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Bladel, Gozelinusbocht 
 
FRAAIE BOUWKAVEL VAN 846 m² OP TOPLOCATIE GELEGEN AAN DE 
GOZELINUSBOCHT IN BLADEL. DE KAVEL LIGT AAN EEN STATIGE BREDE LAAN 
TEMIDDEN VAN RECENT GEBOUWDE LANDHUIZEN. DE SCHOLEN, WINKELS EN 
CENTRUMVOORZIENINGEN BEVINDEN ZICH OP KORTE AFSTAND! 
 
De hoofdbouw dient binnen het bouwvlak te worden gesitueerd, de nokhoogte is 
maximaal 8 meter en de goothoogte is maximaal 5 meter, de afstand tot de 
perceelgrens is minimaal 3 meter. De aan-, uit- en bijgebouwen mogen zowel binnen 
als buiten het bouwvlak worden gebouwd, de nokhoogte hiervan is maximaal 5,5 
meter en de goothoogte is maximaal 3 meter. De bestemmingsvoorschriften zijn aan 
deze brochure gehecht. 
 
Perceeloppervlak  : 846 m² 
Aanvaarding   : kan op korte termijn 

 

PRACHTIGE BOUWKAVEL! 



 

Verkoopinformatie: Bouwkavel Gozelinusbocht BLADEL 

 
 
 
 
 

IMPRESSIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRACHTIGE WOONLOCATIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

Verkoopinformatie: Bouwkavel Gozelinusbocht BLADEL 

 
 
 
 
 
 

WONEN EN LEVEN IN DE GEMEENTE BLADEL 
 
 
 
De gemeente Bladel bestaat uit een vijftal dorpen: Bladel, Casteren, Hapert, 
Hoogeloon en Netersel. De gemeente heeft een oppervlakte van 7.573 ha en ruim 
19.100 inwoners verdeeld over de vijf kernen: Bladel (± 9.900 inw.), Hapert (± 5.200 
inw.), Hoogeloon (± 2.150 inw.), Casteren (± 1.000 inw.) en Netersel (± 850 inw.). De 
gemeente ligt in de Noord-Brabantse Kempen, ± 25 km ten zuiden van Tilburg, ± 22 km 
zuidwestelijk van Eindhoven en ± 25 km ten oosten van Turnhout in België. 
 
 
Binnen de gemeente Bladel bevinden zich uitgestrekte natuurgebieden. Bekend zijn 
onder andere de Cartierheide, de Hapertse Heide, de Neterselse en Mispeleindse 
Heide en het natuurgebied De Grijze Steen. Tussen Hapert en Bladel ligt het 
Natuurpark Groote Beerze, met daarin onder andere een bos speciaal ingericht voor 
educatieve doeleinden. 
 
 
Bladel ligt in de Kempen. Met zijn prachtige en afwisselende natuur en vele kilometers 
verhard fietspad, is dat een ideaal fietsgebied. Bijzonder is het "fietsroutenetwerk".  
In navolging van het ‘fietsroutenetwerk’ is in de zomer van 2007 het 
‘wandelroutenetwerk’ in Bladel geopend. Middels dit knooppuntensysteem kunt u heel 
gemakkelijk uw eigen route uitstippelen. 
 
 
In de gemeente is een aantal grote recreatiebedrijven gevestigd, waaronder een vijf- 
sterrencamping, een recreatiepark met zo’n 500 vakantiebungalows en uitstekende 
verblijfsaccommodaties, waaronder goede (mini-)campings en kampeerboerderijen, 
hotels, restaurants, cafés, picknickplaatsen, binnen- en buiten zwembaden en 
visvijvers. 
 
 
In Bladel en Hapert kunt u gezellig winkelen. Het winkelaanbod is zeer divers en groot. 
In Bladel treft u een modern winkelcentrum  waar landelijk opererende winkelketens 
zijn gevestigd. 
 
 
Elke dorpskern in de gemeente Bladel heeft minimaal één eigen basisschool, in Bladel 
treft u alle vormen van voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. 
 
 
Ook op het gebied van sport en cultuur is er in de gemeente Bladel van alles te 
beleven. Door de vele actieve verenigingen wordt jaarlijks een groot aantal 
evenementen georganiseerd, zoals wielerwedstrijden, zomerfeesten, markten, 
muziekconcoursen en er zijn leuke activiteiten tijdens carnaval. Er zijn regelmatig 
concerten, zowel van klassieke als populaire muziek en cabaret- en 
toneelvoorstellingen. 

