
Wonen in een decor van groen

Vrije kavels



Omringd worden door de rust en ruimte 
van uitgestrekte polders en weidse 
landschappen. Dit kan aan de rand van 
Zuidland, op nog geen kwartier afstand 
van grotere plaatsen als Spijkenisse 
en Hellevoetsluis en slechts een half 
uur verwijderd van Rotterdam. Met 25 
minuten bent u ook al op de stranden van 
Oostvoorne en Rockanje. 

Op deze mooie locatie ontwikkelt 
Haagsebaan Vastgoed BV het nieuwbouw-
project Krekenbos, de afronding van het 
nieuwe woongebied Kreken van Nibbeland. 

Altijd al uw eigen woning willen bouwen? 
In Krekenbos bieden wij 10 vrije kavels 
aan voor zelfbouw. Daarnaast worden 
er ook rijwoningen, herenhuizen, twee-
onder-eenkapwoningen en vrijstaande 
woningen in de projectmatige woningbouw 
gerealiseerd. De projectmatige woningen 
worden gerealiseerd in acht fasen. De 
woningen zijn omringd door een groene 
omgeving waarin er ruimte is om te 
spelen, te wandelen en te genieten van de 
buitenlucht. 

In deze brochure laten we u graag 
kennis maken met de mogelijkheden die 
een kavel in Krekenbos u biedt. 

Welkom in Krekenbos!
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NATUUR EN RECREATIE
Zuidland is omringd door uitgestrekte 
polders en het prachtige natuur- en 
recreatiegebied Bernisse. 
Bernisse is een ruim 300 hectare langgerekt 
gebied dat gevormd wordt door het riviertje 
de Bernisse en de omliggende meertjes, 
plassen, drassig land en weilanden. Vroeger 
was de rivier een belangrijke vaarroute, 
maar tegenwoordig zijn gemotoriseerde 
vaartuigen niet toegestaan en kunnen 
roeiers, kanoërs en zwemmers ongestoord 
genieten. Verder leent het gebied zich prima 
om heerlijk te wandelen, joggen, fietsen of 
van de zon te genieten. Met 25 minuten in 
de auto bent u ook al op de stranden van 
Oostvoorne en Rockanje.

GOED BEREIKBAAR
Een landelijke ligging, maar toch slechts 
een half uur verwijderd, via de N218 en de 
A15, van het centrum van Rotterdam. Ook 

het openbaar vervoer is prima geregeld. Bus 
106 stopt op diverse plaatsen in Zuidland en 
verbindt Brielle en Spijkenisse. De eindhalte 
in Spijkenisse is het metrostation waar 
je met de metro verder kunt reizen naar 
Rotterdam.

KREKENBOS
Krekenbos is de afronding van het nieuwe
woongebied Kreken van Nibbeland.  In 
Krekenbos worden circa 140 projectmatige 
woningen en 10 vrije kavels ontwikkeld.  
De woningen in het gebied kennen een 
grote variatie zoals: rijwoningen met, en 
zonder veranda, herenhuizen, twee-onder-
één-kapwoningen en vrijstaande woningen.

De naam Krekenbos geeft al aan dat de 
woningen “gast” zijn in het groen van een 
parkachtige omgeving. De groene omgeving 
is perfect om te spelen, te wandelen en te 
genieten van de buitenlucht.

Zuidland
Zuidland is een rustig dorp in een omgeving vol 
water en natuur, gelegen op het eiland Voorne-
Putten en behoort tot de gemeente Nissewaard. 

In het plaatselijke dialect wordt Zuidland ook 
wel ‘Sland’ genoemd. In de 13e eeuw wordt er al 
gesproken over de ‘Heerlickheit Westenrijck”; een 
straatnaam in Zuidland (Westenrijk) verwijst nu 
nog naar deze naam. Een deel van Zuidland is een 
beschermd dorpsgezicht.

In de mooie historische kern, staat de Hervormde 
Kerk, gebouwd in de 15e eeuw, maar in 1918 
gedeeltelijk door brand verwoest. Net buiten de 
dorpskern staat Korenmolen “De Arend”. Met de 
bouw van deze molen werd in 1844 gestart. 

Ondanks dat Zuidland een echt dorp is, zijn 
er toch vele voorzieningen. Zo is er onder 
andere een overdekt winkelcentrum met alle 
voor de dagelijkse boodschappen benodigde 
winkels, drie basisscholen, kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen. Ook op het gebied van 
gezondheidszorg zijn de nodige voorzieningen 
aanwezig, zoals een huisartsenpraktijk, een 
apotheek en een verzorgingshuis.

