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Thuis in HET Zand.

In een wijk waar de natuur ertoe doet.

De brug van het groen naar de stad.

Met veel ruimte om te leven zoals jij dat wilt.



De Heeren van ’t Zand kavel 1 en 2 

UW KAVEL

De Heeren van ’t Zand omvat twee statige luxe herenhuizen die prominent direct gelegen zijn aan de weg ’t Zand. Op deze locatie 

kun je ook je eigen woning laten ontwerpen, je neemt dan alleen de kavel af. Aan de kavel zijn specifieke bouwvoorwaarden 

verbonden die je kunt bekijken op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl. In de zoekbalk geef je aan dat het de kavels op ’t Zand 

24, Utrecht betreft. In dit kavelpaspoort geven wij je vast een eerste indicatie van de belangrijkste voorwaarden.

TwentyFour

In het hart van Leidsche Rijn ligt de wijk Het Zand, 

langs de oorspronkelijke verbindingsweg tussen 

Utrecht en De Meern die eveneens de naam Het 

Zand draagt. De wijk heeft een bijzondere, eigen 

sfeer en architectuur, met veel groen en gezellige 

hofjes. Aan de rand van de wijk, tussen de straten Het 

Zand en de Satijnvlinder wordt project TwentyFour 

gerealiseerd; vijf vrijstaande herenhuizen en villa’s 

die klasse uitstralen. Een heerlijke plek voor het hele 

gezin in een dynamische wijk met veel groen.
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KAVEL 1

KAVEL 2
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Kavelkaart
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BEBOUWINGSSPECIFICATIE: 

KAVEL 1 

KAVEL 2 

GOOTHOOGTE: Maximaal 6 meter over 70% van de gootlengte en het overige 
maximaal 3 meter.

NOKHOOGTE: Maximaal 11 meter. 

POSITIE WONING De voorgevel mag maximaal 15 meter vanaf de weg staan.

DUURZAAMHEID: Gasloos – bodemwarmte

STIMULEREN: Zonnepanelen

EPC maximaal: 0,2 /BENG

BRUTO OPPERVLAKTE: circa 950 m2

ALGEMEEN: je bereikt de kavel via een eigen opgang langs de weg ‘t Zand

BRUTO OPPERVLAKTE: circa 1.030 m2

ALGEMEEN: je bereikt de kavel via een eigen opgang langs de weg ‘t Zand

TOEGESTANE  Wonen 

FUNCTIES:  Bed & breakfast  

 Wonen en werken  

 Voor werken maximaal 60 m2  in de villa zelf of in een separaat gebouw.

Het ontwerp dat op deze 2 kavels ligt is niet bindend, maar geeft een indicatie van de mogelijkheden op deze kavel. Je 

bent voor kavel 1 en 2 binnen de regels van het bestemmingsplan, volledig vrij om een ander ontwerp te kiezen. Voor 

meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.ruimtelijkeplannen.nl  ( in de balk zoeken: 

’t Zand 24, Utrecht.)

Specifieke voorwaarden en afmetingen:
In het totale bouwvlak mogen maximaal 2 woningen geplaatst worden. 

1311526.5 456016.5

ENKELBESTEMMING: 
Wonen

DUBBELBESTEMMING:
Waarde - Archeologie

BOUWVLAK

BOUWAANDUIDING
Specifieke bouwaanduiding -1

MAATVOERIG
Maximum aantal wooneenheden: 2

MAATVOERIG
Maximum bebouwingspercentage:
40%

MAATVOERIG
• Maximimum bouwhoogte: 11 m
• Maximimum goothoogte: 3 m



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.

De Koning nieuwbouw

1110

De Koning makelaars

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

Zandweg 141 Zandweg 141

3454 HA De Meern 3454 HA De Meern

Telefoon 030 - 66 61 105 Telefoon 030 - 30 79 020



twentyfourutrecht.nltwentyfourutrecht.nl
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