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BOUWVLAK C (144 m2)
KAVEL C (735 m2)
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Hoofdvolume mag uitsluitend
gebouwd worden binnen het
bouwvlak
Maximale nokhoogte (vanaf kruin
dijk gemeten) = 9,5 m
Maximale goothoogte (vanaf kruin
dijk gemeten) = 4,5 m
De woning dient op, dan wel
evenwijdig en maximaal 1 meter
achter, de ‘gevellijn’ te worden
gebouwd;
Op de gevellijn mag een erker
worden gebouwd
Nokrichting zoals ingetekend op
afbeelding
Bijbehorende bouwwerken dienen
een groen dak te krijgen

nokrichting
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Ten aanzien van het bouwen van een
woonhuis:
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inrit afhankelijk
van perceelindeling
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Kavelgrootte: ca 735 m2
Bouwvlakgrootte: 144 m2
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Ten aanzien van de perceelinrichting:
VAART + NOORDEINDSEWEG
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Plaatsen van een (slimme) regenton
2 parkeerplaatsen realiseren op
eigen terrein
Inrit afhankelijk van perceelindeling
Groene erfafscheidingen maken
Insnijding van de dijk mogelijk om
Laag 0 / souterrain bereikbaar te
maken
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11.665 bouwhoogte woningen Noordeindseweg
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6.665 goothoogte woningen Noordeindseweg
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2.165 kruin
1.665 waterpeil
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Disclaimer
Deze kavelpaspoort is met de grootste zorg samengesteld aan de hand van gegevens
zoals die ten tijde van het samenstellen van deze paspoort bekend waren (mei 2019)
Er kunnen aan deze kavelpaspoorten geen rechten worden ontleend. De laatste stand
van zaken kunnen opgevraagd worden bij van Dullink Makelaars.
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perceelsgrens

insnijding in dijk
mogelijk tbv bereikbaar
maken laag 0 vanaf
maaiveld

gevellijn

max. rooilijn achtergevel
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De exacte bestemmingen met
bijbehorende planregels zijn vindbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl

