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BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE KAVELPASPOORTEN 
 
 
Project   Bouwplan Hoogveld, gemeente Heerlen 
Projectnummer  2292 (15378) 
Datum   6 juli 2009 l.g. oktober 2020 
Betreft Informatie t.b.v. potentiële bouwers en bewoners  
Status   DEFINITIEF 
 
 
Algemeen 
 
Bij het ontwerp van het stedenbouwkundig plan Park Hoogveld is o.a. 
rekening gehouden met het huidige terreinverloop en het actuele beleid 
met betrekking tot de waterhuishouding. Dit houdt in dat er alleen een 
rioleringsstelsel aanwezig is voor de afvoer van vuilwater (DWA-
riolering). Het hemelwater van zowel de kavels als het openbare deel  
stroomt vrij af over het oppervlak. Om in de lager gelegen delen van dit 
bouwplan en in de lagere reeds bebouwde delen langs de Heerlerbaan 
geen wateroverlast te veroorzaken c.q. de huidige situatie eventueel 
zelfs te verbeteren, zijn in het civieltechnische- en het verkavelingsplan 
van Park Hoogveld diverse watervoorzieningen gepland die met elkaar in 
verband staan en in stand moeten worden gehouden. 
 
De uitwerking van het plan Park Hoogveld staat beschreven in het 
Bestemmingsplan Hoogveld, het Beeldkwaliteitplan, het convenant 
Duurzaam Bouwen O.Z.L en het bestek woon- en bouwrijpmaken van 
het bouwplan Park Hoogveld. 
 
De beoogde kwaliteit van de openbare gebieden en het functioneren van 
de waterhuishouding wordt  mede bereikt door een zorgvuldige inrichting 
van de bouwkavels. 
Daarom is het noodzakelijk dat de potentiële bewoner(s)/koper(s) in een 
vroeg stadium worden geïnformeerd over de voorwaarden waarmee zij 
rekening dienen te houden. 
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Waterhuishouding 
 
In het Provinciale Omgevingsplan Limburg (P.O.L.) is vastgelegd dat in 
de toekomst bij nieuwbouwprojecten minimaal 60% verhard oppervlak 
dient te zijn afgekoppeld van de vuilwaterriolen. 
Dit betekent dat schoon hemelwater en vuilwater (toilet- en wasafvoer) in 
een gescheiden systeem moet worden opgevangen en afgevoerd. 
Hierdoor worden rioolzuiveringsinstallaties niet onnodig belast en bestaat 
de mogelijkheid om het schone water in het gebied te bufferen en indien 
mogelijk te infiltreren in de bodem. 
 
Bovengenoemd systeem voorkomt de verdroging van de natuurgebieden 
en hierdoor kunnen hoge piekafvoeren in de Caumerbeek c.q. het 
stroomgebied positief worden beïnvloed. 
 
Bij de opstelling van het stedenbouwkundig plan voor Park Hoogveld is 
reeds rekening gehouden met het bovengenoemde ambitieniveau van 
de provincie. Benadrukt dient te worden dat in dit bouwplan geen 
traditioneel ondergronds buizensysteem voor de opvang- en transport 
van hemelwater aanwezig is. Dit betekent dat het hemelwater dat op de 
kavel valt (van daken, oprit, terras, etc.) over “de bodem” of via 
voorzieningen naar het openbare gebied geleid wordt c.q. moet worden. 
 
In het openbare gebied zijn ter plaatse van wegen en parken goten, 
greppels, buffers en infiltratievoorzieningen gepland. Ten behoeve van 
extreme situaties is een overstort-voorziening gerealiseerd op een 
afvoersysteem wat leidt naar de Caumerbeek. 
Gezien het reliëfrijke terrein dient iedere kaveleigenaar de waterhuis-
houding/waterafvoer van zijn/haar kavel dienovereenkomstig op te 
lossen. 
 
In de praktijk betekent dit dat bij de aanvraag van de bouwvergunning 
gedetailleerd moet worden aangegeven op welke wijze met het 
hemelwater wordt omgegaan. De kaveleigenaar heeft de verplichting om 
dit geheel conform plan uit te voeren. 
De op het kavelpaspoort aangegeven basisprincipes (afschotrichting, 
buffer- en afvoervoorzieningen) dienen hierbij als leidraad te worden 
gehanteerd.  
Speciale aandacht wordt gevraagd voor het oplossen van de afwatering 
van door de bebouwing ingesloten terreingedeelten, door bijvoorbeeld 
aanvullende infiltratievoorzieningen. 
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Profilering en modellering van de kavels 
 
