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INLEIDING
Buitenhof is dé Woonschat van Lelystad! 

Waarom? Omdat je nergens anders zoveel ruimte, voorzieningen, kwaliteit en woonplezier 

midden in de natuur vindt tegen zo’n aantrekkelijke prijs.

Aan de rand van één van de groenste steden van Nederland worden, midden in de natuur, 

in een parkachtige omgeving op riante kavels, prachtige woningen gerealiseerd. 

Iedere woning is naar eigen smaak aan te passen en geschikt te maken voor iedere 

leeftijdscategorie. Tevens is er de mogelijkheid om een riante bouwkavel te kopen.  

Buiten spelen, buiten varen en buiten ontdekken…

De groene omgeving nodigt jong en oud uit om lekker buiten te genieten. Stap na een 

werkdag je eigen woning in en geniet van het ultieme woongenot.

Een Buitenkans 

Wie wil hier nu niet wonen? 
Lees verder en ontdek dé Woonschat van Lelystad!
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Meer dan alleen een stad 
Wonen in Lelystad betekent toekomstgericht 

wonen. Vanuit stedenbouwkundig inzicht heeft 

Lelystad ingezet op kwalitatief hoge woon-

milieus. Er werden aansprekende namen uit 

de architectuurwereld gecontracteerd die 

Lelystad een eigen identiteit hebben gegeven. 

Mooie voorbeelden zijn het Agora Theater en 

de Zilverparkkade, evenals het stadshart dat 

volledig is geherstructureerd. Ook de lange 

kuststrook en de havens aan het Marker- en 

IJsselmeer zijn onderdeel van de stad geworden. 

Lelystad is een stad die mensen en bedrijven 

fysieke en mentale ruimte biedt. Dat wil zeggen 

dat naast vierkante meters, een gevoel van  

vrijheid, rust en zelfbeschikking tot het  

Lelystadse karakter behoren. Met andere 

woorden: Lelystad geeft lucht. Lelystad  

kenmerkt zich niet alleen door de natuur 

en ruimte, maar is tevens een afwisselende, 

moderne en hedendaagse stad. Een 

aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en 

te ontspannen. 

De stad kent vele voorzieningen. Basisscholen,  

voortgezet onderwijs en het Medisch Centrum  

Zuiderzee zijn slechts enkele voorbeelden 

hiervan. Je sportieve energie kun je kwijt bij  

de vele sportverenigingen en in het multi-

functioneel sportcentrum met een diversiteit  

aan sportaccommodaties. Dankzij de ligging  

aan het Marker- en IJsselmeer beschikt Lelystad  

over meerdere havens, alsook een zand- 

strand en een kustboulevard. En voor de golfers: 

direct achter de dijk ligt een 18-holes golfbaan!

Cultureel biedt Lelystad het geheel nieuwe 

Agora Theater, een theater met congres- 

centrum en bioscoop, dat dankzij de oranje 

kleur en diamantachtige facetvorm een ware 

eye-catcher is.

Bijzonder voor Lelystad is de fashion outlet  

Batavia Stad. Aantrekkelijk shoppen in stijl.  

De plek waar elke modeliefhebber terecht  

kan in ruim 100 winkels met meer dan 250  

grote modemerken.

Natuurlijk kun je in Lelystad ook terecht 

voor de dagelijkse voorzieningen. Winkels, 

supermarkten en drogisterijen vind je allemaal 

in en rondom het centrum van Lelystad. Er kan 

dan ook gerust gezegd worden dat Lelystad 

een compleet winkelaanbod heeft. 

LELYSTAD
EEN STAD MET EEN EIGEN IDENTITEIT
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In de directe nabijheid van Lelystad liggen 

meerdere natuurgebieden. Deze natuurgebie-

den, waaronder het Overijsselse en Gelderse 

Hout, het Houtribbos en het Zuigerplasbos,  

bieden een unieke combinatie van meren,  

bossen en ongerepte moerasgebieden.

Aan de rand van Lelystad ligt het Natuur-

park Lelystad: een recreatiegebied met een  

bezoekerscentrum en vrij toegankelijke fiets-

paden en wandelroutes. In het park worden 

op grote omheinde terreinen dieren gehouden  

die in het wild niet vaak meer voorkomen. 

Tussen Lelystad en Almere liggen de Oostvaar-

dersplassen. Dit jonge en uitgestrekte natuur-

gebied van 56 km² bestaat onder andere 

uit een moeras- en overwintergebied voor  

vogels en een droog gedeelte voor de grote 

grazers zoals runderen, paarden en edelherten.

Voor het publiek is er een bezoekerscentrum en 

een vijf kilometer lange wandelroute.

