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1 .   l o c a t I e  
e n  o M g e v i n g

De nieuwe wijk is gelegen aan de rand van Apeldoorn. 
De afstand naar de binnenstad is nog geen 4 kilometer 
en buslijn 43 brengt je binnen 14 minuten naar het station 
van Apeldoorn. De wijk heeft ook een goede  ontsluiting 
naar de A1. Het centrum van  Ugchelen ligt op een afstand 
van 2 kilometer. Ook de Veluwe ligt vlakbij.

Binnen een straal van 1 kilometer liggen  onder andere het 
Gelre  ziekenhuis, de  Belastingdienst en Centraal Beheer 
Achmea. Je vindt er ook sportvelden, tennis banen, 
fitnessclubs, AquacentrumMalkander en Kinderparadijs
Malkenschoten.

Aan de rand van de Veluwe, op de grens van 
Apeldoorn en Ugchelen, wordt de nieuwe woonwijk 
Ugchelen Buiten gerealiseerd. In de wijk voert 
groen de boventoon. Er is een mooie beukenlaan  
en er zijn vele groene bosschages en hagen. 
Veel bomen staan er al jarenlang en zorgen voor 
een serene rust. Zij sluiten aan op de grotere 
bosgebieden in de directe omgeving. Hierdoor lijkt 
het alsof het bos de wijk in komt.



6   UGCHELENBUITEN  |  ROYALE BOSKAVELS 7

Ugchelen Buiten V.O.F.  biedt aan particulieren de unieke kans een eigen 
huis te bouwen. Aan de west- en noordzijde van Ugchelen Buiten, waar 
eerst de rondweg van het TNO-terrein was, liggen in totaal 16 unieke 
boskavels. Ze zijn volledig omsloten door grote bosschages. 
De westelijk gelegen kavels grenzen aan het talud van de Zwaanspreng. 
De noordelijk gelegen kavels hebben achter hun bouw perceel een eigen 
privé-bos. Hier woon je dus echt tussen de bomen. Wonen is hier iedere 
dag vakantie!

d e  g r o o t t e  v a n  d e  k a v e l s  v a r i e e r t  v a n  6 7 7  m 2 t o t  2 .3 1 1  m 2. 
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2 .  U W  d R o o M h U I s  R e a l I s e R e n

Particulier opdrachtgeverschap
Het zelf bouwen van een huis is voor de meeste mensen geen 
dagelijkse bezigheid. Een architect kiezen, voorstellen goedkeuren, 
het bouwen, er komt nogal wat bij kijken. Kenmerkend voor particulier 
opdrachtgeverschap is dat u als particulier niet alleen zelf de grond 
verwerft, maar ook zelf bepaalt met welke partijen u samenwerkt bij 
hetrealiserenvanuwwoning.MaaralskopervanUgchelenBuiten
staat u er niet alleen voor.
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3.   BeBoUWIngsMogelIJKheden  
e n  I n R I c h t I n g  va n  d e  K Av e L

Voor de woonwijk Ugchelen Buiten zijn diverse documenten opgesteld waarin regels zijn 
opgenomen voor het bouwen van woningen. Het gaat om het bestemmingsplan 
Woningbouwlocatie Laan van Westenenk 501 – 701, het stedenbouwkundig plan en het 
beeldkwaliteitsplan. Het kavelpaspoort geeft een samenvatting van de meest relevante 
randvoorwaarden uit deze plannen voor zover deze betrekking hebben op de betreffende 
boskavels. Naast deze regels voor het bouwen zijn er ook algemene regels, zoals het 
bouwbesluit en de bouwverordening. Deze zijn niet opgenomen in het kavelpaspoort, 
maar zijn uiteraard wel van toepassing. Voor de gebruikte begrippen wordt verwezen 
naar de begrippenlijst in het bestemmingsplan. Daarnaast kan het bevoegd gezag bij 
een omgevingsvergunning afwijken van de regels onder nader te stellen voorwaarden.

