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Bouwkavels in Helmond

In de gemeente Helmond zijn verschillende bouwkavels te 

koop. De kavels bieden volop ruimte om een huis te bouwen 

dat aan uw eigen wensen en eisen voldoet. 

In de kaart zijn de verschillende deelplannen gemarkeerd waar 

zelf gebouwd kan worden. 

Ieder bouwplan heeft zijn eigen bouwstijl en architectuur.

Naast de specifieke informatie die geldt voor de uitgifte van 

de bouwkavels in de diverse plannen, gelden de onderstaande 

onderwerpen voor alle bouwkavels.

-  De Algemene Verkoopvoorwaarden 

 Bouwkavels (AV) 

- Het Lotingreglement

- Grondprijzen voor woningen en 

 bedrijventerreinen Helmond

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich aanmelden 

via de button newsletter.

https://www.facebook.com/gemHelmond
https://twitter.com/gemeenteHelmond
https://www.helmond.nl/Config/iXmail/Extra-paginas/Aanmelden-Nieuwsbrief.html
http://helmond.virtuocity.eu/home/
http://www.helmond.nl/contactaanvraag
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Algemene%20verkoopvoorwaarden.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Algemene%20verkoopvoorwaarden.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Lotingreglement.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Grondprijzen-2017.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Grondprijzen-2017.pdf
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Brandevoort - Aardenburg

In Brandevoort Oost - plan Aardenburg zijn 3 exclusieve 

bouwkavels in de verkoop. 

(Kavel 1 is eigendom van de gemeente Helmond.) 

Op deze bouwkavels kunt u naar eigen inzicht een vrijstaande 

woning ontwerpen. De bouwstijl van de woning zal aansluiten 

bij de reeds gerealiseerde (bos) woningen in de omgeving.  

De oppervlakte is circa 1400-1600 m2 per kavel.

Downloads:

- Bestemmingsplan Brandevoort oost - Aardenburg

- Architectuur brochure

- Bodemkwaliteitsverklaring 

- Maten verkaveling

- Prijslijst

https://www.facebook.com/gemHelmond
https://twitter.com/gemeenteHelmond
https://www.helmond.nl/Config/iXmail/Extra-paginas/Aanmelden-Nieuwsbrief.html
http://helmond.virtuocity.eu/home/
http://www.helmond.nl/contactaanvraag
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0794.2100BP120019-4000
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Aardenburg%20brochurearchitectuur.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/bodemkwaliteitsverklaring%20aardenburg.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Aardenburg%20verkaveling.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/prijslijst.pdf
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Brandevoort - Brand

In deelplan Brand (Zuid) zijn 20 bouwkavels (ca 240 - 742 m²) 

in de verkoop. Bouwkavel BR60A - BR60B en BR70 - BR71 zijn 

geschikt voor de realisatie van een half vrijstaande woning. 

Het is ook mogelijk deze bouwkavels samen te voegen voor de 

bouw van een vrijstaande woning.

De verkoopprijs is € 322,50 (excl. btw) per m².

Downloads:

- Bestemmingsplan Brandevoort Oost

- Architectuur brochure

- Stedenbouwkundige en architectonische toelichting

- Bodemkwaliteitsverklaring 

- Maten verkaveling

- Prijslijst

https://www.facebook.com/gemHelmond
https://twitter.com/gemeenteHelmond
https://www.helmond.nl/Config/iXmail/Extra-paginas/Aanmelden-Nieuwsbrief.html
http://helmond.virtuocity.eu/home/
http://www.helmond.nl/contactaanvraag
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0794.2100BP100149-4000
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Architectuur%20brochure%20brand.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Stedenbouwkundige%20en%20architectonische%20toelichting%20Brand.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Bodemverklaring%20Helmond%20Brand%20De%20Voort.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/verkaveling%20BrandZuid%20inc%20-maten.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/prijslijst.pdf
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Brandevoort - Stepekolk

In deelplan Stepekolk II zijn 21 bouwkavels (ca 247 - 620 m²) 

in de verkoop. Bouwkavel S43A - S43B, en S57 - S58 zijn 

geschikt voor de realisatie van een half vrijstaande woning. 

Het is ook mogelijk deze bouwkavels samen te voegen voor de 

bouw van een vrijstaande woning.

De kavels S77 en S78 zijn geschikt voor een woning met 

volledig begane grond programma.

De verkoopprijs begint vanaf € 322,50 tot € 350,00 (excl. btw) 

per m².

