Verkoop vrije kavels
HD20-HD25
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Beste belangstellende,
De verkoop van de laatste 6 vrije kavels in Kerckebosch is gestart. U heeft de
unieke kans om op één van de laatste kavels uw droomhuis te realiseren en te
bouwen. Op een bijzondere locatie tussen aanwezige oude bomen en
stuifheuvels, in het hart van de wijk. In dit informatieboekje vindt u meer
informatie over deze 6 vrije kavels en de te volgen procedure voor de
inschrijving.
Met de aankoop van een vrije kavel laat u uw eigen woonwensen vertalen naar
een op maat gemaakte woning. Hier komt een hoop bij kijken. U kunt bij de
Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) terecht met al uw vragen en voor
(praktische) adviezen tijdens het ontwerp- en bouwproces. Ook faciliteert de
WOM het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de zelfbouwers onderling.
Op onze website www.vrijekavelskerckeboschzeist.nl hebben we
veelgestelde vragen en situaties van de zelfbouwers die u zijn voorgegaan
gebundeld in een praktisch handboek ‘Zelf Bouwen in Kerckebosch’. Zo helpen
we u op weg en krijgt u een beeld van het zelfbouwproces en de bijbehorende
stappen.
Inmiddels mochten we al 34 nieuwe kavelbewoners persoonlijk verwelkomen in
Kerckebosch. Nog 18 bewoners zijn aan de slag met hun droomhuis. En we
hopen ook ú binnenkort te mogen verwelkomen in de nieuwe wijk. Want uniek
wonen in het groen, in het hart van deze duurzame wijk, is een bijzondere kans.
Met vriendelijke groet,

Evert-Jan Roelofsen
Directeur-bestuurder Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM)

Kavels voor eigentijdse villa’s gelegen tussen oude bomen en stuifduinen
De ligging van de laatste 6 kavels is in de buurt ‘Bij de Hoge Dennen’ (kavelnummers
HD20 – HD25), tussen oude bomen en stuifduinen aan de Graaf Lodewijklaan en de
Kerckeboschlaan. De kavels variëren tussen de 801m2 en 1.068m2. De kavelprijzen
beginnen bij €625.000 VON. Het is de laatste kans op het zelf ontwerpen en bouwen van
een droomhuis in Kerckebosch.
Iedere buurt een eigen karakter
Eigentijdse architectuur met hoge kappen bepaalt het karakter van de buurt ‘Bij de Hoge
Dennen’. U kunt met veel vrijheid en ruimte voor een eigen signatuur zelf een woning
laten ontwerpen en bouwen in Kerckebosch.
Locatie & planning
De ligging van de kavels is aan de Graaf Lodewijklaan en de Kerckeboschlaan, in het
gebied naast de Stuifheuvel. De kavels zijn ter plekke herkenbaar door de geplaatste
erfafscheidingen en kavelnummering. De kavels zijn bouwrijp. Dit betekent dat er direct
gestart kan worden met de bouw, zodra het ontwerp voor de woning gereed is en de
nodige vergunning verleend zijn.

4

WALDECK PYRMON
TLAAN

RG

OG

HD22

HD05 HD06 HD07 HD08

HD13

PRIN

KLAAN

BD02

SES M

BD05

LODEW
IJ

HD09 HD10
HD11 HD12

HD25

Informatiecentrum

BD06

N
L AA

H
OSC
KEB

BD03

ARIA

BD07

NNEL

BD08

BD04

AAN

BD10
BD11

BD09 BD12

C

KER

BD13

HD14 HD15

OH00
OH01
2
OH02
OH03
OH04
OH05
OH06
OH07
OH08
OH09
OH10
OH11
OH12
SE

AL

IM

AX

SM

AA

N

ke
PR

llo

IN

tie

H
AT
SC

SE

ca

Paden
KA
N

LA

OG

LIA

HO

A
AM

AN

JE

Ontwikk ellocatie

AN

Wegen

NA

LA
NE

IA
AR

I
AR

ES

INS

Vrije kavels

ik

Appartementen

tw

Eengezinswoningen

Nieuwe voorzieningen

Bron: wUrck, Rotterdam

GRAAF

BD01

A28

On

X

PR

N

L

EXIA

HD01
HD02 HD03
HD04

X

DE BOSRAND 1a

OP DE HEI

X Wegafsluiting

Heide

AL
SES

LAAN

GRAAF JAN

JE

Bos
CCZ

AAN

November 2016

KA
N

LEGENDA

Bestaande bouw

HD23 HD24

HD19

E info@kerckeboschzeist.nl

IN
PR

Energieplein

Stuifheuvel

Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch.

AAN

DILLENBU

HO

HD21

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de
EL
PRINSES IREN

IN
AUPLE
E NASS

LAAN VAN

Binnenbos

Buurten

HD18
HD16 HD17

HD20

REGENTESSELAAN

BIJ DE HOGE DENNEN 1b

BSO
Het Kraaienest

X

www.vrijekavelskerckeboschzeist.nl

T 030 69 40 229

Bestaande wijk
Hoge Dennen

Brede
School

VRIJE KAVELS
Kijk voor de meest actuele verkoopinformatie op onze website

UPLEIN
NASSA

ORANJ

N
APLEI

PLEIN

VRIJE KAVELS

GRAAF JANLAAN

A12

E
ORANJ

N
JULIA
PLEIN

LIANA
LEIN JU

ULAAN
NASSA

N

A
SAULA

E NAS
ORANJ

OH13
OH14
OH15
OH16
OH17
OH18
OH19

Natuurlijk
de wijk
in

N
Z

5

BIJ DE HOGE DENNEN Een buitenplaats op maat

“BIJ DE HOGE DENNEN - deel 4” - Een buitenplaats op maat
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Tussen bos en stuifheuvels heeft u de ruimte en de vrijheid om uw buitenplaats naar eigen wens vorm te geven.
De 25 vrije kavels hebben ieder een eigen landschappelijk karakter.
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De plannen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan deze tekening kunnen, ondanks alle
zorgvuldigheid, geen rechten ontleend worden. De positie van de geprojecteerde woningen is

verkaveling “Bij de Hoge Dennen”
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verkaveling BIJ DE HOGE DENNEN
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De positie van de geprojecteerde woningen
op de vrije kavels is indicatief.
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Tussen bos en stuifheuvels heeft u de ruimte en de
vrijheid om uw buitenplaats naar eigen wens vorm
te geven.
De vrije kavels hebben ieder een eigen landschappelijk karakter.

Graaf Janlaan

Maximum volume = 1.200 m³
(hoofd- en bijgebouwen)

BIJ DE HOGE DENNEN
7m
4.5m

11m

Maximale goothoogte 7 m
Maximale nokhoogte 11 m
Daken met steile hellingshoek
Bijgebouwen max. 1 bouwlaag
(max. goot 3 m, max. nok 4,5 m)

3m
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buitenplaats
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• Balans tussen het behoud van het boskarakter en de nieuwe bebouwing
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Behoud hoogteverschillen,
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Behoud
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Villa’s
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Inpassing van de stuifheuvels en waardevolle bomen in de terreininrichting en de bebouwing
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de bebouwing
geven ruim
groen
•o
Inpassing
van detussen
stuifheuvels
en waardevolle
bomen
in deuitzicht
terreininrichting en de bebouwing
Deel bomen op en voor de kavels wordt bewaard
•o
Grote afstanden tussen de bebouwing geven ruim groen uitzicht
•
Deel bomen op en voor de kavels wordt bewaard

Tuin
Bouwvlak

Bouwregels
Maximum volume = 1.200 m³
(hoofd- en bijgebouwen)

7m
4.5m

11m

Maximale goothoogte 7 m
Maximale nokhoogte 11 m
Daken met steile hellingshoek
Bijgebouwen max. 1 bouwlaag
(max. goot 3 m, max. nok 4,5 m)

Maximaal 225 m² van het bouwperceel mag bebouwd worden
(inclusief bijgebouwen en overkappingen)
Erkers en uitbouwen verzachten het uiterlijk van de woning. Ze zijn
een integraal onderdeel van het totale ontwerp. Bijgebouwen zijn
onderdeel van het hoofdvolume

3m

Tuin
Bouwvlak
Maximaal 225 m² van het bouwErkers en uitbouwen verzachten het
uiterlijk
de woning.
Ze zijn
perceel
magvan
bebouwd
worden
een integraal onderdeel van het totale
ontwerp.
Bijgebouwen
zijn
(inclusief
bijgebouwen
en overonderdeel van het hoofdvolume kappingen)

n
mi

m
7.5

Twee opstelplekken voor auto’s per kavel, achter de voorgevellijn
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Rooilijnen van de woningen liggen naar achteren,
waardoor groene tuinen het beeld bepalen

