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PLANBESCHRIJVING 

Op 21 december 2017 is het bestemmingsplan Soesterengweg 6 door de Gemeenteraad van Soest vastgesteld. 

Op het perceel was sinds jaar en dag het agrarisch bedrijf van de familie Lanser gevestigd, maar inmiddels zijn 

de bedrijfsactiviteiten beëindigd.  

 

De voormalige stallen en bijgebouwen zullen plaatsmaken voor 4 nieuwe modern vormgegeven woningen. De 

huidige woning van de familie Lanser blijft bestaan. 

Het ontwerp is een gezamenlijk project van de BMU Groep uit Soesterberg, Landscape Studio uit Eemnes en 

Eekel architect&bureau uit Huizen. 

Het nieuwe bestemmingsplan, dat voorziet in de realisatie van 2 vrijstaande en 2 aanééngeschakelde 

woningen, is tot standgekomen na intensief overleg met de Gemeente Soest, omwonenden en Vrienden van de 

Engh.  

 

Om de eigen identiteit van de omliggende bebouwing (De Witte Burcht en De Witte Burchthoeve) te waar-

borgen, gaf de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit de voorkeur aan een moderne, eigentijdse uitstraling.  

Bijzondere aandacht is besteed aan de inrichting van het terrein. Het was de uitdrukkelijke wens van de 

stedenbouwkundige en van de Vrienden van de Soester Engh om de ontwikkeling zoveel mogelijk in te passen 

in de bestaande natuurlijke omgeving. Het gebied met oude schuren en bijgebouwen wordt een nieuw aan te 

leggen weiland. Ook worden ter hoogte van de houtwal tussen de Witte Burchthoeve en het plangebied extra 

bomen aangeplant.  

 

Daarnaast gekozen materialisatie en het kleurgebruik verschaffen het geheel een ingetogen karakter. Dit 

karakter zal extra benadrukt worden door de verdiepte ligging van de woningen. 

Op de ontwikkeling rust de verplichting om te komen tot een Stedenbouwkundig ensemble. Dit impliceert een 

bescherming van de op deze gronden voorkomende architectonische en stedenbouwkundige waarden, die 

worden ontleend aan het concept van een besloten erf met aansluitende bebouwing, zoals met name de 

kenmerkende kubistische vormgeving, het eenduidige materiaalgebruik én de openheid tussen de afzonderlijke 

bouwvolumes. 

 

De eerste woning krijgt een bouwhoogte van 4.50 meter (type bungalow), de aanééngeschakelde woningen en 

de laatste vrijstaande woning krijgen een bouwhoogte van deels 4.5 meter en deels 7.50 meter.  

Van de 4 kavels worden er thans 3 te koop aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van typefouten. 

Aanbieding geschiedt onder voorbehoud van gunning. 

 

 



 
 

 

Kaveloppervlakten 

De exacte oppervlakten van de kavels zal pas bekend worden na de kadastrale inmeting. Het is gebruikelijk dat 

het Kadaster deze inmeting pas na realisatie van de woningen zal gaan uitvoeren. 

De oppervlakten van de kavels zijn zo nauwkeurig mogelijk opgemeten. Hier zijn de volgende voorlopige 

oppervlakten uit voortgekomen: 

- kavel Soesterengweg 6-A, ca. 600m2 

- kavel Soesterengweg 6-B, ca. 425m2 

- kavel Soesterengweg 6-C, ca. 425m2 

 

 

Verdiepte ligging 

Één van de stedenbouwkundige voorwaarden is dat de gehele ontwikkeling een ingetogen karakter krijgt. Dit 

wordt onder andere gerealiseerd door het gehele perceel waarop de ontwikkeling zal plaatsvinden, in het 

landschap te laten 'insnijden'. Vanaf ca. 30 meter vanaf de Soesterengweg zal het perceel gelijkmatig verdiept 

worden, tot een niveau van ca. -70 cm. aan het einde van het ontwikkelgebied. 

 

Tussen de kavels onderling zal het hoogteverschil ca. 70cm bedragen. Dit hoogteverschil zal worden 

opgevangen door betonnen keerwanden. 

 

Aan de linkerzijde van de toegangsweg zal, over de gehele lengte, een keerwand gerealiseerd worden. Ook op 

de perceelgrenzen zullen keerwanden geplaatst worden. Op een afstand van ca. 2.00 meter uit de achtergrens 

(de grens met het perceel Soesterengweg 4) zal een keerwand geplaatst worden. 

 

 

Bestemmingsplan & Welstand 

Op het gebied rust, naast de bestemming 'Wonen', ook de bestemming "Stedenbouwkundig ensemble'. De 

letterlijke tekst uit het bestemmingsplan betreffende de bestemming "Stedenbouwkundig ensemble" luidt als 

volgt: 

"De voor "Stedenbouwkundig ensemble" aangewezen gronden zijn primair bestemd voor de bescherming van de op 

deze gronden voorkomende architectonische en stedenbouwkundige waarden, die worden ontleend aan het 

concept van een besloten erf met aansluitende bebouwing, zoals met name de kenmerkende kubistische 

vormgeving, het eenduidige materiaalgebruik én de openheid tussen de afzonderlijke bouwvolumes." 

