
 
Info bouwrijpsituatie Kop van Broeklanden 
 
 
 
1. Terreinhoogtes en ontwerphoogtes 
a. De aanwezige terreinhoogtes zijn variabel.; gemiddeld omstreeks 9.30 +NAP, doch variërend tussen 9.00 

en 9.60 +NAP De oorspronkelijk terreinhoogtes van de percelen zijn in principe gehandhaafd en kunnen 
digitaal worden opgevraagd. Deze zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  

b. Bouwrijp hoogte wegen: 9.83 +NAP 
c. Toekomstige hoogte wegen (woonrijp): 9.90 +NAP 
d. Advies ontwerp terreinhoogte percelen: 9.90 +NAP 
e. Advies vloerpeil: 10.20 +NAP (gebouwen met kruipruimte); gebouwen zonder kruipruimte kunnen 

volstaan met een lager vloerpeil (afgestemd op de terreinhoogte) 
 
2. Bodemgesteldheid en ontwatering 
a. Streefpeil watergangen: 8.50m +NAP 
b. Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG): 9.20m +NAP;  
c. Overstorthoogte IT/drainage-leiding: 9.00m +NAP 
d. Voor grote terreinoppervlakken, met name wanneer deze op grote afstand van de weg 

(IT/drainageleiding) en de watergangen zijn gesitueerd, wordt geadviseerd drainage aan te leggen.  
e. De aanwezige bodemopbouw als ook de bodemgesteldheid is variabel. De dikte van de toplaag is 

variabel; gemiddeld over het plangebied 40cm. In de ondergrond van zand worden veen- en/of kleilagen 
aangetroffen. De mate waarin dit voorkomt en de diepte zijn variabel.  

 
3. Aansluiting regenwater en drainagewater 
a. Regenwater van daken en verharde terreinoppervlakken  aansluiten op  de IT-leiding (infiltratie en 

drainage), welke in de openbare weg ligt. 
b. Uitleggers t.b.v. aansluiting percelen: diameter 250mm. De aansluitpunten liggen in de regel op de 

kavelgrens en zijn voorzien van een ontstoppingsstuk. 
c. Bij systeemkeuze dakafwatering dient men zich te realiseren, dat de IT-leiding in de regel vol water staat. 
d. Voor het maken van het bouwplan de locatie(s) van de aansluitpunt(en) opvragen. 
e. Aansluiting aanvragen middels standaardformulier, verkrijgbaar bij Loket Bouwen en Milieu of via de 

website: 
http://www.hardenberg.nl/internet/_digitaal%20loket/formulieren/aanvraagformulier_rioolaansluiting.
pdf 

f. Aansluiting voor het dichtmaken van de sleuf laten controleren door de gemeente. 
g. Drainagewater kan worden aangesloten op de regenwateruitleggers en/of rechtsreeks op openwater. 
h. Aansluiting drainagewater rechtstreeks op open water dient middels een aanvraag Keurontheffing bij het 

waterschap Velt en Vecht te worden geregeld. De uitmonding van de buis in het talud schuin afzagen en 
voorzien van een taludbescherming. 

i. Uitvoering door en voor rekening van de aanvrager. 
 
4. Aansluiting riolering 
a. Uitleggers t.b.v aansluiting percelen: diameter 160mm. De aansluitpunten liggen in de regel op de 

kavelgrens en zijn voorzien van een erfscheidingsput.  
b. Voor het maken van het bouwplan de locatie(s) van de aansluitpunt(en) opvragen. 
c. Aansluiting aanvragen middels standaardformulier, verkrijgbaar bij Loket Bouwen en Milieu of via de 

website: 
http://www.hardenberg.nl/internet/_digitaal%20loket/formulieren/aanvraagformulier_rioolaansluiting.
pdf 

d. Aansluiting voor het dichtmaken van de sleuf laten controleren door de gemeente. 
e. Uitvoering door en voor rekening van de aanvrager 
 
5. Aansluiting bluswater 
a. I.t.t. Broeklanden I mag in de Kop van Broeklanden geen regenwater op de bluswaterleiding worden 

geloosd. 
b. Er zijn geen aansluitmogelijkheden voor de percelen. 
 
 
 
 



6. Aanleg uitritten 
a. Melding middels standaardformulier, verkrijgbaar bij Loket Bouwen en Milieu of via de website: 

http://www.hardenberg.nl/internet/_digitaal%20loket/formulieren/aanvraagformulier_inritvergunning.
pdf 

b. Kosten van aanleg en onderhoud zijn voor rekening aanvrager. 
c. Uitvoering in elementenverharding (bkk); gesloten verharding (asfalt/beton) niet toegestaan. 
d. Situering en maatvoering in overleg met de gemeente. 
 
7. Ontsluiting energievoorziening en telecom 
a. Electra; informatie over aansluitwaarden en mogelijkheden opvragen bij het netwerkbedrijf Enexis, 

contactpersoon grootverbruik: de heer H.G. Beukeveld; tel 038-8518838 
b. Gas; standaardnetwerk lage druk; informatie over aansluitwaarden opvragen bij netwerkbedrijf Cogas 

Infra & Beheer; tel. 0546-836666 
c. Glasvezel; informatie over aansluitingmogelijkheden; Parkmanager De Koepel: Mark van Mast; tel. 06 - 

10983746 
 
8. Planning 
a. September 2009 start bouwrijp maken 
b. 2e kwartaal 2010 oplevering bouwrijp maken 
 


