
Bouwbesluit 

 
straatpeil: 
a. 

voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst de 
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. 
voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst de 
hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 

bouw; 
 

 
Artikel 1.24. Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen 

 
Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, 
onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor 

zover nodig door of namens het bevoegd gezag: 
a. 

de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en 
b. 
 

het straatpeil is uitgezet. 
 

 
 
Bestemmingsplan 

 
Peil 

Het gemiddelde afgewerkte bouwterrein dat aansluit aan de naar de weg dan 

wel openbare ruimte gekeerde gevel. 
 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 

De bouwhoogte van een bouwwerk 
 

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of een bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, zoals 
schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

bouwonderdelen. 
 

De goothoogte van een bouwwerk 
 
Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord 

of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel. 
 

 
Bouwverordening 
 

straatpeil: 
1. 

voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst de 
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

2. 
voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst de 
hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de 

bouw; 
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Vloerpeil 

 
De hoogte van de afgewerkte begane grondvloer van de woning. 
 

 
Maaiveld 

 
Het maaiveld (peil) - de bovenkant van het aansluitende terrein  
 

 
Varia 

 
Peil van een gebouw is de hoogte van het maaiveld voor de hoofdingang. 

De wetgeving gaat (bijna) altijd uit van de hoogte in relatie tot het omliggende 
terrein, omdat Peil voor elke gebouw anders kan zijn. 
 

 
geen hoogteverschillen van meer dan 20 mm mogen zijn op de verkeersroute 

naar de uitgang (die kenden we al) En dat die UITGANG vervolgens niet hoger 
dan 1 meter boven het straatniveau mag uitkomen. 
 

 
 

Liander 
 
Het vloerpeil moet minimaal 100 mm en maximaal 250 mm hoger liggen dan het 

aangrenzend maaiveld (bestaand of toekomstig). Ligt het vloerpeil van de ruimte 
van Liander hoger dan 250 mm boven het aansluitende afgewerkte maaiveld? 

Dan moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Tot een hoogteverschil 
van 600 mm volstaat een trap.  
 

 
 

 
Gemeente Apeldoorn 
 

Rooilijnen uitzetten 

Met een omgevingsvergunning van de gemeente gaat u bouwen op de juiste 

plaats. Deze plaatsbepaling van het bouwwerk noemen we ‘rooilijn uitzetten'. U 

mag niet bouwen voordat er een denkbeeldige lijn tussen de bouwplaats en de 

openbare weg door ons is uitgezet. Bij woningen geven we ook de voorgevel-

rooilijn aan, waarmee alle voorgevels in een straat gelijk lopen. Peil is de hoogte 

van het gebouw ten opzichte van het straatpeil van de as van de weg. De 

gemeente stelt het vloerpeil alleen in projectgebieden vast. 

 

NAP 
 

Alle hoogtes in Nederland worden gemeten ten opzichte van hetzelfde niveau, 
het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Een NAP-hoogte van 0 m is ongeveer gelijk 
aan het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee. 

Om binnen Nederland hoogtes te kunnen vergelijken maken we gebruik van 1 
nulpunt: het NAP. Hierdoor kunnen we zeggen dat het hoogste punt in 

Nederland dicht bij het Drielandenpunt in Vaals ligt met 322,38 m boven NAP. 
Het laagste punt ligt bij Nieuwerkerk aan den IJssel met 6,78 m onder NAP. 
Zowel het hoogste en het laagste punt is door Rijkswaterstaat eind 2017 

opnieuw bepaald. Het symbolisch hoogste punt is de bovenkant van een steen 
geplaatst in 1896 met een toenmalige hoogte van 322,5 m. In 2017 is deze 



steen bepaald op een hoogte van 321,9 m boven NAP. Het in 2017 gemeten 

hoogste punt is op de Vaalserberg is 322,4 boven NAP. 
Het NAP is onmisbaar voor de bescherming tegen overstromingen. Dijken en 
andere waterkeringen houden ons land droog. Daarom controleren we 

regelmatig of onze dijken en duinen nog wel hoog genoeg zijn ten opzichte van 
het NAP. Daarnaast gebruiken we het NAP ook voor waterbeheer, het plannen 

van bouwwerkzaamheden en het bestuderen van de bodembeweging. 
Een NAP-hoogte van 0 m is ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeniveau van de 
Noordzee. Om overal in Nederland de hoogte ten opzichte van het NAP te 

kunnen bepalen, zijn er door het hele land ongeveer 35.000 peilmerken 
aangebracht. Deze NAP-peilmerken hebben een hoogte ten opzichte van het NAP 

en zijn verankerd in onder meer woonhuizen, bruggen, viaducten. Zo kunnen we 
gemakkelijk de waterstand bepalen of de hoogte van een bouwwerk. Vrijwel 

overal in Nederland is binnen de afstand van 1 km een peilmerk te vinden. 
 
 

Almere 
 

Het maaiveld (peil), de bovenkant van het aansluitende terrein, ligt in 
Vogelhorst op 
-3.80 NAP. Onder vloerpeil verstaan we de hoogte van de afgewerkte begane 

grondvloer van de woning. In Vogelhorst is het voorlopig vloerpeil bepaald op -
3.60 NAP. Zie ook het kavelpaspoort. Wij raden aan dit minimaal aan te houden 

i.v.m. aansluitingen. 
 
 

STABU 
 

PEIL 

Als peil P geldt: 

1 # 
\- de bovenkant van de afgewerkte vloer van..... 

\- de bovenkant van..... 
\..... 

2 # 
\De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. 
(m)..... 

\De hoogte van P bedraagt..... 
3 # 

\..... 
 
Bovenkant afgewerkte begane grond vloer 

 
De bovenkant van de smeervloer maar ook de bovenkant van de afgewerkte 

begane grondvloer waarbij rekening gehouden is met 10 mm vloerafwerking. 
 
Bouwbesluit hoogteverschil bij toegang woning 

 
Artikel 4.27, lid 3, Bouwbesluit 2012 Bij ten minste een toegang van een 

woonfunctie is een hoogteverschil op de route tussen een niet-
gemeenschappelijke vloer en de aangrenzende vloer van een 
gemeenschappelijke verkeersruimte of het aansluitende terrein groter dan 0,02 

m, gemeten vanaf de afgewerkte vloer, overbrugd door een hellingbaan. Het 
hoogteverschil tussen die toegang en het aansluitende terrein of de 

gemeenschappelijke verkeersruimte is niet groter dan 1 m. 


