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Prins Bernhardpark

Noord   Pand

Beeldkwaliteit

Kavel
• Tenminste 4 meter van beide kavelgrenzen dient vrij te blijven van bebouwing 
• Positionering van het gebouw in het bouwvlak is vrij, waarbij de oriëntatie gelijk moet zijn met de rooilijn 

 * Clustering van woningen is toegestaan tot een maximale gevellengte van 24 meter (= maximaal 4 woningen),  
    waar bij de hoekwoningen eveneens minimaal 4 meter van de kavelgrens zijn gelegen. Kavelmaten worden in  
    overleg met ADT nader bepaald

Gebouw
• De woning (of cluster van woningen) bestaat uit een eenvoudige hoofdvorm en dakvorm met:
 - een rechthoekig grondvlak
 - een maximale voorgevellengte van 20 meter bij solitaire en 30 meter bij een cluster van woningen
 - een zadelkap, lessenaarskap of plat dak

• De materialen dienen hoogwaardig en duurzaam te zijn. De kleuren vormen een rustig, samenhangend natuurlijk palet
• Voor het Prins Bernhardpark geldt een welstandsparagraaf, toetsing vindt plaats door de stadsbouwmeester 

Toevoegingen
• Toevoegingen moeten de architectonische kwaliteit van het hoofdgebouw evenaren, de eenvoud van het hoofdgebouw 
intact houden en moeten qua materiaal aansluiten of contrasteren bij het materiaalgebruik van het hoofdgebouw
• Voor het Prins Bernhardpark geldt een welstandsparagraaf, toetsing vindt plaats door de stadsbouwmeester

Overige aandachtspunten
• Gestreefd wordt naar groene erfscheidingen met voorkeur voor inheemse en gebiedseigen planten
• Erfafscheiding vóór de gevelrooilijn mag het zicht op de woning niet belemmeren

Veel privacy, maar niet alleen

De coulissekavels liggen in de noordelijke bosrand van Prins Bernhardpark, tussen historische 
karaktervolle panden. Deze woningen hebben een vergezicht over de aangrenzende weilanden en 
liggen verscholen achter een strook openbaar groen met volwassen bomen. Hierdoor is er afstand en 
afscherming vanaf de openbare weg. Bewoners hebben privacy en wonen niet alleen. 
In Prins Bernhardpark heb je vrijheid om je eigen bijzondere woning te realiseren. 

Kavelpaspoort  Coulissekavels 

Buiten thuis

Prins Bernhardpark biedt een warm en behaaglijk thuis in een boomrijke omgeving.  
Je woont er vrij, maar niet alleen. Prins Bernhardpark is heerlijk voor het goede leven. 
Het is een plek die je naar je hand kunt zetten. Op Prins Bernhardpark woon je midden in een 
natuurlijke omgeving. Maar je leeft ook buiten, midden in de natuur beleef je de seizoenen.

Prins Bernhardpark Contact
 

Kaveluitgifte Prins Bernhardpark 
www.prinsbernhardpark.nl
053 - 48 000 91

Bezoekadres

Zuidkampweg 31
7524 NB Enschede

www.facebook.com/prinsbernhardpark/

Volg ons op



Kenmerken
Kavel
• Bestemming: wonen met bouwaanduiding “A”
• Maximum bebouwingspercentage: 30% van het totale kaveloppervlak tot een maximum van 1000 m3

• Er dienen minimaal 2 parkeerplaatsen per woning op eigen bouwperceel gerealiseerd te worden
• Op uw kavel zijn greppels en zandbanen aanwezig t.b.v. de waterhuishouding. Het functioneren van deze voorzieningen 

dient u zelf in stand te houden
• De waterbergingsopgave op eigen terrein is 1,0 m³ berging per 50 m² verharding. 
 Hiervoor kunnen de greppels op uw kavel gebruikt worden 

Gebouw
• Maximum bouwhoogte voor het hoofdgebouw is 10 meter
• Maximum bouwhoogte voor bijbehorende bouwwerken is 7 meter
• Maximum goothoogte voor het hoofdgebouw is 7 meter
• Maximum goothoogte voor bijbehorende bouwwerken is 4 meter
• De afstand van gebouwen en bijgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens, voorzover de woningen daarop niet aaneen 

gebouwd zijn en het niet de aaneengebouwde zijde betreft, bedraagt ten minste 4 meter
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Perceel

Afvalwater

Afvoermogelijkheid overtollig grondwater en regenwater

 

Begrenzing bouwvlak

Toegang perceel

Coulissekavels / Legenda

Bebouwingsvrije zone / beplantingsstrook

Monumentale boom,
beschermd in bestemmingsplan  

Waardevolle bomen

Sloot bestaand / op perceel

Ondanks dat grote zorgvuldigheid aan het opstellen van dit kavelpaspoort is besteed kunnen aan deze tekst en afbeelding geen rechten worden ontleend. Aanvragen omgevingsvergunnin-

gen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan en de welstandsparagraaf Prins Bernhardpark.


