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Prins Bernhardpark

Noord   Pand 06 

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.

Kavelpaspoort   Bergweg 340 

(Pand 06) 

Erfgoed en historie
De verschillende oorspronkelijke elementen zijn nog duidelijk zichtbaar in het pand. Het pand is een 
bijzondere uitvoering van een legeringsgebouw. In de jaren ’40-’45 is het gebouwd als woning voor enkele 
Stabsoffizieren van de Fliegerhorst kommandantur. Stabsoffizieren waren de naaste medewerkers van 
de vliegveldcommandant. Zelf woonde deze in de oorlogsperiode in in de fabrikantenvilla Val Sugana 
aan de overkant van de Bergweg.  Alle panden op Prins Bernhardpark bezitten onderling verwante 
detaillering, zoals vensters en stalen luiken. Pand 06 is nog geheel origineel. Na de oorlog is dit pand 
uitsluitend bewoond geweest door officieren.
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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.



Kavel
• Kaveloppervlakte: ca. 1406 m²
• Bestemming: wonen met bouwaanduiding “karakteristiek”
• Gescheiden afvoer van hemelwater en afvalwater

Gebouw
• Bouwjaar: 1940
• De kap bestaat uit een zadeldak bedekt met dakpannen
• BVO ca. 237 m²
• De karakteristieke hoofdvorm van het bestaande gebouwen, bestaande uit oppervlakte, goot- en bouwhoogte, nokricht-

ing en dakhelling dient te worden behouden danwel te worden hersteld
• Ter plaatse van de bouwaanduiding ‘karakteristiek’ is het verboden bestaande gebouwen en/of bouwwerken geheel of 

gedeeltelijk te slopen dan wel te verbouwen zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende 
omgevingsvergunning.

• Maximum bebouwingspercentage: 30% van het totale kaveloppervlak
• Maximale bouwhoogte voor woonhuizen met kap: 11 meter
• Maximale bouwhoogte voor woonhuizen met plat dak: 7 meter
• Maximale bouwhoogte voor woonhuizen samengesteld plat dak: 11 meter
• Maximale goothoogte voor woonhuizen met kap: 6 meter
• De gezamenlijke oppervlakte aan vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedraagt per bouwperceel maximaal 80 m²
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Kenmerken

1ᵉ Verdieping

Bestaand gebouw

Perceel

 

Begrenzing bouwvlak

Toegang perceel

Pand 06 / Legenda

Afvalwater

Afvoermogelijkheid overtollig grondwater 
en regenwater

Waardevolle bomen

Bebouwingsvrije zone / beplantingsstrook



Prins Bernhardpark Contact
 

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

Bezoekadres
Zuidkampweg 1
7524 NB Enschede

www.facebook.com/prinsbernhardpark/

Volg ons op

BeeldkwaliteitBeeldkwaliteit
Kavel
• Het streven is om de bestaande bomen op de kavel te handhaven. Bij gemotiveerde, overtuigende redenen kan hiervan 
worden afgeweken en kan eventueel gecompenseerd worden 
• Uitbreiding van de bebouwing mag binnen het daarvoor aangegeven bouwvlak. Deze kan zowel verbonden zijn met de 
bestaande bebouwing als losstaan binnen het aangegeven bouwvlak
• Aan de zijdelingse erfgrens dient een bebouwingsvrije groenzone van 5 meter te worden opgenomen

Gebouw
• Iedere wezenlijke vorm van gevelverandering moet overlegd worden met de stadsbouwmeester en dient heldere en duidelijk 
ontwerpuitgangspunten te bevatten (hierop zijn de algemene welstandscriteria van toepassing)
• Aanpassingen aan de zichtgevels en dak die het karakter aantasten zijn niet toegestaan
• Voor het Prins Bernhardpark geldt een welstandsparagraaf, toetsing vindt plaats door de stadsbouwmeester
 
Toevoegingen
• Toevoegingen aan de zichtgevels zijn niet toegestaan
• Toevoegingen en aanpassingen aan gevels, niet zijnde zichtgevels, dienen in relatie te staan tot het bestaande gebouw  
• Materiaal en kleurgebruik dienen verschillend te zijn t.o.v. het bestaande gebouw 
• De materialen dienen hoogwaardig en duurzaam te zijn. De kleuren vormen een rustig, samenhangend natuurlijke palet

Overige aandachtspunten
• Erfafscheidingen ter plaatse van de zichtzijde mag niet overheersend zijn ten opzichte van de bestaande bebouwing of het 
zicht hierop ontnemen
• Overige erfafscheidingen moeten achter de zichtgevel geplaatst worden, in de vorm van beplanting passend bij het bos
• Parkeren moet op eigen terrein opgelost worden, aan de zijkant of achterzijde van de woning 


