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Toelichting op bouwrijpe kavels en openbaar gebied
ALGEMEEN
Voor de ontwikkeling van het plan ‘Aan de 
Stille Plas’ wordt het huidige terrein aan de 
Maarsseveensevaart opnieuw ingericht. Met 
de nieuwe inrichting ontstaan vijf bouwkavels 
waarop woningen kunnen worden gereali-
seerd. Op bijgevoegde uitgiftetekening ‘Totaal 
overzicht’ d.d. 24-03-2014 met tekeningnum-
mer DJj-902a is in grote lijnen aangegeven 
hoe de nieuwe inrichting wordt. Daar waar in 
de tekst wordt verwezen naar deze tekening, 
wordt gesproken van ‘situatietekening’. Ten 
aanzien van de inrichting van het openbare 
gebied kunnen aan onderhavige omschrijving 
en de situatietekening geen rechten worden 
ontleend. De inrichting van het openbaar gebied 
is indicatief weergegeven en onder voorbehoud 
van eventuele wijzigingen door de gemeente 
Stichtse Vecht, Recreatieschap Stichtse Groen- 
landen en/of nutspartijen. Een uitgebreide 
weergave van de inrichting van het openbaar 
gebied is middels sfeerimpressies en/of re-
ferentiebeelden te vinden in het document 
“Beeldplan openbaar gebied”.

De werkzaamheden om te komen tot de nieu-
we inrichting van het huidige terrein zijn op-
gesplitst in twee fasen, te weten het bouwrijp 
maken en het woonrijp maken. Het bouw-
rijp maken behelst alle benodigde werkzaam- 
heden in het plangebied om kavels te realise-
ren en deze gereed te maken voor het bouwen 
van een woning. Het woonrijp maken omvat 
de definitieve inrichting van het openbaar ge-
bied. 

BOUWRIJP MAKEN
Hierna volgt een korte en globale omschrijving 
van de werkzaamheden die plaats zullen vinden 
ten behoeve van het bouwrijp maken.

Opschonen
Tijdens het opschonen worden alle overbodige 
bebouwing, materialen en struiken verwijderd. 
Ook worden een aantal bestaande bomen, die 
als gevolg van de nieuwe inrichting niet ge-
handhaafd kunnen worden, gekapt. Het kan 
voorkomen dat in de walkanten t.p.v. water-
gangen stobben achterblijven.
 
Water
Alle nieuwe watergangen worden in deze fase 
gegraven. Indien noodzakelijk worden de be-

staande watergangen aangepast op de nieu-
we afmetingen en waarnodig opgeschoond. 
In de watergangen zullen, overeenkomstig de 
situatietekening, natuurvriendelijke oevers 
worden gerealiseerd. De aangroei van de oevers 
zal op natuurlijke wijze plaatsvinden (geen 
aanplant).

Grondwerk
Door het graven van de nieuwe watergangen 
ontstaan eilanden; de vijf bouwkavels. Ieder 
bouwkavel wordt door Janssen de Jong op 
hoogte gebracht. De grond die door Janssen 
de Jong voor ophoging van het terrein wordt 
gebruikt is (zoveel mogelijk) afkomstig uit het 
plangebied. Indien grond van buiten het plan-
gebied door Janssen de Jong wordt aangevoerd 
voldoet deze aan de geldende (milieuhygiëni-
sche) kwaliteitseisen. Nadat ieder bouwkavel 
op hoogte is gebracht worden de kavels inge-
zaaid met een grasmengsel.

Door middel van een bodemonderzoek is in-
zicht gekregen in de milieuhygiënische kwali-
teit van de bodem. Resultaat van dit onderzoek 
is dat het plangebied vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt geschikt is voor toekomstig gebruik 
van de locatie als ‘wonen met tuin’. 
 
