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Golfclub Zeegersloot
Hippisch Centrum Zeegersloot

N207

Het beste van
twee werelden

L

andgoed Verboom ligt aan de rand van Alphen aan den Rijn, tussen
de buurtgenootschappen Aardam en Ter Aar in. Leven op een
landgoed betekent rustig leven. Toch liggen stadse voorzieningen
binnen handbereik. Zo bevindt het centrum van Alphen aan den Rijn
zich op maar negen minuten rijden.

Lekker centraal in de Randstad
De binnenstad van Leiden bereikt u met de auto in ongeveer 25 minuten.
De grotere steden zijn ook goed te doen, met Amsterdam, Den Haag en Utrecht
op gemiddeld een half uur rijden. Het landgoed is dus zeer centraal gelegen.
Erkend groengebied
Het Groene Hart is aangewezen als Nationaal Landschap. Het Nederlands
weidevogelbestand dat hier is gevestigd, is volgens deskundigen groot.
Erkend bedreigde vogelsoorten, zoals de grutto, kievit en scholekster,
komen in het gebied nog veelvuldig voor.
Gezelligheid
Langs de Oude Rijn is een keur aan cafeetjes, terrasjes, restaurants en ook
winkeltjes gevestigd, dicht bij elkaar, voor een geslaagd dagje uit.

‘zó rustig,
en tegelijkertijd
zó goed bereikbaar’

Onderwijs
Het onderwijs in de omgeving is goed vertegenwoordigd. Er zijn ongeveer dertig
basisscholen, waarvan vier zich hebben toegelegd op speciaal onderwijs. Het ID
college en Wellant College doceren middelbaar beroepsonderwijs. Het Ashram
College, CSG Groene Hart en het Scala College sluiten aan op zowel het hoger
algemeen voortgezet onderwijs (HAVO/VWO) als op het universitair onderwijs.
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‘’s zomers is het
hier goed toeven’
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wie de
golfschoen
past...
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‘als aspirant landheer
word u natuurlijk lid
van de golfclub’

Een actieve omgeving
De vier te bebouwen kavels zullen deel uitmaken van een landgoed van in totaal
zeven hectare groot. Vrijheid en rust zijn hier kernbegrippen. Toch is in de
omgeving veel te doen. Zowel individueel als in clubverband.

A

ls aspirant landgoedbewoner wilt u natuurlijk lid worden van
Golfclub Zeegersloot. De vereniging telt 27 holes, aangelegd in
en rond het mooie polderlandschap langs de Kromme Aarweg.
Daar ligt ook het uitgebreide oefencentrum met verlichte
driving range, oefenholes en bunkers. De club is geschikt voor
zowel beginners als gevorderden.
Net zo actief, en zeker ook voor kinderen, is Ponyclub De Alphense Ruiters.
In het Hippisch Centrum Zeegersloot langs het Aarkanaal kunt u leren
paardrijden, en alles wat daar verder bij komt kijken.
Ook watersportliefhebbers vinden goed hun weg. Eveneens aan het Aarkanaal is
Roeivereniging Alphen gevestigd. Meer dan vijfhonderd m² telt de accommodatie,
bestaande uit onder meer een botenopslag, kleedkamers en een keuken.
’s Zomers kunt u hier heerlijk zitten, buiten op het terras. Alphen aan den Rijn
wordt verder omgeven door meren, vaarten en plassen, waarvan de Westeinder
en Nieuwkoopse Plassen de bekendste zijn.
Daarnaast staat het Groene Hart bekend om de vele fietsroutes. Ook wordt er
intensief gewandeld.
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het hoofd
leegmaken...
en natuurlijk bijkletsen
na de finish ;)
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vet cool pap!
met mijn vriendinnetjes
spreek ik vaak af
bij de ponyclub
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Alphen aan den Rijn

vogelvlucht

golfbaan

situatie
4

Hippisch Centrum
3
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Zeegersloot

Leiden

Aarkanaal

verbinding met Oude Rijn en de Amstel

Ter Aar
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‘Daar zit ik weer. Op mijn
favoriete stek van mijn
eigen landgoed tegenover
mijn zelfgebouwde woon
boerderij. Vaak voel ik mij
een bevoorrecht mens.’
18