Erkers en andere uitbouwen zorgen voor
geleding van het hoofdvolume

BIJ DE HOGE DENNEN

Beeldkwaliteit: structuur van de kavels en architectuur

Materiaalgebruik

•
•

• Gevels: veel baksteen en natuurlijke materialen
hebben dakpannen,
een markante
hoge kap
Er ontstaat een gevarieerd architectonisch
•De woningen
Daken: gebakken
eventueel
riet of leisteen

Karakteristieke elementen van Hoge Dennen dienen als mogelijke inspiratie voor de nieuwe woningen
Enkele kenmerken van de nieuwe bebouwing zullen zijn:
GE DENNEN”•
Klassieke en ruime uitstraling
Ruimte
openheid tussen de bebouwing
: structuur van•de kavels
enenarchitectuur
elementen van Hoge
dienen
als van
mogelijke
inspiratie
voor demet
nieuwe
woningen
• Dennen
Daken in
de vorm
een hoge
kap of kappen
een steile
hellingshoek
rken van de nieuwe bebouwing zullen zijn:
•
Erkers
en
uitbouwen
eke en ruime uitstraling
e en openheid
de bebouwing
• tussen
Eigentijdse
invulling van de hiervoor genoemde architectonische kenmerken

n in de vorm van een hoge kap of kappen met een steile hellingshoek
s en uitbouwen
ulling van de hiervoor genoemde architectonische kenmerken

Rooilijnen van de woningen liggen naar achteren,
waardoor groene tuinen het beeld bepalen

beeld door verschillende ontwerpen

Kleurgebruik
Materiaalgebruik
• Gevels: veel baksteen en natuurlijke materialen
• eventueel
Bepaald door
deleisteen
bosachtige omgeving: een palet van oker/bruin/roodachtige kleuren
• Daken: gebakken dakpannen,
riet of
•

Het gebruik van grote vlakken wit of opvallende primaire kleuren is niet gewenst

Kleurgebruik
• Bepaald door de bosachtige omgeving: een palet van oker/bruin/roodachtige kleuren
• Het gebruik van grote vlakken wit of opvallende primaire kleuren is niet gewenst

Erkers en andere uitbouwen zorgen voor
geleding van het hoofdvolume

Het kleurenpalet geeft de brede reeks van de verschillende tinten weer

De woningen hebben een markante hoge kap

uik 8
aksteen en natuurlijke materialen
ken dakpannen, eventueel riet of leisteen

Er ontstaat een gevarieerd architectonisch
beeld door verschillende ontwerpen

Kaveloppervlaktes “BIJ DE HOGE DENNEN - deel 4”
• 6 kavels tussen 802 m² en 1.068 m²

BIJ DE HOGE DENNEN

De aangegeven kavelgroottes zijn gebaseerd op de proefverkaveling en dienen slechts als indicatie. De uiteindelijke kavelgroottes (kadastraal
ingemeten) hangen ondermeer af van de precieze positie van bestaande bomen en de stuifheuvels. Deze zullen op dat moment worden ingemeten.
Aan de hier getoonde kavelgroottes kunnen geen rechten worden ontleend.

6 kavels tussen 801 m2 en 1.068 m2
De aangegeven kavelgrootte is een nauwkeurige indicatie. De
definitieve kavelgrootte wordt kadastraal ingemeten door het
kadaster en mag 1% afwijken. Aan de hier getoonde kavelgroottes kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Bekijk het inrichtingsplan van de openbare ruimte op de website: www.kerckeboschzeist.nl/downloads
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KAVELPRIJZEN

Vrije kavels Kerckebosch Zeist HD20 – HD25

Kavel

Oppervlakte

Kavelprijs vanaf

HD20

939 m2

€655.000 VON

HD21

1.068 m2

€775.000 VON

HD22

939 m2

€680.000 VON

HD23

922 m2

€645.000 VON

HD24

897 m2

€655.000 VON

HD25

801 m2

€625.000 VON

Verkoopprocedure
1. START VERKOOP
Maandag 2 oktober start de verkoop van de laatste 6 vrije kavels ‘Bij de Hoge Dennen’ (HD20 – HD25)
in Kerckebosch Zeist. Alle verkoopinformatie en het inschrijfformulier vindt u op
www.vrijekavelskerckeboschzeist.nl of in het Informatiecentrum Kerckebosch op Graaf Lodewijklaan
15 in Zeist. U kunt hier langskomen binnen de openingstijden of maak een afspraak.
2. INSCHRIJVING
U kunt zich t/m maandag 30 oktober 2017 om 12.00 uur inschrijven op één of meerdere kavels door een
bod uit te brengen via het inschrijfformulier. De minimale bieding bedraagt de vermelde kavelprijs.
U levert het inschrijfformulier in bij de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch per mail via
info@kerckeboschzeist.nl, per post via WOM Kerckebosch, Graaf Lodewijklaan 15, 3708 DM Zeist. Of geef
het formulier af bij het Informatiecentrum Kerckebosch op bovengenoemd adres aan de balie of in de
brievenbus bij de voordeur.
U ontvangt in alle gevallen per mail een bevestiging van uw inschrijving. Indien u geen bevestiging heeft
ontvangen, dan is uw formulier niet bij ons aangekomen.
De inschrijving is open voor alle belangstellenden.
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3.

4.

TOEWIJZING
De toewijzing van de kavels is op basis van de hoogste bieding, waarbij we rekening houden met de
aangegeven voorkeuren. Bij gelijke biedingen volgt loting door de projectnotaris Woortmann in Zeist. U kunt
meerdere voorkeuren aangeven, maar u krijgt maximaal één kavel toegewezen. Alle inschrijvers ontvangen
uiterlijk donderdag 2 november 2017 per mail de uitslag.
KOOPOVEREENKOMST
Indien u een kavel toegewezen heeft gekregen nemen wij telefonisch contact met u op voor het maken van
een afspraak voor het ondertekenen van de koopovereenkomst. Deze afspraak dient binnen 2 weken te
worden ingepland. Houd hiermee rekening in uw agenda.

Indexering kavelprijs
De uiteindelijke kavelprijs wordt geïndexeerd op basis van de CBS-index, nieuwbouwwoningen, inputindex
2010=100. Het prijspeil van de kavels is 31 oktober 2017.
Voorbeeldberekening indexering kavel (fictieve situatie):
U biedt €650.000 VON op een vrije kavel en krijgt deze kavel toegewezen. Het prijspeil van de vrije kavels is bij het
ondertekenen van de koopovereenkomst 31 augustus 2016. De kavel wordt op 1 september 2017 geleverd bij de
notaris. De berekening van de uiteindelijke koopprijs is dan als volgt:

Voorbeeldberekening indexering (fictief)
Prijspeildatum bij ondertekening
koopovereenkomst

31-8-2016

CBS index

109,3

Overdrachtsdatum

1-9-2017

CBS index - laatst bekende
cijfer voor overdracht

111,2

Berekende index

1,01738

VON op prijspeildatum

€ 650.000,00

Index

€ 11.299,18

VON inclusief index

€ 661.299,18
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minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

ca. 33.8 m

BIJ DE HOGE DENNEN - Kavelpaspoort voor HD20 ca. 939 m2

N

bebouwing

ca. 33.8 m

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

30.6 m2 m hoog/
Kavelbreedtebeukenhaag

kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas

5mminimum maat
voortuin

geluidswerend scherm 2 m hoog/
type kokowall / ingeplant met hedera helix

beplanting / landschap

zoekgebied entree

grens bebouwingsvlak /
oranje - bij voornemen tot kap, allen na
entree/ gebakken klinkers
kavel
verschillend per
kavel i.v.m. dennenbomen
verkregen vergunning
zoekgebied entree
(positie indicatief)

rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

Picea omorika (Servische spar)

Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)

beukenhaag 2 geluidswerend
m hoog/
scherm 2 m hoog/
Quercus robur (Zomereik)
kastanjehout met
betongaas
typegegalvaniseerd
kokowall / ingeplant
met hedera helix

beukenhaag 2 m hoog/
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

rood - kap n
2.75 m minimum maat
oranje - bij voo
achtertuin
verkre
De plannen voor het openbaar
zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
2.75 m -gebied

