
Voor meer informatie:

www.oisterwijk.nl/pannenschuurbuiten

Informatiebrochure

Genieten van het buitenleven!

Makelaars

Lelieveld Makelaardij
Stationsplein 1
5061 HG Oisterwijk
www.lelieveldmakelaardij.com
Tel. nr. 013 521 02 22

Kroon Makelaardij
Kerkstraat 5
5061 EG Oisterwijk
www.kroonhuis.nl
Tel. nr. 013 529 30 30

Elzen Winkelman Makelaars
Baerdijk 24
5061 GG Oisterwijk
www.elzenwinkelman.nl
Tel. nr. 013 528 52 85

Finesse Makelaardij
Groenstraat 31
5062 NA Oisterwijk
www.finesse-makelaardij.nl
Tel. nr. 013 528 55 39

Fijne Makelaar
Spoorlaan 50
5061 HB Oisterwijk
www.fijnemakelaar.nl
Tel. nr. 013 303 18 99

Projectnotaris

De Hair Vrijdag Notarissen
De Balbian Versterlaan 6
5061 JC Oisterwijk
www.dehairvrijdag.nl
Tel. nr. 013 523 34 00

Initiatiefnemer

Gemeente Oisterwijk 
De Lind 44
5061 HX Oisterwijk
www.oisterwijk.nl/pannenschuurbuiten
Tel. nr. 013 529 13 11

ACM B.V.m
o

e rge stel

Aannemers Combinatie Moergestel

ACM B.V.m
o

e rge stel

Aannemers Combinatie Moergestel



Pannenschuur Buiten
In de prachtige woonwijk 
 Pannenschuur Buiten is het 
heerlijk wonen. In de landelijke 
omgeving van Heukelom aan 
de rand van Oisterwijk krijgt u 
de kans uw eigen droomhuis te 
verwezenlijken.

In dit gedeelte van Pannenschuur 
Buiten ervaart u alle rust en 
ruimte van wonen in het buiten-
gebied.  Tegelijkertijd bent u in 
slechts enkele minuten in het 
 bruisende centrum van Oisterwijk. 
De  uitvalswegen richting Tilburg, 
’s-Hertogenbosch en Eindhoven 
zijn binnen handbereik.

Wilt u heerlijk wonen op een 
 toplocatie in een landelijke leef-
omgeving? In Pannenschuur 
 Buiten bouwt u de woning die 
voldoet aan al uw woonwensen.

Voor meer informatie:

www.oisterwijk.nl/pannenschuurbuiten

Kies de bouwkavel voor 
uw toekomstige thuis
De gemeente Oisterwijk verkoopt 16  ruime 
bouwkavels in Heukelom, aan de rand van 
Oisterwijk. De percelen zijn bestemd voor 
het bouwen van vrijstaande woningen voor 
particulieren. De kavelgrootte varieert van 
ca. 384 m2 tot ca. 802 m2. 
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Kavels

Om een goed beeld te krijgen van de ligging, vorm en grootte van 
de verschillende kavels raden we u aan een bezoek te brengen aan 
de toekomstige wijk. Op iedere bouwkavel staat een bord met daarop 
het kavelnummer en de totale oppervlakte. De percelen zijn gemar-
keerd door palen op de hoekpunten.  Neem contact op met een van 
de betrokken makelaars voor de prijzen per kavel.

Realiseer de woning van uw dromen
Per bouwkavel mag één vrijstaande woning worden gebouwd.  
Hierbij gelden de volgende richtlijnen:

  Maximale bouwhoogte: 12 meter;
  Maximale goothoogte: 6 meter;
  De afstand van de woning tot aan de perceelsgrens moet aan 

de zijkant van het perceel minimaal 3 meter bedragen. Aan de 
achterzijde moet dit minimaal 5 meter zijn;

  De afstand van de woning tot aan de voorgevelrooilijn mag 
 maximaal 4 meter bedragen.

Voor het gebruik van de woning geldt:
  Aan-huis-gebonden beroepen zijn toegestaan en mogen 

 maximaal 40% van de vloeroppervlakte innemen en maximaal 
80 m2 beslaan;

  Huisvesting voor mantelzorg is toegestaan, mits aan enkele 
 voorwaarden wordt voldaan.

Voor een eventueel bijgebouw geldt:
  Maximale oppervlakte: 50 m2, bij het perceel groter  

dan 800 m2 is dit 60 m2;
  Maximale goothoogte: 3 meter;
  Maximale bouwhoogte: 6 meter.

Aanvullende voorschriften vindt u in Bestemmingsplan  
‘Pannenschuur Buiten’, artikel 17 wonen - woningen op  
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Uw woning: de entree van de kern Oisterwijk
Koopt u één van de 16 kavels in Pannenschuur Buiten, dan bent u 
verzekerd van een unieke woonlocatie. Uw toekomstige woning 
vormt namelijk mede de entree van onze gemeente. Deze entree 

kenmerkt zich door haar landelijke, Brabantse uitstraling. Uw woning 
reflecteert die karakteristieke, groene en landelijke uitstraling van 
buurtschap Heukelom. Denk hierbij aan de volgende kenmerken:

Materiaalgebruik en kleur:
  Bakstenen, eventueel in combinatie met contrasterend wit

 gekeimd of donker metselwerk, glas, hout (gepotdekseld); 
  Dakbedekking bij schuine daken: keramische dakpan (zwart, 

antraciet) of rieten kap.

Bijgebouwen: 
  Garages uitvoeren in dezelfde kleur en materiaal als  hoofdgebouw; 
  Eén laag met kap of plat dak.

Erfafscheidingen: 
  Erfafscheiding in de voortuin bestaat uit een aan te brengen haag; 
  Erfafscheiding ter plaatse van zijtuinen die grenzen aan de

 openbare ruimte bestaat uit een aan te brengen haag; 
  Overige erfafscheidingen vrij. 

Tips & Adviezen
Indien gewenst kan een beroep worden gedaan op de   
deskundigheid van de betrokken stedenbouwkundige.  
Contact loopt via de  makelaars.

Bouwen voor de toekomst
Bij de bouw van een woning is het vanzelfsprekend om na te denken 
over de toekomst. Uw eigen toekomst, maar ook die van de wereld 
waarin we leven. Duurzaam bouwen én duurzaam wonen zijn 
daarom een logische stap. Denk daarom bij uw keuze voor bepaal-
de bouwmaterialen eens aan duurzame en circulaire opties. Het is 
overigens tegenwoordig wettelijk verplicht om nieuwe woningen 
aardgasloos te bouwen. Het is daarnaast steeds gebruikelijker om 
te voldoen aan de zogeheten BENG-normen: Bijna Energie Neutrale 
Gebouwen. Denk hierbij aan maximale isolatie en het gebruik van bij-
voorbeeld zonnepanelen en/of warmtepomp. Om optimaal gebruik 
te kunnen maken van de natuurlijke zonne-energie kan in overleg 
met de makelaar en de architect gekeken worden naar een zo gunstig 
mogelijke situering van uw woning op het perceel.