Landgoed Verboom: vervul
uw eigen woondroom in
oase van rust en ruimte

L

andgoed Verboom is voor mensen die zélf iets willen creëren.
Want u realiseert hier uw eigen landhuis op uw eigen kavel
volgens uw eigen droomontwerp. Met een poort er voor,
toegangshek of begroeide toog. Een oprijlaan tot aan huis, of
nog iets verder tot waar de schuur eindigt. Landgoed Verboom
maakt uw ultieme leef- en woondroom tastbaar. Het is een uitzonderlijke
woonkans.
Sterke landschappelijke kwaliteiten
Het terreinontwerp is gemaakt door het landschappelijke architectenbureau
Strootman Landschapsarchitecten. Verscheidene spraakmakende
opdrachten gingen aan Landgoed Verboom vooraf. Onlangs benoemde
staatsecretaris Martin van Dam directeur en eigenaar Berno Strootman tot
Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving. Het bureau heeft dus naam.
Los daarvan wordt Landgoed Verboom gewoon een prachtig ingericht
terrein. Met een grote diversiteit aan bomen en planten. Niveauverschillen
tussen verschillenden soorten groenplateaus. En met bruggetjes over
waterpartijen.
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oprijlaan

bankje

L
VE
KA
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V

olgens het bestemmingsplan is het landgoed
semi-openbaar gebied. Dit houdt in dat
zowel fietsers als wandelaars van zonsopgang
tot zonsondergang toegang hebben tot het
terrein. Uiteraard geldt dit niet voor de
percelen zelf die privé-eigendom zijn, en daarmee niet
toegankelijk voor publiek bezoek. Natuurlijke barrières tussen
privé en openbaar zorgen voor een duidelijk onderscheid
tussen de gebieden.

L
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Semi-openbaar gebied

boslandschap
L
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wandel-/fietsroute

L4
VE
KA

brug
waterlandschap

20

parkeerplaats/fietsenstalling
bezoekers van het landgoed

Aarka
naal

anaa
lweg
Oostk

Westk
an

aalw
eg

oprijlaan

Instandhoudingsplicht
Eigenaren dienen het landgoed zelf te onderhouden.
Met deze instandhoudingsplicht wordt het gebied
onderhouden conform het inrichtingsplan. De
instandhoudingsplicht is gelijk verdeeld onder de
eigenaren. Ook de lasten ervan zullen gelijk worden
gedeeld. Het eerste jaar na de oplevering is het
onderhoud vrij, de kosten zijn bij de kavelkoopsom
inbegrepen. Voor de jaren daarna kan - indien gewenst een kostenindicatie worden verzorgd. Het gaat hierbij
om relatief geringe bedragen.
Subsidies en fiscale voordelen
De kans is reëel dat u in aanmerking komt voor subsidies
en fiscale voordelen. Momenteel wordt onderzocht of
het landgoed kan worden opgenomen in de zogeheten
Natuurschoonwet (NSW). De NSW biedt voordeel voor
verschillende soorten belastingen. Het gaat hierbij om:
• Onroerendezaakbelasting (OZB). Er wordt geen
OZB geheven op de grond van een landgoed. Voor
woningen en dienstgebouwen wordt een lagere waarde
(bestemmingswaarde) berekend.
• Inkomstenbelasting. Een eigenaar van een NSWlandgoed is vrijgesteld van vermogensrendement
sheffing op de inkomstenbelasting. Ook is het
woningforfait lager (vanwege de bestemmingswaarde),
waardoor er minder inkomstenbelasting hoeft te
worden betaald.
• Vennootschapsbelasting. Vrijstelling hiervan is
mogelijk wanneer een NSW-landgoedeigenaar zich
voornamelijk richt op instandhouding van het landgoed,
en daarnaast geen eigen onderneming drijft.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de makelaar.