Veel inwoners vinden elkaar bij de diverse 
sportverenigingen, waaronder een  voetbal, tennis, 
korfbal, judo en volleybal vereniging. In de zomer 
is het mogelijk om baantjes te zwemmen in 
buiten zwembad Molengors en in koude winters 
kan er in Zuidland op een mooie natuurijsbaan 
worden geschaatst. Ook diverse gezellige cafés en 
restaurants vind je in Zuidland.
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Wonen in 
een landelijk gebied

Sfeerbeeld bloemrijk grasland

Gemaaide bermen

Bomen in bloemrijk grasland

Krekenbos is gelegen in een gebied waar de zee vroeger vrij spel 
had. Heel geleidelijk vormden zich in dit gebied zandbanken. 
Tussen de zandbanken lagen getijdekreken, in de loop van de 
tijd ontstond daar begroeiing. Het gebied ontwikkelde zich, 
waardoor de gebieden steeds hoger kwamen te liggen. Tot 
het moment dat de mens dijken ging aanleggen en de kreken 
gebruikt werden als sloot om het water uit de polders af te 
voeren. Dit landschap is door de eeuwen heen veranderd naar 
wat het nu is.

INRICHTING VAN DE OPENBARE RUIMTE
De opzet van Krekenbos is gemoedelijk en heeft een 
ruime opzet met veel ruimte voor openbaar groen. Voor de 
ontwikkeling van Krekenbos vormt het beeldkwaliteitplan de 
leidraad voor de uitwerking. Hierin zijn drie zones aangewezen: 
de houtwalzone, de overgangszone en de boszone. De 10 
vrije kavels zijn gelegen in de overgangszone. De zones 
zijn te herkennen in de architectuur, de diversiteit van de 
erfafscheidingen en de uitstraling van de buitenruimte.
 
De houtwalzone wordt in de buitenruimte tot uiting 
gebracht via lineaire beplantingsstroken met verspreid een 
diversiteit aan bomen en heesters. De houtwallen vormen 
een groen filter naar de naastgelegen open polders. In de 
overgangszone worden met name boomgroepen op kruisingen 
van wandelpaden aangeplant. Verspreid in het plan wordt 
de buitenruimte aangevuld met solitaire bomen. Deze 
bomen krijgen de ruimte om vrij uit te groeien. De boszone 
wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid bomen met 
afwisselende open plekken, waar ruimte is voor een aangename 
speelplek.

KLIMAATADAPTIEF
Krekenbos is klimaat adaptief ontworpen. Naast de vele 
intensief gemaaide grasweides in de wijk worden er wadi’s 
aangelegd. Dit zijn iets verdiepte greppels waarin het 
regenwater wordt opgevangen vanaf de verhardingen. Via de 
wadi’s kan het water infiltreren in de bodem of op een later 
moment afgevoerd worden naar het oppervlaktewater. Hierdoor 
wordt de riolering minder belast en is de wijk beter bestand 
tegen toekomstige (piek)buien. De wadi’s nodigen uit tot spel 
en spelen. Door de wijk worden over de wadi’s elementen 
zoals stapstenen aangelegd waarover de kinderen kunnen 
balanceren en welke kunnen worden betreden als de wadi 
is volgelopen met water. De wadi’s krijgen een geheel eigen 

uitstraling in de buitenruimte. Langs de contouren worden 
waterminnende solitaire heesters en bomen aangeplant. Dit 
is beplanting die van nature langs oevers groeit. Het beheer 
van de wadi zal extensiever zijn dan de overige grasweides in 
Krekenbos. Hierdoor ontstaan biodiverse een bloemen-/ en 
kruidenrijke vegetatie met een grote aantrekkingskracht voor 
bijen, vlinders en amfibieën. 
 
Ook langs de oever van de kreek wordt ruimte gegeven aan 
bloemrijke weides (zie voor meer informatie onderstaande 
tekst bloemrijke granslanden). Een ware utopia voor flora- 
en fauna. Nabij de rijbanen en direct langs paden zullen de 
bermen intensiever beheerd worden. Hierdoor wordt een goede 
toegankelijkheid behouden en blijft er voldoende zicht voor het 
verkeer. 
 
Gestreefd is naar een buitenruimte met een minimum aan 
verharding. Daar waar verharding nodig is, maar niet is gewenst, 
wordt een ‘groene’ verharding toegepast.

DE BLOEMRIJKE GRASLANDEN
De bloemrijke graslanden worden 2 à 3 keer per jaar gemaaid 
en het maaisel wordt opgeruimd. Het moment van de eerste 
maaibeurt wordt bepaald door het moment dat het zaad van de 
bloemen rijp is. Hier is geen vaste  datum voor te noemen maar 
zal ergens tussen half juli en eind augustus liggen. De groen 
opzichter van de gemeente beoordeelt het meest geschikte 
moment om te maaien. Omdat de planten na de eerste keer 
maaien gewoon doorgroeien wordt de 2e en wellicht 3e keer 
maaien ergens tussen eind augustus en begin november 
uitgevoerd. Bij de maaibeurten worden gedeeltes niet gemaaid. 
Dit is om ruimte te geven aan insecten en aan vogels. Het 
maaisel wordt altijd afgevoerd; dit doen we om zo een schrale 
voedingsbodem voor de planten te behouden omdat juist dan 
de bloemen het uitbundigst bloeien.