 



 

Verkoopinformatie: Bouwkavel Gozelinusbocht BLADEL 

 
 
 
 

 
 

ONS VOLLEDIGE AANBOD VINDT U OP WWW.ROIJMANS.NL 
 
 
 
Hier vindt U een ruim overzicht van onze huur- en koopwoningen, bedrijfspanden en 
ons gevarieerde aanbod in Belgische woningen! 
 
Tevens kunt U zich hier inschrijven in ons uitgebreide zoeksysteem waarna U op de 
hoogte wordt gehouden over veranderingen binnen onze woningportefeuille! 
 
Naast de aan- of verkoop van Uw woning bieden wij een tal van andere diensten aan 
zoals taxaties, waardebepalingen, aankoopkeuringen, bouwadviezen etc. etc. 

 
Verder houden wij de ontwikkelingen op de huizenmarkt nauwlettend voor U in de 
gaten en berichten hierover op onze website onder de button ‘nieuws’. 
 
 
 
VOOR MEER VRIJBLIJVENDE INFORMATIE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN  

OF BEZOEK VANDAAG NOG ONZE WEBSITE!! 
 

 

 

 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Roijmans Makelaardij

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 19 januari 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDL01&sectie=H&perceelnummer=2518&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDL01&sectie=H&perceelnummer=1980&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDL01&sectie=H&perceelnummer=1993&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDL01&sectie=H&perceelnummer=1981&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDL01&sectie=H&perceelnummer=1984&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDL01&sectie=H&perceelnummer=1992&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDL01&sectie=H&perceelnummer=2519&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDL01&sectie=H&perceelnummer=1982&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDL01&sectie=H&perceelnummer=1994&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDL01&sectie=H&perceelnummer=2023&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDL01&sectie=H&perceelnummer=1985&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDL01&sectie=H&perceelnummer=1991&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDL01&sectie=H&perceelnummer=2517&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BDL01&sectie=H&perceelnummer=1983&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Bestemmingsplan Gozelinusbocht 64 (toekomstig) BLADEL 
 

 
 

Artikel 3         Woondoeleinden 1 (W1) 

  
3.1     Doeleindenomschrijving 
  
De op de verbeelding voor ‘Woondoeleinden 1’ (W1) aangewezen gronden zijn bestemd voor de 
volgende doeleinden: 
a      wonen; 
b      onder voorwaarden toegelaten bedrijfs-/beroepsmatige activiteiten aan huis, categorie A 

(uitsluitend met ontheffing); 
c      kantoor, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor toegestaan’ op de verbeelding; 
d      onderwijsvoorzieningen (school) ter plaatse van de aanduiding ‘school toegestaan’ op de 

verbeelding; 
e      garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘garagebox’ op de verbeelding; 
f        geluidswerende voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding ‘geluidswerende voorziening’ op de 

verbeelding; 
g      tuinen, erven en verharding; 
h      waterhuishoudkundige voorzieningen; 
  
alsmede voor: 
i        de instandhouding en bescherming van de op de verbeelding als ‘gemeentelijk monument’ 

aangeduide bouwwerken. 
  
  
3.2     Bouwregels 
  
3.2.1  Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a      Nieuwbouw van woningen is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de op de verbeelding 

aangegeven aanduiding ‘nieuwbouw woningen toegestaan’ (w + cijfer), waarbij het op de 
verbeelding vermelde cijfer duidt op het maximum aantal woningen dat in de vorm van nieuwbouw 
ten opzichte van de bestaande situatie is toegestaan. 

b      De op de verbeelding aangegeven bebouwingstypologie dient te worden aangehouden: 
1           open bebouwing; 
2      halfopen bebouwing; 
3      gesloten bebouwing; 
4      patiobebouwing; 



5      gestapelde bebouwing. 
c      Bij patiowoningen dient per bouwperceel een aaneengesloten open ruimte, met een oppervlakte 

van minimaal 20 m² en een breedte van minimaal 4 m, onbebouwd te blijven. 
d      Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden 

gebouwd. 
     De voorgevelrooilijn en de zijdelingse begrenzing van het bouwvlak mogen worden overschreden 

in de vorm van een erker, balkon of luifel, waarbij moet worden voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 
1   De diepte gemeten vanuit de oorspronkelijke voor- als zijgevel van het hoofdgebouw mag niet 

meer dan 1,5 m bedragen. 
2      De afstand tot de bestemmingsgrens mag niet minder dan 2 m bedragen. 
3      Bij hoekwoningen mogen erkers niet worden gebouwd vóór het verlengde van de voorgevellijn 

van om de hoek gelegen hoofdgebouwen. 
e      De voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn dan wel op een afstand van 

maximaal 3 m daarachter. 
f        De goothoogte mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven, met dien 

verstande dat binnen het gedeelte van het bouwvlak met de aanduiding ‘afwijkende hoogte’ op de 
verbeelding de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 m. Van woningen met de aanduiding 
‘goothoogte lager’ op de verbeelding mag de goothoogte van de naar de wegzijde toegekeerde 
zijde van het bouwvlak niet meer bedragen dan 3,5 m. 