 Maximaal één inrit perkavelmet eenbreedtevan
minimaal 5 m.

  De erf- of terreinafscheiding voor de voorgevelrooilijn 
bestaat uit een haag van ten hoogste 1 m.

  Bouwhoogte van overige erf- en terreinafscheidingen 
ismaximaal2m.

  Het is verboden binnen een afstand van 5 meter uit het 
hart van een bijzondere boom (zie kaveltekening) 
verhardingen aan te leggen.

  Welstandsniveau soepel.

  Kleurgebruik: kleurrijk palet van aardetinten voor 
bakstenen is de drager.

  Er mag één vrijstaande woning op de kavel worden 
gebouwd, welke inclusief aan- en bijgebouwen binnen 
het bouwvlak gebouwd moet worden.

  Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroeps-
  uitoefening en voor niet-publieksgerichte bedrijfs-
matige activiteiten aan huis is toegestaan onder 
voorwaarden.

 Maximaal bebouwingspercentage van de woning, 
de aanbouw en het bijgebouw, gezamenlijk: 60 % van 
de kavel  oppervlakte.

  Ondergronds mag tevens worden gebouwd, mits de 
ruimten een functionele eenheid vormen met de ter 
plaatse toegestane functies.

  Afstand van de woning tot aan de voorste perceels grens 
bedraagt ten minste 2,5 m.

  Afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt  
ten minste 3,0 m.

  Afstand tot de achterste perceelsgrens bedraagt  
ten minste 8,0 m.

Maximaaltebebouwenoppervlakte150m2. 

  Oppervlakte van de bijgebouwen, overkappingen en 
aan- of uitbouwen van de woningen ten hoogste 65 m2 
bij kaveloppervlakte tussen 500 en 750 m2 en 85 m2 
vanaf 750 m2.

  Bijgebouwen en aan- of uitbouwen moeten gesitu eerd 
worden in het achtergebied of wanneer aangebouwd 
aan de woning ten hoogste aan één  zijgevel en/of 
 achtergevel van de woning.

  Woningen kunnen met kap of met plat dak worden 
gebouwd; woningen met kap moeten een dakhelling 
hebben van ten minste 45 graden.

 Maximalegoothoogtewoningmetkap:6m.

 Maximalebouwhoogtewoning:10m.

 Maximalebouwhoogtevanbijgebouwenenaan-of
uitbouwen: 3 m. 

 Maximalehoogteoverigebouwwerken,geen
 gebouwen zijnde: 2 m.

  Het is verplicht minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen 
terrein te realiseren en in stand te houden; bij aan huis 
gebonden beroep en/of bedrijf dienen de hiervoor nood-
zakelijke parkeervoorzieningen te worden gerealiseerd.

Duurzaam bouwen
De ontwikkelingscombinatie Ugchelen Buiten V.O.F. vindt 

duurzaam bouwen erg belangrijk. De ambitie is dat woningen 

in Ugchelen Buiten op het gebied van milieu, gezondheid en 

gebruikswaarde hoog scoren. Duurzaam bouwen hoeft niet 

duurder te zijn, vooral niet als in de ontwerpfase al rekening 

wordt gehouden met allerlei slimme maatregelen om de 

 woning energiezuinig en duurzamer te  maken.

Om het groene karakter van de wijk te ondersteunen dienen de 

erfafscheidingen in levend groen materiaal uitgevoerd te worden 

al dan niet gecombineerd met stalen hekwerken. Een naar binnen 

draaiende poort bij de entree van de kavel is toegestaan.

De volgende voorwaarden worden gesteld bij de aankoop van 

uw kavel en de bouw van uw droomwoning:

   Bestaande bomen op de bouwkavel dienen gehand haafd te 

blijven; daarnaast dient in de voortuin minimaal 1 boom  

te worden geplant. 

Hemelwaterdienttewordengeïnfiltreerdopeigenkavel.

   Er zullen twee haagvolumes als erfafscheiding worden toe-

gepast: de hoge haag, die privacy biedt en de lage brede haag, 

die de voortuinen begrenst.  