OEVERS VAN DE KREKEN AAN DE BUITENZIJDE GEBIED
Normaal gesproken wordt riet langs oevers elk najaar gemaaid. 
Met de natuurvriendelijke wijze van onderhoud wordt het riet 
elk jaar voor één derde (ongeveer 10 cm boven het water) 
gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. De rest blijft staan. 
Het dan bruine riet geeft in de winter beschutting aan vogels, 
insecten en kleine zoogdieren. Het bloemrijke grasland langs 
deze oevers wordt op dezelfde wijze onderhouden als de 
bloemenweides. 

Deze tekst is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden 
ontleend. De openbare inrichting wordt door de gemeente Nissewaard aangelegd. Ten 
gevolge van ontwikkeling van overige fases, technische uitwerkingen en wijzigingen in het 
beheer/onderhoudsregime van de gemeente kunnen wijzigingen worden doorgevoerd.

5.4.



B

I

T

1.

2.
3.

4. 5.
6.

7.8.
9.

10.

B

I

T

1.

2.

3.
4. 5.

6.

7.8.
9.

10.

Deze situatietekening is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
De openbare inrichting wordt door de gemeente aangelegd. 

Ten gevolge van ontwikkeling van overige fases en technische uitwerkingen kunnen wijzigingen in bovenstaande tekening worden doorgevoerd.

Deze situatietekening is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
De openbare inrichting wordt door de gemeente aangelegd. 

Ten gevolge van ontwikkeling van overige fases en technische uitwerkingen kunnen wijzigingen in bovenstaande tekening worden doorgevoerd.

Krekenpark
In aanbouw / opgeleverd

Denkrichting ontsluiting mogelijk 
toekomstige ontwikkeling zonder 
juridische status. Voor meer informatie: 
Vitale kernen Nisewaard - Gemeente 
Nissewaard

Agrarische bestemming
 waar werkzaamheden 

kunnen plaatsvinden (ook 
in de avonduren en/of 

weekenden).

Vrije kavels
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Bushalte

Ondergrondse container

Opstelplaats Kliko’s

Speelvoorziening

Speelaanleiding

Trafostation

Wadi

Inrit maaiboot
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Legenda
Bushalte

Speelaanleiding

Erfgrens

Erfafscheiding max. 1 m hoog.  Portugese 
laurier (Prunus lusitanica). Door koper binnen 
de erfgrens te realiseren en te onderhouden. 

Erfafscheiding max. 1,8 m hoog. Klimop met 
staafmat hekwerk (Hedera hibernica ). Max. 
lengte vergunningsplichtige erfafscheiding 
bepaald door individuele ontwerp woning (1m 
achter de projectie van voorgevelrooilijn). Door 
koper binnen de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden. 

Wadi

Parkeerplaatsen op eigen terrein.  
Door koper te realiseren en onderhouden

Oprit 

Voetpad

Rijbaan

Ondergrondse container

Opstelplaats kliko

B

Vrije kavels

Situatietekening
Krekenbos

KREKENBOS
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Vloerpeil -0,35 N.A.P.

Kaveloppervlakte 743m2
Bouwvlak (= maximaal
35% v/d kavel)

1.50
5.00

2.0
0

6.00

6.00

5.00

5.206,5
12

Kavel 1
Kavelpaspoort

Schaal 1:250

VERDERE RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN 
•  De woning is met de voor- en kopgevel op de openbare ruimte georiënteerd. Er worden geen dichte 

kopgevels gerealiseerd;  
•  De woning is individueel herkenbaar;
•  Minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren en instandhouden (naast elkaar); 
•  Per blok zijn diverse kaprichtingen en hoogtes, dit kan ook dwars zijn (zie beeldkwaliteitsplan voor verdere 

randvoorwaarden);
•  De omschreven erfafscheidingen dienen door koper aangebracht en onderhouden te worden;
•  De woning dient te voldoen aan het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en geldende wet- en 

regelgeving. 

Legenda behorend bij de tekening op pagina 8.

Informatie
Kavel 1 is een hoekkavel. Aan de westzijde grenst 
de kavel aan het groen en de wadi’s. Het groen is de 
verbinding tussen het centrale plein van de wijk en 
de waterwoningen van Krekenpark in het zuiden. De 
voortuin van dit kavel is gelegen op het noord-oosten. De 
achtertuin van dit kavel is gelegen op het zuid-westen. 

De opgenomen kaveloppervlakten zijn circa maten. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen van partijen enig recht verlenen.
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Kavel 1
De opgenomen kaveloppervlakten zijn 
circa. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve 
kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen 
van partijen enig recht verlenen. 

Perceelsgrens

Bouwvlak, volgend uit de regels 
van het bestemmingsplan 
=max. 35% van de kavel) 

Tuin

Parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Door koper te realiseren 
en onderhouden en in stand te 
houden

Maatvoering in meters (circa)

Minimale afstand
bouwvlak/perceelsgrens

Erfafscheiding max. 1 m hoog.  
Portugese laurier (Prunus 
lusitanica). Door koper binnen 
de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Zone bijbehorende bouwwerken 
(bijv. erker) en veranda’s 
- max. 2m aan voorgevel 
-  max. 1,5 m aan zijdelingse 

bouwperceelgrens
-  voor de volledige bouwregels 

verwijzen wij u naar de regels in 
het bestemmingsplan 

Erfafscheiding max. 2,0m hoog. 
Klimop met staafmat hekwerk 
(Hedera hibernica ). Max. lengte 
vergunningsplichtige erfafscheiding 
bepaald door individuele ontwerp 
woning (1m achter de projectie 
van voorgevelrooilijn). Door koper 
binnen de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
VWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
HWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Alle hoofdgebouwen
hebben een kap

         Géén blinde gevels

               Max. goothoogte
               Max. bebouwingshoogte

9.8.
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Vloerpeil -0,35 N.A.P.

