor
koper.
Erfdienstbaarheden/zakelijke rechten
Er zijn geen bijzonderheden.

Samenvatting
Vraagprijs

:

EUR 350.000,00 V.O.N.

V.O.N.

:

De kosten van BTW/overdrachtsbelasting, notaris en
inmeten van de kavel zijn voor de verkoper. Kosten voor
een eventuele hypotheekinschrijving zijn voor koper.

Soort

:

Bouwkavel

Grootte

:

Ca. 1.900 m² (nog kadastraal te splitsen / in te meten).

Cultuurgrond

:

In overleg en afstemming meer grond bij te kopen.

4

Foto’s
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Bestemmingsplan (bron: ruimtelijke plannen.nl)
De woning ligt in het bestemmingsplan Hoveniersweg 16 van de Gemeente Zutphen.
Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 20 september 2021 onherroepelijk vastgesteld. Het
bestemmingsplan Omgevingsplan Landelijk Gebied heeft de status ontwerp (23-9-2021). Daarmee
zou het in de toekomst een geldig plan kunnen worden.
Detailinformatie:
• de enkelbestemming die is toegekend is Wonen
• dubbelbestemming : waarde archeologie middelhoge verwachtingswaarde
• dubbelbestemming : waarde ; kronkelwaarde
• specifieke vorm van wonen : voorwaardelijk verplichting Hoveniersweg 16
Voorwaarde landschappelijke inpassing
De gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke
verplichting Hoveniersweg 16' dienen ingericht te blijven ten behoeve van de landschappelijke
inpassing conform onderstaand inrichtingsplan, ten einde te komen tot een goede
landschappelijke inpassing van de woningen binnen de bestemming 'Wonen' ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting Hoveniersweg 16'.
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Bestemmingsplan

Voorwaardelijke verplichting parkeren
Voordat de nieuw te bouwen woningen in gebruik worden genomen, dienen er per woning 3
parkeerplaatsen te zijn aangelegd en in stand te worden gehouden.
Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing
Tot een strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik en het in gebruik laten nemen van
gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 4.1 opgenomen bestemmingsomschrijving zonder
de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in bijlage 1 opgenomen
inrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
In afwijking van het bepaalde onder a. mogen gronden en gebouwen overeenkomstig het bepaalde
onder lid 4.1 worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen 24 maanden na het tijdstip van in
werkingtreding van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en
instandhouding van de landschappelijke maatregelen zoals opgenomen in het inrichtingsplan in
bijlage 1 bij deze regels, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
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Waarde archeologie middelhoge verwachtingswaarde
Ten aanzien van het oprichten van nieuwe bebouwing gelden de volgende regels:
• bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen voor het oprichten van
een bouwwerk groter dan 500 m2 dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de
archeologische waarden van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft naar oordeel
van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
• indien uit het in onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de
gronden door het oprichten van het vergunde bouwwerk zullen worden verstoord, kan het
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de
omgevingsvergunning voor het bouwen:
o de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor (ondanks de
uitvoering van een bouw- of aanlegplan) archeologische resten in de bodem kunnen
worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een
beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht of;
o de verplichting tot het doen van opgravingen of;
o de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te
laten begeleiden door een archeologisch deskundige en/of;
o de verplichting om na beëindiging van de werken en werkzaamheden schriftelijk
verslag uit te brengen waaruit blijkt op welke wijze met de archeologische waarden
is omgegaan;
• het overleggen van een rapport is niet nodig indien de archeologische waarde van de
gronden in andere beschikbare informatie, hetgeen is getoetst door een archeologisch
deskundige, afdoende is vastgesteld, waarbij het bepaalde onder b van overeenkomstige
toepassing is.
Er mag afgeweken van het bovenstaande bepaalde indien:
• op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen
archeologische waarden (meer) aanwezig zijn of;
• het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de
oppervlakte met maximaal 500 m2 wordt vergroot en de bestaande fundering wordt benut,
met uitzondering van nieuwe kelders of;
• gebouwen maximaal 2,5 m uit de bestaande fundering worden vergroot, mits de uitbreiding
niet meer bedraagt dan 500 m2, met uitzondering van nieuwe kelders.
Kronkelwaarde
De voor 'Waarde - Kronkelwaarden' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en verdere ontwikkeling van de
gebiedsDNA landschap, bestaande uit de volgende landschappelijke waarden:
• a. grootschalig karakter met grote blokvormige kavels;
• b. lanen van bomen en beplantingsingels langs ontsluitingswegen en paden;
• c. natuurzone rondom kronkelwaard met oude meander IJssel met wilgenbossen en natte
graslanden;
• d. contrast tussen open agrarische karakter en het meer kleinschalige landschap.
Bij aanvraag om omgevingsvergunning bouwen dient middels een erfinrichtingsplan te worden
aangetoond dat de bebouwing waarop de aanvraag ziet past binnen het gebiedsDNA erven:
• a. erf is regelmatig van vorm;
• b. situering gebouwen in strak stramien;
• c. bebouwing in lengterichting;
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•
•
•
•
•
•

d. grootschalige bebouwing;
e. grens tussen erf en landschap is hard;
f. voorgevel zichtbaar vanaf de weg;
g. zijkant erf aanzetten met hoge dichte beplanting;
h. beplanting aan windzijde voor beschutting;
i. hagen aan voorzijde erf.