Lelystad ligt direct aan het Markermeer,  

vernoemd naar het schiereiland Marken en het 

IJsselmeer. Samen bieden deze 2 meren met 

1800 km2 aan water een geweldige belevenis 

voor natuur en watersportliefhebbers.

Wie in Lelystad woont, leeft letterlijk midden in  

de natuur.

LELYSTAD
DE NATUUR EN HET WATER
BUITENgewoon genieten 
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Of je nu de auto of de trein gebruikt, Lelystad 

is goed bereikbaar. Via de A6 of het centraal 

station van Lelystad ben je snel in de grote 

steden en de Randstad. Ook maakt de nieuwe 

treinverbinding richting Dronten en Zwolle deze 

steden gemakkelijk bereikbaar.

Ter illustratie vermelden wij de reistijden in 

minuten naar de omliggende grote plaatsen, 

die binnen een uur bereikbaar zijn. In de illustratie 

vind je tevens de belangrijkste voorzieningen 

binnen Lelystad en de bijbehorende afstanden 

en reistijden.

LELYSTAD
JE BENT ER ZO

Voor een bezoek 

aan Buitenhof en het 

infocenter kunt u in  

uw navigatiesysteem 

het adres Kraaienhof 2 

Lelystad invoeren.
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BUITenONTDEKKen
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BUITenGEWOON
WONEN
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BUITenGEWOON
WONEN
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BUITenWANDELen
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BUITenHOF
HET PLAN
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Buitenhof is wonen aan de rand van Lelystad 

midden in de natuur. Een plan vormgegeven in 

een park met veel waterpartijen waar de riante 

verkaveling borg staat voor het vervullen van al 

je ultieme woonwensen. 

Een buitenkans
De uitstraling van het plan wordt in hoge mate 

bepaald door de parkachtige invulling van 

het openbare gebied. Waterpartijen, vijvers, 

wandelpaden, bruggen en speelvoorzieningen 

dragen bij aan een echt parkgevoel. 

Binnen deze setting zorgen lommerrijke lanen 

voor de verbinding van de kavels. Ter versterking 

wordt aan beide zijden van de lanen een 

groene berm aangelegd en worden de lanen 

begeleid door een bomenrij. Door het gehele 

plan lopen wandelroutes. Deze routes lopen 

afwisselend door het park, langs het water en 

over de eilandjes in de waterpartijen.

Buitenhof biedt:
• wonen in een park;

• een gevarieerd straatbeeld; 

•  kavels variërend van ca. 600 tot ruim 1.300m²;

• keuze uit projectmatige woningen en  

 bouwkavels;

•  bij diverse kavels de mogelijkheid van een 

eigen steiger of terras over het water;

•  centraal gelegen voorzieningen onder één  

dak, samen met een tennisbaan / multifunc-

tioneel sportveld, diverse speelplekken en in 

de toekomst een sloepenhaven.

Je hebt de keuze 
Het scala aan woonmogelijkheden ingebed 

in een groene en parkachtige woonomgeving 

zal in de loop der jaren resulteren in een steeds 

sfeervollere en afwisselende leefomgeving.

Om de ruime verkaveling volledig tot zijn recht 

te laten komen en het parkachtige karakter 

van deze toekomstige woonwijk optimaal te 

benutten, is er keuze uit diverse woningtypes. 

Daarnaast is ieder woningtype in verschillende 

sferen te realiseren en zorgen de diverse 

optiemogelijkheden ervoor dat je hier echt 

kunt wonen zoals je dat zelf wilt. Mocht je  

liever een eigen woning ontwerpen, dan kun je 

kiezen uit één van de schitterende bouwkavels. 

Een keuzespectrum dat garant staat voor het 

optimaal in vervulling laten gaan van alle 

individuele woonwensen. 

Wonen in een parkachtige omgeving 
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De wegen en de daarbij behorende voet- 

paden en bermen worden eigendom van 

de gemeente Lelystad en worden door de 

gemeente onderhouden. Het semi-openbare 

groen, het park, bestaande uit een park- en 

een natuurdeel, inclusief de parkinrichting, 

de waterpartijen, een tennis / multifunctioneel 

sportveld, worden in eigendom verkregen door 

de Stichting Buitenhof Lelystad.

Buitenhof onderscheidt zich van andere 

woonwijken door verhoudingsgewijs uitzon-

derlijk veel openbaar groen met bijzondere 

voorzieningen daarin. De kwaliteit van 

grootschalig, hoogwaardig en goed onder- 

houden openbaar groen en overige voor-

zieningen is een van de kernkwaliteiten van 

Buitenhof. Om deze kwaliteit te kunnen rea-

liseren en te kunnen handhaven, is gekozen  

voor een structuur waar de bewoners zeg-

genschap krijgen over het openbare groen en 

de overige eerder genoemde voorzieningen. 