Kaveloppervlakte 742m2
Bouwvlak (= maximaal
35% v/d kavel)

6,5
12

4.00

7.00

2.0
0

6.00

5.20

Schaal 1:250

Kavel 2

Informatie
Met kavel nummer 2 heb je vanuit de voortuin uitzicht op 
de weg en het groen. De voortuin van dit kavel is gelegen 
op het noord-oosten. In de achtertuin, die georiënteerd 
is op het zuid-westen, kunt u genieten van de middag en 
avondzon. 

Kavel 2

De opgenomen kaveloppervlakten zijn circa maten. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen van partijen enig recht verlenen.

De opgenomen kaveloppervlakten zijn 
circa. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve 
kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen 
van partijen enig recht verlenen. 

Kavelpaspoort

VERDERE RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN 
•  De woning is met de voor- en kopgevel op de openbare ruimte georiënteerd. Er worden geen dichte 

kopgevels gerealiseerd;  
•  De woning is individueel herkenbaar;
•  Minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren en instandhouden (naast elkaar); 
•  Per blok zijn diverse kaprichtingen en hoogtes, dit kan ook dwars zijn (zie beeldkwaliteitsplan voor verdere 

randvoorwaarden);
•  De omschreven erfafscheidingen dienen door koper aangebracht en onderhouden te worden;
•  De woning dient te voldoen aan het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en geldende wet- en 

regelgeving. 

Legenda behorend bij de tekening op pagina 10.

Perceelsgrens

Bouwvlak, volgend uit de regels 
van het bestemmingsplan 
=max. 35% van de kavel) 

Tuin

Parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Door koper te realiseren 
en onderhouden en in stand te 
houden

Maatvoering in meters (circa)

Minimale afstand
bouwvlak/perceelsgrens

Erfafscheiding max. 1 m hoog.  
Portugese laurier (Prunus 
lusitanica). Door koper binnen 
de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Zone bijbehorende bouwwerken 
(bijv. erker) en veranda’s 
- max. 2m aan voorgevel 
-  max. 1,5 m aan zijdelingse 

bouwperceelgrens
-  voor de volledige bouwregels 

verwijzen wij u naar de regels in 
het bestemmingsplan 

Erfafscheiding max. 2,0m hoog. 
Klimop met staafmat hekwerk 
(Hedera hibernica ). Max. lengte 
vergunningsplichtige erfafscheiding 
bepaald door individuele ontwerp 
woning (1m achter de projectie 
van voorgevelrooilijn). Door koper 
binnen de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
VWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
HWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Alle hoofdgebouwen
hebben een kap

         Géén blinde gevels

               Max. goothoogte
               Max. bebouwingshoogte
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Kaveloppervlakte 
742m2
Bouwvlak (= maximaal 
35% v/d kavel)
Vloerpeil -0,35 N.A.P.

6,5
12

6.00

7.00

4.00
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2.00

5.20

Schaal 1:250

Kavel 3

Informatie
Met kavel nummer 3 heb je vanuit de voortuin uitzicht 
op de weg, het groen en de speelaanleiding. De voortuin 
van dit kavel is gelegen op het oosten. In de achtertuin, 
die georiënteerd is op het westen, kunt u genieten van de 
avondzon. 
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Kavel 3

De opgenomen kaveloppervlakten zijn circa maten. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen van partijen enig recht verlenen.

De opgenomen kaveloppervlakten zijn 
circa. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve 
kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen 
van partijen enig recht verlenen. 

Kavelpaspoort

VERDERE RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN 
•  De woning is met de voor- en kopgevel op de openbare ruimte georiënteerd. Er worden geen dichte 

kopgevels gerealiseerd;  
•  De woning is individueel herkenbaar;
•  Minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren en instandhouden (naast elkaar); 
•  Per blok zijn diverse kaprichtingen en hoogtes, dit kan ook dwars zijn (zie beeldkwaliteitsplan voor verdere 

randvoorwaarden);
•  De omschreven erfafscheidingen dienen door koper aangebracht en onderhouden te worden;
•  De woning dient te voldoen aan het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en geldende wet- en 

regelgeving. 

Legenda behorend bij de tekening op pagina 12.