Overige informatie
Onderzoeksplicht koper
Hoewel deze objectinformatie met de groots mogelijke zorg is samengesteld blijft de mogelijkheid
bestaan dat er fouten en / of onvolledigheden in de omschrijving aanwezig zijn. Noch de verkoper
noch ons kantoor aanvaarden in dit geval enige aansprakelijkheid. Alle verstrekte informatie dient
gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden en bevat derhalve slechts een
vrijblijvende aanbieding.
Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te geven met betrekking tot bouwkavel. De
informatie die is vermeld is gekregen van de eigenaar / verkoper, uit eigen waarnemingen ter plaatse
en heeft als bedoeling om de koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijkertijd te voldoen aan
de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust op de
koper van bouwkavel een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor
de beoordeling of de kavel de eigenschappen zal bezitten om te voldoen voor het gebruik dat hij van
de kavel zal maken. Dat geldt zeker ook ter zake bestemmingen, bestemmingsplannen,
bouwverordening e.d.
Onderhandeling
Verkoper stelt nadrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de
hoofdzaken (prijs, object) maar ook over de details (zoals: oplevering, enz.) overeenstemming is
bereikt. Wij attenderen u er op dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat er ook
een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
Mocht u belangstelling hebben voor de kavel, dan kunt u naar aanleiding van een bezichtiging en
ontvangen verkoopdocumentatie een bieding uitbrengen. De makelaar zal tijdens de bezichtiging
aangeven of deze vrij is om met u in onderhandeling te treden. Indien de belangstelling groot is dan
kan er in overleg met de verkoper een inschrijving worden georganiseerd. Aan een bieding kunt u als
koper een aantal ontbindende voorwaarden koppelen zoals: financiering, bouwkundig onderzoek
enz. Bij uw bod moet u daarvan wel direct melding maken.
Financiering
Ontbindende voorwaarde financiering: hiervoor staat een termijn van 6 weken nadat
overeenstemming is bereikt over de koopsom. Dit betekent dat u vanaf dat moment 6 weken de tijd
heeft om bij het niet verkrijgen van een financiering tegen normaal geldende voorwaarden en
tarieven, de koop op grond daarvan te ontbinden. U heeft echter als koper tot aan de datum van
eigendomsoverdracht de tijd om een meest passende financiering aan te gaan bij een
geldverstrekker welke voor u de beste condities en voorwaarden heeft. Er zijn veel geldverstrekkers
en veel financieringsvormen met verschillende voorwaarden en condities. Laat u hierover goed
informeren.
Waarborgsom
Bij de koopovereenkomst dient koper tot zekerheid voor nakoming van de verplichtingen een
waarborgsom te storten of een bankgarantie van 10 % van de koopsom te stellen op het moment dat
eventuele ontbindende voorwaarden zijn vervallen. Indien er geen ontbindende voorwaarden zijn
opgenomen dan dient dit binnen 6 weken na het sluiten van de overeenkomst te geschieden.
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Notariskeuze
Omdat de kosten worden betaald door de koper heeft deze in de meeste gevallen de keuze bij welke
notaris het transport zal plaatsvinden.
Feitelijke levering
De levering van de kavel vindt meestal plaats op de datum van transport. Voordat het transport
(juridische levering) plaatsvindt, zal er een inspectie plaatsvinden op het door u gekochte kavel.
Hierbij mogen alle partijen aanwezig zijn en heeft u als koper de gelegenheid de kavel te inspecteren.
Uiteraard kunnen er bij u vragen zijn ontstaan na het lezen van de verkoopbrochure, of heeft u na
het lezen nog geen antwoord gevonden op uw vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
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Disclaimer
De inhoud van deze brochure is zo compleet en zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar
garandeert niet het volledige beeld. Indien de aspirant-koper meer inzichten wil verkrijgen, in
bijvoorbeeld de bouwkundige staat, bestemmingsplan of andere aspecten, dan adviseren wij om
voor het sluiten van een overeenkomst hiervoor - in overleg - actie te ondernemen. Ook adviseren
wij potentiële kopers om zich te laten informeren over de gebiedsontwikkelingen in de ruimste zin
van het woord zodat de gevolgen van deze ontwikkelingen bekend zijn wanneer u mocht besluiten
deze kavel te kopen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van windmolens, vliegroutes,
gaswinning, ontwikkeling van zonneparken, infrastructuur, ontwikkelingsgebieden van landbouw
en bedrijventerreinen. Deze opsomming is niet limitatief. Indien koper hier verder geen gebruik
van maakt, dan gaan wij ervan uit dat koper zichzelf voldoende heeft geïnformeerd. Aan
onvolkomenheden in deze brochure, van zowel informatie als de tekeningen, kunnen derhalve
geen rechten worden ontleend.
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