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‘OP DE TUIN’
Een unieke plaats in al haar schoonheid.

Waar het uitzicht nog ongerept is.

Hier ontwerp jij jouw droomhuis.
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‘OP DE TUIN’
Een unieke plaats in al haar schoonheid.

Waar het uitzicht nog ongerept is.

Hier ontwerp jij jouw droomhuis.

Midden in de natuur, direct gelegen aan de Nieuwkoopse 

Plassen in het dorp Noorden wordt een unieke kavel 

aangeboden. Voorweg 64A. Voordat wij u meer vertellen 

over de bouwkavel en de bouwmogelijkheden een kort stukje 

historie over de Voorweg. 

De Voorweg en de Simon van Capelweg in Noorden en de 

Noordenseweg en het Zuideinde in Nieuwkoop vormen 

samen de oost-westverbinding tussen Woerdense Verlaat 

en Zwammerdam, oftewel tussen Breukelen-Woerden en 

Bodegraven-Alphen aan den Rijn. Het is ook de scheiding 

tussen het hoge ‘Blauwe gebied’ met de Nieuwkoopse Plassen 

en het lage ‘Groene gebied’: de polders met hun groen en 

een diversiteit aan activiteiten van grasland, kwekerijen en 

natuurgebieden (nabij Nieuwkoop en in Zevenhoven). 

‘Op de tuin’
De Voorweg in Noorden is een weg met een scala aan 

activiteiten. Een gebied waar van oudsher kwekerijen 

zijn gevestigd met de combinatie open teelt en kassen. 

Natuurlijk woonde de kweker op zijn eigen ‘tuin’. En dat niet 

alleen; ook ambachtelijke bedrijven, een aannemer, een 

rietsnijder, een transportbedrijf en uiteraard ook enkele 

horecagelegenheden, die bekend zijn om hun ‘koek en zopie’ 

wanneer er geschaatst kan worden, vind je langs de Voorweg. 

‘Groen en Blauw worden met elkaar 
verbonden’
Het ondernemen aan de Voorweg loopt al jaren 

terug, bedrijven zijn te kleinschalig en er zijn geen 

uitbreidingsmogelijkheden in dit waterrijke gebied. Al snel 

slaat dan verrommeling toe als er niets wordt ondernomen. 

De natuurwaarde in dit gebied is hoog en dat zag ook de 

Provincie Zuid-Holland. Het is de Provincie geweest die een 

aantal grondeigenaren met elkaar in gesprek heeft gebracht 

via de gemeente Nieuwkoop. Dit om ‘Groen en Blauw’ meer 

met elkaar te verbinden en de verrommeling een halt toe 

te roepen. Het heeft geresulteerd in een revitalisatieplan 

voor de Voorweg. Diverse tuinders zullen hun bedrijf de 

komende jaren stoppen, een transportbedrijf verhuist en een 

aannemer is al verplaatst met z’n bedrijf. De kassen worden 

afgebroken en er worden een aantal bouwkavels gecreëerd 

met extra sloten, zodat er doorzichten vanaf de weg naar de 

plassen komen, die Groen en Blauw met elkaar verbinden.

INLEIDING
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Uw kavel
Aan de overzijde van de Voorweg op 97b/c zal de kwekerij stoppen en komen een paar woningen en iets meer naar het oosten, 

aan het einde van de Voorweg bij nummer 113 en 68 worden de kassen afgebroken en worden er totaal 11 kavels ontwikkeld. De 

entree van Noorden zal hiermee vanaf Woerdense Verlaat een heel ander uiterlijk krijgen. 

Bouwregels
 Het bestemmingsplan is voor een gemeente en voor u als 

burger een instrument waarin u kunt zien wat er gebouwd 

mag worden. Belangrijk zijn altijd de maximaal toegestane 

inhoud en goot- en nokhoogte. 

Wat mag je bouwen op de kavel aan de Voorweg 64A?

• het bouwvlak mag maximaal 150 m2  groot zijn

• de goothoogte is maximaal 6 meter hoog

• de nokhoogte  is maximaal 10 meter 

• de inhoud van de woning bedraagt maximaal 750 m3 

Separaat hiervan is het mogelijk om tot 80 m2  aan vrijstaande 

bijgebouwen op de kavel te bouwen.

    

Het bestemmingsplan is hierin bepalend en daarin staan 

meer zaken die ook relevant zijn voor u en uw architect. 

Dat vindt u terug op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoekt u op: 

Voorweg 64A, Noorden. 

 

 

 

Los van de bouwregels uit het bestemmingsplan kent de 

wet Wabo regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit biedt 

mogelijkheden om een uitbouw of erker toe te voegen aan 

de woning.

Wat er vergunningsvrij gebouwd mag worden en hoe groot 

leest u in de publicatie Wabo Vergunningsvrij bouwen. 