Bekijk dezezoekgebied
plannen via
www.kerckeboschzeist.nl/downloads
minimum
maat
entree

achtertuin

entree/ gebakken klinkers
(positie indicatief)

rabatstrook/parkeren/
gebakken klinkers in vlechtverband

bomen

geluidswerend scherm 2 m hoog/
type kokowall / ingeplant met hedera helix

Kavelbreedte 30.6 m

Quercus rubra (Amerikaanse eik)
stamdiameter 25 cm (dbh) - geen vergunning vereist
stamdiameter 25 - 30 cm (dbh)
stamdiameter 30 - 40 cm (dbh)
stamdiameter 40 - 50 cm (dbh)

stamdiameter
50 - voorbehoud
70 cm (dbh)
De plannen voor het openbaar gebied
zijn onder
van wijzigingen.
boomnummer
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads

De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van
wijzigingen./ landschap
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
bebouwing
beplanting
bomen
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
30 augustus 2017
bebouwingsvlak - ca. 466 m²

Betula pendula (ruw

Fagus sylvatica (ge

Pseudotsuga menz

rood rood -

kap niet toegestaan

oranje - bij voornemen tot kap, allen na
kap niet toegestaan
verkregen vergunning

oranje
bij voornemen
tot kap,
allen na
voor- bomen
zonder rode
of oranje
cirkel is geen ververkregen
gunning
vereist vergunning

voor bomen zonder rode of oranje cirkel is geen verBetula pendula (ruwe berk)
gunning vereist

Pseudotsuga menziesii
(Douglasspar)
Quercus
rubra (Amerikaanse eik)

2.75 m minimum maat
achtertuin

voor bomen zonder rode o
gunning vereist

Pinus sylvestris (De

Pinus sylvestris (Denneboom)
Quercus robur (Zomereik)

beukenhaag 2 m hoog/
Pinus sylvestris (Denneboom)
beukenhaag/ 0.5
- 1.5 m hoog
kastanjehout
met gegalvaniseerd betongaas

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

geluidswerend scherm 2 m hoog/
type kokowall / ingeplant met hedera helix

rododendron aanplanten

verharding

voor bomen zonder rode of oranje cirkel
is geen
verentree/
gebakken
klinkers
rabatstrook/parkeren/
Fagus sylvatica (gewone beuk)
gunning vereist
(positie indicatief)
gebakken klinkers in vlechtverband
rasterhekwerk 0.8 m hoog,
Betula pendula (ruwe
berk)
Picea
omorika (Servische spar)
erfafscheidingen
kastanjehout
rabatstrook/parkeren/
Betula pendula (ruwe berk)
Fagus sylvatica (gewone
beuk)
Pinus sylvestris
(Denneboom)
gebakken klinkers in vlechtverband
rabatstrook/parkeren/
Fagus sylvatica (gewone beuk) De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
gebakken klinkers in rasterhekwerk
vlechtverband 0.8 m hoog,
Picea omorika (Servische
spar) menziesii (Douglasspar)
Pseudotsuga
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
kastanjehout beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

erfafscheidingen

bomen

Picea omorika (Ser

beplanting / landschap

minimum
maat zijtuin

erfafscheidingen

minimum
maat zijtuin

minimum
maat zijtuin
minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

kavel
entree/ gebakken klinkers
(positie indicatief)

kavel
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grens twee
bebouwingsvlak
/
parkeerplaatsen
per kavel i.v.m. dennenbomen
2.75 mverschillend
op eigen terrein
minimum
30.6 m
reedte maat
Kavelb
achtertuin
kavel

30.6 m
Kavelbreedteerfafscheidingen

minimum
maat zijtuin

ca. 24.7 m

openbaar gebied

ca. 24.7 m

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

ca. 33.8 m

grens bebouwingsvlak /
verschillend per kavel i.v.m. dennenbomen

rabatstrook
gebakken k

ca. 24.7 m

rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

bebouwingsvlak - ca. 466 m²
beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bebouwing
beplanting / landschap
bomen
rododendron aanplanten
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
ca. 224.7
m
beukenhaag
m hoog/
beplanting / landschap bebouwingsvlak
bomen
- ca.parkeerplaatsen
466 m²
twee
achter voorgevelrooilijn
verharding
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas
hoofdbebouwing en bijgebouw;
rododendron aanplanten
grens
/
bijgebouwen min.
7.5bebouwingsvlak
m achter voorgevelrooilijn;
geluidswerend scherm 2 m hoog/
rododendron aanplanten
rood - kap niet toegestaan
verschillend
pervoorgevelrooilijn
kavel i.v.m. dennenbomen
twee parkeerplaatsen
achter
verharding
typezoekgebied
kokowall / entree
ingeplant met hedera helix

verharding

entree/ geb
(positie ind

erfafscheidingen

bebouwingsvlak - ca. 466 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn

bebouwingsvlak - ca. 466 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn

zoekgebied

kavel

minimum
maat zijtuin

ca. 33.8 m

ca. 33.8 m

5m
straat

bebouwing

bebouwing

rododendro

verharding

op eigen
terrein
grens bebouwingsvlak
/
verschillend per kavel i.v.m. dennenbomen

1m

bebouwing

beplanting / landsc

bebouwingsvlak - ca. 466 m²
twee parkeerplaatsen
hoofdbebouwing en bijgebouw;
eigen terrein
bijgebouwen min. 7.5 m achter op
voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen
achter voorgevelrooilijn
twee parkeerplaatsen

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

Kavelbreedte 30.6 m

Kavelbreedte 30.6 m

5mminimum maat
voortuin

5mminimum maat
voortuin

“ONDER DE HOGE DENNEN” - Kavelpaspoort voor HD20 ca. 939 m²

5mminimum maat
voortuin

Quercus robur (Zomereik)
stamdiameter 25 cm (dbh) - geen vergunning vereist
Quercus rubra (Amerikaanse eik)
stamdiameter 25 - 30 cm (dbh)
stamdiameter 25 cm
(dbh) - geen30vergunning
vereist
stamdiameter
- 40 cm (dbh)
stamdiameter 25 - stamdiameter
30 cm (dbh) 40 - 50 cm (dbh)
stamdiameter 30 - stamdiameter
40 cm (dbh) 50 - 70 cm (dbh)
stamdiameter 40 - boomnummer
50 cm (dbh)
stamdiameter 50 - 70 cm (dbh)
boomnummer

13 september 2017
30 augustus 2017

Quercus robur (Zom

Quercus rubra (Am

stamdiameter 25 cm
stamdiameter 25 stamdiameter 30 stamdiameter 40 stamdiameter 50 boomnummer

13 septembe

minimu
maat zijt

ca. 32.4

5m5mminimum maat
minimum maat
voortuin
voortuin

5mminimum maat
voortuin

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

N

bebouwing

op eigen/terrein
grens bebouwingsvlak
verschillend per kavel i.v.m. dennenbomen

1m

ca. 32.4 m

straat

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog
beukenhaag 2 m hoog/
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas

5mminimum maat
bebouwingsvlak - ca. 631 m²
voortuin
hoofdbebouwing
en bijgebouw;

beplanting / landschap

grens bebouwingsvlak /
verschillend per kavel i.v.m. dennenbomen
kavel

erfafscheidingen
rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

beukenhaag 2 m hoog/

minimum
maat zijtuin

geluidswerend scherm 2 m hoog/
type kokowall / ingeplant met hedera helix

minimum
maat zijtu
in

rabatstrook/parkeren/
gebakken klinkers in vlechtverband

beukenhaag/ 0.5 -beukenhaag
1.5 m hoog 2 m hoog/
Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)
kastanjehout met gegalvaniseerd
betongaas
beukenhaag 2 m hoog/
Quercus robur (Zomereik)
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas
geluidswerend scherm 2 m hoog/
type kokowall / ingeplant met hedera helix

Kavelbreedte 30.2 m

Quercus rubra (Amerikaanse eik)
stamdiameter 25 cm (dbh) - geen vergunning vereist