Door deze structuur kan een méér dan voor 

woonwijken gebruikelijke kwaliteit en omvang 

worden gerealiseerd en door de bewoners 

zelf in de toekomst worden gehandhaafd.

Als eigenaar van een woning op Buitenhof krijg 

je te maken met de Stichting, waarbij de leden 

van de Raad van Toezicht uit de bewoners 

van Buitenhof zullen worden gekozen. Deze 

Raad van Toezicht benoemt de bestuurder(s). 

De bewoners krijgen dus op democratische 

wijze invloed op het functioneren van de

Stichting. De Stichting beheert de woon-

omgeving, waakt over de kwaliteit van het park 

en de voorzieningen. 

De projectontwikkelaar zal het openbaar  

groen in fasen, geheel aangelegd en ingericht  

in eigendom overdragen aan de Stichting, 

zo ook de ingerichte speelplek(ken) en het 

multifunctionele sportveld. De Stichting zal 

daarna het onderhoud en de vervanging voor 

haar rekening nemen. Een eerste begroting 

is hiertoe op basis van offertes opgesteld. Om 

de kosten te dragen, heft de Stichting bij de 

eigenaren servicekosten, juridisch verankerd 

middels een kettingbeding. Om een beeld 

te geven: de servicekosten worden voor een 

gemiddelde kavel geraamd op ca. €55,- per 

maand. Uiteraard wordt deze structuur heel 

zorgvuldig in notariële akten vastgelegd en 

geregeld. De bewoners van Buitenhof hebben 

op deze wijze de toekomstige kwaliteit, inrichting 

en levendigheid van hun woonomgeving in  

eigen hand. Ook dit maakt Buitenhof zo  

bijzonder en uniek.

Bezoek het infocenter
Maak kennis met Buitenhof en bezoek het 

infocenter op locatie. Hier kun je terecht voor 

al je vragen en wensen. Bezoek de website  

www.buitenhof-lelystad.nl voor de openings- 

tijden of neem contact op met een van de 

makelaars voor het maken van een afspraak.

Het gemeenschappelijk eigendom
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BUITENHOF
HET PLAN
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Deze situatiekaart is aan wijzigingen onderhevig. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.  
Voor de definitieve verkaveling van de in verkoop zijnde fase wordt verwezen naar de website www.buitenhof-lelystad.nl20
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BUITenETen  
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BUITenHOF
DE VOORZIENINGEN
Buitenhof biedt meer dan wonen in een 

park. Niet alleen vind je hier prachtige  

woningen en bouwkavels, de omgeving en 

de bijbehorende voorzieningen hebben min-

stens zoveel te bieden. Kinderen kunnen op 

Buitenhof onbekommerd spelen terwijl je  

zelf geniet van een rustige wandeling op 

een van de wandelpaden. Voor de sport-

liefhebbers is er tevens een buiten tennis /  

multifunctioneel sportveld gerealiseerd. 

Heb je een eigen sloep? Buitenhof zal in de toe-

komst beschikken over een eigen haven, welke 

verbonden is met de Oostervaart. Je vaart dus 

zo het Markermeer op! Daarnaast kunnen je 

kinderen heerlijk dobberen in de rubberboot  

op het water grenzend aan je tuin. Zo kun je  

gelijk een oogje in het zeil houden, terwijl jij 

heerlijk geniet van een mooie dag op Buitenhof.

Centraal gelegen in het plan ligt het centrale 

gebouw. Als bewoner kun je tegen betaling  

gebruik maken van de volgende voorzienin-

gen die onder één dak zijn samengebracht:

•  zwembad;

•  sauna;

•  fitnessruimte; 

•  feest- en vergaderruimtes;

•  restaurant met buitenterras.

Genieten en ontspannen; het is nog nooit zo 

dichtbij geweest.
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BUITenWONen  
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BUITenHOF
DE WONINGEN

Kies je voor het plan Buitenhof dan kies je voor 

100% flexibiliteit. Niet alleen kun je wonen op 

zeer ruime en schitterende kavels, maar je hebt 

ook nog eens de keuze uit diverse woning types 

die in diverse sferen worden aangeboden.  

Dit allemaal tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

Een projectmatige woning in het plan

Buitenhof betekent:

• diverse woningtypes in meerdere sferen;

•   keuze uit diverse gevelstenen, witte gevels 

en gebakken pannen;

•  woningen volledig aan te passen naar wens;

•  diverse meerwerkopties per woningtype    

     mogelijk;

•  gasloos en energiezuinig door een hoge 

isolatiewaarde;

•  pv zonnepanelen t.b.v. het opwekken van 

elektriciteit;

• toegankelijke zolder;

•  ruime badkamer en toiletruimte

• duurzame hardhouten buitenkozijnen;

Door de diversiteit in woningtypen en gevel- 

stenen ontstaat er een zeer gevarieerd  

straatbeeld. Door de verschillen in de verkrijg- 

bare sferen, wordt dit gevarieerde straat- 

beeld nog eens extra geaccentueerd.