g      De (nok)hoogte mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven, met dien 
verstande dat binnen het gedeelte van het bouwvlak met de aanduiding ‘afwijkende hoogte’ op de 
verbeelding de (nok)hoogte niet meer mag bedragen dan 5,5 m. 

h      De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen bij: 
1      vrijstaande woningen mag aan beide zijden niet minder bedragen dan  

3 m; 
2      halfvrijstaande en/of geschakelde woningen mag aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m. 
3      aaneengebouwd mag alleen bij de eindwoningen niet minder bedragen dan 3 m. 
4      in afwijking van het bepaalde onder 1 en 2 mag ter plaatse van de aanduiding ‘afwijkende 

afstand tot perceelsgrens’ op de verbeelding de genoemde afstand niet minder bedragen dan 2 
m. 

Indien de bestaande afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minder dan 3 m bedraagt, geldt deze 
bestaande afstand als de minimale afstand. 

i        Ter plaatse van de aanduiding ‘onderdoorgang’ op de verbeelding is een onderdoorgang onder de 
bebouwing toegestaan, waarbij geldt dat: 
-        de vrije hoogte minimaal 2,5 meter moet bedragen; 
-        de zich boven de onderdoorgang bevindende bebouwing ondersteund mag worden met 

kolommen en pilaren. 
j        Bij het verbouwen van een woonboerderij (ter plaatse van de steraanduiding op de verbeelding) 

dient het karakter van het boerderijtype behouden te blijven. 
  
3.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende 
bepalingen: 
a      Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak 

worden gebouwd, met dien verstande dat aan- en uitbouwen en bijgebouwen tenminste 3 m achter 
de voorgevellijn van het hoofdgebouw moeten worden gesitueerd. 

b      Overkappingen mogen worden gesitueerd maximaal 3 m voor de voorgevellijn, met dien verstande 
dat: 
1      de (nok)hoogte van een overkapping maximaal 3 m bedraagt; 
2      de overkapping voor de voorgevelrooilijn geen gesloten wanden heeft. 

c      Voor overkappingen voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak mag de afstand tot de grens met 
de openbare ruimte niet minder dan 1 m bedragen. 

d      Bij hoekwoningen mogen géén aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden 
gebouwd vóór het verlengde van de voorgevelrooilijn van de om de hoek gelegen hoofdgebouwen. 

e      De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen voor zover 
gesitueerd buiten het bouwvlak, mag niet meer bedragen dan 85 m². 

f        De gronden gelegen achter de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan 
mogen voor maximaal 55% worden bebouwd. 



g      Voor zover de oppervlakte van de strook grond achter de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw 
meer bedraagt dan 200 m² mag de onder e geregelde gezamenlijke oppervlakte worden 
vermeerderd met 10% van deze overmaat, met dien verstande dat de totale bebouwde oppervlakte 
aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen niet meer mag bedragen dan 115 m2. 

h      Bij vrijstaande hoofdgebouwen dient één der zijstroken vrij van aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen te blijven voor tenminste 3 m tot de zijdelingse perceelgrens en tot de lijn evenwijdig 
aan en op een afstand van 3 m achter de achtergevelrooilijn. 

i        De goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m. 
j        De (nok)hoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 5,5 m. 
k      Ter plaatse van de aanduiding ‘carport tot op de perceelsgrens toegestaan’ mogen overkappingen 

tot op de voorste perceelsgrens worden gebouwd. 
  
3.2.3  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: 
a      De hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande 

dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer 
dan 1 m mag bedragen. 

b      De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m. 
  
3.2.4  Garageboxen 
Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende bepalingen: 
a   Garageboxen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘garagebox’ op de verbeelding 

worden gebouwd. 
b   Garageboxen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden 

gebouwd. 
c   De oppervlakte per garagebox mag niet meer dan 25 m² bedragen. 
d   De (nok)hoogte van garageboxen mag niet meer dan 3 m bedragen. 
  
