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3.2 Bouwregels

3.2.1 Algemeen

Op de voor "Agrarisch - Agrarisch bedrijf“ aangewezen gronden mogen 
uitsluitend worden gebouwd:

a. agrarische bedrijfsgebouwen, geen woning of kas zijnde;
b. agrarische bedrijfswoningen met de daarbij behorende bijgebouwen;

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;.

3.2.2 Bedrijfsgebouwen

Regels met betrekking tot bedrijfsgebouwen:

a. ze worden uitsluitend gebouwd binnen het bouwvlak;

b. voor zover er een bedrijfswoning aanwezig is, worden ze uitsluitend gebouwd 
achter de achtergevel van de bedrijfswoning;

c. de goothoogte mag niet meer dan 6 meter bedragen;

d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de gerealiseerde goothoogte 
vermeerderd met 4,00 meter;

e. het ter plaatse van de aanduiding ‘maximaal bebouwingspercentage’ 
aangegeven bebouwingspercentage mag niet worden overschreden.



HUIDIGE SITUATIE
Caravanstalling Printhagenstraat 15-17 Klein-Genhout

Bedrijfswoning met huidige toegang tot de bedrijfsloods en achter 

terrein.

Bestaande terrein verharding met 

bedrijfsloods.

Bestaande terrein verharding t.b.v. 

caravanopslag.



“Dromen is niet alleen een daad van 
communicatie; het is ook een esthetische 

activiteit, een spel van de verbeelding, een spel 
dat een waarde op zich heeft.”

uit: De ondraaglijke lichtheid van het bestaan” Milan Kundera

Plan Printhagenhof begon vanuit een durven dromen, zoals in 2018 de oprichting van het 
Burgerinitiatief een resultante was van durven dromen over de toekomst van ons dorp.

Dromen bij vele koppen koffie leidde tot het concept waarop Plan Printhagen gestoeld is…

Een typische carré boerderij, waar jong en oud een (t)huis kunnen vinden;
ontmoeten en omarmen;

samen wonen, samen leven;
een kleine gemeenschap waar we 

leven met en oog en zorg hebben voor elkaar 



“Het belangrijkste in communicatie is te 
(willen) horen wat niet gezegd wordt. 

Het grootste communicatieprobleem is dat we 
niet luisteren om de ander te begrijpen.”

Peter Drucker, Amerikaans management consultant

Open dialoog aangaan, waarbij je niet bang moet zijn om te luisteren als de ander ‘tegengas’ geeft; 
niet bang om door te vragen als je voelt dat ergens zorgen, vragen en weerstanden zitten. 

Proberen deze niet te zien als een aanval maar als hulpvragen van de ander
en te zien als een uitdaging om door te luisteren de ander beter te begrijpen 

en mee te nemen in jouw afwegingen.

Vanuit droomsessies familie Peukens en adviseurs ontstond het plan Printhagen.
Draagvlak en steun van straat, wijk, dorp en gemeente zijn daarbij wezenlijk voor de familie. 

Daarom werd gestart met informatiebijeenkomsten met en voor de buurt…
november 2021 en februari 2022



PR & Marketing, investeren als ondernemersrisico

"You never get a second chance to make a 

first impression!"

toegeschreven aan Oscar Wilde

eerste schetsen plannen gepresenteerd aan de wethouder Wonen Gemeente Beek

december 2021

boekwerk ‘Plan Printhagen’ aangeboden aan college B&W Gemeente Beek

kerst december 2021

plannen besproken met wethouder en ambtenaren Gemeente Beek

februari 2022

aangepaste ontwerpschetsen aangeboden aan college B&W

maart 2022

aanvraag ‘formeel verzoek om vooroverleg’ ingediend bij Gemeente Beek

april 2022



Uitgangspunten in de aanpak van PR en communicatie:

1. Ben op tijd

2. Ben voorbereid

3. Ben bewust

4. Ben positief 

5. Ben jezelf

Vraag je voortdurend af: wie moet ik op welk moment informeren, raadplegen, 

inschakelen;

Denk voortdurend drie stappen vooruit

Door voortdurend vooruit te denken voorkom je verrassingen;

Neem de tijd om je goed voor te bereiden op iedere ontmoeting;

Verdiep je in de achtergrond, positie, beweegredenen en vragen van je gesprekspartners

“Een plaatje zegt meer dan duizend woorden”:

Ben je ervan bewust dat je als initiatiefnemer altijd al meer ‘beeld’ hebt dan de ander;

Help de ander ook beeld te krijgen bij jouw dromen!