Je droom wordt werkelijkheid 
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Als koper van een woning kun je zelf op basis 

van de prijslijst uitkiezen welke woning, in 

welke sfeer je op welk kavel wil laten bouwen. 

Afhankelijk van de kavelkeuze zal ook de ideale 

situering van de woning op de gekozen kavel 

met jou besproken worden.

Naast de diversiteit aan woningtypen, heb je  

ook de keuze uit diverse opties die het 

wooncomfort verhogen. De opties variëren 

van een extra lichtpunt tot het verbreden of 

verdiepen van je woning.

Kortom, je kiest voor het ultieme woongenot 

in een geweldige woonomgeving tegen een 

uitzonderlijk scherpe prijs. Meer informatie over 

de individuele woningen kun je terugvinden in 

de separate woningbrochures.

Gasloos bouwen is een veelbesproken on-

derwerp in de politiek en media. Ook op 

Buitenhof wordt gedacht aan de toekomst. 

Alle Buitenhof woningen worden dan ook 

gasvrij aangeboden. Hierbij wordt ieder type  

verwarmd door een warmtepompsysteem dat 

buitenlucht omzet in een comfortabele warmte. 

In de zomer kun je hier zelfs optioneel mee  

koelen. Dit verwarmingssysteem wordt aan-

gesloten op de vloerverwarming die op de 

begane grond en eerste verdieping van de 

woning wordt toegepast. Dit verwarmings-

systeem is op de 1e verdieping zelfs per 

ruimte regelbaar. Daarnaast worden de 

noodzakelijke bouwkundige en installatie-

technische voorzieningen getroffen om dit 

systeem zo efficiënt mogelijk te maken. Denk 

bijvoorbeeld aan extra zonnepanelen, een 

geïsoleerde garage, of mooie geïsoleerde 

houten garagedeuren. Optioneel kun je kiezen 

voor het plaatsen van extra zonnepanelen 

op het dak om je jaarlijkse energiekosten nog 

meer te beperken. Tijdens het gesprek met 

de installateur kun je bovendien de installatie 

geheel op maat laten aanpassen.

100% Flexibiliteit Gasloos
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BOUWKAVELS

29



30



31



Een Buitenkans

ALGEMEEN

Ongekende privacy, ruime kavels, wonen in een 

parkachtige setting en brede architectonische 

mogelijkheden zijn slechts enkele redenen om 

voor een bouwkavel in het plan Buitenhof te 

kiezen. Een bouwkavel op Buitenhof is precies  

wat je zoekt als je op deze geweldige locatie  

wilt wonen, maar toch een eigen woning wilt 

laten ontwerpen. 

Kavelkeuzes

Met kavelbreedtes variërend tussen ca. 14 en  

20 meter en kaveldieptes van gemiddeld  

50 meter heb je op een bouwkavel voldoende 

mogelijkheden om een droomwoning te 

realiseren en te genieten van de ruimte, vrijheid 

en privacy die je altijd al gewenst hebt.

Er is keuze uit drie typen kavels:

1.  Kavels aan de westrand. Deze kavels 

worden door een rij bomen afgeschermd 

van de Oostervaart. Deze zone zorgt voor 

een natuurlijke afscherming die de privacy 

nog meer versterkt. 

2.  Kavels grenzend aan het openbare park. 

Hier heb je een fabuleus uitzicht over het 

openbare groen binnen het park. Door de 

natuurlijke overgang tussen kavel en park 

wordt het park een verlengde van de tuin.

3.  Kavels grenzend aan de waterpartij. Hierbij 

heb je een geweldig uitzicht over het  

openbare groen binnen het park en woon je 

tevens aan het water dat gedeeltelijk jouw 

eigendom is. Kopers van kavels die grenzen 

aan deze waterpartij hebben tevens de 

mogelijkheid om een houten steiger of 

terras over het water aan te leggen.

De architectuur van de woningen in het gehele 

plan heeft een landelijk karakter dat aansluit op  

de parkachtige omgeving. Om dit landelijke  

karakter te waarborgen, zijn er binnen het Beeld- 

kwaliteitsplan richtlijnen opgegeven voor 

de openbare ruimte, de kavelinrichting, 

de architectonische uitstraling en verdere 

voorschriften met betrekking tot de woningen. 

Door de woningen aan het Beeldkwaliteitplan 

en Bestemmingsplan te toetsen, blijft de 

kwaliteit van het plan gewaarborgd. Op 

de volgende pagina’s is een globale 

samenvatting terug te vinden betreffende de 

mogelijkheden binnen het Beeldkwaliteitplan 

en het Bestemmingsplan.

