KAVELPASPOORTEN FASE 04
BOSS
projectnaam

BOSS

fase

DEFINITIEF ONTWERP

tekeningnummer OOK1057_05_050

onderwerp

KAVELPASPOORTEN FASE 04

datum

V3 19_04_2022
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LET OP!
KAART IS GEBASEERD OP STUKKEN VAN EXTERNE

59

PARTIJ EN GEMAAKT VOOR INFORMATIEVE
DOELEINDEN. HET IS NIET MOGELIJK OM RECHTEN
TE ONTLENEN OP BASIS VAN DEZE ONDERLEGGER.
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0
Situatie
1:1000

50

100 m

Boskavel 37
Appartement nummer:
Woningtype:

36

PERCEEL
Bruto oppervlak perceel:
Oppervlak privé te cultiveren:
Beperkt privé bosgebied:

38

Versie:

37

01 HOOFDGEBOUW
max. hoogte nok
max. hoogte goot

Situatie
1:1000

3D ISO fase 04 - Bouwnummer 37

LEGENDA
TE CULTIVEREN VLAK

BEPERKT PRIVÉ (BOSGEBIED)

SLOOT

LOOPPAD
53.611
11.612

13.311

13.682

15.006

indicatieve positie
parkeerplaatsen

P

OPRIT

03

OPRIT

376

standaard
berging

5.630

BEBOUWING

P

02

P

indicatieve positie
bijgebouw

OPSTELPLAATS AUTO (INDICATIEF)

7.132

BOOM

28.123

KAVELLIJN

8.385

01
positie
hoofdgebouw

37
Tilia +1250

ZIJGEVELLIJN

datum:
wijz 01:
wijz 02:
wijz 03:
wijz 04:
wijz 05:

1507 m2
579 m2
928 m2
13_01_2022
24_01_2022
19_04_2022

8.240 mm
4.250 mm

- Het hoofdgebouw (01) staat met één volledige
gevelwand op de rooilijn.
- Indien de toegang tot de woning (de hoofdentree
van het hoofdgebouw) zich op de rooilijn bevindt wordt
het gehele hoofdgebouw 500mm naar achter geplaatst
t.o.v. de rooilijn.
- De positie van het hoofdgebouw alsmede
gekoppeld bijgebouw bevindt zich binnen het te
cultiveren vlak, dan wel binnen de zijgevel-lijn.

02 LOSSTAAND BIJGEBOUW
- Het bijgebouw (2) moet gerealiseerd worden
binnen het te cultiveren vlak
- Op het bijgebouw is de regelgeving uit het Besluit
omgevingsrecht (Bor) bijlagen II & III van
toepassing. Het bijgebouw geldt daarbij als een
"bijbehorend bouwwerk".
- Maximale nokhoogte bijgebouw 5,0 m1.
- Maximale goothoogte bijgebouw 3,0 m1.
- Bijgebouw mag per 90º ten opzichte van de
rooilijn gedraaid worden.
- Bijgebouw staat ten minste 2 meter van de buur
perceelgrens.

03 PARKEREN
Elke kavel dient tenminste 2 parkeerplaatsen van 2,4 *
5,13 m te realiseren, beschikbaar te hebben en te
houden.
04 ERFAFSCHEIDING
Voor de erfafscheiding gelden de regels conform het
reglement en/of huishoudelijk reglement van de
Vereniging van Eigenaars. Het is de eigenaar niet
toegestaan erfscheidingen te (laten) plaatsen anders dan
de daarin opgenomen erfafscheidingen.
05 ALGEMEEN
Bij realisatie van bouwwerken binnen het privégedeelte
(dus binnen zowel het beperkt privégedeelte als het te
cultiveren vlak) wordt geldende wet- en regelgeving in
acht genomen en wordt van dit kavelpaspoort
afgeweken, voor zover dat nodig of onontkoombaar is
op grond van die wet- en regelgeving.

ROOILIJN

VOORGEVEL

6.600

CORTENSTALEN RAND
Getekende bomen in situatietekening zijn indicatief.