Betula pendula

Fagus sylvatica
Picea omorika

Pinus sylvestris

Pseudotsuga m

bomen

Quercus robur

ca. 25.0
m
rododendron
aanplanten
rood - kap niet toegestaan
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
hoofdbebouwing en
bijgebouw;
twee
parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn
rododendron
aanplanten
verharding
rood - kap niet toegestaan
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
oranje - bij voornemen tot kap, allen na
rododendron aanplanten
toegestaan
twee parkeerplaatsen
achter
voorgevelrooilijn
verkregen vergunning
grens
bebouwingsvlak
/ rood - kap niet
wortels zichtbaar oppervlakkig; mits aanverharding
oranje - bij voornemen tot kap, allen na
verschillend per kavel i.v.m. dennenbomen
tasting zijn beschermende maatregelen
verharding
verkregen
vergunning
grens bebouwingsvlak /
oranje - bij voornemen tot kap, allen na
voor
bomen
zonder
rode
of oranje cirkel is geen ververeist
verschillend per kavel i.v.m. dennenbomen
verkregen vergunning
gunning vereist
zoekgebied entree
kavel
voor bomen zonder rode of oranje cirkel is geen verzoekgebied entree
zoekgebied entree
gunning vereist
voor bomen zonder rode of oranje cirkel
is geen
ver- klinkers
entree/
gebakken
Betula pendula (ruwe berk)
kavel
gunning vereist
(positie indicatief)entree/ gebakken klinkers
entree/ gebakken klinkers erfafscheidingen
Fagus sylvatica (gewone beuk)
Betula pendula
(ruwe berk)
(positie indicatief)
(positie
De plannen voor
het indicatief)
openbaar gebied zijn onder voorbehoud
van wijzigingen.
erfafscheidingen
rabatstrook/parkeren/
rasterhekwerk 0.8 m hoog,
Betula pendula (ruwe berk)
Picea
omorika (Servische spar)
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
Fagus
sylvatica
(gewone
beuk)
gebakken klinkers rabatstrook/parkeren/
in vlechtverband
kastanjehout
rabatstrook/parkeren/
Fagus sylvatica (gewone beuk)
Pinus
sylvestris (Denneboom)
gebakken klinkers in rasterhekwerk
vlechtverband 0.8 m hoog,
gebakken klinkers in vlechtverband
Picea omorika (Servische
spar)
kastanjehout
Picea omorika (Servische spar)
Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)
Pinus sylvestris (Denneboom)
beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

Quercus rubra
stamdiameter
stamdiameter
stamdiameter
stamdiameter
stamdiameter
boomnummer

13 septem

robur (Zomereik)
Pseudotsuga menziesii Quercus
(Douglasspar)
Quercus rubra (Amerikaanse eik)
Quercus robur (Zomereik)

2.75 m minimum maat
achtertuin

stamdiameter
25 cm (dbh) - geen vergunning vereist
Quercus rubra (Amerikaanse
eik)
stamdiameter
25 - 30 cm
(dbh)
stamdiameter 25 cm (dbh)
- geen vergunning
vereist
stamdiameter
30 - 40 cm (dbh)
stamdiameter 25 - 30 cm
(dbh)

stamdiameter 25 - 30 cm (dbh)

stamdiameter
40 - 50 cm (dbh)
stamdiameter 30 - 40 cm
(dbh)

stamdiameter 30 - 40 cm (dbh)

stamdiameter
50 - 70 cm (dbh)
stamdiameter 40 - 50 cm
(dbh)
boomnummer
stamdiameter 50 - 70 cm (dbh)

minimum
maat zijtu
in

beukenhaag 2 m hoog/
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas

achtertuin

entree/ gebakken klinkers
(positie indicatief)

kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas
beplanting / landschap
bomen

Pinus sylvestris (Denneboom)

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

minimum
maat zijtuin

minimum
minimum
maat zijtuin
maat zijtuin

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

ca. 32.4 m

bebouwingsvlak - ca. 466 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn

achtertuin

beplanting / landschap

bebouwingsvlak - ca. 631 m²
bebouwing
en bijgebouw;
beplanting / landschap bebouwingsvlak - hoofdbebouwing
ca. 466 m² bomen

wortels zichtbaar oppervlakkig; mits aantasting zijn beschermende maatregelen

stamdiameter 40 - 50 cm (dbh)
stamdiameter 50 - 70 cm (dbh)

De plannen voor het openbaar gebied
zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
boomnummer
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
bebouwing
beplantingBekijk
/ landschap
bomen
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
30 augustus 2017
bebouwingsvlak - ca. 631 m²

ka

oranje - bij
ve

2.75zijn
monder
voorvan
bomen
zonder rod
De plannenvereist
voor het
openbaar
voorbehoud
wijzigingen.
2.75
m - gebied
gunning vereist
minimum maat
Bekijk deze plannen
via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
minimum
maat
zoekgebied entree

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

bebouwing

rood -

verharding

grens bebouwingsvlak /
verschillend per kavel i.v.m. dennenbomen

rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

rabatstr
gebakke

bomen

rododendron aanplanten

bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn

Kavelbreedte 30.6 m

entree/
(positie

25.0 m

Kavelbreedte 30.2 m

bebouwing

bebouwing

zoekgeb

ca. 24.7 m

openbaar gebied

twee parkeerplaatsen
2.75 m - kavel
op eigen terrein
minimum maat
Kave
lbree
dte
30.2
m
achtertuin
erfafscheidingen

wortels
tasting z
vereist

erfafscheidingen
rasterhekwerk 0.8 m hoog,ca.
kastanjehout

ca. 24.7 m

rododen

verharding

kavel

minimum
maat zijtuin

ca. 33.8 m

ca. 33.8 m

5m

Kavelbreedte 30.6 m

beplanting / lan

bebouwingsvlak - ca. 631 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
twee parkeerplaatsen
bijgebouwen min. 7.5 m achter
voorgevelrooilijn;
op eigen terrein
twee parkeerplaatsen
achter voorgevelrooilijn
twee parkeerplaatsen

minimum
maat zijtu
in

BIJ DE HOGE DENNEN - Kavelpaspoort voor HD21 ca. 1.068 m2

“ONDER DE HOGE DENNEN” - Kavelpaspoort voor HD21 ca. 1.068 m²

Kavelbreedte 3

boomnummer

13 september 2017
30 augustus 2017

13

minimum
maat zi
jtui

ca. 32.8 m

5mminimum maat
voortuin

BIJ DE HOGE DENNEN - Kavelpaspoort voor HD22 ca. 939 m2

“ONDER DE HOGE DENNEN” - Kavelpaspoort voor HD22 ca. 939 m²

5mminimum maat
voortuin
5mbebouwing
minimum maat
bebouwingsvlak - ca. 455 m²
voortuin
hoofdbebouwing en bijgebouw;

N

bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen
achter voorgevelrooilijn
twee parkeerplaatsen

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

op eigen
terrein
grens bebouwingsvlak
/
verschillend per kavel i.v.m. dennenbomen

ca. 24.7 m
minimum
maat zi
jtuin

minimum
maat zijtu
in

kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas
kamperfoeliescherm 2 m hoog/
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas

beplanting / landschap

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

beplanting /beplanting
landschap / landschap

verharding

rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

Pinus sylvestris (Denneboom)

Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)

vereist

voor bomen zonder rode o
gunning vereist

achtertuin

zoekgebied entree

2.75 m minimum maat

rabatstrook/parkeren/
achtertuin
gebakken klinkers in vlechtverband

Kavelbr
eed

geluidswerend kamperfoeliescherm
scherm 2 m hoog/ 2 m hoog/
25 cm (dbh) - geen vergunning vereist
type kokowall /kastanjehout
ingeplant met
hedera
helix stamdiameter
met
gegalvaniseerd
betongaas

kap niet
toegestaan
rood
- kap niet toegestaan

oranje - bij voornemen
totvoornemen
kap, allen na
oranje - bij
tot kap, allen na
verkregen vergunning
verkregen vergunning

te 26.0
m

stamdiameter 25 - 30 cm (dbh)

minimum
maat zijtu
in

stamdiameter 30 - 40 cm (dbh)

stamdiameter 25 cm
(dbh) - geen25vergunning
stamdiameter
cm (dbh) -vereist
geen vergunning vereist

2.75 m minimum maat
achtertuin

stamdiameter 40 - 50 cm (dbh)
stamdiameter 50 - 70 cm (dbh)

stamdiameter 25 - stamdiameter
30 cm (dbh) 25 - 30 cm (dbh)
stamdiameter 30 - stamdiameter
40 cm (dbh) 30 - 40 cm (dbh)
stamdiameter 40 - stamdiameter
50 cm (dbh) 40 - 50 cm (dbh)
stamdiameter 50 - stamdiameter
70 cm (dbh) 50 - 70 cm (dbh)
boomnummer
boomnummer

boomnummer

De plannen voor
het openbaar
gebied
zijn onder
voorbehoud
wijzigingen.
De plannen
voor het
openbaar
gebied
zijn onder van
voorbehoud
van wijzigingen.
De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van
wijzigingen./ landschap
Bekijk deze plannen
via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
bebouwing
beplanting
bomen
Bekijk deze
plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
30 augustus 2017
bebouwingsvlak - ca. 455 m²

Fagus sylvatica (ge

Picea omorika (Ser

Pinus sylvestris (De

Quercus robur (Zom

Quercus rubra (Am

rood -

Quercus rubra (Amerikaanse
eik) (Amerikaanse eik)
Quercus rubra

Quercus rubra (Amerikaanse eik)

Betula pendula (ruw

Pseudotsuga menz

bomen

Quercus robur (Zomereik)
Quercus robur (Zomereik)

beukenhaag 2 beukenhaag
m hoog/
2 m hoog/
Quercus robur (Zomereik)
kastanjehout met
gegalvaniseerd
betongaas
kastanjehout
met gegalvaniseerd
betongaas

beukenhaag 2 m hoog/
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas

in

oranje - bij voo

Pseudotsuga menziesii
(Douglasspar)
Pseudotsuga
menziesii (Douglasspar)

beukenhaag/ 0.5
- 1.5 m hoog
beukenhaag/
0.5 - 1.5 m hoog

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

minimu
m
maat zi
jtu

bomen

kap n

verkre
De plannenwortels
voor het
openbaar
2.75oppervlakkig;
m -gebied zijn
zichtbaar
mitsonder
aan- voorbehoud van wijzigingen.
Bekijk dezetasting
plannen
www.kerckeboschzeist.nl/downloads
zijn via
beschermende
maatregelen
minimum
maat

grens bebouwingsvlak
/
oranje - bij voornemen tot kap, allen nawortels zichtbaar oppervlakkig; mits aangrens bebouwingsvlak
/
verschillend per
kavel i.v.m.per
dennenbomen
verkregen vergunning
verschillend
kavel i.v.m. dennenbomen
tasting zijn beschermende maatregelen
zoekgebied entree
voor bomen zonder
rode ofzonder
oranje rode
cirkelofisoranje
geen vervoor bomen
cirkel is geen ververeist
zoekgebied entree
gunning vereistgunning vereist
voor bomen zonder rode of oranje cirkel
is geen
ver- klinkers
entree/
gebakken
kavel
kavel
gunning vereist
(positie indicatief)
entree/ gebakken klinkers
zoekgebied entree
Betula pendula (ruwe
berk)
(positie indicatief)
Betula
pendula (ruwe berk)
erfafscheidingen
rabatstrook/parkeren/
erfafscheidingen
rabatstrook/parkeren/
Betula pendula (ruwe berk)
Fagus sylvatica (gewone
Fagus beuk)
sylvatica (gewone beuk)
gebakken klinkers
in vlechtverband
rabatstrook/parkeren/
gebakken
klinkers
in
vlechtverband
0.8 m hoog, 0.8 m hoog, Fagus sylvatica (gewone beuk) De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
gebakken klinkers in rasterhekwerk
vlechtverbandrasterhekwerk
Picea omorika (Servische
spar) (Servische spar)
Picea omorika
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
kastanjehout kastanjehout
entree/ gebakken klinkers
Picea omorika (Servische spar)
Pinus sylvestris (Denneboom)
Pinus sylvestris (Denneboom)
(positie indicatief)

erfafscheidingen

14

rood -

entree/ gebakken klinkers
(positie indicatief)

ca. 225.2
m
beukenhaag
m hoog/
bebouwingsvlak - ca. 455 m²
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas
hoofdbebouwing
en bijgebouw; en bijgebouw;
hoofdbebouwing
rododendron aanplanten
rododendron aanplanten
bijgebouwen min.
7.5 m achter
bijgebouwen
min.voorgevelrooilijn;
7.5 m achter voorgevelrooilijn;
kamperfoeliescherm 2 m hoog/
rododendron aanplanten
- kap niet toegestaan
twee parkeerplaatsen
achter voorgevelrooilijn
twee parkeerplaatsen
achter rood
voorgevelrooilijn
verharding verharding
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas
bomen

rododendron aanplanten

minimum
maat zijtu
in

maat zijtuin

Kavelbre 30.6 m
dte
eerfafscheidingen
dte 26.0
Kavelbree
m

bomen

verharding

minimum
maat zijtuin

2.75
minimum maat
twee parkeerplaatsen
achtertuin
kavel
op eigen terrein

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied
minimum
maat zi
jt
minimumuin

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

ca. 32.8 m

bebouwing bebouwing
beplanting / landschap bebouwingsvlak - ca. 466 m²

entree/ geb
(positie ind

te 26.0 beukenhaag 2 m hoog/
m

5m-

rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

rabatstrook
gebakken k

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

Kavelbre
ed

grens bebouwingsvlak /
per kavel i.v.m. dennenbomen
mverschillend
-

geluidswerend scherm 2 m hoog/
type kokowall / ingeplant met hedera helix

zoekgebied

ca. 24.7 mca. 25.2 m

bebouwingsvlak
- ca. 455
m²
minimum
maat
hoofdbebouwing en bijgebouw;
voortuin
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn

kavel

wortels zich
tasting zijn
vereist

rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

straat

bebouwing

grens bebouwingsvlak /
verschillend per kavel i.v.m. dennenbomen

rododendro

verharding

kavel

openbaar gebied

bebouwingsvlak - ca. 466 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn

beplanting / landsc

erfafscheidingen

ca. 32.8 m

ca. 33.8 m

ca. 33.8 m

5m

bebouwing

te 26.0
m

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

1m

Kavelbreedte 30.6 m

Kavelbre
ed
openbaar gebied

30 augustus132017
september 2017

stamdiameter 25 cm
stamdiameter 25 stamdiameter 30 stamdiameter 40 stamdiameter 50 boomnummer

13 septembe

ca. 3

BIJ DE HOGE DENNEN - Kavelpaspoort voor HD23 ca. 922 m2
minimum
maat zijtuin

ca. 32.0 m

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

N

bebouwing

beplanting / lan

bebouwingsvlak - ca. 500 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen
achter voorgevelrooilijn
twee parkeerplaatsen

indicatie

rododen

op eigen terrein
ca. 24.1 m

bestemming “maatschappelijk” geen (vergunningsvrije) bebouwing toegstaan

1m

verharding

5m

entree/

kavel

ca. 33.8 m

ca. 33.8 m

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

“ONDER DE HOGE DENNEN” - Kavelpaspoort voor HD23 ca. 922 m²

Kavelbreedte 30.6 m

5mminimum maat
voortuin

5mminimum maat
voortuin

erfafscheidingen

2.75 m minimum maat
achtertuin

trace k&

rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

ca. 24.7 m

ca. 24.7 m

twee parkeerplaatsen

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog op eigen terrein
beukenhaag 2 m hoog/
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas

mgeluidswerend scherm 2 m5hoog/
type n.t.b. / ingeplant met minimum
hedera helix

maat

voortuin

bebouwing

beplanting / landschap

bebouwingsvlak - ca. 500 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn

bebouwing
bebouwingsvlak - ca. 466 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn
grens bebouwingsvlak /
verschillend per kavel i.v.m. dennenbomen
kavel

erfafscheidingen
rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout
beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog
beukenhaag 2 m hoog/
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas
geluidswerend scherm 2 m hoog/
type kokowall / ingeplant met hedera helix

indicatieve bestaande hoogteverschillen

rood - ka
openbaar gebied
De plannen voor het
openbaar
2.75
m - gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
oranje - bij
Bekijk dezerododendron
plannen
viaaanplanten
www.kerckeboschzeist.nl/downloads
minimum
maat

verharding

minimum
maat zijtuin

Kavelbreedte 30.6 m

minimum
maat zijtuin

Kavelbreedte 30.6 m

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

ca. 32.0 m

2.75 m minimumbestemming
maatca. “maatschappelijk”
24.1 m
geen (vergunningsvrije) bebouwing toegstaan
achtertuin
kavel

voetpad

beplanting / landschap
beplanting / landschap

Fagus sylvatica
Picea omorika

bomen

bomen

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog
indicatieve bestaande hoogteverschillen
rood - kap niet toegestaan
aanplanten
twee 2parkeerplaatsen
rood - kap niet toegestaan
beukenhaag
m hoog/
terrein betongaas
kastanjehout op
meteigen
gegalvaniseerd
oranje - bij voornemen tot kap, allen na
verharding
rododendron aanplanten
oranje - bij voornemen tot verkregen
kap, allen vergunning
na
verharding
verkregen vergunning
grens bebouwingsvlak
/
geluidswerend scherm 2 m hoog/
oranje- - bij voornemen tot kap, allen na
bestemming
“maatschappelijk”
verharding
verschillend per kavel
dennenbomenbebouwingverkregen
type n.t.b. / ingeplant met hedera helix
geeni.v.m.
(vergunningsvrije)
toegstaanvergunning
voor bomen zonder rode of oranje cirkel is geen verzoekgebied entree
voor bomen zonder
rode ofvereist
oranje cirkel is geen vergunning
zoekgebied entree
gunning vereist
voor bomen zonder rode of oranje cirkel
is geen
ver- klinkers
5
m
entree/
gebakken
entree/
gebakken
klinkers
kavel
kavel
gunning vereist
(positie indicatief)
entree/ gebakken klinkers
hoofdbebouwing en bijgebouw;
hoofdbebouwing en
bijgebouw;min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
bijgebouwen
rododendron
bijgebouwen min. twee
7.5 mparkeerplaatsen
achter voorgevelrooilijn;
achter voorgevelrooilijn
rododendron aanplanten
rood - kap niet toegestaan
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn

minimum maat
voortuin
rabatstrook/parkeren/
trace k&l (huisaansluiting)