Voor verdere aanvullende informatie betref-

fende de bouwvoorschriften en de architectuur 

kan bij de betreffende makelaars het volledige 

Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitplan 

worden opgevraagd.
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grens bouwvlak

grens bouwvlak

5 m
1

afbeelding 13

Kavelinrichting

Bij de invulling van de kavels moet zowel  

rekening gehouden worden met het bestem- 

mingsplan (dimensionering en plaatsing van 

de woningen) als met de architectonische 

richtlijnen van het Beeldkwaliteitplan (gewen-

ste uitstraling van de woningen). Op de kavel 

is plaats voor een eigen oprit naar de woning, 

waarop twee auto’s geparkeerd moeten 

kunnen worden. Tevens is er, bij de vrijstaande 

woningen, een vrije doorgang naar de 

achtertuin. De opening in de erfafscheiding ten 

behoeve van de oprit is maximaal 4 m1 breed, 

De randen van de kavels, die de overgang 

vormen naar de openbare ruimte; de lanen, 

de watergang en de parkachtig ingerichte 

gebieden, dienen een groen karakter te 

krijgen. Voor het overige zijn de bewoners vrij 

hun tuin naar eigen smaak in te richten.

Bebouwingsgrenzen 

Vanaf de voorzijde van de kavel mag binnen 

een in het bestemmingsplan aangegeven 

zone van ca. 7 tot 10 meter geen bouwwerk 

gebouwd worden. Dit waarborgt het groene 

karakter van de lanen. 

Een vrijstaand bijgebouw in de achtertuin 

dient binnen het op de bestemmingsplankaart 

aangegeven bouwvlak te worden gebouwd 

en mag op de erfgrens gelegen zijn. Hierdoor 

wordt gezorgd voor een geleidelijke overgang 

tussen tuin en openbaar groen of waterpartij 

en deze overgang niet wordt afgesloten door 

bebouwing. Overige richtlijnen staan vermeld 

in het bestemmingsplan en in Bijlage II, artikel 

2 van de BOR.

BUITenHOF
RICHTLIJNEN ZELFBOUW
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MOGELIJKHEID 3

Kavel grenzend aan  
een waterpartij

De achterzijde van de kavel is afhankelijk
van de ligging van de gekozen kavel. De

ligging van de kavels is terug te vinden op de
separate situatiekaart.

MOGELIJKHEID 1

Kavel grenzend aan  
de Westrand

De achterzijde van de kavel is afhankelijk van 
de ligging van de gekozen kavel. De ligging 

van de kavels is terug te vinden op
de separate situatiekaart.

MOGELIJKHEID 2
Kavel grenzend aan  
het openbare park

De achterzijde van de kavel is afhankelijk
van de ligging van de gekozen kavel. De

ligging van de kavels is terug te vinden op
de separate situatiekaart.

3 MOGELIJKE ACHTERZIJDEN
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De voorzijdes van de kavels worden bij 

voorkeur begeleid door hagen. De hagen 

staan op de kavel direct tegen de grens van 

de openbare ruimte. Deze erfafscheidingen 

definiëren de overgang van openbaar naar 

privé. De hagen grenzend aan het openbaar 

gebied, welke door de ontwikkelaar worden 

aangebracht, variëren in hoogte. De hagen 

op de voorerfgrens mogen niet hoger zijn 

dan 1 m1. Beeindiging van de haag door 

vormgevingselementen, zoals sierhekken en 

gemetselde muurtjes, zijn ter plaatste van de 

inrit toegestaan. Deze vormgevingselementen 

dienen aan te sluiten op de stijl van de woning. 

In de zijerfgrens zijn hagen maximaal 2 m1 hoog. 

Hierdoor blijft voldoende zicht op de kavel en 

de woning maar blijft privacy gewaarborgd.  

Bij de achtererfgrens wordt door de 

ontwikkelaar, grenzend aan het openbaar 

gebied, een groene afscheiding gerealiseerd. 

Afhankelijk van de situatie en of keuze van de 

ontwikkelaar zal dit bosplantsoen (eventueel 

met gaashekwerk) of een haag zijn.

Vlonders

Kavels die grenzen aan de watergang hebben 

de mogelijkheid een eigen houten steiger of 

terras(vlonders) aan te leggen. 

33

3.4 Vlonders

Kavels die grenzen aan de watergang hebben de mogelijkheid een eigen 
houten steiger of terras(vlonders) aan te leggen. De steigers en de ter-
rassen kunnen maximaal 2,7 m1 uit de oever (bovenkant talud) worden 
aangelegd. Om een natuurlijke overgang tussen water en tuin te behou-
den is per kavel  maximaal 40% van de oeverlengte als terras of steiger 
uitgevoerd .

afbeelding 15

profiel A

A

A

2,7 m1

kavelgrens

tuin steiger/vlonder

Hagen
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Kenmerkend voor de” landelijke” stijl van 

Buitenhof is dat deze traditioneel en herkenbaar 

is vormgegeven, waarbij de bebouwing 

vrijstaand gesitueerd is op royale woonkavels.