Door grondmechanisch onderzoek is inzicht 
verkregen in de bodemopbouw van het plan-
gebied. Per bouwkavel zijn twee sonderingen 
uitgevoerd. Het veldwerkonderzoek, dat op 8 
november 2013 is uitgevoerd door Van Dijk 
Geotechniek, kan op verzoek van koper ter be-
schikking worden gesteld.

Laan
Door het graven van de nieuwe watergangen 
ontstaat eveneens een centrale ontsluiting-
sas c.q. nieuwe laan in het plangebied. Deze 
centrale ontsluitingsas zal door middel van 
een betonnen brug worden verbonden met 
de Maarsseveensevaart. Om beschadigingen 
door bouwverkeer te voorkomen zal de brug 
in de bouwrijp fase niet worden voorzien van 
leuningen. De centrale ontsluitingsas zal in 
deze fase worden geprofileerd en worden 
voorzien van een (tijdelijke) bestrating (bouw-
weg). In deze fase zorgt de bouwweg dat de 
bouwkavels toegankelijk zijn voor het bouw-
verkeer. De ontsluitingsweg en betonnen brug 
zijn belastbaar conform de “oude” belastings-

klasse 45. Dit betekent dat de weg en brug bij 
normaal gebruik en normale omstandigheden 
geschikt zijn voor verkeer met 3 aslasten van 
15 ton (1x voor en 2x achter).

De definitieve inrichting, middels klinkerbe-
strating in keperverband, streekeigen laan-
beplanting, overige groenvoorzieningen, 
straatverlichting en overige bijhorende voor-
zieningen worden in de woonrijp fase aange-
bracht. Dit is om te voorkomen dat genoem-
de (groen)voorzieningen tijdens de bouwfase 
beschadigd worden door bouwverkeer. Zowel 
de tijdelijke als de definitieve bestrating wordt 
aangebracht tot de erfgrens (met de bouw- 
kavels).

Inrit bouwkavel
In de aan de laan grenzende sloten worden 
overeenkomstig de situatietekening vijf grond- 
dammen met een breedte van circa 5 meter 
aangebracht. Iedere gronddam fungeert als 
inrit naar een bouwkavel en is voorzien van een 
duiker.

Nutsvoorzieningen
De nutsvoorzieningen (gas, water en elektra) 
worden in deze fase aangelegd in een kabel- 
en leidingenstrook in de openbare ontslui-
tingsweg (de laan) tot aan of in nabijheid van 
de kavelgrens met de bouwkavel ter plaat-
se van de gronddam. Het betreft het hoofd-
net. De (huis)aansluiting van de kavel op de 
nutsvoorzieningen wordt gerealiseerd door en 
voor rekening van de koper. De koper is tevens 
zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de 
zogeheten bouwaansluitingen.

Door het beleid van KPN en Ziggo zal er in het 
hoofdnet geen telefoon- en datakabel aanwe-
zig zijn. Indien koper een telefoon- of kabel- 
aansluiting wenst zal door en voor rekening van 
de koper een (huis)aansluiting aangevraagd 
moeten worden.

Riolering
In het openbaar gebied wordt een (huishou-
delijk) afvalwaterriool aangelegd. Dit afval-
waterriool wordt uitgevoerd als een druk- 
rioleringssysteem. Voor ieder woonkavel zal 
op de bouwkavel, zoals aangegeven op de  
situatietekening, een minigemaal worden ge-
realiseerd. Het afvalwaterriool zal vanuit het 



openbare gebied tot aan de minigemaal wor-
den aangesloten. De (huis)aansluiting van de 
toekomstige woning op het (hoofd) afvalwater- 
riool (t.p.v. het minigemaal) wordt gerealiseerd 
door en voor rekening van de koper. Door het 
inklinken van de grond is het niet uitgesloten 
dat de rioolleiding mee zakt. Het is raadzaam 
een flexibele aansluiting toe te passen.