Betula pendula (ruwe berk)
Betula pendula (ruwe berk)
erfafscheidingen
erfafscheidingen
Fagus sylvatica (gewone beuk)
Betula pendula (ruwe berk)
Fagus
sylvatica
(gewone
beuk)
gebakken klinkers in vlechtverband
rabatstrook/parkeren/
Picea omorika (Servische spar)
Fagus
sylvatica
(gewone
beuk)
rasterhekwerk
0.8
m
hoog,
rasterhekwerk
0.8
m
hoog,
gebakken klinkers in vlechtverband
Picea omorika (Servische spar)
kastanjehout
kastanjehout
Pinus sylvestris (Denneboom)
De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Picea omorika (Servische spar)
Pinus sylvestris (Denneboom)
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)
Pinus sylvestris (Denneboom)
Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)
beukenhaag/ 0.5 -beukenhaag/
1.5 m hoog 0.5 - 1.5 m hoog
Quercus robur (Zomereik)
Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)
Quercus robur (Zomereik)
beukenhaag 2 m hoog/
beukenhaag 2 m hoog/
Quercus rubra (Amerikaanse eik)
Quercus robur (Zomereik)
Quercus rubra (Amerikaanse eik)
met
gegalvaniseerd betongaas
kastanjehout met kastanjehout
gegalvaniseerd
betongaas

(positie indicatief)

voor bomen zonder rod
gunning vereist

Betula pendula

trace k&l (huisaansluiting)

rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

bebouwing
- ca. 500 m²
beplanting / landschap bebouwingsvlak - bebouwingsvlak
ca. 466 m² bomen

ve

achtertuin

entree/ gebakken klinkers

erfafscheidingen

bebouwing

bomen

Pinus sylvestris

Pseudotsuga m

Quercus robur
Quercus rubra
stamdiameter
stamdiameter
stamdiameter
stamdiameter
stamdiameter
boomnummer

26 septem

openbaar gebied

Quercus rubra (Amerikaanse eik)

geluidswerend
geluidswerend scherm
2 m hoog/scherm 2 m hoog/
25 cm (dbh) - geen vergunning vereist
type n.t.b.
ingeplant
metstamdiameter
hedera helix
type kokowall / ingeplant
met/ hedera
helix
stamdiameter 25 - 30 cm (dbh)
stamdiameter 30 - 40 cm (dbh)
stamdiameter 40 - 50 cm (dbh)
stamdiameter 50 - 70 cm (dbh)

voetpad

stamdiameter 25 cm (dbh) - geen vergunning vereist
stamdiameter 25 cm (dbh) - geen vergunning vereist
stamdiameter 25 - 30 cm (dbh)
stamdiameter 25 - 30 cm (dbh)
stamdiameter 30 - 40 cm (dbh)
stamdiameter 30 - 40 cm (dbh)
stamdiameter 40 - 50 cm (dbh)
stamdiameter 40 - 50 cm (dbh)
stamdiameter 50 - 70 cm (dbh)
stamdiameter 50 - 70 cm (dbh)
boomnummer
boomnummer

boomnummer

De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
bebouwing
beplantingBekijk
/ landschap
bomen
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
30 augustus 2017
bebouwingsvlak - ca. 500 m²

26 september 2017
30 augustus 2017
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BIJ DE HOGE DENNEN - Kavelpaspoort voor HD24 ca. 897 m2

N

bebouwing

ca. 33.8 m

erfafscheidingen

entree/ geb

rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

twee parkeerplaatsen

beukenhaag 2 m hoog/
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas

beplanting / landschap

bebouwingsvlak - ca. 548 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn

5mminimum maat
voortuin

indicatieve bestaande hoogteverschillen
rododendron aanplanten

bebouwingsvlak - ca. 466 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn
grens bebouwingsvlak /
verschillend per kavel i.v.m. dennenbomen
kavel

erfafscheidingen
rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

verharding
zoekgebied entree

beukenhaag 2 m hoog/
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas
geluidswerend scherm 2 m hoog/
type kokowall / ingeplant met hedera helix

beplanting / landschap

verharding verharding

kavel
grens bebouwingsvlak /
oranje - bij voornemen tot kap, allen na
verschillend per kavel i.v.m. dennenbomen
verkregen vergunning
zoekgebied entree
entree/ gebakken klinkers
erfafscheidingen

kavel
entree/ gebakken klinkers
(positie indicatief)

bomen zonder rode of oranje cirkel
is geen
ver- klinkers
entree/
gebakken
rasterhekwerk 0.8voor
m hoog,
gunning vereist
(positie indicatief)
trace k&l (huisaansluiting)
kastanjehout

trace k&l (huisaansluiting)

5m-

beukenhaag 2 m hoog/
Quercus robur (Zomereik)
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas
geluidswerend scherm 2 m hoog/
type kokowall / ingeplant met hedera helix

openbaar gebied

stamdiameter
50 - voorbehoud
70 cm (dbh)
De plannen voor het openbaar gebied
zijn onder
van wijzigingen.
boomnummer
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads

De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van
wijzigingen./ landschap
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
bebouwing
beplanting
bomen
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
30 augustus 2017
bebouwingsvlak - ca. 548 m²

Betula pendula (ruw

Fagus sylvatica (ge

Pseudotsuga menz

Quercus robur (Zom

rood rood -

kap niet toegestaan

oranje - bij voornemen tot kap, allen na
kap niet toegestaan
verkregen vergunning

oranje
bij voornemen
tot kap,
allen na
voor- bomen
zonder rode
of oranje
cirkel is geen ververkregen
gunning
vereist vergunning

voor bomen zonder rode of oranje cirkel is geen verBetula pendula (ruwe berk)
gunning vereist

Quercus rubra (Am

stamdiameter 25 cm
stamdiameter 25 stamdiameter 30 stamdiameter 40 stamdiameter 50 boomnummer

Fagus sylvatica (gewone beuk)

Pseudotsuga menziesii
(Douglasspar)
Quercus
rubra (Amerikaanse eik)
Quercus robur (Zomereik)
stamdiameter 25 cm (dbh) - geen vergunning vereist

stamdiameter 25 cm
(dbh) - geen30vergunning
vereist
stamdiameter
- 40 cm (dbh)

stamdiameter 25 cm (dbh) - geen vergunning vereist

stamdiameter 40 - 50 cm (dbh)

oranje - bij voo
verkre

Pinus sylvestris (De

bomen

Quercus rubra (Amerikaanse eik)
stamdiameter 25 - 30 cm (dbh)

Quercus rubra (Amerikaanse eik)

stamdiameter 25 - 30 cm (dbh)

kap n

Betula pendula (ruwe
berk)
Picea
omorika (Servische spar)

Pinus sylvestris (Denneboom)
Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)

rood -

Picea omorika (Ser

De
plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
erfafscheidingen
rabatstrook/parkeren/
Betula pendula (ruwe berk)
Fagus sylvatica (gewone
beuk)
minimum
maat
Bekijk
deze
plannen
via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
Pinus sylvestris
(Denneboom)
gebakken
klinkers
in vlechtverband
rabatstrook/parkeren/
beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog
Fagus
sylvatica
(gewone
beuk)
rasterhekwerk
0.8
m
hoog,
gebakken klinkers in vlechtverband
Picea omorika (Servische
spar) menziesii (Douglasspar)
voortuin
Pseudotsuga
kastanjehout beukenhaag 2 m hoog/
Picea omorika (Servische spar)
Pinus sylvestris (Denneboom)
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas
Quercus robur (Zomereik)

stamdiameter 30 - 40 cm (dbh)
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voetpad