Downloads:

- Bestemmingsplan Brandevoort II

- Architectuur brochure

- Stedenbouwkundige en architectonische toelichting

- Bodemkwaliteitsverklaring 

- Maten verkaveling

- Prijslijst 

https://www.facebook.com/gemHelmond
https://twitter.com/gemeenteHelmond
https://www.helmond.nl/Config/iXmail/Extra-paginas/Aanmelden-Nieuwsbrief.html
http://helmond.virtuocity.eu/home/
http://www.helmond.nl/contactaanvraag
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.079400002100PCP080076-
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Architectuur%20brochure%20Stepekolk.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/stedenbouwkundige%20en%20architectonische%20toelichting%20stepekolk.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Bodemverklaring%20stepekolk.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Maten%20verkaveling-Stepekolk%20II.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/prijslijst.pdf
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Brandevoort - Liverdonk

In deelplan Liverdonk zijn 30 kavels (ca. 360 – 779 m²) 

in de verkoop. 

De kavels L19t/m L22, L28 en L29 zijn geschikt voor een 

woning met volledig begane grond programma.

De verkoopprijs is € 322,50 (excl. btw) per m²

Downloads:

- Bestemmingsplan Liverdonk

- Architectuur brochure

- Stedenbouwkundige en architectonische toelichting

- Bodemkwaliteitsverklaring 

- Maten verkaveling

- Prijslijst 

https://www.facebook.com/gemHelmond
https://twitter.com/gemeenteHelmond
https://www.helmond.nl/Config/iXmail/Extra-paginas/Aanmelden-Nieuwsbrief.html
http://helmond.virtuocity.eu/home/
http://www.helmond.nl/contactaanvraag
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0794.2100BPU150034-2000
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/architectuur%20brochure%20liverdonk.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/stedenbouwkundige%20en%20architectonische%20toelichting%20liverdonk.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/bodemkwaliteitsverklaring%20liverdonk.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/maten%20verkaveling%20liverdonk.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/prijslijst.pdf
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Brouwhuis - Heiakker

In plan Heiakker zijn 9 bouwkavels (ca 301 - 652 m²) voor 

vrijstaande woningen in de verkoop. 

De verkoopprijs is € 275,00* (exclusief btw) per m².

Downloads:

- Bestemmingsplan Heiakker

- Stedenbouwkundige en architectonische toelichting

- Bodemkwaliteitsverklaring 

- Maten verkaveling

- Prijslijst

* Grondprijs per 01-01-2017

https://www.facebook.com/gemHelmond
https://twitter.com/gemeenteHelmond
https://www.helmond.nl/Config/iXmail/Extra-paginas/Aanmelden-Nieuwsbrief.html
http://helmond.virtuocity.eu/home/
http://www.helmond.nl/contactaanvraag
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.079400001400PC050407-
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/stedenbouwkundige%20en%20architectonische%20toelichting%20heiakker.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Bodemverklaring%20Heiakker.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/maten%20verkaveling%20heiakker.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/prijslijst.pdf
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Stiphout - Leemkuilenweg

In Stiphout Zuid is 1 exclusieve bouwkavel Z1 (ca. 2012 m²) in de

verkoop. Op deze kavel kunt u naar eigen inzicht een vrijstaande 

woning ontwerpen. De bouwstijl van de woning zal aansluiten 

bij de reeds gerealiseerde woningen in de omgeving.

De verkoopprijs is € 322,50 (excl. btw) per m² ≤750m² en 

€ 161,25 (excl. btw) per m² > 750m² 

Downloads:

- Bestemmingsplan Stiphout Zuid 

- Beeldkwaliteitsplan

- Bodemkwaliteitsverklaring 

- Maten verkaveling

- Prijslijst

https://www.facebook.com/gemHelmond
https://twitter.com/gemeenteHelmond
https://www.helmond.nl/Config/iXmail/Extra-paginas/Aanmelden-Nieuwsbrief.html
http://helmond.virtuocity.eu/home/
http://www.helmond.nl/contactaanvraag
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0794.1700BP130029-2000
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/beeldkwaliteitsplan%20stiphout-zuid.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/stedenbouwkundige%20stiphout-zuid.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/verkaveling%20leemkuilenweg.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/prijslijst.pdf
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Warande - De Groene Loper

In plan De Groene Loper deelplan Berlaer zijn 2 bouwkavels

(ca 1220 -1235 m²) voor vrijstaande woningen in de verkoop.  

De verkoopprijs is € 322,50 (exclusief btw) per m².

Downloads

- Bestemmingsplan De Groene Loper / eerste herziening

- Beeldkwaliteitsplan het bos

- Stedenbouwkundige en architectonische toelichting

- Bodemkwaliteitsverklaring 

- Maten verkaveling

- Prijslijst

https://www.facebook.com/gemHelmond
https://twitter.com/gemeenteHelmond
https://www.helmond.nl/Config/iXmail/Extra-paginas/Aanmelden-Nieuwsbrief.html
http://helmond.virtuocity.eu/home/
http://www.helmond.nl/contactaanvraag
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.079400001600PCP070099-
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Beeldkwaliteitplan%20Het%20Bos.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/stedenbouwkundige%20en%20architectonische%20toelichting%20groene%20loper.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/bodemverklaringgroeneloper.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/matenverkavelinggroen.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/prijslijst.pdf
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‘t Hout - Houtse Akker

In plan Houtse Akker zijn 4 bouwkavels (ca 477 - 785 m²) in 

de verkoop. Voor bouwkavel HA6 en HA19 bestaat er een 

mogelijkheid om de kavel te splitsen en er een half vrijstaande 

woning te realiseren. 