   Gebouwde erfafscheidingen als schuttingen of tuinmuren 

moeten worden vermeden. Zeker op een erfgrens tussen 

openbare en private ruimte is een schutting verboden.

Spelregels
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4 .    v e R K o o P p r o C e D U r e

Wonen is hier  
iedere dag vakantie!

1

Om deel te nemen dient u het inschrijfformulier in te 
vullen met uw voorkeurkavel(s) en dit te mailen naar 
de makelaar. U ontvangt na de  sluitingsdatum per e-mail 
een bevestiging van uw  inschrijving.

2

Na toewijzing nodigt de makelaar u uit voor een gesprek.  
Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over de mogelijkheden 
en verkoopprocedure. 

3

Als u een keuze heeft gemaakt, kunt u tijdens het  gesprek 
een reservering voor twee weken op een bouwkavel 
nemen. 

4

Na de reserveringsperiode kunt u via de mail doorgeven 
of u de reservering wilt omzetten in een optie. U dient dan 
wel een optievergoeding van € 500 te betalen.

5

Ugchelen Buiten V.O.F. neemt binnen drie weken een 
besluit over toewijzing en verkoop van de kavel aan u. 

6

U ontvangt na het besluit van de V.O.F. de overeenkomst 
van verkoop en koop in drievoud. Deze stuurt u binnen 
1 week in  drievoud getekend retour. Direct na onder-
tekening van de koopovereenkomst dient u een bank-
garantie ter grootte van 10 % van de kavelprijs te stellen 
aan de V.O.F..  Desgewenst kunt u ook een waarborgsom 
storten bij de notaris.

7

U dient het schetsplan van uw architect in via het 
 Omgevingsloket Online van de gemeente voor voor-
overleg. Het vooroverleg is een eerste toets van het 
 ontwerp op het bestemmingsplan, de duurzaamheids-
eisen en beeldkwaliteit/welstand. De kosten van het 
vooroverleg zijn voor uw rekening.

8

Eventuele opmerkingen die gemaakt worden tijdens 
het vooroverleg kan uw architect verwerken tot een 
definitiefplan.

9

Het definitieve bouwplan dient u in als ‘Aanvraag
 Omgevingsvergunning’ via het Omgevingsloket Online. 
Hiervoor worden leges berekend. De welstandscom-
missie toetst het bouwplan. De  om  ge vings vergunning 
wordt in principe binnen 12 weken verstrekt.

10

Uiterlijk een jaar na het tekenen van de koopovereen-
komst van de bouwkavel vindt de juridische levering 
en betaling van de bouwkavel bij de notaris plaats. De 
omgevingsvergunning is dan onherroepelijk zodat u 
uiterlijk binnen drie maanden na de levering van de 
bouwkavel begint met bouwen.

11

De woning dient binnen 18 kalendermaanden na 
 levering te worden voltooid.

12

Als u tijdens de procedure besluit af te zien van de 
 aankoop en de koopovereenkomst wenst te ontbinden 
moet u dit schriftelijk aan de V.O.F. laten weten. U heeft 
geen recht op vergoeding van gemaakte onkosten en 
de bankgarantie of waarborgsom vervalt aan de V.O.F.
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5 .  K a v e l pA s p o o r t e n

De grootte van de kavels in fase 1 varieert van 677 m2  

tot 1.504 m2. Hier woon je dus echt tussen de bomen. 
‘Wonenishieriederedagvakantie.’

Wil jij je droom realiseren op een heel bijzondere locatie? 
Het kan in Ugchelen Buiten! De welstandseisen zijn er 
soepel.Modern,klassiek,platdakofeenkap. 
MaakjedroomwaarinUgchelenBuiten!