Perceelsgrens

Bouwvlak, volgend uit de regels 
van het bestemmingsplan 
=max. 35% van de kavel) 

Tuin

Parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Door koper te realiseren 
en onderhouden en in stand te 
houden

Maatvoering in meters (circa)

Minimale afstand
bouwvlak/perceelsgrens

Erfafscheiding max. 1 m hoog.  
Portugese laurier (Prunus 
lusitanica). Door koper binnen 
de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Zone bijbehorende bouwwerken 
(bijv. erker) en veranda’s 
- max. 2m aan voorgevel 
-  max. 1,5 m aan zijdelingse 

bouwperceelgrens
-  voor de volledige bouwregels 

verwijzen wij u naar de regels in 
het bestemmingsplan 

Erfafscheiding max. 2,0m hoog. 
Klimop met staafmat hekwerk 
(Hedera hibernica ). Max. lengte 
vergunningsplichtige erfafscheiding 
bepaald door individuele ontwerp 
woning (1m achter de projectie 
van voorgevelrooilijn). Door koper 
binnen de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
VWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
HWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Alle hoofdgebouwen
hebben een kap

         Géén blinde gevels

               Max. goothoogte
               Max. bebouwingshoogte

13.12.
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Vloerpeil -0,35 N.A.P.

Kaveloppervlakte 742m2
Bouwvlak (= maximaal
35% v/d kavel)

6,5
12
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2.00

5.
20

7.00

4.00

5.00

Schaal 1:250

Kavel 4

Informatie
Met kavel nummer 4 heb je vanuit de voortuin uitzicht 
op de weg, het groen en de speelaanleiding. De voortuin 
van dit kavel is gelegen op het oosten. In de achtertuin, 
die georiënteerd is op het westen, kunt u genieten van de 
avondzon. 

Kavel 4

De opgenomen kaveloppervlakten zijn circa maten. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen van partijen enig recht verlenen.

De opgenomen kaveloppervlakten zijn 
circa. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve 
kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen 
van partijen enig recht verlenen. 

Kavelpaspoort

VERDERE RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN 
•  De woning is met de voor- en kopgevel op de openbare ruimte georiënteerd. Er worden geen dichte 

kopgevels gerealiseerd;  
•  De woning is individueel herkenbaar;
•  Minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren en instandhouden (naast elkaar); 
•  Per blok zijn diverse kaprichtingen en hoogtes, dit kan ook dwars zijn (zie beeldkwaliteitsplan voor verdere 

randvoorwaarden);
•  De omschreven erfafscheidingen dienen door koper aangebracht en onderhouden te worden;
•  De woning dient te voldoen aan het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en geldende wet- en 

regelgeving. 

Legenda behorend bij de tekening op pagina 14.

Perceelsgrens

Bouwvlak, volgend uit de regels 
van het bestemmingsplan 
=max. 35% van de kavel) 

Tuin

Parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Door koper te realiseren 
en onderhouden en in stand te 
houden

Maatvoering in meters (circa)

Minimale afstand
bouwvlak/perceelsgrens

Erfafscheiding max. 1 m hoog.  
Portugese laurier (Prunus 
lusitanica). Door koper binnen 
de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Zone bijbehorende bouwwerken 
(bijv. erker) en veranda’s 
- max. 2m aan voorgevel 
-  max. 1,5 m aan zijdelingse 

bouwperceelgrens
-  voor de volledige bouwregels 

verwijzen wij u naar de regels in 
het bestemmingsplan 

Erfafscheiding max. 2,0m hoog. 
Klimop met staafmat hekwerk 
(Hedera hibernica ). Max. lengte 
vergunningsplichtige erfafscheiding 
bepaald door individuele ontwerp 
woning (1m achter de projectie 
van voorgevelrooilijn). Door koper 
binnen de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
VWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
HWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Alle hoofdgebouwen
hebben een kap

         Géén blinde gevels

               Max. goothoogte
               Max. bebouwingshoogte

15.14.



Vloerpeil -0,35 N.A.P.

Kaveloppervlakte 742m2
Bouwvlak (= maximaal
35% v/d kavel)
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Schaal 1:250

Kavel 5

Informatie
Geniet met kavel 5 van de ochtendzon in de voortuin. De 
achtertuin van dit kavel is georiënteerd op het westen, 
waardoor je  in de achtertuin van de avondzon kunt 
genieten.
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5.

Kavel 5

De opgenomen kaveloppervlakten zijn circa maten. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen van partijen enig recht verlenen.

De opgenomen kaveloppervlakten zijn 
circa. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve 
kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen 
van partijen enig recht verlenen. 

Kavelpaspoort

VERDERE RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN 
•  De woning is met de voor- en kopgevel op de openbare ruimte georiënteerd. Er worden geen dichte 

kopgevels gerealiseerd;  
•  De woning is individueel herkenbaar;
•  Minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren en instandhouden (naast elkaar); 
•  Per blok zijn diverse kaprichtingen en hoogtes, dit kan ook dwars zijn (zie beeldkwaliteitsplan voor verdere 

randvoorwaarden);
•  De omschreven erfafscheidingen dienen door koper aangebracht en onderhouden te worden;
•  De woning dient te voldoen aan het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en geldende wet- en 

regelgeving. 

Legenda behorend bij de tekening op pagina 16.