 

Concreet betekent dit dat de architectuur en uitstraling van de woningen vast staat en dat daar niet vanaf 

geweken kan worden. Ook de kleurstelling van het metselwerk en de kozijnen ligt reeds vast. 

 

In de positionering van ramen en deuren heeft een koper nog wel vrijheid en ook de indeling van de woning kan 

een koper nog zelf bepalen.  

Ook het realiseren van een souterrain/kelder onder de woningen behoort, tot een diepte van -3.30 meter, ook 

tot de mogelijkheden. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificaties getekende woningen 

De specificaties van de woningen zoals in de basisvariant door de architect zijn uitgewerkt, zijn als volgt: 

 

Soesterengweg 6-A 

- bruto vloeroppervlak : ca. 211m2 

- maximale bouwhoogte : 4.50 meter 

- bruto inhoud excl. souterrain : ca. 770m3 

- peil maaiveld : 17.05 + NAP 

 

 

 

 

 

Soesterengweg 6-B 

- bruto vloeroppervlak : 242m2 

- maximale bouwhoogte : deels 4.50 meter, deels 7.50 meter 

- bruto inhoud excl. souterrain : 825m3 

- peil maaiveld : 16.24 + NAP 

 

 

 

 

 



 
 

 

Soesterengweg 6-C 

- bruto vloeroppervlak : 206m2 

- maximale bouwhoogte : deels 4.50 meter, deels 7.50 meter 

- bruto inhoud excl. souterrain : 716m3 

- peil maaiveld : 15.92 + NAP 

 

 

 

 

 

De woningen B en C worden als geschakeld getypeerd, maar de woningen zijn geheel afzonderlijk van elkaar te 

realiseren.  

Voor alle woningen geldt dat er een souterrain gerealiseerd kan worden. Het bruto vloeroppervlak alsmede de 

bruto-inhoud zullen hierdoor aanzienlijk vergroot kunnen worden. 

 

 

Richtprijzen 

De richtprijzen voor de kavels, inclusief 1/5e onverdeeld aandeel in de aan te leggen toegangsweg, zijn als volgt: 

- kavel Soesterengweg 6-A, €  1.050.000,-- vrij op naam  

- kavel Soesterengweg 6-B, €  985.000,-- vrij op naam  

- kavel Soesterengweg 6-C, €  985.000,-- vrij op naam  

 

Er wordt gesproken over "richtprijzen" omdat kopers een zeer grote mate van vrijheid hebben ten aanzien van 

de indeling en uitvoering van de woning. Men is niet gebonden aan een aannemer, ook hierin heeft men 

keuzevrijheid. 

Voor de realisatie van de woningen zijn er door 2 aannemers indicaties afgegeven voor de bouwkosten, 

gebaseerd op de tekeningen zoals in deze brochure gevoegd (basis-uitvoeringen). 

Een koper koopt de grond rechtstreeks van de huidige eigenaar. 

 

 

Kosten koper 

Over de koopsommen van de grond wordt 6,00% overdrachtsbelasting berekend. Deze is reeds bij de 

bovengenoemde koopsom inbegrepen.  

De notariële kosten alsmede de kadastrale overschrijvingskosten zijn bij de koopsom inbegrepen.  

 

 

Sloopkosten & bouwrijp maken (kavels A, B en C) 

Het slopen van de bestaande opstallen, het saneren/verwijderen van de asbesthoudende daken én het 

bouwrijp maken (inclusief deels ontgraven) van de kavels dient, om fiscale redenen, in gezamenlijke opdracht 

en voor gezamenlijke rekening van de kopers van de kavels A, B en C te gebeuren (ieder voor 1/3e deel). 

De kosten voor asbestsanering en sloop van de bestaande opstallen zal in mindering worden gebracht op de 

koopsom voor het grondaandeel. 

 

 



 
 

 

Keerwanden, weg & NUTS-voorzieningen 

De kosten voor het aanleggen van de toegangsweg, alle (perceelscheidende) keerwanden, de verlichting en de 

NUTS-voorzieningen (riolering, elektra, water, glasvezel en CAI) zijn bij de koopsom van de grond inbegrepen. 

De weg zal worden uitgevoerd in een combinatie van klinkerbestrating en grasbetonklinkers. 

Individuele woonhuisaansluitingen (aanleg- en aansluitkosten vanuit de gezamenlijke toegangsweg naar de 

individuele woningen) komen voor rekening van de kopers. 

Aanleg van de weg zal plaatsvinden nadat alle woningen zijn gerealiseerd. 

  

 

Onderzoeken 

Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals een bodem- en 

grond(water) onderzoek, een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest, een archeologisch onderzoek en een 

onderzoek naar de flora en fauna.  

Uit deze onderzoeken is naar voren gekomen dat de golfplaten dakbedekking van de huidige opstallen asbest-

houdende materialen bevatten.  

