KAVELPASPOORTEN FASE 02
BOSS
projectnaam

BOSS

fase

DEFINITIEF ONTWERP

tekeningnummer OOK1057_05_038

onderwerp

KAVELPASPOORTEN FASE 02

datum

V9 29_06_2022
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KAART IS GEBASEERD OP STUKKEN VAN EXTERNE
PARTIJ EN GEMAAKT VOOR INFORMATIEVE
DOELEINDEN. HET IS NIET MOGELIJK OM RECHTEN
TE ONTLENEN OP BASIS VAN DEZE ONDERLEGGER.
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Situatie
1:1000

50

100 m

Boskavel 59
Appartement nummer:
Woningtype:

59
SALIX ++

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

59

01 HOOFDGEBOUW
max. hoogte nok
max. hoogte goot

LEGENDA

48
Situatie
1:1000

3D ISO fase 02 - Bouwnummer 59

TE CULTIVEREN VLAK
BEPERKT PRIVÉ (BOSGEBIED)
SLOOT

datum:
wijz 01:
wijz 02:
wijz 03:
wijz 04:
wijz 05:
wijz 06:
wijz 07:
wijz 08:
wijz 09:

1500 m2
514 m2
986 m2
05_05_2021
07_05_2021
18_05_2021
22_12_2021
12_01_2022
13_01_2022
24_01_2022
26_01_2022
08_06_2022
29_06_2022

8.240 mm
4.250 mm

- Het hoofdgebouw (01) staat met één volledige
gevelwand op de rooilijn en kan naar wens langs
die lijn verplaatst (B) en gedraaid (A) worden.
- 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.

WADI
57.074
10.016

17.265

5.165

14.619

10.010

LOOPPAD
opstelplaats
containers

OPSTELPLAATS CONTAINERS

14.026

BEBOUWING (INDICATIEF)

indicatieve positie
bijgebouw

OPRIT
OPRIT (OPTIONEEL)

positie
hoofdgebouw

02

P

01

OPSTELPLAATS AUTO

6.172

35.684

BOOM
KAVELLIJN
ZIJGEVELLIJN

op
st
co elpla
nta
a
ine ts
rs

ROOILIJN

03
indicatieve positie
parkeerplaatsen

VOORGEVEL
CORTENSTALEN RAND

15.000

HAAG 1800+
7.149

OPRIT

P

8.337

P

HAAG 1500+
TALUD VANUIT LANDSCHAPSPLAN

Kavelpaspoort
1:300

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.
06 SCHUUR
Schuur is bedoeld voor gemeenschappelijk gebruik vanuit
de VVE.

Getekende bomen in situatietekening zijn indicatief.
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

32

Boskavel 60
61

Appartement nummer:
Woningtype:

60
SALIX+
UITBOUW
TYPE 02

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

60

Versie:

01 HOOFDGEBOUW
max. hoogte nok
max. hoogte goot

LEGENDA

Situatie
1:1000

3D ISO fase 02 - Bouwnummer 60

TE CULTIVEREN VLAK
BEPERKT PRIVÉ (BOSGEBIED)
SLOOT

datum:
wijz 02:
wijz 03:
wijz 04:
wijz 05:
wijz 06:
wijz 07:
wijz 08:
wijz 09:

1504 m2
904 m2
600 m2
05_05_2021
18_05_2021
22_12_2021
12_01_2022
13_01_2022
24_01_2022
26_01_2022
08_06_2022
29_06_2022

8.240 mm
4.250 mm

- Het hoofdgebouw (01) staat met één volledige
gevelwand op de rooilijn en kan naar wens langs
die lijn verplaatst (B) en gedraaid (A) worden.
- 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.

WADI
LOOPPAD
opstelplaats
containers

OPSTELPLAATS CONTAINERS
BEBOUWING (INDICATIEF)

02

3.703

OPRIT

P

OPRIT

P
3.795

indicatieve positie
parkeerplaatsen

OPRIT (OPTIONEEL)

4.374

P

OPSTELPLAATS AUTO

BOOM

28.723

6.172

KAVELLIJN
ZIJGEVELLIJN

5.349

01

ROOILIJN
VOORGEVEL

positie
hoofdgebouw

14.258
57.490

Kavelpaspoort
1:300

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.

