
Overzicht overige functies - bebouwingspercentage, maximale goot- en bouwhoogte

DEELGEBIED BEDRIJVENTERREIN HAMBURGERBROEK

straat huisnummer bebouwingspercentage 

%

max goothoogte (m) max bouwhoogte (m)

C Missetstraat                          5A bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

C Missetstraat                          5B bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

C Missetstraat                          5C bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

C Missetstraat                          7 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

C Missetstraat                          9 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

IJsselkade                              1 nvt nvt 14

IJsselkade                              3 nvt nvt 12

IJsselkade                              3A zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3

IJsselkade                              3B zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3

IJsselkade                              5 zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3 4

IJsselkade                              7 zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3

IJsselkade                              7A zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3

IJsselkade                              9 zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3

IJsselkade                              9A zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3

IJsselkade                              9 01 zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3

IJsselkade                              11 1-19 zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3 zie Ijsselkade 3

IJsselkade                              13 nvt nvt 12

Melkweg                                 1 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Melkweg                                 2 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Melkweg                                 2A bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Melkweg                                 2B bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Melkweg                                 2C bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Melkweg                                 4 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Melkweg                                 4A bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Spinbaan                                2A nvt nvt 12

Spinbaan                                9 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening



Spinbaan                                9A bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Spinbaan                                21A bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Spinbaan                                21B bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Spinbaan                                21C bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Spinbaan                                23 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Spinbaan                                23A bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Stationsplein                           2 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Stationsplein                           8 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Stationsstraat                          50 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Stationsstraat                          57 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Stationsstraat                          59 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            4 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            6 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            6A bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            8 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg 10 01-21 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            18 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            18A bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            18B bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening



Terborgseweg                            20 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg 21 01-18 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            22 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            24 01 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            24 02 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            24 03-32 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            30 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            32A bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            32B bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            32C bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            32D bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            34 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            38 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            40 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg 42 nvt nvt 13,5

Terborgseweg                            44 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg 60A bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg 62 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg 64 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            68 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening



Terborgseweg 70 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            72 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg 74 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg                            76 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

Terborgseweg 78 bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

bestaande maatvoeringen 

ten tijde van vaststelling 

beheersverordening

DEELGEBIEDEN BEDRIJVENTERREIN DE HUET 

straat huisnummer bebouwingspercentage 

%

max goothoogte (m) max bouwhoogte (m)

Edisonstraat 84 70 15 nvt

Edisonstraat                            86 zie Edisonstraat 84 zie Edisonstraat 84 zie Edisonstraat 84

Edisonstraat                            88 zie Edisonstraat 84 zie Edisonstraat 84 zie Edisonstraat 84

Edisonstraat                            90 zie Edisonstraat 84 zie Edisonstraat 84 zie Edisonstraat 84

Edisonstraat                            90A zie Edisonstraat 84 zie Edisonstraat 84 zie Edisonstraat 84

Edisonstraat                            92 zie Edisonstraat 84 zie Edisonstraat 84 zie Edisonstraat 84

Edisonstraat                            101 50 15 nvt

Edisonstraat                            103 zie Edisonstraat 101 zie Edisonstraat 101 zie Edisonstraat 101

Edisonstraat                            109 zie Edisonstraat 101 zie Edisonstraat 101 zie Edisonstraat 101

Edisonstraat                            109A zie Edisonstraat 101 zie Edisonstraat 101 zie Edisonstraat 101

Edisonstraat                            111 zie Edisonstraat 101 zie Edisonstraat 101 zie Edisonstraat 101

Edisonstraat                            111A zie Edisonstraat 101 zie Edisonstraat 101 zie Edisonstraat 101

Edisonstraat                            111B zie Edisonstraat 101 zie Edisonstraat 101 zie Edisonstraat 101

Hanzestraat                             1 50 15 nvt

Hanzestraat                             2 zie Hanzestraat 1 zie Hanzestraat 1 zie Hanzestraat 1

Hanzestraat                             4 zie Hanzestraat 1 zie Hanzestraat 1 zie Hanzestraat 1

Hanzestraat                             6 zie Hanzestraat 1 zie Hanzestraat 1 zie Hanzestraat 1

Hanzestraat                             6A zie Hanzestraat 1 zie Hanzestraat 1 zie Hanzestraat 1

Hanzestraat                             8 zie Hanzestraat 1 zie Hanzestraat 1 zie Hanzestraat 1

Hanzestraat                             10 zie Hanzestraat 1 zie Hanzestraat 1 zie Hanzestraat 1

Hanzestraat                             14 zie Hanzestraat 1 zie Hanzestraat 1 zie Hanzestraat 1

DEELGEBIED BEDRIJVENTERREIN WIJNBERGEN

straat huisnummer bebouwingspercentage 

%

max goothoogte (m) max bouwhoogte (m)

Doetinchemsewe 71 70 nvt 10

Doetinchemsewe 77 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71

Doetinchemsewe 79 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71

Doetinchemsewe 81 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71

Doetinchemsewe 83 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71

Doetinchemsewe 85 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71

Doetinchemsewe 87 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71

Doetinchemsewe 89 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71

Doetinchemsewe 89A zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71

Doetinchemsewe 91 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71

Doetinchemsewe 93 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71

Doetinchemsewe 95 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71 zie Doetinchemseweg 71

Transportweg                            1 70 nvt 10

Transportweg                            3 zie Transportweg 1 zie Transportweg 1 zie Transportweg 1

Transportweg                            13 zie Transportweg 1 zie Transportweg 1 zie Transportweg 1



DEELGEBIED BEDRIJVENTERREIN KEPPELSEWEG

straat huisnummer bebouwingspercentage 

%

max goothoogte (m) max bouwhoogte (m)

Grutbroek                               7 75 nvt 15

Grutbroek                               9 zie Grutbroek 7 zie Grutbroek 7 zie Grutbroek 7

Grutbroek                               11 zie Grutbroek 7 zie Grutbroek 7 zie Grutbroek 7

Grutbroek                               15 zie Grutbroek 7 zie Grutbroek 7 zie Grutbroek 7

Grutbroek                               17 zie Grutbroek 7 zie Grutbroek 7 zie Grutbroek 7

Groot Hagen                             2 35 nvt 12

Groot Hagen                             6 35 nvt 9