Perceelsgrens

Bouwvlak, volgend uit de regels 
van het bestemmingsplan 
=max. 35% van de kavel) 

Tuin

Parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Door koper te realiseren 
en onderhouden en in stand te 
houden

Maatvoering in meters (circa)

Minimale afstand
bouwvlak/perceelsgrens

Erfafscheiding max. 1 m hoog.  
Portugese laurier (Prunus 
lusitanica). Door koper binnen 
de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Zone bijbehorende bouwwerken 
(bijv. erker) en veranda’s 
- max. 2m aan voorgevel 
-  max. 1,5 m aan zijdelingse 

bouwperceelgrens
-  voor de volledige bouwregels 

verwijzen wij u naar de regels in 
het bestemmingsplan 

Erfafscheiding max. 2,0m hoog. 
Klimop met staafmat hekwerk 
(Hedera hibernica ). Max. lengte 
vergunningsplichtige erfafscheiding 
bepaald door individuele ontwerp 
woning (1m achter de projectie 
van voorgevelrooilijn). Door koper 
binnen de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
VWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
HWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Alle hoofdgebouwen
hebben een kap

         Géén blinde gevels

               Max. goothoogte
               Max. bebouwingshoogte

17.16.
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Vloerpeil -0,35 N.A.P.

Kaveloppervlakte 774m2
Bouwvlak (= maximaal
35% v/d kavel)
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Schaal 1:250

Kavel 6

Informatie
Kavel 6 betreft een hoekkavel. Kavel 6 kan je laten 
genieten van de ochtendzon in de voortuin en zijtuin.  
De achtertuin van dit kavel is georiënteerd op het westen, 
waardoor je  in de achtertuin van de avondzon kunt 
genieten.

Kavel 6

De opgenomen kaveloppervlakten zijn circa maten. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen van partijen enig recht verlenen.

De opgenomen kaveloppervlakten zijn 
circa. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve 
kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen 
van partijen enig recht verlenen. 

Kavelpaspoort

VERDERE RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN 
•  De woning is met de voor- en kopgevel op de openbare ruimte georiënteerd. Er worden geen dichte 

kopgevels gerealiseerd;  
•  De woning is individueel herkenbaar;
•  Minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren en instandhouden (naast elkaar); 
•  Per blok zijn diverse kaprichtingen en hoogtes, dit kan ook dwars zijn (zie beeldkwaliteitsplan voor verdere 

randvoorwaarden);
•  De omschreven erfafscheidingen dienen door koper aangebracht en onderhouden te worden;
•  De woning dient te voldoen aan het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en geldende wet- en 

regelgeving. 

Legenda behorend bij de tekening op pagina 18.

Perceelsgrens

Bouwvlak, volgend uit de regels 
van het bestemmingsplan 
=max. 35% van de kavel) 

Tuin

Parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Door koper te realiseren 
en onderhouden en in stand te 
houden

Maatvoering in meters (circa)

Minimale afstand
bouwvlak/perceelsgrens

Erfafscheiding max. 1 m hoog.  
Portugese laurier (Prunus 
lusitanica). Door koper binnen 
de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Zone bijbehorende bouwwerken 
(bijv. erker) en veranda’s 
- max. 2m aan voorgevel 
-  max. 1,5 m aan zijdelingse 

bouwperceelgrens
-  voor de volledige bouwregels 

verwijzen wij u naar de regels in 
het bestemmingsplan 

Erfafscheiding max. 2,0m hoog. 
Klimop met staafmat hekwerk 
(Hedera hibernica ). Max. lengte 
vergunningsplichtige erfafscheiding 
bepaald door individuele ontwerp 
woning (1m achter de projectie 
van voorgevelrooilijn). Door koper 
binnen de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
VWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
HWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Alle hoofdgebouwen
hebben een kap

         Géén blinde gevels

               Max. goothoogte
               Max. bebouwingshoogte

19.18.
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Kaveloppervlakte 786m2
Bouwvlak (= maximaal
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Kavel 7

Informatie
Geniet met hoekkavel 7 van de mooie ligging nabij het 
water. De achtertuin van dit kavel is georiënteerd op het 
oosten, waardoor je  in de achtertuin met een kop koffie 
van de ochtendzon kunt genieten.
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Kavel 7

De opgenomen kaveloppervlakten zijn circa maten. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen van partijen enig recht verlenen.

De opgenomen kaveloppervlakten zijn 
circa. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve 
kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen 
van partijen enig recht verlenen. 

Kavelpaspoort

VERDERE RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN 
•  De woning is met de voor- en kopgevel op de openbare ruimte georiënteerd. Er worden geen dichte 

kopgevels gerealiseerd;  
•  De woning is individueel herkenbaar;
•  Minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren en instandhouden (naast elkaar); 
•  Per blok zijn diverse kaprichtingen en hoogtes, dit kan ook dwars zijn (zie beeldkwaliteitsplan voor verdere 

randvoorwaarden);
•  De omschreven erfafscheidingen dienen door koper aangebracht en onderhouden te worden;
•  De woning dient te voldoen aan het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en geldende wet- en 

regelgeving. 