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

beukenhaag 2 m hoog/
bebouwingsvlak - ca. 548 m²
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bebouwing
beplanting / landschap
bomen
indicatieve bestaande hoogteverschillen
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
beplanting / landschap bebouwingsvlak
- ca.parkeerplaatsen
466 m² bomen
twee
achter voorgevelrooilijn
hoofdbebouwing en bijgebouw;
rododendron aanplanten
rododendron
aanplanten
twee parkeerplaatsen
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
rododendron aanplanten
rood - kap niet toegestaan
op eigen terrein
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog
beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

entree/ gebakken
klinkers
achtertuin

minimum
maat zijtuin

minimum
maat zijtuin

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

ca. 31.9 m
bebouwing

bebouwing

rasterhekwerk 0.8 m hoog,
m
kastanjehout

openbaar gebied

bomen

verharding
De
plannen voor het openbaar
wijzigingen.
2.75 m -gebied zijn onder voorbehoud
voorvan
bomen
zonder rode o
Bekijk deze plannen via
www.kerckeboschzeist.nl/downloads
gunning vereist
minimum
maat

kavel

2.75 m minimum maat
ca. 25.0 m
erfafscheidingen
achtertuin

trace k&l (h

beukenhaag/ca.
0.5 24.7
- 1.5 mm
hoog op eigen terrein

bebouwing

Kavelbreedte 30.6

rododendro

verharding

kavel

5m

2.75 m minimum maat
ca. 24.7 m achtertuin

Kavelbreedte 30.6 m

indicatieve

op eigen terrein

1m

Kavelbreedte 30.2 m

beplanting / landsc

bebouwingsvlak - ca. 548 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
ca.
25.0 m
twee parkeerplaatsen
achter
voorgevelrooilijn
twee parkeerplaatsen

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein
minimum
maat zijtuin

minimum
maat zijtuin

ca. 31.9 m

“ONDER DE HOGE DENNEN” - Kavelpaspoort voor HD24 ca. 897 m²

ca. 33.8 m

5mminimum maat
voortuin

5mminimum maat
voortuin

stamdiameter 25 - stamdiameter
30 cm (dbh) 40 - 50 cm (dbh)

voetpad

stamdiameter 30 - stamdiameter
40 cm (dbh) 50 - 70 cm (dbh)
stamdiameter 40 - boomnummer
50 cm (dbh)
stamdiameter 50 - 70 cm (dbh)
boomnummer

13 september 2017
30 augustus 2017

13 septembe

5mminimum maat
voortuin

BIJ DE HOGE DENNEN - Kavelpaspoort voor HD25 ca. 801 m2

“ONDER DE HOGE DENNEN” - Kavelpaspoort voor HD25 ca. 801 m²

bebouwing

2.75 m minimum maat
5machtertuin
minimum maat
voortuin

beplanting / lan

bebouwingsvlak - ca. 419 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn

N

indicatie

rododen

ca. 32.8 m

kavel

1m

Kavelbr
eed

te 30.2
m

2.75 m minimum maat
achtertuin

bebouwingsvlak - ca. 466 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn
grens bebouwingsvlak /
verschillend per kavel i.v.m. dennenbomen
kavel

erfafscheidingen
rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

beukenhaag 2 m hoog/
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas
geluidswerend scherm 2 m hoog/
type kokowall / ingeplant met hedera helix

bomen

indicatieve bestaande hoogteverschillen

rood -

rododendron aanplanten

oranje - bij
ve

minimum maat
minimum maat
voortuin

openbaar gebied

trace k&l (huisaansluiting)
t.b.v. HD 23 en HD 24

ca. 25.2 m

verharding

bomen

bomen

hoofdbebouwing
en bijgebouw;
hoofdbebouwing en
bijgebouw;
indicatieve bestaande hoogteverschillen
rododendron aanplanten
7.5 m achter voorgevelrooilijn;
bijgebouwen min. bijgebouwen
7.5 m achter min.
voorgevelrooilijn;
rododendron aanplanten
roodvoorgevelrooilijn
- kap niet toegestaan
tweeachter
parkeerplaatsen
achter
twee parkeerplaatsen
voorgevelrooilijn

beukenhaag/ 0.5 -beukenhaag
1.5 m hoog 2 m hoog/
5mPseudotsuga menziesii (Douglasspar)
kastanjehout met gegalvaniseerd
betongaas
trace k&l (huisaansluiting)
maat
beukenhaag 2 m hoog/
t.b.v.minimum
HD 23 en HD 24
Quercus robur (Zomereik)
kastanjehout met kamperfoeliescherm
gegalvaniseerd betongaas
2 m hoog/
voortuin
Quercus rubra
(Amerikaanse eik)
kastanjehout met gegalvaniseerd
betongaas
geluidswerend scherm 2 m hoog/
type kokowall / ingeplant met hedera helix stamdiameter 25 cm (dbh) - geen vergunning vereist
stamdiameter 25 - 30 cm (dbh)
stamdiameter 30 - 40 cm (dbh)
stamdiameter 40 - 50 cm (dbh)
stamdiameter 50 - 70 cm (dbh)

Betula pendula

Picea omorika

Pinus sylvestris

Pseudotsuga m

Quercus robur
Quercus rubra
stamdiameter
stamdiameter

rood -

rood - kap niet toegestaan
kap niet toegestaan

oranjetot
- bij
voornemen
oranje - bij voornemen
kap,
allen na tot kap, allen na
verkregen vergunning
verkregen vergunning

rododendron aanplanten
grens bebouwingsvlak /
oranje - bij voornemen tot kap, allen na
verschillend per kavel i.v.m. dennenbomen
verkregen vergunning
verharding
zoekgebied
entree
voor
bomen
zonder
rode
of oranje
voor bomen zonder
rode
of oranje
cirkel
is geen
ver- cirkel is geen vertwee parkeerplaatsen
kavel
zoekgebied entree
gunning vereist gunning vereist
voor bomen zonder rode of oranje cirkel
is geen
ver- klinkers op eigen terrein
entree/
gebakken
kavel
De
plannen
voor
het
openbaar
gebied
zijn
onder
voorbehoud
van
wijzigingen.
gunning vereist
(positie indicatief)zoekgebied entree
entree/ gebakken klinkers erfafscheidingen
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
Betula pendula (ruwe berk)
Betula pendula (ruwe berk)
(positie indicatief)
entree/ gebakken klinkers
erfafscheidingen
rabatstrook/parkeren/
rasterhekwerk 0.8 m hoog,
Betula pendula (ruwe berk)
Fagus
Fagus sylvatica (gewone
beuk)sylvatica (gewone beuk)
indicatief)
gebakken klinkers (positie
in vlechtverband
kastanjehout
rabatstrook/parkeren/
Fagus sylvatica (gewone beuk)
gebakken klinkers in rasterhekwerk
vlechtverband 0.8 m hoog,
Picea
omorika (Servische spar)
Picea omorika (Servische
spar)
rabatstrook/parkeren/
kastanjehout
Picea omorika (Servische spar)
Pinus sylvestris (Denneboom)
gebakken klinkers in vlechtverband
Pinus sylvestris (Denneboom)
beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

stamdiameter
stamdiameter
stamdiameter
boomnummer

13 septem

Pseudotsuga menziesii Pseudotsuga
(Douglasspar)menziesii (Douglasspar)
Quercus robur (Zomereik)
Quercus robur (Zomereik)
Quercus
Quercus rubra (Amerikaanse
eik)rubra (Amerikaanse eik)
stamdiameter
25 cm (dbh)
- geen vergunning vereist
stamdiameter 25 cm (dbh)
- geen vergunning
vereist
stamdiameter
25 - 30 cm (dbh)
stamdiameter 25 - 30 cm
(dbh)
stamdiameter
30 - 40 cm (dbh)
stamdiameter 30 - 40 cm
(dbh)

openbaar gebied

stamdiameter
40 - 50 cm (dbh)
stamdiameter 40 - 50 cm
(dbh)
stamdiameter
50 - 70 cm (dbh)
stamdiameter 50 - 70 cm
(dbh)
boomnummer

boomnummer

boomnummer

voor
het openbaar
zijn onder
De plannen voorDe
hetplannen
openbaar
gebied
zijn ondergebied
voorbehoud
van voorbehoud
wijzigingen. van wijzigingen.