HAAG

TALUD VANUIT LANDSCHAPSPLAN

Kavelpaspoort
1:300

Het in dit kavelspaspoort gesteld is niet bindend.
Binding voor partijen ontstaat pas voor het
kavelpaspoort dat deel uitmaakt van de stukken
bij de getekende koopovereenkomst en/of de
leveringsakte

36

37

Boskavel 38
Appartement nummer:
Woningtype:

38
Prunus

PERCEEL
Bruto oppervlak perceel:
Oppervlak privé te cultiveren:
Beperkt privé bosgebied:
datum:
wijz 01:
wijz 02:
wijz 03:
wijz 04:
wijz 05:

13_01_2022
24_01_2022
19_01_2022

39

55

38

Versie:

1551 m2
613 m2
938 m2

01 HOOFDGEBOUW
max. hoogte nok
max. hoogte goot

3D ISO fase 04 - Bouwnummer 38

Situatie
1:1000

LEGENDA
TE CULTIVEREN VLAK

BEPERKT PRIVÉ (BOSGEBIED)

SLOOT

6.733

positie
hoofdgebouw

LOOPPAD

BEBOUWING (INDICATIEF)

01

3.514

OPRIT

OPRIT (OPTIONEEL)

29.749

11.972

OPSTELPLAATS AUTO

BOOM

KAVELLIJN

03

indicatieve positie
bijgebouw

indicatieve positie
parkeerplaatsen

P

standaard
berging

OPRIT

P

2.522
11.459

02 LOSSTAAND BIJGEBOUW
- Het bijgebouw (2) moet gerealiseerd worden
binnen het te cultiveren vlak
- Op het bijgebouw is de regelgeving uit het Besluit
omgevingsrecht (Bor) bijlagen II & III van
toepassing. Het bijgebouw geldt daarbij als een
"bijbehorend bouwwerk".
- Maximale nokhoogte bijgebouw 5,0 m1.
- Maximale goothoogte bijgebouw 3,0 m1.
- Bijgebouw mag per 90º ten opzichte van de
rooilijn gedraaid worden.
- Bijgebouw staat ten minste 2 meter van de buur
perceelgrens.

03 PARKEREN
Elke kavel dient tenminste 2 parkeerplaatsen van 2,4 *
5,13 m te realiseren, beschikbaar te hebben en te
houden.
04 ERFAFSCHEIDING
Voor de erfafscheiding gelden de regels conform het
reglement en/of huishoudelijk reglement van de
Vereniging van Eigenaars. Het is de eigenaar niet
toegestaan erfscheidingen te (laten) plaatsen anders dan
de daarin opgenomen erfafscheidingen.
05 ALGEMEEN
Bij realisatie van bouwwerken binnen het privégedeelte
(dus binnen zowel het beperkt privégedeelte als het te
cultiveren vlak) wordt geldende wet- en regelgeving in
acht genomen en wordt van dit kavelpaspoort
afgeweken, voor zover dat nodig of onontkoombaar is
op grond van die wet- en regelgeving.

10.663

15.265

4.056

10.949

ROOILIJN

VOORGEVEL
Getekende bomen in situatietekening zijn indicatief.

CORTENSTALEN RAND

52.385

HAAG

Kavelpaspoort
1:300

- Het hoofdgebouw (01) staat met één volledige
gevelwand op de rooilijn.
- Indien de toegang tot de woning (de hoofdentree
van het hoofdgebouw) zich, door draaiing, op
de rooilijn bevindt wordt het gehele
hoofdgebouw 500mm naar achter geplaatst
t.o.v. de rooilijn.
- De positie van het hoofdgebouw alsmede
gekoppeld bijgebouw bevindt zich binnen het te
cultiveren vlak, dan wel binnen de zijgevel-lijn.

1.586

P

3.423

02

ZIJGEVELLIJN

8.240 mm
mm
7.400
4.250 mm
11.400
mm

Het in dit kavelspaspoort gesteld is niet bindend.
Binding voor partijen ontstaat pas voor het
kavelpaspoort dat deel uitmaakt van de stukken
bij de getekende koopovereenkomst en/of de
leveringsakte

38

Boskavel 39
Appartement nummer:
Woningtype:

55

PERCEEL
Bruto oppervlak perceel:
Oppervlak privé te cultiveren:
Beperkt privé bosgebied:

40

39

Versie:

54

01 HOOFDGEBOUW
max. hoogte nok
max. hoogte goot

3D ISO fase 04 - Bouwnummer 39

Situatie
1:1000

LEGENDA
TE CULTIVEREN VLAK

BEPERKT PRIVÉ (BOSGEBIED)

SLOOT

2.483

LOOPPAD

3.257

BEBOUWING (INDICATIEF)

5.598

positie
hoofdgebouw

OPRIT

OPRIT (OPTIONEEL)

28.711

7.132

indicatieve positie
bijgebouw

BOOM

P
03

OPRIT

P

12.432

8.240 mm
4.250 mm

- Het hoofdgebouw (01) staat met één volledige
gevelwand op de rooilijn.
- Indien de toegang tot de woning (de hoofdentree
van het hoofdgebouw) zich, door draaiing, op
de rooilijn bevindt wordt het gehele
hoofdgebouw 500mm naar achter geplaatst
t.o.v. de rooilijn.
- De positie van het hoofdgebouw alsmede
gekoppeld bijgebouw bevindt zich binnen het te
cultiveren vlak, dan wel binnen de zijgevel-lijn.