Legenda behorend bij de tekening op pagina 20.

Perceelsgrens

Bouwvlak, volgend uit de regels 
van het bestemmingsplan 
=max. 35% van de kavel) 

Tuin

Parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Door koper te realiseren 
en onderhouden en in stand te 
houden

Maatvoering in meters (circa)

Minimale afstand
bouwvlak/perceelsgrens

Erfafscheiding max. 1 m hoog.  
Portugese laurier (Prunus 
lusitanica). Door koper binnen 
de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Zone bijbehorende bouwwerken 
(bijv. erker) en veranda’s 
- max. 2m aan voorgevel 
-  max. 1,5 m aan zijdelingse 

bouwperceelgrens
-  voor de volledige bouwregels 

verwijzen wij u naar de regels in 
het bestemmingsplan 

Erfafscheiding max. 2,0m hoog. 
Klimop met staafmat hekwerk 
(Hedera hibernica ). Max. lengte 
vergunningsplichtige erfafscheiding 
bepaald door individuele ontwerp 
woning (1m achter de projectie 
van voorgevelrooilijn). Door koper 
binnen de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
VWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
HWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Alle hoofdgebouwen
hebben een kap

         Géén blinde gevels

               Max. goothoogte
               Max. bebouwingshoogte

21.20.
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Vloerpeil -0,35 N.A.P.

Kaveloppervlakte 789m2
Bouwvlak (= maximaal
35% v/d kavel)

6,5
12

6.
00

7.005.00

2.00

4.00

5.20

Schaal 1:250

Kavel 8

Informatie
Geniet met kavel 8 van de mooie ligging nabij het water. 
De achtertuin van dit kavel is georiënteerd op het oosten, 
waardoor je  in de achtertuin met een kop koffie van de 
ochtendzon kunt genieten.

Kavel 8

De opgenomen kaveloppervlakten zijn circa maten. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen van partijen enig recht verlenen.

De opgenomen kaveloppervlakten zijn 
circa. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve 
kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen 
van partijen enig recht verlenen. 

Kavelpaspoort

VERDERE RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN 
•  De woning is met de voor- en kopgevel op de openbare ruimte georiënteerd. Er worden geen dichte 

kopgevels gerealiseerd;  
•  De woning is individueel herkenbaar;
•  Minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren en instandhouden (naast elkaar); 
•  Per blok zijn diverse kaprichtingen en hoogtes, dit kan ook dwars zijn (zie beeldkwaliteitsplan voor verdere 

randvoorwaarden);
•  De omschreven erfafscheidingen dienen door koper aangebracht en onderhouden te worden;
•  De woning dient te voldoen aan het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en geldende wet- en 

regelgeving. 

Legenda behorend bij de tekening op pagina 22.

Perceelsgrens

Bouwvlak, volgend uit de regels 
van het bestemmingsplan 
=max. 35% van de kavel) 

Tuin

Parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Door koper te realiseren 
en onderhouden en in stand te 
houden

Maatvoering in meters (circa)

Minimale afstand
bouwvlak/perceelsgrens

Erfafscheiding max. 1 m hoog.  
Portugese laurier (Prunus 
lusitanica). Door koper binnen 
de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Zone bijbehorende bouwwerken 
(bijv. erker) en veranda’s 
- max. 2m aan voorgevel 
-  max. 1,5 m aan zijdelingse 

bouwperceelgrens
-  voor de volledige bouwregels 

verwijzen wij u naar de regels in 
het bestemmingsplan 

Erfafscheiding max. 2,0m hoog. 
Klimop met staafmat hekwerk 
(Hedera hibernica ). Max. lengte 
vergunningsplichtige erfafscheiding 
bepaald door individuele ontwerp 
woning (1m achter de projectie 
van voorgevelrooilijn). Door koper 
binnen de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
VWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
HWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Alle hoofdgebouwen
hebben een kap

         Géén blinde gevels

               Max. goothoogte
               Max. bebouwingshoogte

23.22.
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Kaveloppervlakte 786m2
Bouwvlak (= maximaal
35% v/d kavel)
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Kavel 9

Informatie
Geniet met kavel 9 van de mooie ligging nabij het water. 
De achtertuin van dit kavel is georiënteerd op het noord-
oosten, waardoor je  in de achtertuin met een kop koffie 
van de ochtendzon kunt genieten.
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Kavel 9

De opgenomen kaveloppervlakten zijn circa maten. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen van partijen enig recht verlenen.

De opgenomen kaveloppervlakten zijn 
circa. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve 
kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen 
van partijen enig recht verlenen. 

Kavelpaspoort

VERDERE RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN 
•  De woning is met de voor- en kopgevel op de openbare ruimte georiënteerd. Er worden geen dichte 

kopgevels gerealiseerd;  
•  De woning is individueel herkenbaar;
•  Minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren en instandhouden (naast elkaar); 
•  Per blok zijn diverse kaprichtingen en hoogtes, dit kan ook dwars zijn (zie beeldkwaliteitsplan voor verdere 

randvoorwaarden);
•  De omschreven erfafscheidingen dienen door koper aangebracht en onderhouden te worden;
•  De woning dient te voldoen aan het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en geldende wet- en 

regelgeving. 