De gemeente Nieuwkoop kent geen welstand (Welstandvrij 

bouwen).

Meer details over het bouwen van een woning en het 

bestemmingsplan kunt u opvragen bij de balie van het 

loket op het gemeentehuis van Nieuwkoop (Klant Contact 

Centrum, Teylersplein 1, 2441 LE Nieuwveen (telefoon 14- 

0172) of u kijkt op: www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/

marker/117865/464301/

VOORWEG 64A
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Downloads
Op de website www.voorweg64anoorden.nl 

kunt u bij downloads alle relevante plannen downloaden onder de button plannen.

Voorweg 64A Noorden   Hans Pietersen   Christa Kempenaar

Verkaveling Voorweg 64A Noorden

1110 m2 861m2 855 m2 992 m2 1248 m2 1024 m2

USE architects   Ravellaan 96  3533 JR Utrecht   www.USEarchitects.nl Voorweg 64A Noorden   Hans Pietersen   Christa Kempenaar

Verkaveling Voorweg 64A Noorden

1110 m2 861m2 855 m2 992 m2 1248 m2 1024 m2

USE architects   Ravellaan 96  3533 JR Utrecht   www.USEarchitects.nl

KAVELPASPOORT 

WONINGGROOTTE MAXIMAAL 750 M3

GOOTHOOGTE MAXIMAAL 6 METER

NOKHOOGTE MAXIMAAL 10 METER

BOUWVLAK MAXIMAAL 150 M2

DUURZAAMHEID GASLOOS
BODEMWARMTE

STIMULEREN ZONNEPANELEN
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Heeft u eenmaal besloten om de kavel te kopen dan maken wij een koopakte op, waarin 

de wederzijdse afspraken worden vastgelegd. Wat komt u daarin zoal tegen?

Wie zijn de contractspartijen, welke kavel koopt u en wat is de koopprijs. Maar ook wie 

de notaris is, wanneer u eigenaar van de kavel wordt en wanneer u de koopsom betaalt. 

U koopt de kavel met de bedoeling om er een woonhuis op te laten bouwen. Hiervoor heeft 

u een architect nodig die de woning ontwerpt en die samen met u de omgevings(bouw)

vergunning aanvraagt met alle daarbij behorende berekeningen.

Ook moet u een aannemer contracteren die de woning gaat bouwen. U kunt natuurlijk 

ook kiezen voor een bouwbedrijf dat het hele proces voor u regelt. En misschien heeft u 

een financiering nodig voor de aankoop en de bouw van de woning. Hierover maken wij 

afspraken en die leggen wij vast in de koopakte.

Prijs
De prijs van de kavel is kosten koper. Dat wil zeggen dat de notaris- en kadasterkosten 

om de kavel op uw naam te zetten en 6 % overdrachtsbelasting over de koopsom aan u 

in rekening worden gebracht. 

KOOPAKTE
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Bouwvergunning 
U koopt de kavel en voor u is er een ontbindende voorwaarde 

dat u binnen 12 maanden een bouwvergunning ontvangt en 

dat deze onherroepelijk is. De bouwvergunning, formeel de 

omgevingsvergunning, moet u aanvragen voor een bouwplan 

welke voldoet aan het bestemmingsplan.

Financiering
Wanneer dat voor u belangrijk is nemen wij een voorbehoud 

financiering op in de akte voor een nader vast te stellen 

bedrag. Dit voorbehoud geldt tot 10 weken na afgifte van de 

bouwvergunning. Dit stelt u in de gelegenheid om bij een bank 

of financieringsinstelling een voor u passende financiering 

aan te vragen. Zij kunnen namelijk als voorwaarde stellen dat 

er een omgevingsvergunning is voor het te bouwen woonhuis, 

voorafgaand aan de afgifte van een acceptatieofferte. U heeft 

hiermee alle tijd om uw zaken goed te regelen.

VOORBEHOUDEN
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KAVELPASPOORT 

Bovenaanzicht

Aanzicht vanaf de Voorweg
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De kavel en hoe groot is deze?
De kavel is bruto groot circa 1.248 m2  en netto circa 1.024 m2  

De kavel is in het midden netto circa 24,5 meter breed.

De kavel wordt bouwrijp aan u 
opgeleverd.
Dit houdt in dat de opstallen - lees kassen - afgebroken 

en afgevoerd moeten worden en dat er sloten gegraven 

moeten worden. Wie dat doet en wat het juiste moment is 

dat bespreekt u met de makelaar en de afspraken hierover 

leggen wij vast in de koopovereenkomst.

NB: Het is waarschijnlijk verstandig om de sloten te graven na 

het bouwen van de 2 woningen op de kavels.

