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Prins Bernhardpark

Noord   Pand 06 

Kavelpaspoort  Boskavel 09 

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.

In het bos met doorzichten op de weilanden
De boskavels liggen op uitgekiende plekken, licht verscholen in het bos. Romantisch en avontuurlijk. 
De doorzichten vanuit het bos bieden voor elke woning een mooie blik op de omliggende weilanden 
en de rondlopende reeën. De boskavels bieden naast veel vrijheid van bouwen ook veel privacy. Door 
de binnenruimtes en de buitenwereld met elkaar te verweven is het mogelijk een heel eigen sfeer te 
creëren. Leven op Prins Bernhardpark is buiten wonen, met een eigen thuis.
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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.



Kenmerken

Kavel
• Kaveloppervlakte: ca. 3305 m²
• Bestemming: wonen met bouwaanduiding “B”
• Maximum bebouwingspercentage: 15% van het totale kaveloppervlak, tot een maximum van 3000 m³
• Er dienen minimaal 2 parkeerplaatsen per woning op eigen bouwperceel gerealiseerd te worden
• Het gebied kent in natte perioden hoge grondwaterstanden. Op de kavel dient de eigenaar drainerende voorzieningen aan te 

leggen
•	 De	waterbergingsopgave	op	eigen	terrein	is	1,0	m³	per	25	m²	verharding	(greppel,	vijver,	infiltratiekratten).	Houd	rekening	met	

hoogteverschillen in het terrein

Gebouw
• Maximum bouwhoogte voor hoofdgebouwen is 11 meter
• Maximum bouwhoogte voor bijbehorende bouwwerken is 7 meter
• De afstand van de woning en bijgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 5 meter

Perceel

Afvalwater

Afvoermogelijkheid overtollig grondwater en regenwater

Sloot bestaand

 

Begrenzing bouwvlak

Toegang perceel

Boskavel 09 / Legenda

Bebouwingsvrije zone / beplantingsstrook

Monumentale boom,
beschermd in bestemmingsplan  

Waardevolle bomen



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

Beeldkwaliteit
Kavel
• Het gebouw mag vrij binnen het bouwvlak gepositioneerd worden, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met  
bestaande bomen op de kavel
•	Bebouwing	mag	niet	ten	koste	gaan	van	monumentale	(beschermd	in	het	bestemmingsplan)	en	waardevolle	bomen
• Er dient een zone van 10 meter aan de noord- en zuidkavelgrens en een zone van 5 meter aan de oost en westkavelgrens vrij 
van bebouwing gehouden te worden en te beplanten met een inheemse plantenstrook

Gebouw
• Bosomgeving en bebouwing moeten een samenhangende eenheid vormen waarbij het gebouw een positieve rol speelt in het 
boslandschap
• Architectuur, vorm en gevelaanzicht: Alle zijden van de bebouwing moeten een hoge esthetische kwaliteit bezitten waarbij 
vorm, architectuur, verhoudingen, detaillering, dakopbouw, kleur- en materiaalgebruik op elkaar zijn afgestemd
• Generieke nieuwbouwwijktypologieën zijn niet toegestaan
• Materiaalkeuze: alleen hoogwaardige, op elkaar afgestemde materialen zijn toegestaan, die passen bij de architectonische 
ambitie	(zie	referentiebeeld)	en	de	bosrijke	omgeving
• 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
• Aan- en uitbouwen, opbouwen, bijgebouwen en overkappingen moeten architectonisch onderdeel zijn van de compositie 
en met het hoofdgebouw één ensemble vormen, maar mogen niet concurreren met en zijn in afmeting ondergeschikt aan het 
hoofdgebouw
• Aan- en uitbouwen, opbouwen, bijgebouwen en overkappingen moeten de architectonische kwaliteit van het hoofdgebouw 
evenaren

Overige aandachtspunten
• Gestreefd wordt naar groene erfscheidingen met voorkeur voor inheemse en gebiedseigen planten
•	De	aanleg	van	tuinen	en	bestrating	mag	niet	ten	koste	gaan	van	monumentale	(beschermd	in	het	bestemmingsplan)	en	
waardevolle bomen 


