
Zuidrand bij het water - bouwkavels met Lofthome

www.architectenkavels.nl

Culemborg Parijsch



1 versie 07/20

toelichting

Lofthome is een energiezuinige woning van
staal, glas en hout. Duurzaam,
milieuvriendelijk en onderhoudsarm – met een
minimalistische industriële uitstraling. Minder
is meer. Het woonconcept gaat uit van
eenvoud en multifunctionaliteit. Het biedt een
optimaal wooncomfort en een ruimtelijk groots
en transparant leefklimaat dat voor 100% zelf
indeelbaar is (draagmuren zijn niet nodig).

Dit document is een verbeelding van wat er
mogelijk is op de 15 nieuwe architectenkavels
in Culemborg Parijsch. Een Lofthome wordt
altijd op maat ontworpen. De woning in dit
document kan gezien worden als een
voorbeelduitwerking. Uiteraard is het ook
mogelijk om samen met BKVV Architecten
zelf een eigen Lofthome te ontwerpen op één
van deze bouwkavels.

In Nederland zijn inmiddels ruim 75
Lofthomes gebouwd. In het boek Lofthome
Living (verkrijgbaar via bol.com) is een
verzameling van deze huizen uitgebreid
gedocumenteerd.

www.architectenkavels.nl
www.lofthome.nl
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op ten noort blijdenstein

A R C H I T E C T E N  E N  A D V I S E U R S  
16 Sporthelden West Culemborg 

locatie perceel

kavelpaspoort M70

beeldkwaliteit

geldende stedenbouwkundige beeldthema’s:

- algemene beeldkwaliteit
- thema 05 - wonen aan water en groen
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te bebouwen gedeelte van perceel
(3 meter afstand tot perceelsgrens)

2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren,
verplicht naast elkaar, positie indicatief

maximaal te bebouwen vlak

perceel

- bouwhoogte: maximaal 15,5 m
- goothoogte: maximaal 12,5 m
- woningbreedte: maximaal 15 m
- woningdiepte: maximaal 15 m

- aan- en uitbouw tenminste 1 m achter voorgevelrooilijn hoofdgebouw
- aan-, uit-, en bijgebouwen maximaal 100 m2
- diepte uitbouw aan achtergevel: maximaal 5 m
- bouwhoogte aan-, uit-, en bijgebouwen: maximaal 4,5 m
- goothoogte aan-, uit-, en bijgebouwen: maximaal 3,2 m

- achter de achtergevel: open ruimte van minimaal 30 m2

- afstand tot zijdelingse perceelsgrens minimaal 3 m

hoge, wilde haag; 2000 mm hoog, 
1000 mm breed, op erf, aanleg kopers

lage, wilde haag; 1200 mm hoog, 
1000 mm breed, op erf, aanleg kopers

lage, wilde haag; 600 mm hoog, 
1000 mm breed, op erf, aanleg kopers

vrije keuze, 
1000 mm breed, op erf, aanleg kopers

Perceel M70
Cluster Kavelnummer Oppervlakte

M 70 512 m² *

bestemmingsplan

erfafscheidingen op eigen kavel te bebouwen en parkeren

maten zijn indicatief, zie voor exacte afmetingen de bij de 
optie- of koopovereenkomst gevoegde uitgiftetekening.

alle hagen moeten op 50 cm vanaf de erfgrens worden 
aangeplant

* perceeloppervlakte exclusief mandelig terrein

CONCEPT
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inpassing Lofthome 8x12m

zie voor definitieve
kavelpaspoorten

www.architectenkavels.nl
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warmtewerend glas

0

2.840

3.500

7.515

sinus beplating
antraciet

Optie: indien gewenst kunnen er houtaccenten worden toegevoegd aan de gevels.

Z-W gevel N-O gevel

gevels
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0
Begane grond

2.840
Verdieping

3.500
Knik

7.515
Nok

zonnepanelen geintegreerd
in het dakvlak

sinusbeplating
(kleur in overleg)

Optie: indien gewenst kunnen er houtaccenten worden toegevoegd aan de gevels.

Z-O gevel

gevels
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dakraam elektrisch
bedienbaar

Optie: indien gewenst kunnen er houtaccenten worden toegevoegd aan de gevels.

N-W gevel

gevels
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lofthome referenties

Lofthome in Hengelo

foto's: Peter Muller / BKVV Architecten
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Lofthome in Rotterdam

lofthome referenties

foto's: Peter Muller / BKVV Architecten
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Lofthome in Hengelo

lofthome referenties

foto's: Peter Muller / BKVV Architecten
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Lofthome in Rijswijk

lofthome referenties

foto's: Peter Muller / BKVV Architecten
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Lofthome in Bentveld

lofthome referenties

foto's: Peter Muller / BKVV Architecten
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Lofthome in Bentveld

lofthome referenties

foto's: Peter Muller / BKVV Architecten
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bouwkosten

De bouwkosten van de woning, zoals
weergegeven in dit document, bedragen
386.000 euro incl. btw. (exclusief opties) Dit
is inclusief afbouw, E-installaties en W-
installaties (lucht - waterwarmtepomp). In een
gesprek leggen wij u graag uit wat u hiervoor
precies kunt verwachten en hoe het proces er
verder uit ziet.

Houd verder o.a. nog rekening met:

+ Aanschafkosten van de bouwkavel;
+ Aanschaf keuken;
+ Eventueel schilder- en sauswerk interieur;
+ Vloerafwerkingen;
+ Architectenkosten (11.900 euro incl. btw);
+ Sonderingen;
+ Grondwerkkosten (afh. van bouwrijpheid);
+ Gemeenteleges;
+ Inrichting tuin;

Indien gewenst kan de woning ook casco
worden opgeleverd (wind- en waterdicht)
zonder afbouw en installaties. De bouwkosten
bedragen dan 250.000 euro incl. btw.

Elke Lofthome wordt in principe op maat
ontworpen. Ook de woning die in dit
document is getoond kan nog volledig worden
aangepast in maatvoering, indeling en
materialisatie.

De genoemde bouwkosten zijn gebaseerd op
start bouw in q4 2020. Daarna kan de prijs
geïndexeerd worden.

Aan dit document kunnen geen rechten
worden ontleend. De aanneemovereenkomst
is leidend, hierin wordt tot in detail
omschreven hoe de woning wordt opgeleverd
en wat de exacte kosten zijn.



23 versie 07/20

info & contact

Indien u geinteresseerd bent om op deze
locatie een Lofthome te realiseren of als u
vragen heeft kunt u contact opnemen met de
architect van Lofthome, BKVV Architecten:

BKVV Architecten
Wilgenweg 22b
1031HV Amsterdam
Contactpersoon: Sander van Veen:
T: 020 - 422 72 33
E: sander@bkvv.nl
www.bkvv.nl

Voor meer informatie over Lofthome kunt u
ook kijken op: www.lofthome.nl

Lofthome is een Co-Creatie van:
BKVV Architecten v.o.f. (Amsterdam)
FutureHomeConcepts B.V. (Almere)
Handels- en Constructiebedrijf H. Hardeman
B.V. (Veenendaal)

Op de website van Parijsch komt u alles te
weten over de  nieuwe architectenkavels in
Culemborg Parijsch: www.architectenkavels.nl

Tip: bekijk ook de animatiefilm die speciaal
voor deze kavels is gemaakt op de website
van Parijsch: www.architectenkavels.nl
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