De verkoopprijs is € 322,50 (excl. btw) per m².

Downloads

-  Bestemmingsplan Houtse Akker

-  Ruimtelijke onderbouwing

-  Stedenbouwkundige en architectonische toelichting

-  Bodemkwaliteitsverklaring 

-  Maten verkaveling

-  Prijslijst

https://www.facebook.com/gemHelmond
https://twitter.com/gemeenteHelmond
https://www.helmond.nl/Config/iXmail/Extra-paginas/Aanmelden-Nieuwsbrief.html
http://helmond.virtuocity.eu/home/
http://www.helmond.nl/contactaanvraag
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0794.1300BP090087
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Ruimtelijke%20onderbouwing.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/stedenbouwkundige%20en%20architectonische%20toelichting%20houtse%20akker.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/bodemkwaliteitsverklaring%20houtse%20akker.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/matenverkavelinghout.pdf
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/prijslijst.pdf


Bouwkavels in Helmond

Helmond en omgeving

Brandevoort - Aardenburg

Brandevoort - Brand

Brandevoort - Stepekolk

Brandevoort - Liverdonk

Brouwhuis - Heiakker

Stiphout - Leemkuilenweg 

Warande - De Groene Loper

‘t Hout - Houtse Akker 

Optie 

Contact

f

Newsletter

Alle informatie inzake verkoop bouwkavels is informatief, typefouten voorbehouden, 

en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

@

OPTIE BOUWKAVEL

Heeft u interesse in een van de getoonde bouwkavels, neem dan contact op via het contactformulier 

of bel met mevrouw van Brug of mevrouw Huppertz op telefoonnummer (0492)  58 75 92.

In het schema hieronder staan de termijnen die voor u van toepassing zijn als u overgaat tot een optie op een bouwkavel. 

Voor een toelichting op het onderstaande schema klik hier

Oriëntatiefase Optiefase 0 - 4,5 mnd Definitieve

Optie

4,5 - 6 maanden

Vergunningsfase

> 6 maanden

Uitvoeringsfase

18 maanden

14 dagen

toesturen 

koopovereenkomst

Betaling € 100,-

1 maand

Retour sturen

Koopovereenkomst

Optieperiode, vrij om de kavel terug te geven

Dag van optie 3 maanden

Na deze datum 

10% boete 

verschuldigd bij 

teruggave kavel

1,5 maanden

Passeren akte, 

indienen 

concept Wabo.

Bij passeren na 

deze datum 

is rente 

verschuldigd

Na afgifte Wabo 

18 maanden

bouwplicht

https://www.facebook.com/gemHelmond
https://twitter.com/gemeenteHelmond
https://www.helmond.nl/Config/iXmail/Extra-paginas/Aanmelden-Nieuwsbrief.html
http://helmond.virtuocity.eu/home/
http://www.helmond.nl/contactaanvraag
https://www.helmond.nl/contactaanvraag
https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Bouwen/Bouwkavels/bijlage%20interactieve%20bouwkavel/Optie%20bouwkavel.pdf


Bouwkavels in Helmond

Helmond en omgeving

Brandevoort - Aardenburg

Brandevoort - Brand

Brandevoort - Stepekolk

Brandevoort - Liverdonk

Brouwhuis - Heiakker

Stiphout - Leemkuilenweg 

Warande - De Groene Loper

‘t Hout - Houtse Akker 

Optie 

Contact

f

Newsletter

Alle informatie inzake verkoop bouwkavels is informatief, typefouten voorbehouden, 

en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

@

Contact

Nadere informatie 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

mevrouw I. van Brug of mevrouw L. Huppertz van de afdeling 

Grondzaken gemeente Helmond op tel. (0492) 58 75 92

Vergunningen & Bouwplan begeleiding

Secretariaat Bouwen & Wonen particulieren (0492) 58 75 06

Bouwcoördinator

Secretariaat Projectbureau (0492) 58 77 00

Of stel een vraag via dit formulier.

https://www.facebook.com/gemHelmond
https://twitter.com/gemeenteHelmond
https://www.helmond.nl/Config/iXmail/Extra-paginas/Aanmelden-Nieuwsbrief.html
http://helmond.virtuocity.eu/home/
http://www.helmond.nl/contactaanvraag
https://www.helmond.nl/contactaanvraag
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