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Oppervlakte 424 m2

Woning Vrijstaand

Hoekmarkering Ja, tweezijdige oriëntatie (overhoeks ontwerpen)

Geen inrit of garage aan hoekzijde

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10% op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50m/10,50m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw.

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog), zijkant vanaf 1 meter 

achter de voorgevellijn hoog (max. 1,80 meter hoog)

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage  
enigszins uit het beeld

Kavelpaspoort  |  Kavel 19

15 M

15,8 M

461 M2

19

29,9 M

Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M



Tuin
bouw

w
eg

Tuinbouw
w

eg

Kavelpaspoort  |  Lint Tuinbouwweg  |  Kavel 20

20



Egela
ntie

r

Oppervlakte 443 m2

Woning Vrijstaand

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting  
Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog)

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage  
enigszins uit het beeld

Kavelpaspoort  |  Kavel 20
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29,9 M

15,8 M

29,9 M

15,9 M

476 M2
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29,9 M

Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn
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Kavel

A
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M
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Oppervlakte 474 m2

Woning Vrijstaand

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog)

 Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage  
enigszins uit het beeld

Kavelpaspoort  |  Kavel 21

,9 M

29,9 M

15,9 M

476 M²
21
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Oppervlakte kavel
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Oppervlakte 474 m2

Woning Vrijstaand

Hoekmarkering Nee

Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Gevelmateriaal Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte  
van naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog)

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage  
enigszins uit het beeld

Kavelpaspoort  |  Kavel 22

9 M

29,9 M

29,9 M

15,9 M

29,9

15,9 M

22
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Oppervlakte kavel
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Oppervlakte 474 m2

Woning Vrijstaand

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog)

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage  
enigszins uit het beeld

Kavelpaspoort  |  Kavel 23

M

29,9 M

15,9 M

15,9 M

476 M²
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Oppervlakte 585 m2

Woning Vrijstaand

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 25 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog)

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage  
enigszins uit het beeld

Kavelpaspoort  |  Kavel 25

31,4 M

17,4 M

25
547 M²

Gemeente Waddinxveen

Legenda
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Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M



Tuin
bouw

w
eg

Tuinbouw
w

eg

Kavelpaspoort  |  Lint Tuinbouwweg  |  Kavel 26

26



Tuinbouw
w

eg

Oppervlakte 283 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen (minimaal één op het totale bouwvolume)

Bebouwingspercentage 35 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog)

Parkeren Min. 1 parkeerplaats op eigen terrein, door terug liggende garage enigszins uit het beeld

Kavelpaspoort  |  Kavel 26

31,4 M

17,4 M

9 M

9 M
26

283 M²

31,4 M

Triangel
Kavel 26 Tuinbouwweg 
Datum 25-01-2016  Schaal 1:200  op A4

Gemeente Waddinxveen
Triangel
Kavel 26 Tuinbouwweg 
Datum 25-01-2016  Schaal 1:200  op A4

Gemeente Waddinxveen

Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A
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Oppervlakte 282 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Ja, tweezijdige oriëntatie (overhoeks ontwerpen)

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen (minimaal één op het totale bouwvolume)

Bebouwingspercentage 35 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog)

Aan zijde parkeerkoffer een hedera scherm, tot 1 meter achter de voorgevellijn laag 
(max. 1 meter hoog), vervolgens hoog (max. 1,80 meter hoog)

Parkeren Min. 1 parkeerplaats op eigen terrein, door terug liggende garage enigszins uit het beeld

Kavelpaspoort  |  Kavel 27

31,4 M

17,4 M

9 M

9 M

27
282 M²

31,4 M

Triangel
Kavel 27 Tuinbouwweg 
Datum 25-01-2016  Schaal 1:200  op A4

Gemeente Waddinxveen

Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn
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A

M²

M



Tuin
bouw

w
eg

Tuinbouw
w

eg

Kavelpaspoort  |  Lint Tuinbouwweg  |  Kavel 28

28



Tuinbouw
w

eg

Tuin
bouw

w
eg

Oppervlakte 667 m2

Woning Vrijstaand

Hoekmarkering Ja, tweezijdige oriëntatie (overhoeks ontwerpen)