02 LOSSTAAND BIJGEBOUW
- Het bijgebouw (2) moet gerealiseerd worden
binnen het te cultiveren vlak
- Op het bijgebouw is de regelgeving uit het Besluit
omgevingsrecht (Bor) bijlagen II & III van
toepassing. Het bijgebouw geldt daarbij als een
"bijbehorend bouwwerk".
- Maximale nokhoogte bijgebouw 5,0 m1.
- Maximale goothoogte bijgebouw 3,0 m1.
- Bijgebouw mag per 90º ten opzichte van de
rooilijn gedraaid worden.
- Bijgebouw staat ten minste 2 meter van de buur
perceelgrens.

03 PARKEREN
Elke kavel dient tenminste 2 parkeerplaatsen van 2,4 *
5,13 m te realiseren, beschikbaar te hebben en te
houden.
04 ERFAFSCHEIDING
Voor de erfafscheiding gelden de regels conform het
reglement en/of huishoudelijk reglement van de
Vereniging van Eigenaars. Het is de eigenaar niet
toegestaan erfscheidingen te (laten) plaatsen anders dan
de daarin opgenomen erfafscheidingen.
05 ALGEMEEN
Bij realisatie van bouwwerken binnen het privégedeelte
(dus binnen zowel het beperkt privégedeelte als het te
cultiveren vlak) wordt geldende wet- en regelgeving in
acht genomen en wordt van dit kavelpaspoort
afgeweken, voor zover dat nodig of onontkoombaar is
op grond van die wet- en regelgeving.

4.728

VOORGEVEL
Getekende bomen in situatietekening zijn indicatief.

6.448

8.556

CORTENSTALEN RAND

52.419

HAAG

Kavelpaspoort
1:300

13_01_2022
24_01_2022
19_01_2022

ROOILIJN

indicatieve positie
parkeerplaatsen
11.085

ZIJGEVELLIJN

datum:
wijz 01:
wijz 02:
wijz 03:
wijz 04:
wijz 05:

1506 m2
644 m2
862 m2

1.012

4.502

KAVELLIJN

02
13.898

OPSTELPLAATS AUTO

01

P

standaard
berging

39
Tilia

Het in dit kavelspaspoort gesteld is niet bindend.
Binding voor partijen ontstaat pas voor het
kavelpaspoort dat deel uitmaakt van de stukken
bij de getekende koopovereenkomst en/of de
leveringsakte

39

55

Boskavel 40
Appartement nummer:
Woningtype:

40
Tilia

PERCEEL
Bruto oppervlak perceel:
Oppervlak privé te cultiveren:
Beperkt privé bosgebied:
datum:
wijz 01:
wijz 02:
wijz 03:
wijz 04:
wijz 05:

13_01_2022
24_01_2022
19_01_2022

41

54

40

Versie:

1507 m2
642 m2
865 m2

01 HOOFDGEBOUW
max. hoogte nok
max. hoogte goot

Situatie
1:1000

3D ISO fase 04 - Bouwnummer 40

LEGENDA
TE CULTIVEREN VLAK

BEPERKT PRIVÉ (BOSGEBIED)

SLOOT

LOOPPAD

7.361

BEBOUWING (INDICATIEF)

OPRIT

3.174

positie
hoofdgebouw

OPRIT (OPTIONEEL)

OPSTELPLAATS AUTO

indicatieve positie
parkeerplaatsen

indicatieve positie
bijgebouw

12.432

28.707

01

P

BOOM

KAVELLIJN

ZIJGEVELLIJN

8.240 mm
4.250 mm

- Het hoofdgebouw (01) staat met één volledige
gevelwand op de rooilijn.
- Indien de toegang tot de woning (de hoofdentree
van het hoofdgebouw) zich, door draaiing, op
de rooilijn bevindt wordt het gehele
hoofdgebouw 500mm naar achter geplaatst
t.o.v. de rooilijn.
- De positie van het hoofdgebouw alsmede
gekoppeld bijgebouw bevindt zich binnen het te
cultiveren vlak, dan wel binnen de zijgevel-lijn.