Legenda behorend bij de tekening op pagina 24.

Perceelsgrens

Bouwvlak, volgend uit de regels 
van het bestemmingsplan 
=max. 35% van de kavel) 

Tuin

Parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Door koper te realiseren 
en onderhouden en in stand te 
houden

Maatvoering in meters (circa)

Minimale afstand
bouwvlak/perceelsgrens

Erfafscheiding max. 1 m hoog.  
Portugese laurier (Prunus 
lusitanica). Door koper binnen 
de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Zone bijbehorende bouwwerken 
(bijv. erker) en veranda’s 
- max. 2m aan voorgevel 
-  max. 1,5 m aan zijdelingse 

bouwperceelgrens
-  voor de volledige bouwregels 

verwijzen wij u naar de regels in 
het bestemmingsplan 

Erfafscheiding max. 2,0m hoog. 
Klimop met staafmat hekwerk 
(Hedera hibernica ). Max. lengte 
vergunningsplichtige erfafscheiding 
bepaald door individuele ontwerp 
woning (1m achter de projectie 
van voorgevelrooilijn). Door koper 
binnen de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
VWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
HWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Alle hoofdgebouwen
hebben een kap

         Géén blinde gevels

               Max. goothoogte
               Max. bebouwingshoogte

25.24.
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Vloerpeil -0,35 N.A.P.

Kaveloppervlakte 786m2
Bouwvlak (= maximaal
35% v/d kavel)
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Schaal 1:250

Kavel 10

Informatie
Kavel 10 is een hoekkavel welke aan de westzijde grenst 
aan het groen en de wadi’s. Het groen staat in verbinding 
met het centrale plein van de wijk en de waterwoningen 
van Krekenpark in het Zuiden. Daarnaast is de voorzijde 
van dit kavel voorzien van een mooie ligging nabij het 
water. De achtertuin van dit kavel is georiënteerd op het 
noord-oosten. 

Kavel 10

De opgenomen kaveloppervlakten zijn circa maten. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen van partijen enig recht verlenen.

De opgenomen kaveloppervlakten zijn 
circa. Bij het inmeten van de erfgrenzen 
door het kadaster worden de definitieve 
kaveloppervlaktes vastgesteld. Over- of 
ondermaat van het registergoed zal aan geen 
van partijen enig recht verlenen. 

Kavelpaspoort

VERDERE RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN 
•  De woning is met de voor- en kopgevel op de openbare ruimte georiënteerd. Er worden geen dichte 

kopgevels gerealiseerd;  
•  De woning is individueel herkenbaar;
•  Minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren en instandhouden (naast elkaar); 
•  Per blok zijn diverse kaprichtingen en hoogtes, dit kan ook dwars zijn (zie beeldkwaliteitsplan voor verdere 

randvoorwaarden);
•  De omschreven erfafscheidingen dienen door koper aangebracht en onderhouden te worden;
•  De woning dient te voldoen aan het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en geldende wet- en 

regelgeving. 

Legenda behorend bij de tekening op pagina 26.

Perceelsgrens

Bouwvlak, volgend uit de regels 
van het bestemmingsplan 
=max. 35% van de kavel) 

Tuin

Parkeerplaatsen op eigen 
terrein. Door koper te realiseren 
en onderhouden en in stand te 
houden

Maatvoering in meters (circa)

Minimale afstand
bouwvlak/perceelsgrens

Erfafscheiding max. 1 m hoog.  
Portugese laurier (Prunus 
lusitanica). Door koper binnen 
de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Zone bijbehorende bouwwerken 
(bijv. erker) en veranda’s 
- max. 2m aan voorgevel 
-  max. 1,5 m aan zijdelingse 

bouwperceelgrens
-  voor de volledige bouwregels 

verwijzen wij u naar de regels in 
het bestemmingsplan 

Erfafscheiding max. 2,0m hoog. 
Klimop met staafmat hekwerk 
(Hedera hibernica ). Max. lengte 
vergunningsplichtige erfafscheiding 
bepaald door individuele ontwerp 
woning (1m achter de projectie 
van voorgevelrooilijn). Door koper 
binnen de erfgrens te realiseren en te 
onderhouden 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
VWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Uitlegger waarop koper (vanaf circa 
0,5 meter vanaf de erfgrens) de 
HWA dient aan te sluiten (inclusief 
erfsfcheidingsputje) 

Alle hoofdgebouwen
hebben een kap

         Géén blinde gevels

               Max. goothoogte
               Max. bebouwingshoogte

27.26.



www.krekenbos.nl

Voor verkoop en informatie:

Thekla Trouw
Kerkplein 2

3211 AR Geervliet
T. 06 - 55 69 99  99

info@theklatrouw.nl
www.theklatrouw.nl

Krekenbos is een ontwikkeling van:

HAAGSEBAAN VASTGOED BV
Cornusbaan 55

2908 KB Capelle aan den IJssel
www.stevast.nl

T. 010- 452 38 02