Deze woonkavels zijn gelegen aan brede 

lanen en rustige woonstraten in een ruime en 

groene omgeving. Iedere woning heeft een 

forse tuin die aansluit op de groene omgeving 

er omheen, vaak met sierbeplanting, hagen en 

grote bomen, die de woning omringen, maar 

niet verstoppen. De diepte van de achtertuin 

zorgt samen met de beplanting voor voldoende

privacy en versterkt daarmee het landelijke 

karakter. De gedifferentieerde bebouwing 

staat met de voorgevel in of nabij een 

strakke rooilijn die de weg volgt. Zie hiervoor 

de regels betreffende het bouwvlak in het 

bestemmingsplan. Elke woning is anders. In het 

gevarieerde straatbeeld dat hierdoor ontstaat 

treft men diversiteit aan in kaprichtingen, in 

grootte en in materiaalgebruik. Het materiaal 

en het terughoudende kleurgebruik van 

de gevels, aan- en uitbouwen en daken, 

harmonieert met elkaar en het landschap. 

Gevels zijn met hun indeling georiënteerd op de 

groene omgeving en traditioneel gemetseld in 

een natuurlijke rood- bruintint, wit gestuukt of 

wit geverfd. Ook gevels ,gedeeltelijk, voorzien 

van houten geveldelen komen voor, maar 

vormen niet de overhand. Kozijnen, verdiept 

geprofileerd, zijn van hout of kunststof. De 

veelal steile kapvorm (zadeldak of schilddak) is 

traditioneel gedekt met een keramische pan, 

lei of riet. 

De detaillering van goot- en daklijsten, 

overstekken en aanuit- en bijgebouwen is 

fijnzinnig en consistent uitgevoerd.

Architectuur van de woningen
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Garages, erkers, aan- en- uitbouwen en 

geaccentueerde entrees dragen in het 

totaalbeeld van de woning bij aan de voor 

deze stijl kenmerkende en gewenste diversiteit. 

In dit gevarieerde straatbeeld zorgen de 

dakvorm (overwegend zadel- en schilddak) 

en het materiaal- en kleurgebruik voor de 

architectonische samenhang tussen de woningen. 

De vrijstaande en halfvrijstaande woningen zijn 

maximaal 2 bouwlagen met een kap.

Gestreefd wordt in de architectonische uitwerking 

de 2e bouwlaag in de steile kap van de woning op 

te nemen. Door afsnijdingen van het hoofdvolume 

en aan- en uitbouwen, kan de op één of meerdere 

plaatsen de goothoogte wisselen. Alleen aan- of 

bijgebouwen en erkers kunnen met een plat dak 

constructie worden uitgevoerd. Aanpassingen 

en toevoegingen moeten de architectonische 

kwaliteit van de woning evenaren en passen in 

de stijl en de detaillering. Beoordelingscriteria 

vrije bouwkavels;

 Massa

• De massa van het hoofdvolume varieert door toepassing van aan- en uitbouwen.

• Zowel een samengestelde als een enkelvoudige kapvorm is mogelijk.

 Een samengestelde kap heeft echter de voorkeur,

• Maximaal 2 bouwlagen + kap, bij voorkeur 2e bouwlaag in de kap.

• hellende of licht gebogen kap is minimaal 30 en maximaal 60 graden.

• Door afsnijdingen van het hoofdvolume of aanbouwen, wisselende goothoogte.

• Plat dak constructie alleen bij aan- of bijgebouwen, erkers en dakkapellen

• Dakkapellen bevinden zich in het dakvlak

• Toevoegingen aan het hoofdgebouw in dezelfde stijl als het hoofdgebouw

Landelijke stijl

38



De woningen zijn qua stijl, het rustige kleur- 

en materiaalgebruik in harmonie met de 

omgeving. De woningen moeten zich in 

architectuur op de landelijke en parkachtige 

omgeving richten en een ‘gezicht’ maken naar 

de weg. De woningen moeten naar alle zijden 

verzorgde gevels hebben. 

Beoordelingscriteria vrije bouwkavels;

Toe te passen kleurgebruik.