5.330

CORTENSTALEN RAND
HAAG 1800+
HAAG 1500+

28.228

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.

10.486

4.517

TALUD VANUIT LANDSCHAPSPLAN

Getekende bomen in situatietekening zijn indicatief.
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

32

Boskavel 61
Appartement nummer:
Woningtype:

61
SALIX+
UITBOUW
TYPE 02

61

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

60

Versie:

01 HOOFDGEBOUW
max. hoogte nok
max. hoogte goot

LEGENDA

Situatie
1:1000

3D ISO fase 02 - Bouwnummer 61

TE CULTIVEREN VLAK
BEPERKT PRIVÉ (BOSGEBIED)
SLOOT

datum:
wijz 01:
wijz 02:
wijz 03:
wijz 04:
wijz 05:
wijz 06:
wijz 07:
wijz 08:
wijz 09:

1545 m2
991 m2
554 m2
05_05_2021
07_05_2021
18_05_2021
22_12_2021
12_01_2022
13_01_2022
24_01_2022
26_01_2022
08_06_2022
29_06_2022

8.240 mm
4.250 mm

- Het hoofdgebouw (01) staat met één volledige
gevelwand op de rooilijn en kan naar wens langs
die lijn verplaatst (B) en gedraaid (A) worden.
- 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.

WADI

2.201

LOOPPAD
opstelplaats
containers

OPSTELPLAATS CONTAINERS
BEBOUWING (INDICATIEF)

positie
hoofdgebouw

8.220

OPRIT
OPRIT (OPTIONEEL)
OPSTELPLAATS AUTO

01

P

31.003

10.546

BOOM
KAVELLIJN

ROOILIJN

indicatieve positie
parkeerplaatsen

6.254

P
P

VOORGEVEL

OPRIT

4.173

14.258
51.542

Kavelpaspoort
1:300

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.

HAAG 1800+
HAAG 1500+

15.155

03 PARKEREN
Elke kavel dient tenminste 2 parkeerplaatsen van 2,4 *
5,13 m te realiseren, beschikbaar te hebben en te
houden.

CORTENSTALEN RAND

3.781

02

ZIJGEVELLIJN

2.956

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.

Getekende bomen in situatietekening zijn indicatief.

15.000

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

Boskavel 62
Appartement nummer:
Woningtype:

62
ROBINIA+

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

Versie:

62

64

63

01 HOOFDGEBOUW
max. hoogte nok
max. hoogte goot

LEGENDA

Situatie
1:1000

3D ISO fase 02 - Bouwnummer 62

TE CULTIVEREN VLAK
BEPERKT PRIVÉ (BOSGEBIED)
SLOOT

10.082

05_05_2021
07_05_2021
18_05_2021
22_12_2021
12_01_2022
13_01_2022
24_01_2022
26_01_2022
29_06_2022

8.240 mm
4.250 mm

- Het hoofdgebouw (01) staat met één volledige
gevelwand op de rooilijn en kan naar wens langs
die lijn verplaatst (B) en gedraaid (A) worden.
- 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.

WADI

48.662
9.021

datum:
wijz 01:
wijz 02:
wijz 03:
wijz 04:
wijz 05:
wijz 06:
wijz 07:
wijz 08:

1529 m2
900 m2
629 m2

11.972

7.998

9.589

4.173

LOOPPAD
opstelplaats
containers

OPSTELPLAATS CONTAINERS
BEBOUWING (INDICATIEF)

positie
hoofdgebouw

OPRIT

01

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.

15.265

OPRIT (OPTIONEEL)

02

P

positie
bijgebouw

OPSTELPLAATS AUTO

KAVELLIJN

P

P

34.466

BOOM

ZIJGEVELLIJN
ROOILIJN
10.014

03
indicatieve positie
parkeerplaatsen

VOORGEVEL

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.