21

entree
landgoed
verboom
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Oprijlaan

Kavel 4

Kavel 3
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‘een beetje lef in het ontwerp
wordt zeker gewaardeerd’

24

Leidraad voor ontwerp

O

m de beeldkwaliteit van de landgoedwoningen te borgen,
heeft Faro Architecten een beeldkwaliteitsplan opgesteld.
Het beeldkwaliteitsplan maakt deel uit van het
bestemmingsplan. De bebouwing op de kavels zal refereren
naar de oervorm van de boerderij. Maar dan modern
uitgevoerd, en bezien met de ogen van nu.
Ingetogen chiqueheid
Een voorwaarde is dat vorm en materialisering van de woningen aansluiten bij
de omgeving. ‘Ingetogen chique’ is een kwalificatie die van toepassing zou
kunnen zijn. ‘Terughoudend luxe’ een andere. Wat vaststaat is dat wat spanning
of lef in een ontwerp zeker wordt gewaardeerd. Denk bijvoorbeeld aan een
sprong in de gevel, hap uit het volume of het aanbrengen van een forse dakkapel.
Of een andere, gezichtsbepalende ingreep.
Ontwerprichting
Het kan zijn dat u zelf al een duidelijk beeld voor ogen heeft in welke richting
het ontwerp zal gaan. Andere kopers hebben misschien wat meer hulp of
sturing nodig. Faro Architecten heeft hiertoe een lijst opgesteld met
referentiewoningen. De referenties dienen als leidraad voor de juiste
ontwerprichting. Het bureau controleert tijdens het ontwerpproces (als
supervisor), of uw ontwerp ook daadwerkelijk aan het beeldkwaliteitsplan
voldoet. Dit gebeurt aan de hand van voorschriften van de gemeente.
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uitzicht
vanaf kavel 2
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Intensieve
begeleiding

T

ijdens het traject wordt u zoveel
mogelijk ontzorgd. Uw persoonlijk
adviseur bij Koppes Makelaardij
beantwoordt graag al uw vragen.
Op de achterzijde van deze brochure
vindt u de contactgegevens. Bent u benieuwd naar
het verloop van het traject? Hieronder staan de
processtappen globaal omschreven.

1

Inschrijven voor een kavel
Stel, u heeft interesse. Schrijf dan, geheel
vrijblijvend, in op de kavel van uw keuze. Dit kan op
landgoedverboom.nl. Er wordt dan contact met u
opgenomen voor het inplannen van een gesprek.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw
persoonlijk adviseur, en via hem een afspraak maken.

2

Gesprek bij de makelaar
Tijdens het gesprek neemt de persoonlijk adviseur
het ontwerp en bouwtraject met u door. Indien
gewenst brengt de makelaar u in contact met een
architect (en/of aannemer), die te kennen heeft
gegeven graag een woning in dit plan te willen
ontwerpen (en/of bouwen). Staat de door u gewenste
architect niet op de lijst? Geen probleem. Het staat u
natuurlijk vrij om zelf een architect en/of aannemer te
benaderen.
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3

Optieperiode
Na het gesprek met de makelaar besluit u of u verder wilt gaan en een optie
op een kavel te nemen. In deze optieperiode kunt u een globaal schetsontwerp
laten maken door een architect en een raming laten maken van de kosten.
In deze periode kunt u definitief besluiten door te gaan met het realiseren van
uw woondroom en gaan we naar de volgende fase.

4

Tekenen van de koopovereenkomst
Met het tekenen van de koopovereenkomst wordt de volgende stap gezet in
het realiseren van uw woning. De overeenkomst wordt gesloten onder
voorbehoud van financiering, 3 van de 4 kavels verkocht en het verkrijgen van
omgevingsvergunning. Onderdeel van de overeenkomst zal zijn een
inspanningsverplichting om binnen 4 maanden na het ondertekenen een
omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen.

5

Notariële levering
Nadat er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning (ca. 4
maanden na het indienen van de aanvraag) en 3 van de 4 kavels zijn verkocht
wordt het bouwkavel aan u geleverd via de notaris. Op dat moment betaald u de
koopsom en wordt de kavel bouwrijp aan u geleverd.