02 LOSSTAAND BIJGEBOUW
- Het bijgebouw (2) moet gerealiseerd worden
binnen het te cultiveren vlak
- Op het bijgebouw is de regelgeving uit het Besluit
omgevingsrecht (Bor) bijlagen II & III van
toepassing. Het bijgebouw geldt daarbij als een
"bijbehorend bouwwerk".
- Maximale nokhoogte bijgebouw 5,0 m1.
- Maximale goothoogte bijgebouw 3,0 m1.
- Bijgebouw mag per 90º ten opzichte van de
rooilijn gedraaid worden.
- Bijgebouw staat ten minste 2 meter van de buur
perceelgrens.

03 PARKEREN
Elke kavel dient tenminste 2 parkeerplaatsen van 2,4 *
5,13 m te realiseren, beschikbaar te hebben en te
houden.
04 ERFAFSCHEIDING
Voor de erfafscheiding gelden de regels conform het
reglement en/of huishoudelijk reglement van de
Vereniging van Eigenaars. Het is de eigenaar niet
toegestaan erfscheidingen te (laten) plaatsen anders dan
de daarin opgenomen erfafscheidingen.
05 ALGEMEEN
Bij realisatie van bouwwerken binnen het privégedeelte
(dus binnen zowel het beperkt privégedeelte als het te
cultiveren vlak) wordt geldende wet- en regelgeving in
acht genomen en wordt van dit kavelpaspoort
afgeweken, voor zover dat nodig of onontkoombaar is
op grond van die wet- en regelgeving.

11.312

P

5.740

standaard
berging

03

02

ROOILIJN

P

VOORGEVEL

OPRIT
16.806

7.132

6.023

11.173

Getekende bomen in situatietekening zijn indicatief.

CORTENSTALEN RAND

52.446

HAAG

Kavelpaspoort
1:300

Het in dit kavelspaspoort gesteld is niet bindend.
Binding voor partijen ontstaat pas voor het
kavelpaspoort dat deel uitmaakt van de stukken
bij de getekende koopovereenkomst en/of de
leveringsakte

Boskavel 41
54

40

Appartement nummer:
Woningtype:

41

PERCEEL
Bruto oppervlak perceel:
Oppervlak privé te cultiveren:
Beperkt privé bosgebied:
Versie:

42

01 HOOFDGEBOUW
max. hoogte nok
max. hoogte goot

Situatie
1:1000

3D ISO fase 04 - Bouwnummer 41
LEGENDA
TE CULTIVEREN VLAK

BEPERKT PRIVÉ (BOSGEBIED)

SLOOT

standaard
berging

LOOPPAD

OPRIT
6.088

P
P

BEBOUWING (INDICATIEF)

OPRIT

OPRIT (OPTIONEEL)

7.107

indicatieve positie
parkeerplaatsen

03

02

4.856

positie
hoofdgebouw

29.808

P

01

indicatieve positie
bijgebouw

41
Robinia

OPSTELPLAATS AUTO

BOOM

4.607

KAVELLIJN

ZIJGEVELLIJN

datum:
wijz 01:
wijz 02:
wijz 03:
wijz 04:
wijz 05:

1515 m2
676 m2
839 m2
13_01_2022
24_01_2022
19_01_2022

8.240 mm
4.250 mm

- Het hoofdgebouw (01) staat met één volledige
gevelwand op de rooilijn.
- Indien de toegang tot de woning (de hoofdentree
van het hoofdgebouw) zich, door draaiing, op
de rooilijn bevindt wordt het gehele
hoofdgebouw 500mm naar achter geplaatst
t.o.v. de rooilijn.
- De positie van het hoofdgebouw alsmede
gekoppeld bijgebouw bevindt zich binnen het te
cultiveren vlak, dan wel binnen de zijgevel-lijn.

02 LOSSTAAND BIJGEBOUW
- Het bijgebouw (2) moet gerealiseerd worden
binnen het te cultiveren vlak
- Op het bijgebouw is de regelgeving uit het Besluit
omgevingsrecht (Bor) bijlagen II & III van
toepassing. Het bijgebouw geldt daarbij als een
"bijbehorend bouwwerk".
- Maximale nokhoogte bijgebouw 5,0 m1.
- Maximale goothoogte bijgebouw 3,0 m1.
- Bijgebouw mag per 90º ten opzichte van de
rooilijn gedraaid worden.
- Bijgebouw staat ten minste 2 meter van de buur
perceelgrens.

03 PARKEREN
Elke kavel dient tenminste 2 parkeerplaatsen van 2,4 *
5,13 m te realiseren, beschikbaar te hebben en te
houden.
04 ERFAFSCHEIDING
Voor de erfafscheiding gelden de regels conform het
reglement en/of huishoudelijk reglement van de
Vereniging van Eigenaars. Het is de eigenaar niet
toegestaan erfscheidingen te (laten) plaatsen anders dan
de daarin opgenomen erfafscheidingen.
05 ALGEMEEN
Bij realisatie van bouwwerken binnen het privégedeelte
(dus binnen zowel het beperkt privégedeelte als het te
cultiveren vlak) wordt geldende wet- en regelgeving in
acht genomen en wordt van dit kavelpaspoort
afgeweken, voor zover dat nodig of onontkoombaar is
op grond van die wet- en regelgeving.