• Gevel

hoofdgebouw, aan- en metselwerk, rood/oranjerood tot rood - bruin of keim wit.

uitbouwen en bijgebouwen stucwerk wit

 sidings zwart

 

plint  donker/licht-grijs of mangaan

• Kozijnen en gevelbetimmeringen wit, parelwit, steengrijs of transparant gelakt/okerbruin

• Dakbedekking

hoofdgebouw  keramische dakpannen of Leigedekt in de 

 kleur donkergrijs of zwart

 riet (rietvorsten grijs)

aan- uitbouwen en bijgebouwen - 

• Dakkapellen wit, parelwit, steengrijs of okerbruin

Kleur- en materiaalgebruik
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Bijgebouwen en andere bouwwerken op de 

individuele kavels dienen in dezelfde stijl te 

worden ontworpen. Ook wordt geadviseerd 

het tuinontwerp te baseren op dezelfde stijl als 

de woning om te komen tot een harmonieus 

totaalbeeld.

Stijlherkenning en detaillering

De gekozen landelijke stijl moet duidelijk 

afleesbaar zijn en in het ontwerp consequent 

worden doorgevoerd. De woningen dienen 

met zorg en aandacht te worden ontworpen, 

dit wordt zichtbaar in de zorgvuldige en 

rijke detaillering en de toepassing van 

hoogwaardige en natuurlijke materialen. Naast 

het appartementen gebouw bij de haven is  

het gestapeld bouwen en of toepassen 

van andere stedelijke bouwvormen niet 

toegestaan.

Ensembles
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Voor het bouwen van bouwwerken geldt de  

volgende regel:

a. de gezamenlijke oppervlakte van de bouw- 

 werken zal ten hoogste 50% van het bouw- 

 perceel bedragen, tenzij de bestaande  

 gezamenlijke oppervlakte meer bedraagt  

 dan 50% van het bouwperceel, in welk  

 geval de bestaande oppervlakte als  

 maximale toegestane oppervlakte geldt.

Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden 

de volgende regels:

a. de hoofdgebouwen dienen binnen een  

 bouwvlak te worden gebouwd;

b. de afstand van de zijde van het hoofdge 

 bouw, waar de verschillende hoofdgebou- 

 wen niet aaneengebouwd zijn, tot de  

 zijdelingse perceelgrens dient ten minste  

 2,00 m te bedragen;

c. de afstand van een vrijstaand hoofd- 

 gebouw tot de zijdelingse perceelgrens 

 dient ten minste 1,50 m te bedragen;

d. de goot- en bouwhoogte van een hoofdge 

 bouw zullen ten hoogste de ter plaatse van  

 de aanduiding “maximale goot- en bouw 

 hoogte (m)” aangegeven hoogte bedragen;

e. een hoofdgebouw mag over een breedte  

 van maximaal 60% van het bouwperceel 

 het naar de weg gekeerde bouwvlak over- 

 schrijden tot een diepte van 2,50 m met  

 inachtneming van de volgende bepaling:

1. het bebouwingspercentage van het  

 gedeelte van het bestemmingsvlak gelegen  

 vóór de voorgevel van het hoofdgebouw  

 dan wel vóór het verlengde daarvan, mag  

 ten hoogste 50% mag bedragen.

Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwer-

ken gelden de volgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken dienen ten  

 minste 1,00 m achter de voorgevel van het  

 hoofdgebouw of het verlengde daarvan te  

 worden gebouwd, tenzij:

1. in de bestaande situatie een bijbehorend  

 bouwwerk minder dan 1,00 m achter de voor 

 gevel van het hoofdgebouw is gesitueerd, in  

 welk geval de bestaande situatie geldt;

2. een bijbehorend bouwwerk vóór de  

 voorgevel van het hoofdgebouw is  

 gesitueerd, in welk geval de bijbehorende  

 bouwwerken uitsluitend over de halve  

 aaneengesloten breedte van de voorgevel  

 van het hoofdgebouw mogen worden  

 gebouwd, met inachtneming van de  

 volgende regel:

 • het bebouwingspercentage van het  

 gedeelte van het bouwperceel gelegen  

 vóór  de voorgevel van het hoofdgebouw  

 dan wel vóór het verlengde daarvan, ten  

 hoogste 50% zal bedragen;

b. de gezamenlijke oppervlakte van de  

 bijbehorende bouwwerken per hoofd- 

 gebouw zal voldoen aan de volgende regels:

1. de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste  

 50 m² bedragen, indien de oppervlakte van  

 een bouwperceel 500 m² of minder  

 bedraagt;

2. de gezamenlijke oppervlakte zal ten hoogste  

 10% van de oppervlakte van het bouw- 

 perceel tot een maximum van 100 m²  

 bedragen, indien de oppervlakte van een  

 bouwperceel meer dan 500 m² bedraagt;

Bouwregels
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c. de diepte van een aan de achtergevel van  

 het hoofdgebouw gebouwd aan- of  

 uitgebouwd bijbehorend bouwwerk zal  

 ten hoogste 5,00 m bedragen;

d. de goothoogte van een aan- of uitge- 

 bouwd bijbehorend bouwwerk zal ten  

 hoogste 3,50 m bedragen;

e. de bouwhoogte van een aan- of  

 uitgebouwd bijbehorend bouwwerk zal  

 ten hoogste de bouwhoogte van  

 het hoofdgebouw verminderd met 1 m 

 bedragen, met een maximum van 5,00 m;

f. de goothoogte van een vrijstaand  

 bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste  

 3,50 m bedragen;

g. de bouwhoogte van een vrijstaand  

 bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste  

 6,00 m bedragen.
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BUITenHOF
PROCEDURE KWALITEITSTEAM

Voor Buitenhof gelden naast het Beeldkwali-

teitplan geen nadere welstandcriteria. Om het 

hoge ambitieniveau  te realiseren worden de 

afzonderlijke woningtypen getoetst door een su-

pervisor. Deze supervisor beoordeelt op gezette 

tijden de ontwerpen  in de verschillende stadia. 

De supervisor

De supervisor voor Buitenhof is Zeelenberg Archi-

tectuur, opsteller van het Beeldkwaliteitplan.

Architect

De kopers van een bouwkavel dienen een  

geregistreerde architect in te schakelen om het 

ontwerp van de woning te maken. De ontwer-

pen van de kopers worden dan in 3 fasen door de  

supervisor beoordeeld, te weten:

• Fase I schetsontwerp (SO)

• Fase II voorlopig ontwerp (VO)

• Fase III definitief ontwerp (DO)

Aan te leveren stukken

Voor de beoordeling van de verschillende fases 

dienen de volgende stukken door de architect 

te worden aangeleverd:

Fase I (schetsontwerp):

1. Situatietekening kavel in plangebied 1 : 1000

2. Situatietekening kavel + woning 1 : 100

3. Plattegronden 1 : 100

4. Gevels  1 : 100

Fase II (voorlopig ontwerp):

1. Situatietekening kavel in plangebied 1 : 1000

2. Situatietekening kavel + woning 1 : 100

3. Plattegronden 1 : 100

4. Gevels  1 : 100

5. Doorsneden  2x 1 : 100

6. Kleuren-/materialenoverzicht exterieur

Fase III (definitief ontwerp):

1. Situatietekening kavel in plangebied  1 : 1000

2. Situatietekening kavel + woning  1 : 100

3. Plattegronden  1 : 100

4. Gevels  1 : 100

5. Doorsneden 2x 1 : 100

6. Kleuren-/materialenoverzicht exterieur

7. Beeldbepalende details  1 : 10

Alle stukken dienen digitaal (pdf-bestand) te worden aangeleverd bij:

Arcus Zuid Projectontwikkeling

t.a.v. R. Kamerman

r.kamerman@arcuszuid.nl  

Nadat de supervisor het definitief ontwerp (DO) heeft goedgekeurd kan de koper 

de omgevingsvergunning bij de gemeente Lelystad  aanvragen.

Inleiding
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Disclaimer 
Deze brochure is met de grootst mogelijke 

zorg samengesteld en vervaardigd om de 

aspirant koper een indruk te geven van alle 

mogelijkheden binnen het plan ‘Buitenhof’. 

In een gezamenlijk streven naar een optimale 

kwaliteit van het plan, de bijbehorende 

woningen, bouwkavels en voorzieningen wordt 

de mogelijkheid niet uitgesloten dat er kleine 

wijzigingen kunnen voorkomen uit nadere eisen 

en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. 

Tevens houdt de ontwikkelaar zich het recht  

voor wijzigingen aan te brengen in de mate-

rialen en afwerking zonder dat een en ander 

afbreuk doet aan de kwaliteit. 

Het beeldmateriaal in deze brochure is slechts 

bedoeld om een indruk te geven van het plan,  

de kavels en de woningen. Het zijn geen binden-

de tekeningen en foto’s. De situatietekening 

en de illustraties in deze brochure betreffen in  

nagenoeg alle gevallen een momentopname. 

Wijzigingen met betrekking tot peilhoogten,  

maatvoering, juiste ligging, terreinafwerking, 

hoogteverschillen c.q. taluds, groenstroken, 

voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en 

dergelijke kunnen zich dan ook voordoen. Aan  

de inhoud van deze brochure, het beeld- 

materiaal, plattegronden en situaties kunnen 

dan ook geen rechten worden ontleend. 
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Initiatiefnemer:

Supervisor:

zeelenberg
architectuur

Dorpstraat 98, 6438 JX Oirsbeek  |  Tel: +31 (0)46 - 411 32 90  |  E-mail: info@arcuszuid.nl

Ontwikkeling:

Verkoop:

Bezoekadres infocenter: Kraaienhof 2, 8219 CG Lelystad  |  Tel: 0320 - 260 004

Tel: +31 (0)320 - 241 774

Tel: +31 (0)320 - 411 211
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