6

Start bouw en oplevering
Vanaf het moment van leveren bent u eigenaar van het bouwkavel en kunt u
starten met de bouw. Binnen een periode van 18 maanden na de levering moeten
de bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

2 JAAR
2 MAANDEN

‘gelijkgestemden die samen
iets moois opbouwen’

INSCHRIJVEN

GESPREK
MAKELAAR

OPTIE
PERIODE

4 MAANDEN

TEKENEN
KOOPOVEREENKOMST

MIN. 2 MAANDEN

AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING

NOTARIËLE
LEVERING/
VOLDOEN VAN
DE KOOPSOM

CA. 18 MAANDEN

START
BOUW

OPLEVERING
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Kavelpaspoort

D

e basis voor wat mag en niet mag staat beschreven in het
bestemmingsplan, een door de gemeente opgesteld wettelijk en
onverkort geldend document. Hierin worden de grote lijnen voor
een gebied vastgesteld voor een langdurige periode. In het
bestemmingsplan is het beeldkwaliteitsplan opgenomen. Hierin
staat beschreven, waaraan het ontwerp dient te voldoen. Zoals voorschriften
over volumehoogten, gootniveaus en kapvormen.
Specifiekere zaken staan vermeld in het kavelpaspoort dat deel uitmaakt van het
beeldkwaliteitsplan. Het paspoort vermeldt voorschriften over het te bebouwen
grondoppervlak, gebouw- en goothoogten, dakvormen, architectuur en
materialisatie. Een samenvatting van het kavelpaspoort is te vinden op de
volgende pagina’s.
Het beeldkwaliteitsplan en kavelpaspoort dienen als leidraad voor de te bouwen
woning. Binnen de kaders hiervan heeft u alle vrijheid voor uw eigen
droomontwerp.

‘kies uw eigen route
naar uw eigen
droomontwerp’
31

Landgoed en kavel

H

et landgoed wordt volledig aangelegd, u hoeft hier zelf
niets voor te doen. Op het landgoed worden vier kavels
gerealiseerd. Alle kavels hebben een oppervlakte van circa
1.750 m². De kavels worden bouwrijp opgeleverd.

Ontsluiting
Om de toegang naar de kavel zichtbaar te maken, wordt elke inrit
gemarkeerd met een toegangspoort. Zo is duidelijk waar het (semi-)publieke
domein overgaat naar een privaat domein. Op de gearceerde zone in de
tekening is te zien, waar de toegangspoort gepositioneerd mag worden.

Materialisering
Het dakmateriaal zal bestaan uit duurzame materialen die mooi oud worden.
Tevens dient de kleur van deze materialen aan te sluiten bij de natuurlijke
omgeving. Voorbeelden hiervan zijn riet, behandeld hout, leien en grijze/
antracieten keramische dakpannen. Het kleur- en materialenpakket van de
gevel is bepaald op behandeld hout (in gedekte kleuren), natuurleien en
natuurlijk ogende bakstenen in het kleurenpallet grijsbruin tot roodbruin.

Footprint
Op elke kavel mag in ieder geval één vrijstaande woning worden gerealiseerd.
De footprint van het hoofdgebouw en bijgebouw(en) samen bedraagt
maximaal 350 m².

Nuts
De nutsvoorzieningen, zoals cai, elektra en water, worden tot de
perceelgrens aangelegd. Een rioolaansluiting is niet nodig. Op alle kavels
wordt een helofytenfilter geïnstalleerd.

Volume
Het volume van het hoofdgebouw mag maximaal 1.750 m³ bedragen.

Parkeren
De parkeervakken in de tekening zijn indicatief. U bepaalt zelf de
positionering ervan.