Geen inrit of garage aan hoekzijde

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 25 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog)

Aan zijde parkeerkoffer een hedera scherm, tot 1 meter achter de voorgevellijn laag 
(max. 1 meter hoog), vervolgens hoog (max. 1,80 meter hoog)

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage enigszins uit het beeld

Kavelpaspoort  |  Kavel 28

30,1 M

30,1 M

30

22,3 M

9 M

28
667 M²

Triangel
Kavel 28 Tuinbouwweg 
Datum 25-01-2016  Schaal 1:250  op A4

Gemeente Waddinxveen
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Oppervlakte kavel
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Oppervlakte 673 m2

Woning Vrijstaand

Hoekmarkering Ja, tweezijdige oriëntatie (overhoeks ontwerpen)

Geen inrit of garage aan hoekzijde

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 25 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog), zijkant vanaf 1 meter achter de 
voorgevellijn hoog (max. 1,80 meter hoog)

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage  
enigszins uit het beeld

Kavelpaspoort  |  Kavel 29

M

12 M

12 M

30,1 M

30,2 M

22,3 M

22,3 M

29
673 M²

Triangel
Kavel 29 Tuinbouwweg 
Datum 25-01-2016  Schaal 1:250  op A4

Gemeente Waddinxveen

Legenda

Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M
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Oppervlakte 588 m2

Woning Vrijstaand

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Aan voorzijde geen, aan achterzijde hekwerk met hedera

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage enigszins uit het beeld

Toegang Eenvoudige betonnen brug, door Koper zelf aan te brengen (indien mogelijk/wenselijk te 
combineren met toegang naastgelegen nieuwbouwkavel)

30

588 M2

19,9 M 29,6 M

3

1622

1624

1619

3

Triangel
Linten - kavel 30
Datum 24-04-2018  Schaal 1:350  op A4

Gemeente Waddinxveen
N

O

Z

W

Legenda

Ruimtelijk ontwerp

Kadastrale grens

Kavelgrens

Maatlijn

M2 Oppervlakte kavel

1 Kavelnummer

M Lengte maatlijn

1234 Kadastraal nummer

Kavel

Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M

Kavelpaspoort  |  Kavel 30
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Kavelpaspoort  |  Lint Tuinbouwweg  |  Kavel 31
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Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M

Oppervlakte 607 m2

Woning Vrijstaand

Hoekmarkering Ja, richting naastgelegen verbinding langzaam verkeer

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Aan voorzijde geen, aan achterzijde en zijkant (richting naastgelegen verbinding 
langzaam verkeer) hekwerk met hedera

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage enigszins uit het beeld

Toegang Eenvoudige betonnen brug, door Koper zelf aan te brengen (indien mogelijk/wenselijk te 
combineren met toegang naastgelegen nieuwbouwkavel)

Kavelpaspoort  |  Kavel 31
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Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M2

M

Oppervlakte 430 m2

Woning Vrijstaand/twee-onder-een-kap (met kavel 33)

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Aan voorzijde geen, aan achterzijde hekwerk met hedera

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage enigszins uit het beeld

Toegang Eenvoudige betonnen brug, door Koper zelf aan te brengen (indien mogelijkt/wenselijk 
te combineren met toegang naastgelegen nieuwbouwkavel)

Kavelpaspoort  |  Kavel 32
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33



Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M

Oppervlakte 518 m2

Woning Vrijstaand/twee-onder-een-kap (met kavel 32)

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Aan voorzijde geen, aan achterzijde hekwerk met hedera

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage enigszins uit het beeld

Toegang Eenvoudige betonnen brug, door Koper zelf aan te brengen (indien mogelijk/wenselijk te 
combineren met toegang naastgelegen nieuwbouwkavel)

Kavelpaspoort  |  Kavel 33
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34
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Kavelgrens
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Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M

