N

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

1m
5m
straat

openbaar gebied

5mminimum maat
voortuin

ca. 33.8 m

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

ca. 24.7 m

Kavelbreedte 30.6 m

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

beplanting / landschap
rododendron aanplanten

verharding
zoekgebied entree
entree/ gebakken klinkers
(positie indicatief)
rabatstrook/parkeren/
gebakken klinkers in vlechtverband

minimum
maat zijtuin

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

2.75 m minimum maat
achtertuin

bomen
rood -

kap niet toegestaan

oranje - bij voornemen tot kap, allen na
verkregen vergunning
voor bomen zonder rode of oranje cirkel is geen vergunning vereist
Betula pendula (ruwe berk)
Fagus sylvatica (gewone beuk)
Picea omorika (Servische spar)
Pinus sylvestris (Denneboom)

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

Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)
Quercus robur (Zomereik)
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 - 70 cm (dbh)
boomnummer

De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads

26 september 2017

N

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

1m
5m
straat

openbaar gebied

5mminimum maat
voortuin

ca. 32.4 m

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

bebouwing
bebouwingsvlak - ca. 631 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

Kavelbreedte 30.2 m

beplanting / landschap
rododendron aanplanten

verharding
wortels zichtbaar oppervlakkig; mits aantasting zijn beschermende maatregelen
vereist

2.75 m minimum maat
achtertuin
minimum
maat zijt
uin

minimum
maat zijtuin

ca. 25.0 m

bomen
rood -

kap niet toegestaan

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

zoekgebied entree
entree/ gebakken klinkers
(positie indicatief)
rabatstrook/parkeren/
gebakken klinkers in vlechtverband

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

Betula pendula (ruwe berk)
Fagus sylvatica (gewone beuk)
Picea omorika (Servische spar)
Pinus sylvestris (Denneboom)
Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)
Quercus robur (Zomereik)
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 - 70 cm (dbh)
boomnummer

De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads

26 september 2017

N

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

1m
5m

straat

openbaar gebied

5mminimum maat
voortuin

ca. 32.8 m

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

2.75 m minimum maat
achtertuin

Kavelbr
eed

bebouwing
bebouwingsvlak - ca. 455 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

te 26.0
m
minimum
maat zijt
uin

minimu
m
maat z
ijtu

in

ca. 25.2 m

beplanting / landschap
rododendron aanplanten

verharding
wortels zichtbaar oppervlakkig; mits aantasting zijn beschermende maatregelen
vereist

bomen
rood -

kap niet toegestaan

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

zoekgebied entree
rabatstrook/parkeren/
gebakken klinkers in vlechtverband
entree/ gebakken klinkers
(positie indicatief)

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

Betula pendula (ruwe berk)
Fagus sylvatica (gewone beuk)
Picea omorika (Servische spar)
Pinus sylvestris (Denneboom)
Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)
Quercus robur (Zomereik)
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 - 70 cm (dbh)
boomnummer

De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads

26 september 2017

N

1m

minimum
maat zijtuin

minimum
maat zijtuin naar
openbaar gebied

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

Kavelbreedte 30.6 m

5m

2.75 m minimum maat
achtertuin

ca. 32.0 m

ca. 24.1 m

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

5mminimum maat
voortuin

openbaar gebied

voetpad

bebouwing
bebouwingsvlak - ca. 500 m²
hoofdbebouwing en bijgebouw;
bijgebouwen min. 7.5 m achter voorgevelrooilijn;
twee parkeerplaatsen achter voorgevelrooilijn
bestemming “maatschappelijk” geen (vergunningsvrije) bebouwing toegstaan
kavel

erfafscheidingen

beplanting / landschap

bomen

indicatieve bestaande hoogteverschillen

rood -

rododendron aanplanten

oranje - bij voornemen tot kap, allen na
verkregen vergunning

verharding

kap niet toegestaan

voor bomen zonder rode of oranje cirkel is geen vergunning vereist

entree/ gebakken klinkers
Betula pendula (ruwe berk)

trace k&l (huisaansluiting)

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 n.t.b. / ingeplant met hedera helix

Fagus sylvatica (gewone beuk)
Picea omorika (Servische spar)
Pinus sylvestris (Denneboom)
Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)
Quercus robur (Zomereik)
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 - 70 cm (dbh)
boomnummer

De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads

26 september 2017

N

1m

Kavelbreedte 30.2 m

minimum
maat zijtuin

minimum
maat zijtuin

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

5m

ca. 31.9 m

2.75 m minimum maat
achtertuin

ca. 25.0 m

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

5mminimum maat
voortuin

openbaar gebied

voetpad

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

kavel

erfafscheidingen
rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

beplanting / landschap

bomen

indicatieve bestaande hoogteverschillen

rood -

rododendron aanplanten

oranje - bij voornemen tot kap, allen na
verkregen vergunning

verharding

kap niet toegestaan

voor bomen zonder rode of oranje cirkel is geen vergunning vereist

entree/ gebakken klinkers
Betula pendula (ruwe berk)

trace k&l (huisaansluiting)

Fagus sylvatica (gewone beuk)
Picea omorika (Servische spar)

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

Pinus sylvestris (Denneboom)
Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)
Quercus robur (Zomereik)
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 - 70 cm (dbh)
boomnummer

De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads

26 september 2017

N

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

minimum
maat zijtuin

1m

Kavelbr
eed

te 30.2
m

maat minimum
z
open ijtuin naa
baar
r
gebie
d

5m

ca. 32.8 m

2.75 m minimum maat
achtertuin

ca. 25.2 m

twee parkeerplaatsen
op eigen terrein

5mminimum maat
voortuin

openbaar gebied

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

kavel

erfafscheidingen

beplanting / landschap
indicatieve bestaande hoogteverschillen

rood -

rododendron aanplanten

oranje - bij voornemen tot kap, allen na
verkregen vergunning

verharding

entree/ gebakken klinkers
(positie indicatief)

beukenhaag/ 0.5 - 1.5 m hoog

rabatstrook/parkeren/
gebakken klinkers in vlechtverband

kamperfoeliescherm 2 m hoog/
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas

kap niet toegestaan

voor bomen zonder rode of oranje cirkel is geen vergunning vereist

zoekgebied entree

rasterhekwerk 0.8 m hoog,
kastanjehout

beukenhaag 2 m hoog/
kastanjehout met gegalvaniseerd betongaas

bomen

Betula pendula (ruwe berk)
Fagus sylvatica (gewone beuk)
Picea omorika (Servische spar)
Pinus sylvestris (Denneboom)
Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)

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

Quercus robur (Zomereik)
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 - 70 cm (dbh)
boomnummer

De plannen voor het openbaar gebied zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Bekijk deze plannen via www.kerckeboschzeist.nl/downloads

26 september 2017

