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Op het bedrijventerrein Oldebroekerweg te Biddinghuizen 
ontwikkelt Roelofs & Haase Projectontwikkeling 2 hectare grond 
tot kavels voor wonen en werken. In dit project is het mogelijk een 
kavelgrootte te kiezen vanaf ca. 745 m2. Het project is ontwikkeld 
voor vrijstaande woningen met een vrijstaande bedrijfsruimte. 

Echter door gebruik te maken van een ontheffingsmogelijkheid in 
het bestemmingsplan is het nu ook mogelijk om een twee-onder-
één-kapper en/of een geschakelde bedrijfshal te realiseren. Dat wil 
zeggen dat u voor een scherpe prijs een kavel van ca. 745m² en 
een (geschakelde) bedrijfshal van 200m² (bruto) vloeroppervlakte 
krijgt!

Hierbij is het zelfs mogelijk dat u de bedrijfswoning eventueel later 
laat bouwen, zodat u dubbele woonlasten kunt voorkomen, indien 
u uw huidige woning nog niet heeft verkocht.

Naast de bedrijfshal met een hellend dak is het bijvoorbeeld 
mogelijk om een bedrijfshal te realiseren met een plat dak tot 
een hoogte van maximaal 7 meter. Hierbij hebt u dan tevens 
de mogelijkheid om een verdiepingsvloer in de hal aan te laten 
brengen.

Ook voor de bedrijfswoning zijn er vele mogelijkheden. Zo is er 
door Roelofs & Haase een vrijstaande woning speciaal voor dit 
project ontwikkeld. Wilt u een compleet andere woning? Er zijn 
nog vele andere modellen beschikbaar waar u uit kunt kiezen. Ook 
kan onze architect voor u een ontwerp maken dat compleet op uw 
wensen is afgestemd. U vraagt maar!

het project
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Voor de locatie zijn een aantal voorschriften van toepassing. 
Belangrijk is dat uw bedrijfsactiviteit voldoet aan de in het 
bestemmingsplan genoemde bestemmingsomschrijving. Het 
bestemmingsplan ligt bij de makelaar ter inzage. Verstandig 
is om vooraf bij de gemeente te toetsen of uw (voorgenomen) 
bedrijfsactiviteit overeenkomstig is met de bepalingen in het 
bestemmingsplan.

Indien u een ander type woning en/of bedrijfshal wenst te 
realiseren dan is dit uiteraard mogelijk, echter hierbij dient u 
rekening te houden met de bebouwingsbepalingen welke in 
het bestemmingsplan zijn omschreven. Een aantal specifieke 
bebouwingsbepalingen welke van toepassing zijn voor de locatie 
aan de Ploegschaar zijn onder andere: 

 - De inhoud van de bedrijfswoning zal ten hoogste 600m³ 
bedragen (exclusief uitbouwen);

 - De gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen per 
bouwperceel dienen ten minste 200m² en ten hoogste 400m² 
bedragen;

 - De goothoogte van een bedrijfswoning mag ten hoogste 3,5 
meter bedragen;

 - De goothoogte van een bedrijfsruimte mag ten hoogste 7 meter 
bedragen.

bestemmingsplan
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Op de bedrijfslocatie aan de Ploegschaar te Biddinghuizen heeft 
u zelf de regie in handen. U kunt zelf veel bepalen, wel binnen de 
voorwaarden van het bestemmingsplan uiteraard (meer informatie 
hierover op de website).

De hiernaast weergegeven kavelindeling is indicatief en dient 
als voorbeeld om een beetje te laten zien welke verschillende 
mogelijkheden er zijn. Dat verschilt van een grote kavel met een 
ruime vrijstaande woning en een bedrijfshal van 600 m2, tot 
een smalle kavel met een twee-onder-één-kap woning en een 
geschakelde bedrijfshal.

Ook de inrichting van de kavel kunt u naar eigen inzicht bepalen. 
Verharding of groen, parkeren of opslag; u bepaald!

Natuurlijk hebben we al een aantal producten op de plank liggen 
om u een handvat te bieden bij uw keuze. Naar uw wensen leveren 
we voor u alleen een kavel, een kavel met bedrijfshal of een 
compleet product met kavel, bedrijfshal en woning.

Voor ieder wat wils dus!

u bepaalt zelf!

P-3



de ploegschaar biddinghuizen

Op de woon- werklocatie aan de Ploegschaar zijn een aantal 
voorwaarden gesteld aan de te realiseren bedrijfshal.

De bedrijfshal moet minimaal 200 m2 groot worden, en mag niet 
groter zijn dan 400 m2. De bedrijfshal is geschakeld of vrijstaand, 
met maximaal twee geschakelde bedrijfshallen naast elkaar.

De goothoogte van de bedrijfshal is maximaal 7 meter, met een 
nokhoogte van maximaal 11 meter. Er is zowel een platdak als 
een schuine kap mogelijk. Met de ruime goothoogte is het ook 
mogelijk om een extra verdieping te realiseren waarmee u meer 
vloeroppervlakte kunt genereren.

Wij hebben voor u een aantal (low-budget) standaard producten 
voor u klaar liggen, maar het staat u natuurlijk vrij om zelf een hal 
uit te zoeken.

bedrijfshal
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Op de woon- werklocatie aan de Ploegschaar zijn een aantal 
voorwaarden gesteld aan de te realiseren bedrijfswoning. Eén 
daarvan is dat de woning maximaal 600 m3 mag zijn. Dat geldt 
voor de hoofdbouw. Een uitbouw, erker, garage of een dakkapel 
wordt dus niet meegerekend bij het bepalen van de m3.

De goothoogte van de bedrijfswoning mag maximaal op 3.5 meter 
hoogte vanaf het maaiveld liggen, en de woning moet zijn voorzien 
van een schuine kap, waarvan de dakhelling ligt tussen de 15 en 
60 graden.

Binnen deze bepalingen is er dus meer dan genoeg mogelijk om 
uw woning te realiseren. Zowel als vrijstaande woning als bij een 
twee-onder-één-kapper. We hebben vele modellen voor u klaar 
liggen en indien gewenst kan onze architect voor u aan de gang 
gaan om uw woning compleet af te stemmen op uw eisen.

bedrijfswoning
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VSO Makelaars & Taxateurs
De Bolder 2, 8251 KC  Dronten

Telnr. 0321 - 318 318
Faxnr. 0321 - 388 789

E-mail: info@vsomakelaars.nl
Internet: www.vsomakelaars.nl
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