Bouwhoogte en kapvorm
De huizen krijgen een kap in de vorm van een zadeldak. Ook kappen van
bijgebouwen dienen te worden uitgevoerd als zadeldak, met bovendien
dezelfde oriëntatie als die op de woning. Samengestelde daken zijn in
principe mogelijk, maar het zadeldak moet daarin als hoofdvorm herkenbaar
blijven. De daken krijgen of een overstek van meer dan 60 centimeter, of
dienen te worden gevouwen om de goot heen. De daken hebben een
hellingshoek van meer dan 45 graden, de goothoogte bedraagt maximaal 3,5
meter. De nok mag niet hoger zijn dan 11 meter.
Architectuur
De omgeving bestaat uit een combinatie van grotere en kleinere woningen,
boerderijen en schuren. De woning dient qua volume-opbouw en
materialisatie aan te sluiten bij de omgeving. Daarnaast is gezocht naar een
architectuurstijl die past bij het weidse polderlandschap, met daarbij een
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enigszins chique uitstraling; anders gezegd landelijk/modern. De supervisor
zorgt ervoor dat het ontwerp binnen het beeldkwaliteitsplan valt. Dit gebeurt
in overleg met u en uw architect.

Samenvatting kavelpaspoort
• Het maximaal te bebouwen grondoppervlak bedraagt 350 m² per kavel,
inclusief de footprint van uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen.
• Aan- en uitbouwen mogen niet hoger worden dan de bouwhoogte van de
eerste laag van het hoofdgebouw, vermeerderd met 0,2 meter. Er geldt
hierbij een maximum van 3,5 meter.
• De goothoogten van vrijstaande bijgebouwen mogen maximaal 3 meter
bedragen.
• Hellingshoeken van bijgebouwen moeten overeenkomen met die van het
hoofdgebouw.
• Het maximaal te bouwen volume van het hoofdgebouw bedraagt 1.750 m³.
• Zie voor meer informatie de bijgevoegde architectentekeningen.

kavel 1
4
3

Bijzonderheden
• de kavel is aan de achterzijde van de het landgoed gesitueerd
• ligging in boslandschap
• afwijkende kavelvorm

2

1

25.3

5.0

3.0

5.0
Indicatie ruimtebeslag maximaal te bouwen oppervlak (350 m²).

3.0

ruimtebeslag
van twee
parkeerplaatsen

11

4.0

1749,6 m²
Kavelgrens
Bouwvak en nokrichting. Maximale rooilijn van de begane grond (incl. aan- en uitbouw) en verdiepingen.
Er is geen minimum of maximum aantal verdiepingen gegeven.

2.5

Maximale rooilijn bijgebouw begane grond.
Indicatie van het maximaal te bebouwen oppervlak: 350 m²
Parkeerplaats. Op elk perceel worden ten minste 2 parkeerplaatsen gerealiseerd.
Kavelgrens

Verplicht te bebouwen rooilijn

Bouwvak en nokrichting. Maximale rooilijn van de begane grond (incl. aan- en uitbouw) en verdiepingen.
Er is geen minimum of maximum aantal verdiepingen gegeven.

11

Max. nokhoogte in m
Mogelijke
gevel waar voordeur zit. In ieder geval aan zijde van de straat of inrit. Maximaal 5 meter achter de voorgevel.
KAVELTEKENING

Maximale rooilijn bijgebouw begane grond.
1

2

project
LANDGOED
ALPHEN
DEN RIJN
1:200
schaal
Mogelijke
positie van
de inrit.
Max. AAN
breedte
van de inrit is 2,5 m. Langs de
gearceerde
zone verschuiven is toegestaan.

3

opdrachtgever

Indicatie van het maximaal te bebouwen oppervlak: 350 m²
Parkeerplaats. Op elk perceel worden ten minste 2 parkeerplaatsen gerealiseerd.
4

Verplicht te bebouwen rooilijn

VINK BOUW NIEUWKOOP

Houtwal aangelegd met het landschap. Instandhoudingsplicht.

109.9

onderwerp

formaat

A3

datum

07-03-2019

gewijzigd

KAVELPASPOORT

Opp. kavel in m², exacte begrenzing en talud hangt af van ontwerp watergangen
projectnr
01
kavelnummer

ALP607

wijziging betreft

001

tekeningnr

33

kavel 2
4
3

Bijzonderheden
• de kavel is direct aan het water gesitueerd
• ligging in boslandschap
• afwijkende beeldkwaliteit mogelijk

9.0

2

1

58.0

9.0

De zone waarbinnen de steiger gemaakt mag worden, valt binnen de zijgevels van het hoofdgebouw.
2.5
3.0

ruimtebeslag
van twee
parkeerplaatsen

Indicatie ruimtebeslag maximaal te bouwen oppervlak (350 m²).