 

 

Straat- en tuinverlichting 

Omtrent de verlichting in het plangebied zullen de volgende afspraken gelden: 

1. de straatverlichting zal beperkt blijven tot een hoogte van 110cm; 

2. tuinverlichting zal beperkt moeten blijven tot een hoogte van 70cm boven het aardoppervlak; 

3. gevelverlichting zal niet hoger gemonteerd mogen worden dan 200cm boven het aardoppervlak; 

4. tuin- en gevelverlichting binnen een afstand van 17 meter van de kadastrale perceelgrens met het perceel 

 Soesterengweg 4 (Gemeente Soest, sectie K, nummer 4015) zal na 23.00 u. 's avonds gedoofd moeten zijn; 

5. schrik- en inbraakwerende verlichting zal, tot een hoogte van 200cm. toegestaan zijn, mits deze verlichting 

 na inschakeling niet langer dan 5 minuten brand 

6. terrasverlichting zal na 23.00 u. 's avonds gedoofd moeten zijn tenzij het terras na dit tijdstip nog in 

 gebruik is en er personen op het terras aanwezig zijn 

 

 

Planning 

Op 21 december jl. is het bestemmingsplan Soesterengweg 6 door de Gemeenteraad van de Gemeente Soest 

vastgesteld. Uiterlijk 6 weken later zal het bestemmingsplan onherroepelijk zijn. 

Voor de woningen dient nog een aanvraag omgevingsvergunning ingediend te worden. Dit zal per woning 

geschieden nadat de persoonlijke wensen van een koper in het ontwerp zijn vertaald.  

Nadat de aanvraag omgevingsvergunning voor een woning is ingediend, zal er in principe binnen 13 weken een 

vergunning voor de bouw worden afgegeven.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vervolg 

Geïnteresseerden kunnen voor de duur van 14 dagen een optie verkrijgen op een kavel. In het geval er zich in 

die periode een kandidaat meldt die te kennen geeft direct tot koop over te willen gaan, zal de eerste 

geïnteresseerde alsnog gevraagd worden binnen 48 uur een beslissing te nemen of men tot koop over wenst te 

gaan. 

Indien u tot koop van een kavel overgaat zal er een door de makelaar opgestelde koopovereenkomst worden 

gesloten met de huidige grondeigenaar (eigenaar van het perceel Soesterengweg 6). 

In de overeenkomst zal een termijn worden opgenomen van 6 weken waarbinnen de koper(s) de financiering 

moeten regelen. Deze termijn gaat in op het moment dat de koper(s) aan de makelaar hebben bevestigd dat zij 

tot koop over wensen te gaan. 

 

 

 

 

Betrokken partijen 

 

Architect 

Eekel architect&bureau (Gertjan Eekel) is verantwoordelijk voor het ontwerp van de woningen, de materialisa-

tie en daarmee ook de basis van het stedenbouwkundige ensemble. Eekel architect&bureau kan u ook 

adviseren/begeleiden bij het vertalen van uw eigen woonwensen en eventuele wijzigingen in de indeling.  

 

Eekel architect&bureau 

Wakkerendijk 152 

3755 DG  EEMNES 

[T] 035 5250671 

[E] info@eekelarchitecten.nl 

 

 

Landschapsarchitect 

Landschapsarchitect Theo van 't Klooster (Landscape Studio) is verantwoordelijk voor de inrichting van het 

gehele ontwikkelingsterrein alsmede de uitvoering van de toegangsweg. Landscape Studio kan u ook advise-

ren/begeleiden bij de inrichting van uw eigen tuin.  

 

Landscape Studio 

Wakkerendijk 152 

3755 DG  EEMNES 

[T] 035 5387770 

[E] info@landscapestudio.nl 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ontwikkelaar/aannemer 

BMU Groep uit Soesterberg is als ontwikkelaar vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het gehele 

plan. De BMU Groep kan de realisatie van uw woning voor u verzorgen.  

 

BMU Groep 

Veldm. Montgommeryweg 25 

3769 BG  SOESTERBERG 

[T] 0346 350504 

[E] info@bmu-groep.nl 

 

 

Makelaar 

Deelen Makelaars Nieuwbouw is eveneens van meet af aan betrokken bij de ontwikkeling. De verkoop van de 

woningen is in handen van dit makelaarskantoor.  

 

Deelen Makelaars Nieuwbouw 

Torenstraat 47 

3764 CL  SOEST 

[T] 035 6015360 

[E] nieuwbouw@deelen.nl 

 

 

Notaris 

De voor dit project aangewezen notaris is Jager Bokdam De Visser Netwerknotarissen te Soest. Dit kantoor 

heeft de koopovereenkomsten opgesteld met daarin alle van belang zijnde bepalingen en bedingen. 

 

Jager Bokdam De Visser Netwerknotarissen 

Van Weedestraat 2 

3761 CE  SOEST 

[T] 035 6039839 

[E] info@ jbvnotarissen.nl 

 

 

 

 

 

 