CORTENSTALEN RAND

5.014

OPRIT

HAAG 1800+
HAAG 1500+
TALUD VANUIT LANDSCHAPSPLAN

Kavelpaspoort
1:300

Getekende bomen in situatietekening zijn indicatief.
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 63
Appartement nummer:
Woningtype:
PERCEEL
Bruto oppervlak perceel:
Oppervlak privé te cultiveren:
Beperkt privé bosgebied:

62

Versie:

64

63

65

66

63
CARPINUS

01 HOOFDGEBOUW
max. hoogte nok
max. hoogte goot

LEGENDA

Situatie
1:1000

3D ISO fase 02 - Bouwnummer 63

TE CULTIVEREN VLAK
BEPERKT PRIVÉ (BOSGEBIED)
SLOOT

datum:
wijz 01:
wijz 02:
wijz 03:
wijz 04:
wijz 05:
wijz 06:
wijz 07:
wijz 08:

1526 m2
782 m2
744 m2

05_05_2021
07_05_2021
18_05_2021
22_12_2021
12_01_2022
13_01_2022
24_01_2022
26_01_2022
29_06_2022

8.240 mm
9.960
4.250 mm
5.900

- Het hoofdgebouw (01) staat met één volledige
gevelwand op de rooilijn en kan naar wens langs
die lijn verplaatst (B) en gedraaid (A) worden.
- 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.

WADI
LOOPPAD
73.673
16.836

4.571

4.000

3.861

35.016

9.389

opstelplaats
containers

OPSTELPLAATS CONTAINERS

4.973

BEBOUWING (INDICATIEF)
OPRIT
OPRIT (OPTIONEEL)

6.727

positie
bijgebouw
P

02

P
OPRIT
3.276

OPSTELPLAATS AUTO

BOOM

P

KAVELLIJN

03

1.723

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.

indicatieve positie
parkeerplaatsen

ZIJGEVELLIJN

7.246

ROOILIJN
VOORGEVEL

01
positie
hoofdgebouw

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.

CORTENSTALEN RAND

10.000

HAAG 1800+
HAAG 1500+
TALUD VANUIT LANDSCHAPSPLAN

Kavelpaspoort
1:300

Getekende bomen in situatietekening zijn indicatief.
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 64
Appartement nummer:
Woningtype:

64
PRUNUS

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

datum:
wijz 01:
wijz 02:
wijz 03:
wijz 04:
wijz 05:
wijz 06:
wijz 07:
wijz 08:

05_05_2021
07_05_2021
18_05_2021
22_12_2021
12_01_2022
13_01_2022
24_01_2022
26_01_2022
29_06_2022

01 HOOFDGEBOUW
max. hoogte nok
max. hoogte goot

63

65

62

64

66

Versie:

1500 m2
797 m2
703 m2

3D ISO fase 02 - Bouwnummer 64

LEGENDA

Situatie
1:1000

TE CULTIVEREN VLAK
BEPERKT PRIVÉ (BOSGEBIED)
SLOOT

8.240 mm
11.400
mm
4.250 mm
mm
7.400

- Het hoofdgebouw (01) staat met één volledige
gevelwand op de rooilijn en kan naar wens langs
die lijn verplaatst (B) en gedraaid (A) worden.
- 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.

positie
bijgebouw

7.160

positie
hoofdgebouw

WADI
LOOPPAD
OPSTELPLAATS CONTAINERS

01

opstelplaats
containers

02

4.762

BEBOUWING (INDICATIEF)
OPRIT

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.

7.000

OPRIT (OPTIONEEL)

indicatieve positie
parkeerplaatsen

1.748 1.755

P

OPSTELPLAATS AUTO

BOOM
KAVELLIJN

ROOILIJN
VOORGEVEL

P

P

03

7.285

ZIJGEVELLIJN

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.