3.2.5  Ondergronds bouwen 
Voor het ondergronds bouwen gelden de volgende bepalingen: 
a      De verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 m beneden 

peil. 
b      Het oppervlak aan ondergrondse gebouwen mag niet meer bedragen dan 90 m², verminderd met 

het oppervlak aan bovengrondse aan- en uitbouwen en bijgebouwen. 
  
  
3.3     Gebruiksregels 
  
a      Ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor toegestaan’ is de uitoefening van een kantoor toegestaan 

als nevengeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing 
zijn: 
1      De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 50% van de gezamenlijke 

vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 100 m². 
2      Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en 

mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken. 
3      De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 

  
  
3.4     Nadere eisen 
  
a   Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de 

afmetingen van bouwwerken. 
b   De onder a genoemde nadere eisen mogen slechts worden gesteld voor het behoud van en ter 

voorkoming van de aantasting van de op de verbeelding als ‘gemeentelijk monument’ aangeduide 
bouwwerken. 

  
  
3.5     Ontheffingsbevoegdheid 
  
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen: 



a      van het bepaalde in lid 3.1 tot de uitoefening van een onder voorwaarden toegelaten bedrijfs-
/beroepsmatige activiteiten aan huis, categorie A, met dien verstande dat: 
1   de omvang van de activiteit niet meer mag bedragen dan 30% van de gezamenlijke 

vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 30 m²; 
2   het gebruik geen nadelige invloed mag hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en 

geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte mag veroorzaken; 
3   de activiteit milieuhygiënisch inpasbaar dient te zijn in de woonomgeving; 
4   detailhandel niet is toegestaan; 
5   de activiteit wordt uitgeoefend door één bewoner; 

b      van het bepaalde in 3.2.1 voor het verbouwen van een woonboerderij (ter plaatse van de 
steraanduiding op de verbeelding) tot meerdere woningen of wooneenheden, met dien verstande 
dat: 
1      de breedte van een woning/wooneenheid niet minder dan 5 m bedraagt en de inhoud niet 

minder dan 250 m³; 
2      onderdelen van woningen/wooneenheden en/of bijgebouwen mogen worden gebouwd, mits 

aan de volgende eisen wordt voldaan: 

−      Achter de oorspronkelijke achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw moet een 
aaneengesloten open ruimte aanwezig zijn van ten minste 30 m² groot en ten minste 5 
m diep. 

−      Het bebouwingspercentage achter de achtergevelrooilijn mag niet meer dan 40 bedragen. 
3      het karakter van het boerderijtype behouden dient te blijven; 
4      er geen milieuhygiënische bezwaren bestaan; 
5      de verbouw slechts is toegestaan, indien er geen aantasting van de cultuurhistorische waarden 

optreedt. Hierover dient advies te worden ingewonnen bij de 
Heemkundekring/Monumentencommissie; 

c      van het bepaalde in 3.2.1 onder d voor overschrijding van de zijdelingse begrenzing van het 
bouwvlak in straten waaraan alleen zijgevels grenzen, ten behoeve van het bouwen van aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen, mits: 
1      de afstand tot de weg niet minder dan 2 m bedraagt, en 
2      dit uit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is; 

d      van het bepaalde in 3.2.1 onder d voor overschrijding van de achterste begrenzing van het 
bouwvlak, ten behoeve van vergroten van de diepte van de woning, met dien verstande dat de 
totale diepte niet meer dan 15 mmag bedragen; 

e      van het bepaalde in 3.2.1 onder d 3, ten behoeve van het oprichten van erkers bij hoekwoningen 
vóór het verlengde van de voorgevelrooilijn van de om de hoek gelegen hoofdgebouwen, met dien 
verstande dat dit uit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is; 

f        van het bepaalde in 3.2.1 onder f voor het bouwen binnen het op de verbeelding als ‘afwijkende 
hoogte’ aangeduide gedeelte tot een hogere goothoogte dan 3 m, mits de goothoogte niet meer 
bedraagt dan op de verbeelding voor het betreffende bouwvlak is aangegeven; 

g      van het bepaalde in 3.2.1 onder g voor het bouwen binnen het op de verbeelding als ‘afwijkende 
hoogte’ aangeduide gedeelte tot een hogere (nok)hoogte dan 5,5 m, mits de (nok)hoogte niet meer 
bedraagt dan op de verbeelding voor het betreffende bouwvlak is aangegeven; 

h      van het bepaalde in 3.2.2 onder d, ten behoeve van het oprichten van aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen bij hoekwoningen voor het verlengde van de voorgevelrooilijn van 
de om de hoek gelegen hoofdgebouwen, met dien verstande dat dit uit stedenbouwkundig en 
verkeerskundig oogpunt aanvaardbaar is. 

 
 
 
 


