
Ontspannen wonen én 

recreëren in De Sluis



KAVELPASPOORT

Woerden, 22 mei 2020 / Versie 102

GENIETEN

Van het prachtige uitzicht.

Het water dat altijd levendig is.

De natuur die ontwaakt.

De wisseling van seizoenen.

Een beleving, iedere dag opnieuw...

  

03

DE SLUIS  06

Uw kavel 08

Downloads  13

Bouwregels 13

KOOPAKTE 14

Koopsom 14  

 

VOORBEHOUDEN 15  

Bouwvergunning 15 

Financier ing 15  

KAVELPASPOORT 16

Kavel  16

VERKOOP & INFORMATIE 19

INHOUD



In Nieuwveen, aan het Nieuwveens Jaagpad, 

wordt in een prachtige omgeving een nieuw 

woongebied ontwikkeld: ‘De Sluis’.  Hier treft u vier 

luxe en royale bouwkavels met eigen dam in een 

meer dan bijzondere woonomgeving. Op deze 

plek nabij de historische Tolhuissluis van Nieuwveen, 

direct gelegen aan het Aarkanaal, creëert u een 

droomvilla van formaat. 
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ONTSPANNEN WONEN 
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DE SLUIS  
De Sluis dankt haar naam enerzijds aan de nabijgelegen 

Tolhuissluis, dat een markant punt is voor o.a. de pleziervaart 

in de omgeving.  Anderzijds geeft de naam de verbinding 

aan van het wonen aan het Aarkanaal en de prachtige 

natuur rondom de sluis.

De bebouwing aan het Nieuwveens Jaagpad is minimaal 

en het aan de overzijde gelegen Aarkanaal midden in het 

groen creëert een bijna rustieke sfeer. Weidse uitzichten 

over de polders en het groen kleuren het landschap. De 

oude Tolhuissluis met het originele Tolhuis geeft het gebied 

een charmante touch. Met haar ligging te midden van 

de polders van het Groene Hart biedt De Sluis u vele 

mogelijkheden tot ontspannen wonen én recreëren.

UW WOONOMGEVING

Het Nieuwveens Jaagpad vormt de directe verbinding 

tussen Uithoorn en Leimuiden. De plaats Nieuwveen 

is onderdeel van de gemeente Nieuwkoop. Het 

dorp heeft ruim 4.000 inwoners en biedt vele vormen  

van waterrecreatie met haar ligging tussen unieke  

 

 

 

plassengebieden zoals de Westeinderplassen, Langeraarse 

Plassen en het Braassemermeer. Nieuwveen beschikt over 

twee basisscholen. Voor het voortgezet onderwijs is er divers 

aanbod in de omliggende gemeenten; Uithoorn, Mijdrecht 

en Alphen aan den Rijn. Deze scholen zijn uitstekend 

bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Nieuwveen heeft ook haar eigen zwembad en Golf & 

Countryclub Liemeer, naast elkaar gelegen in een prachtig 

groene omgeving. U vindt hier onder andere Theehuis 

De Sfeerstal aan de landelijke Hogendijk, een van de 

prachtige fietslocaties tussen de uitgestrekte landerijen en 

de plassen in het gebied. Het Strand Zomer van Nieuwkoop 

aan de Noordeinderplas  is een fijne plek om te genieten 

van de zon, je kunt er met de boot aanleggen. In de 

omgeving zijn bovendien veel horecagelegenheden - met 

en zonder bootverhuur - zoals ZoetWater in Nieuwkoop. 

Op loopafstand van uw woning treft u theetuin Heerlijk! bij 

de Tolhuissluis, hier kunt u heerlijk genieten van Fair Trade 

producten en een lekker kopje koffie of thee met uitzicht 

over de Amstel. Vakantie op loopafstand van uw villa! 

 

 

LOCATIE

Nieuwveen ligt in de driehoek Leimuiden, Uithoorn en 

Nieuwkoop, die je alle binnen 15 minuten met de auto 

bereikt. Via Leimuiden sluit je aan op de A4 (afslag 4) 

en ben je binnen een half uur op Schiphol of in hartje 

Amsterdam. Het centrum van Utrecht, Rotterdam en Den 

Haag bereik je binnen ca. 45 minuten. Er zijn uitstekende 

openbaar vervoervoorzieningen naar de scholen voor het 

voortgezet onderwijs, die gelegen zijn op minder dan 10 

km van Nieuwveen.
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Nieuwveens Jaagpad 
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UW KAVEL

Duiker

Oprit afgewerkt met menggranulaat

Locatie woning conform 

omgevingsvergunning 1ste fase

Bestaande bomen (indicatief)

Kadastrale erfgrens

Toekomstige kadastrale erfgrens

Locatie DS-kast van Liander.