7.150

ROOILIJN

VOORGEVEL
Getekende bomen in situatietekening zijn indicatief.
13.742

8.452

5.660

9.605

6.283

8.744

CORTENSTALEN RAND

52.535

HAAG

Kavelpaspoort
1:300

Het in dit kavelspaspoort gesteld is niet bindend.
Binding voor partijen ontstaat pas voor het
kavelpaspoort dat deel uitmaakt van de stukken
bij de getekende koopovereenkomst en/of de
leveringsakte

Boskavel 42

43

Appartement nummer:
Woningtype:

41

PERCEEL
Bruto oppervlak perceel:
Oppervlak privé te cultiveren:
Beperkt privé bosgebied:

42

Versie:

01 HOOFDGEBOUW
max. hoogte nok
max. hoogte goot

Situatie
1:1000

3D ISO fase 04 - Bouwnummer 42

LEGENDA
TE CULTIVEREN VLAK

61.532
11.536

3.464

2.854

7.122

4.840

15.204

16.512

BEPERKT PRIVÉ (BOSGEBIED)

indicatieve positie
parkeerplaatsen

03

P

standaard
berging

02

P

SLOOT
7.317

OPRIT

42
Prunus

LOOPPAD

indicatieve positie
bijgebouw

5.660

BEBOUWING

OPRIT

9.605

positie
hoofdgebouw

OPSTELPLAATS AUTO (INDICATIEF)

BOOM

KAVELLIJN
1.008

01

36.736

P

ZIJGEVELLIJN

datum:
wijz 01:
wijz 02:
wijz 03:
wijz 04:
wijz 05:

2260 m2
791 m2
1469 m2
13_01_2022
24_01_2022
19_04_2022

8.240 mm
mm
7.400
4.250 mm
11.400
mm

- Het hoofdgebouw (01) staat met één volledige
gevelwand op de rooilijn.
- Indien de toegang tot de woning (de hoofdentree
van het hoofdgebouw) zich op de rooilijn bevindt wordt
het gehele hoofdgebouw 500mm naar achter geplaatst
t.o.v. de rooilijn.
- De positie van het hoofdgebouw alsmede
gekoppeld bijgebouw bevindt zich binnen het te
cultiveren vlak, dan wel binnen de zijgevel-lijn.

02 LOSSTAAND BIJGEBOUW
- Het bijgebouw (2) moet gerealiseerd worden
binnen het te cultiveren vlak
- Op het bijgebouw is de regelgeving uit het Besluit
omgevingsrecht (Bor) bijlagen II & III van
toepassing. Het bijgebouw geldt daarbij als een
"bijbehorend bouwwerk".
- Maximale nokhoogte bijgebouw 5,0 m1.
- Maximale goothoogte bijgebouw 3,0 m1.
- Bijgebouw mag per 90º ten opzichte van de
rooilijn gedraaid worden.
- Bijgebouw staat ten minste 2 meter van de buur
perceelgrens.

03 PARKEREN
Elke kavel dient tenminste 2 parkeerplaatsen van 2,4 *
5,13 m te realiseren, beschikbaar te hebben en te
houden.
04 ERFAFSCHEIDING
Voor de erfafscheiding gelden de regels conform het
reglement en/of huishoudelijk reglement van de
Vereniging van Eigenaars. Het is de eigenaar niet
toegestaan erfscheidingen te (laten) plaatsen anders dan
de daarin opgenomen erfafscheidingen.
05 ALGEMEEN
Bij realisatie van bouwwerken binnen het privégedeelte
(dus binnen zowel het beperkt privégedeelte als het te
cultiveren vlak) wordt geldende wet- en regelgeving in
acht genomen en wordt van dit kavelpaspoort
afgeweken, voor zover dat nodig of onontkoombaar is
op grond van die wet- en regelgeving.

13.147

ROOILIJN

VOORGEVEL

CORTENSTALEN RAND
Getekende bomen in situatietekening zijn indicatief.

HAAG

Kavelpaspoort
1:300

TALUD VANUIT LANDSCHAPSPLAN

Het in dit kavelspaspoort gesteld is niet bindend.
Binding voor partijen ontstaat pas voor het
kavelpaspoort dat deel uitmaakt van de stukken
bij de getekende koopovereenkomst en/of de
leveringsakte