7.713

CORTENSTALEN RAND

OPRIT

HAAG 1800+

10.037

11.972

HAAG 1500+
6.779
49.875

Kavelpaspoort
1:300

4.003

4.907

12.178

TALUD VANUIT LANDSCHAPSPLAN

Getekende bomen in situatietekening zijn indicatief.
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
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Boskavel 65
64

Appartement nummer:
Woningtype:

63

65
ROBINIA+

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

65

66

Versie:

01 HOOFDGEBOUW
max. hoogte nok
max. hoogte goot

58

LEGENDA

Situatie
1:1000

3D ISO fase 02 - Bouwnummer 65

TE CULTIVEREN VLAK
BEPERKT PRIVÉ (BOSGEBIED)

64.319
15.065

3.164

6.993

5.105

33.993

SLOOT
4.055

positie
bijgebouw

4.000

LOOPPAD
opstelplaats
containers

03

OPRIT
01

OPRIT

8.240 mm
4.250 mm

- Het hoofdgebouw (01) staat met één volledige
gevelwand op de rooilijn en kan naar wens langs
die lijn verplaatst (B) en gedraaid (A) worden.
- 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.

7.132

OPRIT (OPTIONEEL)
P

OPSTELPLAATS AUTO

44.925

4.840

BOOM
KAVELLIJN
ZIJGEVELLIJN
ROOILIJN
VOORGEVEL

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.

CORTENSTALEN RAND
19.717

P

OPSTELPLAATS CONTAINERS
BEBOUWING (INDICATIEF)

5.181

positie
hoofdgebouw

P

05_05_2021
07_05_2021
18_05_2021
22_12_2021
12_01_2022
13_01_2022
24_01_2022
26_01_2022
29_06_2022

WADI

02
indicatieve positie
parkeerplaatsen

datum:
wijz 01:
wijz 02:
wijz 03:
wijz 04:
wijz 05:
wijz 06:
wijz 07:
wijz 08:

1892 m2
561 m2
1331 m2

HAAG 1800+
HAAG 1500+
TALUD VANUIT LANDSCHAPSPLAN

Kavelpaspoort
1:300

Getekende bomen in situatietekening zijn indicatief.
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 66
Appartement nummer:
Woningtype:

66
CARPINUS

Versie:

63

65

64

66

33

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

01 HOOFDGEBOUW
max. hoogte nok
max. hoogte goot

LEGENDA

Situatie
1:1000

3D ISO fase 02 - Bouwnummer 66

TE CULTIVEREN VLAK
BEPERKT PRIVÉ (BOSGEBIED)
SLOOT

datum:
wijz 01:
wijz 02:
wijz 03:
wijz 04:
wijz 05:
wijz 06:
wijz 07:
wijz 08:

1697 m2
669 m2
1028 m2

05_05_2021
07_05_2021
18_05_2021
22_12_2021
12_01_2022
13_01_2022
24_01_2022
26_01_2022
29_06_2022

8.240 mm
9.960
4.250 mm
5.900

- Het hoofdgebouw (01) staat met één volledige
gevelwand op de rooilijn en kan naar wens langs
die lijn verplaatst (B) en gedraaid (A) worden.
- 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.

7.338

WADI
LOOPPAD
opstelplaats
containers

2.705

BIJGEBOUW

1.295

BEBOUWING (INDICATIEF)
OPRIT
OPRIT (OPTIONEEL)

P

P

7.482

03

P

1.326

02

37.342

indicatieve positie
parkeerplaatsen

positie
bijgebouw

OPSTELPLAATS CONTAINERS

OPSTELPLAATS AUTO

BOOM

7.183

KAVELLIJN
ZIJGEVELLIJN

01

ROOILIJN
VOORGEVEL

10.014

positie
hoofdgebouw
12.432
45.882

Kavelpaspoort
1:300

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.

CORTENSTALEN RAND
HAAG 1800+

OPRIT
16.934

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.

4.745

HAAG 1500+
7.000

4.771

TALUD VANUIT LANDSCHAPSPLAN

Getekende bomen in situatietekening zijn indicatief.
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

