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Aan de Europaweg worden twee royale bouwkavels aangeboden. Op een voormalig bedrijf zijn 

onlangs de loodsen afgebroken en hierdoor is er de mogelijkheid om, om de hoek van Het Lint (de 

rondweg door het Maximapark), twee vrijstaande woningen te bouwen. Hiermee is weer een stukje 

rondom het geliefde Maximapark ingevuld en wordt de Europaweg langzaam maar zeker fraai 

geïntegreerd met Leidsche Rijn. Een unieke woonkans!   

 

Ligging 

De twee royale bouwkavels van ieder circa 1.000m² liggen tussen de nummers 28 en 30. De kavels 

zijn in het veld nu al zichtbaar. De bestemming is gewijzigd naar de bestemming “Wonen” en er kan al 

snel gestart worden met de bouw van twee vrijstaande woningen met eventueel een bijgebouw in de 

vorm van een garagegebouw en/of veranda met buitenkeuken en garage.  

 

 Inspiratie voor uw bijgebouw 

 

In het document “Kavelpaspoorten - Wonen aan het Maximapark” wordt u uitgebreid geïnformeerd 

inzake de kavels. 

 

Bouwmogelijkheden 

Woningen  
- maximale grootte  825m3 

- maximale goothoogte     6m 

- maximale nokhoogte   11m 

 

Bijgebouwen                
- maximale grootte     50m2 

- maximale goothoogte      3m 

- maximale nokhoogte      5m 

 

Voor de woningen en de bijgebouwen zijn ruime bouwvlakken in getekend. Binnen deze ruime 

bouwvlakken kunt u uw woondroom verwezenlijken. Doordat de bouwvlakken zo ruim zijn ingetekend, 

kunt u hier een woning realiseren waarin al uw woonwensen verwezenlijkt worden. Het is de 

combinatie van een grote kavel en woning wat deze mogelijkheid uniek maakt.  
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Entree kavels 

Bouwkavel 30-I krijgt een zelfstandige oprit vanaf de Europaweg, deze oprit wordt aangelegd door de 

verkoper. 

 

Bouwkavel 30-II maakt gebruik van de entree van Europaweg 30, dit is de bestaande inrit. Na de 

entree splitst de entree zich rechtdoor naar kavel 30-II en naar rechts voor Europaweg 30. Dit staat 

ook op het kavelpaspoort. 

 

De Kavels 

De kavels worden opgeleverd zoals ze er nu bij liggen. 

 

Bodem 

Er is een bodemrapport aanwezig. Hieruit blijkt dat de kavels geschikt zijn voor woningbouw. 

 

Nutsvoorzieningen 

De woningen aan de Europaweg zijn aangesloten op de reguliere nutsvoorzieningen. 

De koper van een kavel zal zelfstandig bij de verschillende nutsbedrijven een aanvraag doen voor 

aansluiting op de nutsvoorzieningen (gebruikelijk proces bij nieuwbouw).  

 

Erfgrenzen onderling 

Indien u als koper van een kavel een erfafscheiding op de erfgrens wilt neerzetten, zal dit in overleg 

met elkaar en de buren van Europaweg 28 en 30 gaan. Besluit u om op uw eigen kavel een 

afscheiding te plaatsen bent u natuurlijk geheel vrij om dit zonder overleg te doen.  

 

Achterzijde kavels 

De gemeente Utrecht zal, zo is onze verwachting, in 2019-2020 de uitgifte gaan doen van bouwkavels 

aan de achterzijde. In het document “Kavelpaspoorten - Wonen aan het Maximapark” ziet u deze 

kavels al globaal  ingetekend. Wanneer de Gemeente Utrecht de gronduitgifte van deze kavels doet, 

zal zij op een bepaald moment ook de sloot gaan graven die gaat komen tussen de kavels aan de 

achterzijde en de twee kavels zoals nu worden aangeboden. 

 

Aankoopproces 

1. De laatste werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd om de kavels op korte termijn te 

koop aan te bieden. Het zijn kavels in het hogere segment van de markt. De bedoeling is om 

na een aantal 1:1 gesprekken tussen de makelaar en potentiele kopers tot een besluit te 

komen aan wie de kavels te verkopen. Dit zal in overleg met de verkoper gebeuren. 

2. Bij de toewijzing van de kavels zal, naast uw bouwplan, ook meewegen welke voorwaarden u 

als koper stelt aan de aankoop. 

Koopt u onvoorwaardelijk en neemt u op korte termijn af of koopt u en heeft u behoefte aan 

ontbindende voorwaarden voor de financiering, voor de bouwvergunning en misschien andere 

voor u belangrijke zaken?  

 

Interesse?  

We gaan graag met u in gesprek, bespreken de essentie van deze gesprekken en uw wensen met de 

eigenaar en we zullen aan u verslag doen. Op deze manier gaat de verkoper ervoor om binnenkort 

twee nieuwe kopers te kunnen verwelkomen. 

 

Architect en aannemer 

U bent vrij in de keuze van een architect en aannemer. 
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Bouwregels 

Inzake uw bouwplan kunt zelf 1:1 met de gemeente Utrecht afstemmen of u aan de voorwaarden 

voldoet voor deze locatie.  

Rechtstreeks telefoonnummer van de Gemeente Utrecht, afdeling bouwen 14-030 

Bezoekadres Stadskantoor: Stadsplateau 1 Utrecht (u dient vooraf een afspraak te maken) 

 

Begeleiding 

Bij het kopen van een bouwkavel komt veel kijken. Ook wanneer u er vervolgens een woning op wilt 

bouwen. De makelaar kan u informeren en op u op weg helpen. Wanneer u het besluit neemt een 

kavel te kopen is het belangrijk dat u vooraf voldoende en goed geïnformeerd bent in wat u te wachten 

staat. Hulp nodig? De makelaar kan u in aanvang informeren, later kunt u alsnog besluiten om een 

bouwbegeleider in te schakelen. 

 

Het is een bijzonder en mooi proces om uw eigen Woondroom te gaan ontwerpen en bouwen.   

 

 

Interesse in een bouwkavel en wilt u met ons verder praten?  

U kunt hiervoor een afspraak maken met onderstaande makelaar: 

 

 

 

De Koning makelaars 

Zandweg 141 

3454 HA De Meern 

030-666 11 05 

info@dekoningnieuwbouw.nl 

  

Contactpersonen voor de kavels zijn 

Dirk Jan van Zijtveld  06- 1073 2956 

Vincent van Os   06- 4940 4910 

Albert de Boer   06- 8348 8803 

Jacques de Koning   06- 2279 1738 

 

 

 

 

Bijlage: “Kavelpaspoorten - Wonen aan het Maximapark” 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Aan deze aanbiedingsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Er is niet eerder een rechtsgeldige 

overeenkomst tussen partijen dan nadat beide partijen, verkoper en koper een koopovereenkomst 

hebben getekend. Een optie, zo deze verleend wordt, kan alleen door de makelaar schriftelijk verstrekt 

worden voor een bepaalde tijd hetgeen in de schriftelijke bevestiging vermeld zal staan. 

 

Bouwen kent publiekrechtelijke voorwaarden. 

Het bestemmingsplan geeft hierover duidelijkheid. Dit kunt u inzien op ruimelijkeplannen.nl of bij de 

balie van het Stadskantoor van de gemeente Utrecht. 
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