Lichtmast langs Nieuwveens Jaagpad (locatie indicatief)

Drempel in Nieuwveens Jaagpad

Aan deze si tuatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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UW KAVEL IN EEN 
RUSTIEKE OMGEVING

De vier luxe grote kavels op De Sluis zijn meer dan 35 meter breed en ruim 50 meter diep. 

Met een gemiddelde oppervlakte van ca. 2.000 m2 per kavel is er alle ruimte voor de 

realisatie van uw droomvilla. 

De kavels zijn bouwrijp en op hoogte gebracht. Via uw eigen dam betreedt u uw 

domein dat rondom is omgeven door water en groen. Tussen de verschillende kavels 

wordt een groenhaag geplaatst. U geniet straks na de bouw van uw villa van maximale 

privacy terwijl het uitzicht uniek is. Vanuit de villa heeft u een vrij en weids uitzicht over de 

weilanden en ziet u regelmatig een sloep of pleziervaartuig voorbij gaan. 

Er is een vastgesteld bouwvlak waarbinnen gebouwd mag worden. U hebt daarbij aan 

alle zijden van uw villa de beschikking over een riante tuin en een erf voor het parkeren 

van uw auto én die van uw gasten. De woningen mogen een inhoud hebben van 750 

m3 en daarnaast kunt u nog een bijgebouw realiseren van 80 m2. Een kelder, een erker 

of uitbouw behoort ook tot de mogelijkheden. 

Uw kavel biedt alle ruimte en die kunt u dan ook ten volle benutten. Op deze plek komt 

u geheel tot rust en kunt u genieten van de prachtige omgeving, iedere dag opnieuw. 
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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 kavels in De Sluis? 

• de goothoogte is maximaal 6 meter

• 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.

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 

(bij documenten). 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. 

Invoeren adres: Nieuwveens Jaagpad 13 Nieuwveen 

DOWNLOADS  
Op de website www.desluisnieuwveen.nl  kunt u bij downloads alle relevante documenten downloaden onder de button 

documenten.



KOOPAKTE  
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 koopsom. 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 er een woonhuis 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. 

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

Misschien heeft u een financiering nodig voor de 

aankoop en bouw van de woning. Hierover maken 

wij afspraken en die leggen wij vast in een koopakte. 

 

 

 

KOOPSOM

De prijs van de kavel is vrij op naam. Dat wil zeggen dat 

de notaris- en kadasterkosten om de kavel op uw naam te 

zetten en 6% overdrachtsbelasting over de koopsom voor 

rekening van de verkoper komen.

Vanaf de 4e maand na het tekenen van de koopakte bent 

u over de koopsom een rente verschuldigd van 4% over 

de koopsom tot het moment dat u eigenaar wordt en de 

koopsom betaalt aan de verkoper.
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VOORBEHOUDEN
BOUWVERGUNNING

U koopt de kavel en voor u is er – in beginsel – een 

ontbindende voorwaarde dat u binnen 12 maanden 

een bouwvergunning ontvangt en dat deze 

onherroepelijk is. De bouwvergunning, formeel de 

omgevingsvergunning, moet u dus 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 omgevingsvergunning. 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.
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KAVELPASPOORT 

WONINGGROOTTE  
MAXIMAAL

750 M3

GOOTHOOGTE MAXIMAAL 6 METER

NOKHOOGTE MAXIMAAL 10 METER

DUURZAAMHEID
GASLOOS - 
BODEMWARMTE

KAVELS

HOE GROOT  ZIJN DE VIER VERSCHILLENDE KAVELS?

KAVEL 1 verkocht

KAVEL 2 Bruto oppervlakte 2.006 m2 /  

 Netto oppervlakte 1.940 m2

 Lengte 53,5 m / Breedte 36,0 m 

KAVEL 3 Bruto oppervlakte 2.093 m2 / 

 Netto oppervlakte 2.006 m2

 Lengte 54,2 m / Breedte 36,9 m

KAVEL 4  Bruto oppervlakte 2.267 m2 /

 Netto oppervlakte 1.994 m2

 Lengte 54,5 m / Breedte 36,2 m

Separaat hiervan is het mogelijk om tot 80 m2 aan 

vrijstaande bijgebouwen op de kavel te bouwen.



VERKOOP & INFORMATIE

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 aan 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 57 92 00  Telefoon: 0348 488 005
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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 ter 

beschikking waaruit blijkt dat dit ook het geval is. 

WANNEER ZIJN DE KAVELS BESCHIKBAAR? 

De kavel kan snel beschikbaar komen. Maak met de 

makelaar een tijdsplanning en dan worden hierover 

afspraken gemaakt met de eigenaar. De gemaakte 

afspraken leggen wij vast in een koopovereenkomst, wel 

zo helder. De kavels zijn reeds ‘bouwrijp’, dat wil zeggen 

dat u na het verlenen van de vergunning direct kunt gaan 

bouwen.

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.



www.desluisnieuwveen.nl  