11

9.0

4.0

1744,9 m²
Kavelgrens

5.0
Bouwvak en nokrichting. Maximale rooilijn van de begane grond (incl. aan- en uitbouw) en verdiepingen.
Er is geen minimum of maximum aantal verdiepingen gegeven.

5.0
Mogelijkheid om inrit te verschuiven langs gearceerde zone.

2.5

Maximale rooilijn bijgebouw begane grond.
Indicatie van het maximaal te bebouwen oppervlak: 350 m²

KAVELTEKENING
Parkeerplaats.
Op elk perceel worden ten minste 2 parkeerplaatsen gerealiseerd.
project
1

Kavelgrens

2

3

Bouwvak en nokrichting. Maximale rooilijn van de begane grond (incl. aan- en uitbouw) en verdiepingen.
Er is geen minimum of maximum aantal verdiepingen gegeven.

11

4

Verplicht te bebouwen rooilijn

schaal

1:200

formaat

A3

datum

07-03-2019

gewijzigd
KAVELPASPOORT

projectnr
ALP607
02 zit. In ieder geval aan zijde van de straat of inrit. Maximaal
Mogelijkekavelnummer
gevel waar voordeur
5 meter achter de voorgevel.
tekeningnr

001

Mogelijke positie van de inrit. Max. breedte van de inrit is 2,5 m. Langs de gearceerde zone verschuiven is toegestaan.

Indicatie van het maximaal te bebouwen oppervlak: 350 m²
Parkeerplaats. Op elk perceel worden ten minste 2 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Max. nokhoogte
in m
onderwerp
wijziging betreft

Maximale rooilijn bijgebouw begane grond.

34

LANDGOED ALPHEN AAN DEN RIJN

VINK BOUW NIEUWKOOP
Verplichtopdrachtgever
te bebouwen rooilijn

Houtwal aangelegd met het landschap. Instandhoudingsplicht.

109.9

Opp. kavel in m², exacte begrenzing en talud hangt af van ontwerp watergangen

kavel 3
4
3

Bijzonderheden
• de kavel is nabij het waterlandschap gesitueerd
• ligging in boslandschap
• perceel bijna geheel omsloten door bomen

10.0

2

1

Het is toegestaan doorkijken in de houtwal
te maken van tien meter in totaal.

5.0

3.0

Indicatie ruimtebeslag maximaal te bouwen oppervlak (350 m²).

ruimtebeslag
van twee
parkeerplaatsen

5.0

5.0

11

4.0

1750 m²
Kavelgrens

Bouwvak en nokrichting. Maximale rooilijn van de begane grond (incl. aan-5.0
en uitbouw) en verdiepingen.
Er is geen minimum of maximum aantal verdiepingen gegeven.

5.0
Mogelijkheid om inrit te verschuiven langs gearceerde zone.

2.5
Maximale rooilijn bijgebouw begane grond.
Indicatie van het maximaal te bebouwen oppervlak: 350 m²
Parkeerplaats. Op elk perceel worden ten minste 2 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Kavelgrens

Verplicht te bebouwen rooilijn

Bouwvak en nokrichting. Maximale rooilijn van de begane grond (incl. aan- en uitbouw) en verdiepingen.
Er is geen minimum of maximum aantal verdiepingen gegeven.
1

2

11

Max. nokhoogte in m
KAVELTEKENING
project

ALPHEN AAN DEN RIJN
1:200
schaal
Mogelijke gevelLANDGOED
waar voordeur
zit. In ieder geval aan zijde van de straat
of inrit. Maximaal
5 meter achter de voorgevel.

3

opdrachtgever

Maximale rooilijn bijgebouw begane grond.