Woningbouw
Wanneer u een bouwkavel koopt wilt u ook weten of de grond 

geschikt is voor woningbouw. Een vraag die ook de gemeente 

stelt zodra u een vergunning aanvraagt. De eigenaar stelt aan 

u als koper een recent rapport beschikbaar waaruit blijkt dat 

dit ook het geval is.

Hoe bereikt u de kavel straks als u een 
mooie villa laat bouwen op de kavel?
Dat hebben wij vast voor u uitgezocht. Rijnland, de 

waterbeheerder in Noorden, heeft hier regels voor en de 

belangrijkste is wel dat er minimaal 20 centimeter tussen 

de onderkant van het brugdek en de hoogste waterstand 

moet zijn. Met deze regel is een vloeiende overgang van de 

openbare weg en kavel mogelijk met de te maken brug.

Oké en nu koop ik de kavel om een villa 
te bouwen, dat doet de eigenaar ook en 
die wordt mijn buurman en hoe gaat het 
dan verder?
Het idee van de eigenaar is om nog 6-8 jaar nadat de 2 villa’s 

gebouwd zijn Anthuriums te blijven kweken en dan komt 

er een keer een moment dat hij stopt met kweken en zijn 

de plannen om de kassen plaats te laten maken voor 3 te 

bouwen woningen, zoals het ook in het bestemmingsplan 

vermeld staat.

Wanneer is de kavel beschikbaar?
De teelt van de Anthuriums is volop gaande en de kweker 

zal de oogst hiervan afronden voorjaar 2020. De kavel komt 

dan voor u ter beschikking. Maak met de makelaar een 

tijdsplanning en dan worden hierover afspraken gemaakt 

met de eigenaar. De gemaakte afspraken leggen wij vast in 

de koopovereenkomst, wel zo helder.
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Natura 2000
Natura 2000 is een in Europees verband opgestelde richtlijn 

waarin gebieden zijn aangewezen voor beschermde gebieden 

van vogelsoorten. In Nederland is er een netwerk van meer 

dan 150 beschermde gebieden en de Nieuwkoopse Plassen 

& de Haeck vallen hieronder.  U woont straks aan de rand 

van dit gebied, want dit gebied vormt letterlijk uw achtertuin.

De Nieuwkoopse Plassen en de Haeck zijn restanten van 

het voormalige Hollandse kustvlakteveen. Het is een 

laagveenverlandingsgebied waarin, naast veenplassen 

met bijzondere watervegetaties, een grote oppervlakte 

overgangsveen en moerasheide is gevormd. Het is tevens het 

meest westelijk gelegen verlandingsgebied waarin nog lokaal 

goed ontwikkelde vegetaties van basenrijk overgangsveen 

te vinden zijn. Het is daarmee een belangrijk broedgebied 

voor broedvogels van rietmoerassen, zoals de Roerdomp, 

de Purperreiger, de Snor en de Rietzanger. Dit Natura 2000  

 

gebied is ook van enig belang als broedgebied voor enkele 

andere moeras- en watervogels zoals de Zwartkopmeeuw, 

en de Zwarte stern. Voor de Zwartkopmeeuw betreft het de 

grootste broedkolonie buiten de Delta.

Meer hierover kunt u lezen op: 

www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/

gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9&id=n2k103

De natuur heeft het voor het zeggen achter uw kavel en 

dus vindt er geen pleziervaart plaats en geniet u volop van 

de prachtige natuur en het uitzicht in alle rust. U heeft een 

blijvend uniek uitzicht vanuit uw villa of tuin over het water.
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Hoe gaat het nu allemaal verder wanneer ik interesse heb en wat moet ik doen 

om een villa te laten bouwen? Vragen voldoende als u enthousiast wordt om 

deze kavel te kopen. Logisch.  Dan is er de makelaar waar u al uw vragen kunt 

stellen. Hij maakt graag vrijblijvend een afspraak met u.

De Koning makelaars  De Koning Nieuwbouw

Dorpsstraat 79 Haven 6

2421 AW Nieuwkoop 3441 AS Woerden

Telefoon 0172-579200 Telefoon 0348-488005

VERKOOP & INFORMATIE
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Makelaar: Andre de Koning  Makelaar: Jacques de Koning

andredekoning@dekoningwonen.nl jacquesdekoning@dekoningwonen.nl

06-20406929 06-22791738

De Koning makelaars De Koning nieuwbouw



VERKOOP & INFORMATIE

Disclaimer
Dit kavelpaspoort is een “handleiding” om u in het aankooptraject 

in een overzichtelijk document relevante informatie te verstrekken. 

Het is geen juridisch document, u kunt er geen rechten aan ontlenen.
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Makelaar: Andre de Koning  Makelaar: Jacques de Koning

andredekoning@dekoningwonen.nl jacquesdekoning@dekoningwonen.nl

06-20406929 06-22791738
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