Bomen
Op de bouwkavels kunnen bestaande bomen 
aanwezig zijn. De betreffende bomen zijn niet 
kapvergunningplichtig.  De koper is vrij om te 
bepalen of de bomen worden gehandhaafd of 
dat deze worden gekapt. Kap van de betref-
fende bomen geschiedt voor eigen rekening 
van de koper. 

Kavelgrenzen
Ter markering van de kavelgrenzen wordt, 
éénmalig, voordat de kavel wordt opgeleverd, 
op de hoekpunten van de kavel een houten  
piket in het veld geplaatst (m.u.v. hoekpunten 
in water). Na oplevering is de koper zelf ver-
antwoordelijk voor het handhaven van deze 
hoekpunten. 

Na bovengenoemde werkzaamheden zijn de 
bouwkavels bouwrijp. De bouwrijpe kavels zul-
len aan de koper worden opgeleverd. Vanaf de 
oplevering is de koper verantwoordelijk voor 
het bouwrijpe kavel en zullen er door Jans-
sen de Jong binnen de bouwkavels geen werk-
zaamheden meer worden verricht. De koper 
kan na de oplevering de gewenste woning  
(laten) realiseren en de tuin (laten) aanleggen 
c.q. inrichten.

WOONRIJP MAKEN
Bij het woonrijp maken wordt het openbaar 
gebied van ‘Aan de Stille Plas’ definitief in-
gericht. Binnen de bouwkavels worden door 
Janssen de Jong geen werkzaamheden meer 
verricht. Hierna volgt een beknopte om-
schrijving van de werkzaamheden tijdens het 
woonrijp maken.

Kavels
De koper heeft de bouwrijpe kavel opgele-
verd gekregen. De inrichting van de bouwkavel 
(tuin en woning) is voor rekening van de koper.  
Afvoer dan wel aanvulling van grond na de  
oplevering komt voor rekening en risico van de 
koper en dient te passen binnen de wettelijke 
kaders en daartoe verleende of nog te verlenen 
vergunningen.

Bouwpeil
De koper krijgt, als onderdeel van de door  
koper aan te vragen omgevingsvergunning 
(onderdeel bouw), van de gemeente het gead-
viseerde bouwpeil verstrekt.

Hemelwater afvoer
Het hemelwater afkomstig van daken en/of 
verhardingen van de bouwkavel dient direct 
of gefilterd te worden afgevoerd naar het op-
pervlaktewater. In geen geval mag het hemel-
water vanaf de daken en verhardingen worden 
geloosd naar het gemeentelijke (huishoudelijk) 
afvalwaterriool. 

Nutsvoorzieningen
Het hoofdnet van de benodigde nutsvoorzie-
ningen (gas, water en elektra) is aangelegd in 
de bouwrijp fase. De koper dient zelf tijdig bij 
de betreffende nutsbedrijven de huisaanslui-
tingen aan te vragen. De aansluitkosten en 
aanleg tot aan de hoofdleidingen in het open-
baar gebied zijn voor rekening van de koper.
 
Parkeervoorzieningen
De koper dient binnen het bouwkavel vol-
doende parkeervoorzieningen voor het eigen 
parkeren te realiseren. De parkeerplaatsen in 
het openbaar gebied zijn bedoeld als parkeer-
plaatsen voor bezoekers.

Laan
De nieuwe laan krijgt in deze fase zijn defini-
tieve vorm. Zo wordt de (tijdelijke) bouwweg 
verwijderd en de definitieve ontsluitingsweg 
en openbare parkeerplaatsen aangelegd. De 
verharding van de ontsluitingsweg zal worden 
aangebracht op een funderingspakket zodat 
deze bij normaal gebruik en normale omstan-
digheden geschikt is voor verkeer conform de 
“oude” belastingsklasse 45. In het verlengde 
van de ontsluitingsweg zal een ongeplaveid 
voetpad tussen plan ‘Aan de Stille Plas’ en het 
wandelpad rond de Stille Plas worden aan- 
gelegd. Om het voetpad te verbinden met 
het wandelpad rond de Stille Plas zal een 
loopbruggetje gerealiseerd worden. Definitief 
ontwerp van dit loopbruggetje nog in overleg 
met het Recreatieschap. De betonnen brug  
die ‘Aan de StillePlas’ verbindt met de Maars-
seveensevaart zal in deze fase worden voor-
zien van definitieve leuningen.
Langs de nieuwe laan worden, overeenkom-
stig de situatietekening, nieuwe streekeigen 
laanbeplating en overige groenvoorzieningen 
aangebracht. Ook worden er, conform de voor- 