Het bouwrijpmaken van het bouwplan Park Hoogveld omvat naast de 
aanleg van de bouwwegen en de nutsvoorzieningen tevens de “grove” 
profilering en modellering van de bouwkavels. Dit teneinde reeds een 
basis te creëren voor een “natuurlijke” afwatering van de kavels. 
Een groot deel van de kavels ligt onder een dusdanig profiel dat deze 
rechtstreeks afwateren op de woonstraten. 
Gezien het hellend karakter is dit voor een aantal kavels niet mogelijk. 
Hiervoor worden door Hoogveld Heerlen BV op diverse kavels  
voorzieningen getroffen in de vorm van greppels, laagten, verhogingen, 
duikers, dammen, infiltratie-voorzieningen, etc. die door de toekomstige 
eigenaar vanaf het tijdstip van koop, dus ook tijdens de bouw, duurzaam 
in stand moeten worden gehouden (voor details zie situatietekening). 
Tevens kunt u op aanvraag de Bestektekening inzien. Op een gedeelte 
van deze voorzieningen geldt een bouwverbod. 
Deze voorzieningen dienen als vangnet en voorkomen dat lager gelegen 
kavels wateroverlast krijgen. 
Regelmatig c.q. zo vaak als nodig dienen deze voorzieningen door de 
kaveleigenaar op hun functioneren te worden gecontroleerd. 
Ten behoeve van het gezamenlijk onderhoud worden voor de 
betreffende kavels erfdienstbaarheden van waterloop gevestigd en 
kwalitatieve verplichtingen opgelegd. 
 
De aan te leggen voorzieningen, zoals aangegeven op de kavelpaspoort 
en/of situatietekening moeten gezien worden als een basisvoorziening. 
Bij de opstelling van de bouwplannen en de inrichting van de tuinen dient 
hier rekening mee te worden gehouden. Om het hemelwater naar deze 
voorzieningen of de woonstraat te leiden zal de terreinprofilering  
gerespecteerd dienen te worden c.q. in beperkte mate aan de 
bouwplannen aangepast moeten worden.  
Bij bouwplannen die aanpassingen van de terreinprofilering vereisen, 
dient de kaveleigenaar te zorgen voor aanvullende voorzieningen in de 
vorm van bijvoorbeeld goten, infiltratiekoffers, waterbuffers, etc.  
 
Gezien de samenhang van het systeem, is de kaveleigenaar 
verantwoordelijk voor het functioneren van de bij de verkoop aanwezige 
en door hem nader aangebrachte ont- en afwateringsvoorzieningen en 
infiltratie-voorzieningen op zijn of haar kavel. 
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Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning dient in detail aangegeven 
te worden hoe tijdens de bouw- en de woonfase met het terreinreliëf 
wordt omgegaan.  
 
Groenvoorzieningen 
 
Hagen 
De kwaliteit van de woonomgeving wordt in belangrijke mate bepaald 
door de afschermende beplantingen van de kavels.  
Teneinde enige uniformiteit in de wijk aan te brengen is bepaald dat alle 
voortuinen en aan het openbare gebied grenzende zijtuinen door de 
kaveleigenaar dienen te worden voorzien van een (dubbele 
bladverliezende) haag. 
 
De haag, type Carpinus betulus, bevindt zich op eigen terrein en dient 
twee plantrijen te bevatten, de 1e rij bevindt zich ca. 0,50 m. uit de 
kavelgrens en de 2e ca. 0,90 m. De plantdichtheid bedraagt ca. 5 st./ m¹. 
Geadviseerd wordt tweejarig plantmateriaal in de maat 80-100 cm aan te 
planten. Deze haag dient minimaal 2x per jaar in het groeiseizoen te 
worden geknipt op een hoogte van ca. 0,70 m. Deze haag dient verder 
door de kaveleigenaar duurzaam in stand te worden gehouden. 
 
Op de tekening behorende bij de koopovereenkomst staat indicatief 
aangegeven waar de lage haag (en eventueel hoge haag) dient te 
worden geplaatst.  
 
 
Vuilwater 
 
Het vuilwater (DWA) dient in z’n algemeenheid aangeboden te worden 
aan de voorzijde van de woningen, onder verwijzing naar de 
kavelpaspoorten. 
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Verantwoord afkoppelen 
 
Het spreekt voor zich dat voorkomen dient te worden dat hemelwater dat 
afstroomt van daken en verhardingen verontreinigd wordt. Dit kan 
voorkomen worden door maatregelen aan de bron. 
Een belangrijke bronmaatregel is het gebruik van niet uitlogende 
materialen zoals kunststof regenpijpen en dakgoten. (algemene norm 
Duurzaam Bouwen) 
 
 
Inritten 
 
De kaveleigenaar dient er rekening mee te houden dat de inrit maximaal  
3,20 m1 breed mag zijn. 
 
 
Folder Water en Park Hoogveld  
 
In deze folder vindt u als kaveleigenaar alle informatie omtrent de 
werking en de verplichting van het in standhouden van de aanwezige 
wadi of afwateringsbuis op uw perceel.  
 
 
 
 
 
 
Datum l.g. oktober 2020 