VINK BOUW NIEUWKOOP

formaat

A3

07-03-2019
datum
Mogelijke positie van de inrit. Max. breedte van de inrit is 2,5 m. Langs
de gearceerde
zone verschuiven is toegestaan.
gewijzigd
onderwerp

Indicatie van het maximaal te bebouwen oppervlak: 350 m²
4

Parkeerplaats. Op elk perceel worden ten minste 2 parkeerplaatsen gerealiseerd.
Verplicht te bebouwen rooilijn

KAVELPASPOORT

Houtwal aangelegd met het landschap. Instandhoudingsplicht.
03

kavelnummer

109.9

projectnr

ALP607

Opp.betreft
kavel in m², exacte begrenzing en talud hangt af van ontwerp watergangen
wijziging
tekeningnr
001

35

kavel 4
4
3

Bijzonderheden
• de kavel is aan de entreezijde van het landgoed gesitueerd
• ligging in weidelandschap
• bijna volledig omsloten door een 'gracht'

2

1

5.0

1750,4 m²

4.0
ruimtebeslag
van twee
parkeerplaatsen

Indicatie ruimtebeslag maximaal te bouwen oppervlak (350 m²).

11

12.0

5.0
3.0

12.0

2.5

5.0

5.0

Kavelgrens
Het is toegestaan doorkijken in de houtwal
te maken van tien meter in totaal.

Bouwvak en nokrichting. Maximale rooilijn van de begane grond (incl. aan- en uitbouw) en verdiepingen.
Er is geen minimum of maximum aantal verdiepingen gegeven.

10.0

Maximale rooilijn bijgebouw begane grond.
Indicatie van het maximaal te bebouwen oppervlak: 350 m²
Parkeerplaats. Op elk perceel worden ten minste 2 parkeerplaatsen gerealiseerd.
Kavelgrens

Verplicht te bebouwen rooilijn

11

Bouwvak en nokrichting. Maximale rooilijn van de begane grond (incl. aan- en uitbouw) en verdiepingen.
Er is geen minimum of maximum aantal verdiepingen gegeven.

Max. nokhoogte in m
Mogelijke gevel waar voordeur zit. In ieder geval aan zijde van de straat of inrit. Maximaal 5 meter achter de voorgevel.

Maximale rooilijn bijgebouw begane grond.
1

36

2

Indicatie van het
maximaal te bebouwen oppervlak: 350 m²
3

KAVELTEKENING

LANDGOED ALPHEN AAN DEN RIJN

schaal

opdrachtgever

VINK BOUW NIEUWKOOP

formaat

A3

datum

07-03-2019

projectnr

ALP607

tekeningnr

001

onderwerp

KAVELPASPOORT

kavelnummer

04

wijziging betreft

1:200

Houtwal aangelegd met het landschap. Instandhoudingsplicht.

109.9

Parkeerplaats. Op elk perceel worden ten minste 2 parkeerplaatsen gerealiseerd.
4 rooilijn
Verplicht te bebouwen

Mogelijke positie van de inrit. Max. breedte van de inrit is 2,5 m. Langs de gearceerde zone verschuiven is toegestaan.

project

Opp. kavel in m², exacte begrenzing en
talud hangt af van ontwerp watergangen
gewijzigd

exterieur
kavel 4
37

‘veelzijdig
als een stad’

38
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Contact informatie

Julianastraat 133
2405 CG Alphen aan den Rijn
0172 43 45 61
info@koppesmakelaardij.nl
www.koppesmakelaardij.nl
Uw persoonlijke adviseurs
Mildred de Groot
m.degroot@koppesmakelaardij.nl
06 29 08 83 02

Lizette Havenaar
l.havenaar@koppesmakelaardij.nl
06 54 66 53 73

Kijk voor meer informatie op

LandgoedVerboom.nl
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DISCLAIMER
De gegevens die in de documentatie – onder meer bestaande uit de
situatietekening(en), artist impression(s) en foto’s – of anderszins zijn
verstrekt met betrekking tot de woonomgeving, betreffen de ten tijde
van het opstellen van deze documentatie te verwachten situatie. Aan
deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Deze brochure
maakt geen onderdeel uit van de contractstukken. Zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Vinkbouw is het niet toegestaan de inhoud
van deze brochure geheel of gedeeltelijk over te nemen of op enige
andere wijze openbaar te maken. Januari 2020

LandgoedVerboom.nl