Bekijk
plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
deze plannen
viadeze
www.kerckeboschzeist.nl/downloads
bebouwing
beplantingBekijk
/ landschap
bomen
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
bebouwingsvlak - ca. 419 m²

30 augustus 2017

ka

Fagus sylvatica

rabatstrook/parkeren/
gebakken klinkers in vlechtverband

kamperfoeliescherm 2 m hoog/
kastanjehout
met gegalvaniseerd betongaas
beplanting
/ landschap

Pinus sylvestris (Denneboom)

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

entree/ gebakken
klinkers
achtertuin
(positie indicatief)

beukenhaag 2 m hoog/
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas

verharding

trace k&
t.b.v. HD

2.75
mzoekgebied
entree

minimum
maat zijtuin

minimum
maat zijtuin

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

ca. 32.8 m
bebouwing

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

beplanting / landschap

rabatstr
gebakke

verharding
De
plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud
wijzigingen.
voorvan
bomen
zonder rod
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads
5mgunning vereist

erfafscheidingen
2.75 m minimumrasterhekwerk
maat
0.8 m hoog,
kastanjehout
achtertuin

bebouwing
bebouwing
beplanting / landschap bebouwingsvlak - bebouwingsvlak
- ca. 419 m²
ca. 466 m² bomen

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

beplanting / landschap

kavel

Kavelbreedte 30.6 m

entree/
(positie

kamperfoeliescherm 2 m hoog/
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas

bebouwingsvlak - ca. 419 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn

Kavelbreedte 30.6 m

zoekgeb

rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

beukenhaag
m hoog/
ca. 224.7
m ca. 25.2 m
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas

ca. 24.7 m

bebouwing

verharding

erfafscheidingen

5m
maat minimum
z
open ijtuin naa
baar
r
gebie
d

ca. 33.8 m

minimum
maat zijtuin

ca. 33.8 m

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

13 september 2017
30 augustus 2017
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Bijlage kavelpaspoorten HD20 – HD25
Het handboek ‘Zelf bouwen in Kerckebosch kunt u downloaden www.vrijekavelskerckeboschzeist.nl

Aanvullende maatregelen voor bescherming bomen in Kerckebosch

Regels uitvoering (zie ook het “Handboek Zelf Bouwen in Kerckebosch”)

Het karakter van de buurt ‘Bij de Hoge Dennen’ wordt gevormd door de aanwezige oude bomen en stuifduinen
(begroeide zandheuvels). De dennenbomen op de vrije kavels HD20 – HD25 behoren tot de oudste en meest
waardevolle dennen in Kerckebosch. Dit maakt deze plek een unieke locatie. Om u een goed beeld te geven van de
mogelijkheden om uw droomhuis te realiseren tussen deze oude bomen en stuifheuvels, heeft adviesbureau Terra
Nostra een onderzoek uitgevoerd en adviezen opgesteld. De adviezen hebben betrekking op de planvorming en de
uitvoering van uw bouwproject. Door het opvolgen van de adviezen beperkt u de schade aan en verlengt u de
levensverwachting van de bomen. Dit is een aanvulling op het Ecologisch Werkprotocol. Het onderzoek en behoud
van deze bijzondere dennen speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van uw ontwerp in het Kwaliteitsteam.
Meer hierover leest u in het Handboek zelf bouwen in Kerckebosch.

•

Gezondheid bomen
Om de kwaliteit en de levensverwachting van de grove dennen op de vrije kavels te waarborgen is het van belang
dat u zorgvuldig omgaat met de bomen. Hoewel de bebouwing vaak tussen de bomen plaatsvindt, strekken de
wortels van deze bomen zich ondergronds vaak uit tot voorbij de gevellijn, zodat er schade aan de wortels (ook wel
wortelverlies genoemd) gemaakt wordt. Wortelverlies leidt tot vermindering van de gezondheid van de bomen.
Verlies van wortels tot 5cm doorsnede aan één zijde van de boom is niet onoverkomelijk en in dit geval blijft de
vermindering van de gezondheid beperkt.

•

Adviezen uitvoering
•

•

Adviezen planvorming
•
•

•

•
•
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Stem de funderingsdiepte af op een minimaal verlies aan de beworteling door het toepassen van een kruipruimteloos ontwerp of een bouwwijze waarbij ontgraving in de diepte nog verder vermeden kan worden.
De bouwhoogte in het ontwerp heeft invloed op eventuele beschadiging van takken en de stam of maakt
snoeien noodzakelijk. Houdt rekening met de dimensie van het ontwerp met betrekking tot de huidige
kroonomvang van de bestaande bomen.
Beperk de verharding op de kavel tot een noodzakelijke oppervlakte. Het toepassen van drukverdelende
materialen beperken de bodemverdichting en vereisen een oppervlakkigere verwerkingsdiepte dan traditionele funderingsmethoden. Houd de oprit op zoveel mogelijk afstand van de bomen, om wortelverlies tot een
minimum te beperken.
Denk aan alternatieve en natuurlijke materialen. Voor paden waar alleen op gelopen wordt is de keuze voor
bijvoorbeeld dennenschors logisch, omdat het aansluit bij de op het kavel aanwezige boomsoorten.
Pas het ontwerp van de tuin aan op het aanwezige boslandschap. Denk aan de aanplant van inheemse
plantsoorten die al voorkomen in de omgeving, zoals heide of rododendrons. Deze soorten slaan goed aan en
zorgen voor een behoud van het bestaande boslandschap.

Voordat u begint met bouwen dient de bouwplaatstekening voor uw kavel goedgekeurd te worden door de
WOM. Opslag van grond moet buiten de kroonprojectie van de aanwezige bomen plaatsvinden. Als hier binnen de kavel niet voldoende ruimte voor is, stem dan met de WOM een gronddepot buiten het perceel af.
Bomen die op uw perceel blijven staan, moeten beschermd worden tegen de bouwactiviteiten. U dient
hiervoor diverse maatregelen te nemen, zoals omschreven in de ‘Handleiding bescherming bomen’ op onze
website. Regelmatig controleert een ecoloog de bouwlocaties de boombescherming. Zijn advies dient ten
alle tijden opgevolgd te worden.

Laat een boomtechnisch toezichthouder toezicht houden op de ontgraving van de bodem. Zet eventueel aanwezige beworteling haaks af op de wortel door middel van een handzaag of takkenschaar tot een diameter
van 5 cm. Laat grondverzetmachines op wielen over stalen rijplaten rijden, dit beperkt de bodemverdichting.
Laat grondverzetmachines op rupsbanden zich niet op de blootliggende beworteling begeven, omdat hierdoor
omvangrijke schade ontstaat.
Opslag van bouwmaterialen binnen de kavel is niet wenselijk, omdat het risico op verdichting en schade aan
de bestaande bomen aanzienlijk is. De beste methode is om een depot in de nabije omgeving van het perceel
te realiseren. De aanvoer van bouwmaterialen kan zoveel mogelijk op oproep plaatsvinden. De transportroute op het perceel kan verticaal door middel van een bouwkraan of over stalen rijplaten door een verreiker
of heftruck mogelijk gemaakt worden. Overleg met de WOM wat de mogelijkheden zijn.

Tabel: toekomstverwachting en gebreken van specifieke bomen op de vrije kavels

Nr.

Toekomstverwachting

Gebreken

2159

< 5 jaar

Boom geheel afgestorven

2145

10-15 jaar

Stamschade vanaf 0,5m boven maaiveld

Opmerkingen
Boom is in het verleden geringd.

tot 4,0m waarbij 40% van stamomtrek
2171, 2178, 2179

> 15 jaar

2144-2147, 2150, 2163, 2171, 2179, 2182, > 15 jaar uitgezonderd boom 2145,
2183

beschadigd is.
Bomen vertonen ernstige, maar langjarige Bomen hebben afdoende reactiehout gevormd
om de scheefstand te compenseren.
scheefstand.
Beschadiging aan beworteling.

waarbij de levensverwachting 10-15

jaar bedraagt.
2135, 2136, 2145, 2157, 2169, 2173, 2180, > 15 jaar

Bomen vertonen beschadiging aan het

2181
2170, 2173, 2180

bastweefsel.
Spechtholten in stam en kroon

10-15 jaar

Bij de bomen die wat hoger boven het maaiveld
uitkomen is het zand van de bewortelingafgespoeld. Daardoor is het wortelprofiel niet meer
beschermd tegen betreding.

Disclaimer
De informatie en het getoonde kaartmateriaal is met zorg samengesteld. Het is echter
niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig of niet up-to-date is.
Kerckebosch is in ontwikkeling. Dit betekent dat plannen kunnen wijzigen. De
Wijkontwikkelingsmaatschappij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
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Meer weten over zelf bouwen in Kerckebosch Zeist? Maak een
afspraak voor een oriënterend gesprek in het Informatiecentrum
Kerckebosch. Voor het bespreken van uw wensen en mogelijkheden en een bezichtiging van de kavels.
Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Kerckebosch
Graaf Lodewijklaan 15
3708 DM Zeist
Kijk voor de openingstijden van het Informatiecentrum op
www.vrijekavelskerckeboschzeist.nl
of maak een afspraak buiten openingstijden.
Telefoon: 030 - 694 02 29
E-mail: info@kerckeboschzeist.nl
Volg Kerckebosch via
Twitter: @kerckebosch
Facebook: facebook.com/kerckeboschzeist
Meer informatie over de gehele wijkvernieuwing?
Kijk dan op www.kerckeboschzeist.nl
Oktober 2017
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