Oppervlakte 265 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Aan voorzijde geen, aan achterzijde hekwerk met hedera

Parkeren Min. 1 parkeerplaats en bij voorkeur 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug 
liggende garage enigszins uit het beeld

Toegang Eenvoudige betonnen brug, door Koper zelf aan te brengen (indien mogelijk/wenselijk te 
combineren met toegang naastgelegen nieuwbouwkavel)
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Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M

Oppervlakte 264 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Aan voorzijde geen, aan achterzijde hekwerk met hedera

Parkeren Min. 1 parkeerplaats en bij voorkeur 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug 
liggende garage enigszins uit het beeld

Toegang Eenvoudige betonnen brug, door Koper zelf aan te brengen (indien mogelijk/wenselijk te 
combineren met toegang naastgelegen nieuwbouwkavel)
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Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M

Oppervlakte 264 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Aan voorzijde geen, aan achterzijde hekwerk met hedera

Parkeren Min. 1 parkeerplaats en bij voorkeur 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug 
liggende garage enigszins uit het beeld

Toegang Eenvoudige betonnen brug, door Koper zelf aan te brengen (indien mogelijk/wenselijk te 
combineren met toegang naastgelegen nieuwbouwkavel)

Kavelpaspoort  |  Kavel 36
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Kavelpaspoort  |  Lint Tuinbouwweg  |  Kavel 37



Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M

Oppervlakte 265 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Aan voorzijde geen, aan achterzijde hekwerk met hedera

Parkeren Min. 1 parkeerplaats en bij voorkeur 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug 
liggende garage enigszins uit het beeld

Toegang Eenvoudige betonnen brug, door Koper zelf aan te brengen (indien mogelijk/wenselijk te 
combineren met toegang naastgelegen nieuwbouwkavel)
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Kavelpaspoort  |  Lint Tuinbouwweg  |  Kavel 38



Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M

Oppervlakte 351 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Aan voorzijde geen, aan achterzijde hekwerk met hedera

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage enigszins uit het beeld

Toegang Eenvoudige betonnen brug, door Koper zelf aan te brengen (indien mogelijk/wenselijk te 
combineren met toegang naastgelegen nieuwbouwkavel)

Kavelpaspoort  |  Kavel 38
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Kavelpaspoort  |  Lint Tuinbouwweg  |  Kavel 39



Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M

Oppervlakte 381 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Aan voorzijde geen, aan achterzijde hekwerk met hedera

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage enigszins uit het beeld

Toegang: Eenvoudige betonnen brug, door Koper zelf aan te brengen (indien mogelijk/wenselijk te 
combineren met toegang naastgelegen nieuwbouwkavel)
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Oppervlakte 360 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen (minimaal één op het totale bouwvolume)

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog)

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage  
enigszins uit het beeld

Kavelpaspoort  |  Kavel 42
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Kavelpaspoort  |  Lint Tuinbouwweg  |  Kavel 43



Oppervlakte 360 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen (minimaal één op het totale bouwvolume)

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog)

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage  
enigszins uit het beeld
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30 M

30 M

12 M

12 M

1

30,1 M

43
360 M²

30 M

Triangel
Kavel 43 Tuinbouwweg 
Datum 25-01-2016  Schaal 1:200  op A4

Gemeente Waddinxveen

Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M

Tuin
bouw

w
eg



Tuin
bouw

w
eg

Tuinbouw
w

eg

Kavelpaspoort  |  Lint Tuinbouwweg  |  Kavel 44

44



Oppervlakte 360 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen (minimaal één op het totale bouwvolume)

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog)

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage  
enigszins uit het beeld

Kavelpaspoort  |  Kavel 44
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Kavel 44 Tuinbouwweg 
Datum 25-01-2016  Schaal 1:200  op A4
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Kavelpaspoort  |  Lint Tuinbouwweg  |  Kavel 45
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Oppervlakte 360 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10% op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen (minimaal één op het totale bouwvolume)