schriften van de gemeente, straatlantaarns, 
fietsenrekken en de overige noodzakelijke 
voorzieningen geplaatst. Alle bermen en wal-
kanten in het openbaar gebied worden inge-
zaaid met een grasmengsel.

Huisafval
In het openbaar gebied zal ter plaatse van de 
fietsenbeugels een opstelplaats voor huisvuil- 
kliko’s worden gerealiseerd. De vuilinisophaal-
dienst komt de kliko’s ter plaatse van de op-
stelplaats ledigen en kan keren door gebruik 
te maken van de vier parkeerplaatsen in het 
openbaar gebied. De betreffende parkeer-
plaatsen kunnen daardoor één dag(deel) per 
week niet worden gebruikt als bezoekers- 
parkeerplaats.

Inrit bouwkavel
Het staat koper, nadat het gebied woonrijp is 
gemaakt, vrij om de in de bouwrijp fase ge-
realiseerde gronddam met duiker, voor eigen  
rekening, te vervangen voor een brug met een 
maximale breedte van 5 meter, al dan niet met 
een automatisch toegangshek met video- 
foonsysteem. Er zal moeten worden voldaan 
aan het bestemmingsplan en er zal melding 
moeten worden gemaakt bij Hoogheemraad-
schap Amstel, Gooi en Vecht. Compensatie van 
oppervlaktewater is hierbij niet noodzakelijk, 
omdat bij de realisatie van het plan ‘Aan de Stille 
Plas’ reeds voldoende oppervlaktewater is ge-
compenseerd. In verband met eventuele scha-
de door bouwverkeer voor uw eigen woning 
raden wij u sterk aan dit pas uit te voeren na 
de realisatie van uw eigen woning.
 
Water
De watergangen binnen de bouwkavels be-
treffen secundaire watergangen. Op deze wa-
tergangen zijn de bepalingen van de keur van 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
uit 2011 van toepassing. Als gevolg is het koper 
bijvoorbeeld niet toegestaan om watergangen 
te blokkeren of te dempen. Wel is het moge-
lijk om in de watergangen een steiger te rea-
liseren. Voor het bouwen van steigers gelden 
overeenkomstig het bestemmingsplan de vol-
gende regels:
1.  de breedte van de steiger bedraagt niet 

meer dan 6 meter;
2.  de diepte van de steiger, gemeten vanaf de 

waterkant, mag niet meer bedragen dan 1,2 
meter;

3.  de bouwhoogte van de steiger bedraagt niet 
meer dan 0,5 meter boven het waterpeil.



INFORMATIE
Janssen de Jong Vastgoed B.V.
Duitslandweg 7a
2411 NT BODEGRAVEN
Postbus 86, 2410 AB BODEGRAVEN
T 0172 - 63 00 30
E bodegraven@jajo.com
I   janssendejongprojectontwikkeling.nl

www.aandestilleplas.nl

 
Drieklomp Makelaars en Rentmeesters
Laan van Beek en Royen 30
3071 AJ ZEIST
T 030 - 692 07 14
E zeist@drieklomp.nl
I  drieklomp.nl

Brockhoff Makelaars
Keizer Karelweg 223
1181 RC AMSTELVEEN
Postbus 630, 1180 AP AMSTELVEEN
T 020 – 543 73 73
E info@brockhoff.nl
I  brockhoff.nl