Zie kritiek als meedenken;

Zie vragen als interesse;

Zie weerstand als een uitnodiging om opnieuw uit te leggen en mee te nemen;

Zie dorpsgenoten met andere bouwplannen als mensen die net als jij willen helpen de 

woningnood op te lossen en VERSTERK ELKAAR in plaats van elkaar te beconcurreren

Ben open en eerlijk;

Ben jezelf;

Geen dubbele agenda, geen onbeantwoorde vragen



“Meer dan het verleden interesseert mij de 

toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.”

Albert Einstein

Drijfveer familie Peukens: iets blijvends bijdragen aan de toekomst van Genhout

Bijdragen aan de leefbaarheid;

Bijdragen aan de toekomst;

Niet bouwen om het bouwen…maar bouwen waar behoefte aan is!



Iemand uit de buurt zei: 

“Ik was niet enthousiast. Maar nu ik het gezien heb…wat een verrassing. 

Het is een verrijking en een verbetering voor onze buurt én ons dorp.”

Een lijsttrekker van een van de partijen in de gemeenteraad van Beek: 

“Dit concept en de manier waarop jullie het aanvliegen is een pilot die ook in andere kernen 

navolging zou moeten kunnen krijgen.” 

Maar ook een mooie uitspraak:

“We willen allemaal méér woningen. Ook in Genhout. 

Maar niemand wilt dat naast het eigen huis…maar een plan als dit…

zou zo bij ons naast gerealiseerd mogen worden!” 

Selectie tekeningen schetsontwerp Printhagenhof

Reacties en sneak preview plannen



HUIDIGE SITUATIE
Caravanstalling Printhagenstraat 15-17 Klein-Genhout

Bedrijfswoning met huidige toegang tot de bedrijfsloods en achter 

terrein.

Bestaande terrein verharding met 

bedrijfsloods.

Bestaande terrein verharding t.b.v. 

caravanopslag.



SITUATIEANALYSE
Klein- en Groot-Genhout

projectlocatie



SITUATIE 
bestaand



SITUATIE 
verkaveling

Gebied dat kan worden getransformeerd tot 

woonerf

Footprint bebouwing 870 

m2



PRINTHAGENHOF 
Inpassing in situatie

Wooncarré met 12 generatie neutrale 

appartementen

Weiland 2500 

m2

Footprint bebouwing 850 

m2

Woonprogramma Printhagenhof (B.V.O.)

Appartement 01 – grondgebonden – 119 m2

Appartement 02 – grondgebonden – 113 m2

Appartement 03 – grondgebonden – 108 m2

Appartement 04 – grondgebonden – 119 m2

Appartement 05 – grondgebonden – 113 m2

Appartement 06 – grondgebonden – 108 m2

Appartement 07 – appartement  – 119 + 35 

m2
Appartement 08 – appartement  – 113 + 35 

m2

Appartement 09 – appartement  – 108 + 35 

m2

Appartement 10 – appartement  – 119 + 35 

m2

Appartement 11 – appartement  – 113 + 35 

m2

Appartement 12 – appartement  – 108 + 35 

m2

Garage 01 – 21 m2
Garage 02 – 21 m2

Garage 03 – 21 m2

Garage 04 – 21 m2

Garage 05 – 21 m2
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Landschapsplan
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PRINTHAGENHOF  
Plattegrond woningtypologie



PRINTHAGENHOF 
Schetsimpressie



PRINTHAGENHOF 
Bestaande situatie
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Schetsimpressie



ALTERNATIEF 
Schetsimpressie



WWW.PRINTHAGENHOF.NL