Bebouwingspercentage 30% (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50m/10,50m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog), zijkant vanaf 1 meter 

achter de voorgevellijn hoog (max. 1,80 meter hoog)

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage  
enigszins uit het beeld
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Oppervlakte 360 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen (minimaal één op het totale bouwvolume)

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed 

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog)

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage  
enigszins uit het beeld

Kavelpaspoort  |  Kavel 46
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Oppervlakte 521 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen (minimaal één op het totale bouwvolume)

Bebouwingspercentage 25 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Groene haag, aan voorzijde laag (max. 1 meter hoog)

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage enigszins uit het 
beeld

Kavelpaspoort  |  Kavel 47
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Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M

Oppervlakte 352 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Aan voorzijde geen, aan achterzijde hekwerk met hedera

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage enigszins uit het beeld

Toegang Eenvoudige betonnen brug, door Koper zelf aan te brengen (indien mogelijk/wenselijk te 
combineren met toegang naastgelegen nieuwbouwkavel)

Kavelpaspoort  |  Kavel 48
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49

437 M²

15,5 M
28 M

Triangel
Linten - kavel 49
Datum 24-04-2018  Schaal 1:350  op A4
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Kavel

Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M

Oppervlakte 437 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Aan voorzijde geen, aan achterzijde hekwerk met hedera

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage enigszins uit het beeld

Toegang: Eenvoudige betonnen brug, door Koper zelf aan te brengen (indien mogelijk/wenselijk te 
combineren met toegang naastgelegen nieuwbouwkavel)

Kavelpaspoort  |  Kavel 49
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Kavelpaspoort  |  Lint Tuinbouwweg  |  Kavel 50
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Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M

Oppervlakte 328 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Aan voorzijde geen, aan achterzijde hekwerk met hedera

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage enigszins uit het beeld

Toegang Eenvoudige betonnen brug, door Koper zelf aan te brengen (indien mogelijk/wenselijk te 
combineren met toegang naastgelegen nieuwbouwkavel)

Kavelpaspoort  |  Kavel 50
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Kavelpaspoort  |  Lint Tuinbouwweg  |  Kavel 51

51



Kavelnummer

Oppervlakte kavel

Afstand in meters

Maatlijn

Kavelgrens

Kavel

A

M²

M

Oppervlakte 359 m2

Woning Twee-onder-een-kap

Hoekmarkering Nee

Gevelmateriaal Gemetselde vormbaksteen met sprekende voeg

Houten geveldelen

Kleur gevel Genuanceerde, gedempte aardekleuren

Wit gekeimde woning is incidenteel toegestaan (10 % op het totaal aan woningen)

Houten geveldelen zijn naturel (vergrijzend), zwart of donkergroen

Dakbedekking Antracietkleurige of donkerbruine gebakken pannen (niet geglazuurd) of leien, rieten kap

Dakvorm Zadeldak (zonder wolfseinden), wisselende dakhelling en kaprichting

Karakteristieke stenen schoorsteen

Bebouwingspercentage 30 % (excl. vergunningvrije aan- of uitbouwen)

Goot-/nokhoogte 5,50 m/10,50 m

Bijgebouwen Liggen minimaal 5 meter terug ten opzichte van het hoofdgebouw

Bestaan uit één bouwlaag met kap

Tuin Voortuin minimaal 6 meter diep en minimaal 1 meter verspringing ten opzichte van 
naastgelegen woning (om en om 6 of 7 meter diep)

Zijtuin minimaal 3 meter breed

Inritbreedte maximaal 4,5 meter

Grote solitaire boom in de voortuin aan te planten

Erfafscheiding Aan voorzijde geen, aan achterzijde hekwerk met hedera

Parkeren Min. 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, door terug liggende garage enigszins uit het beeld

Toegang: Eenvoudige betonnen brug, door Koper zelf aan te brengen (indien mogelijk/wenselijk te 
combineren met toegang naastgelegen nieuwbouwkavel)
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