K a v e l  n r  K a v e l  g r o o t t e

01  813 m2

02  864 m2

03  686 m2

04     677 m2

K a v e l  n r  K a v e l  g r o o t t e

05     702 m2

06     693 m2

07     1.016 m2

08     1.504 m2

f a s e  1
f a s e  2
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K a v e l P a s P o o R t  B o s K a v e l 2K a v e l P a s P o o R t  B o s K a v e l 1

01

Kavel oppervlak: 

813 m2 

Talud oppervlak: 

84 m2

Bestaande boom

Bestaande boom, behoudenswaardig

Boom in voorerfgebied, locatie indicatief
(te plaatsen door koper)

Kavelgrens

Bestaande erfafscheiding

Erfafscheidingmax.2.0m

Erfafscheidingmax.1.0m

Bouwvlak hoofdgebouw

Achtererfgebied

Voorerfgebied 

Talud op kavel

Kavel oppervlak: 

864 m2 

Talud oppervlak: 

96 m2

Bestaande boom

Bestaande boom, behoudenswaardig

Boom in voorerfgebied, locatie indicatief
(te plaatsen door koper)

Kavelgrens

Bestaande erfafscheiding

Erfafscheidingmax.2.0m

Erfafscheidingmax.1.0m

Bouwvlak hoofdgebouw

Achtererfgebied

Voorerfgebied 

Talud op kavel

0 12.5m5m 10m 0 12.5m5m 10m

0 12.5m5m 10m0 12.5m5m 10m

02
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K a v e l P a s P o o R t  B o s K a v e lK a v e l P a s P o o R t  B o s K a v e l 43

Kavel oppervlak: 

686 m2 

Talud oppervlak: 

78 m2

Bestaande boom

Bestaande boom, behoudenswaardig

Boom in voorerfgebied, locatie indicatief
(te plaatsen door koper)

Kavelgrens

Bestaande erfafscheiding

Erfafscheidingmax.2.0m

Erfafscheidingmax.1.0m

Bouwvlak hoofdgebouw

Achtererfgebied

Voorerfgebied 

Talud op kavel

Kavel oppervlak: 

677 m2 

Talud oppervlak: 

116 m2

Bestaande boom

Bestaande boom, behoudenswaardig

Boom in voorerfgebied, locatie indicatief
(te plaatsen door koper)

Kavelgrens

Bestaande erfafscheiding

Erfafscheidingmax.2.0m

Erfafscheidingmax.1.0m

Bouwvlak hoofdgebouw

Achtererfgebied

Voorerfgebied 

Talud op kavel

0 12.5m5m 10m 0 12.5m5m 10m

0 12.5m5m 10m0 12.5m5m 10m

03

04
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K a v e l P a s P o o R t  B o s K a v e lK a v e l P a s P o o R t  B o s K a v e l 65

Kavel oppervlak: 

702 m2 

Talud oppervlak: 

109 m2

Bestaande boom

Bestaande boom, behoudenswaardig

Boom in voorerfgebied, locatie indicatief
(te plaatsen door koper)

Kavelgrens

Bestaande erfafscheiding

Erfafscheidingmax.2.0m

Erfafscheidingmax.1.0m

Bouwvlak hoofdgebouw

Achtererfgebied

Voorerfgebied 

Talud op kavel

Kavel oppervlak: 

693 m2 

Talud oppervlak: 

108 m2

Bestaande boom

Bestaande boom, behoudenswaardig

Boom in voorerfgebied, locatie indicatief
(te plaatsen door koper)

Kavelgrens

Bestaande erfafscheiding

Erfafscheidingmax.2.0m

Erfafscheidingmax.1.0m

Bouwvlak hoofdgebouw

Achtererfgebied

Voorerfgebied 

Talud op kavel

0 12.5m5m 10m

0 12.5m5m 10m

0 12.5m5m 10m

0 12.5m5m 10m

06

05
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K a v e l P a s P o o R t  B o s K a v e lK a v e l P a s P o o R t  B o s K a v e l 87

Kavel oppervlak: 

1.016 m2 

Talud oppervlak: 

130 m2

Bestaande boom

Bestaande boom, behoudenswaardig

Boom in voorerfgebied, locatie indicatief
(te plaatsen door koper)

Kavelgrens

Bestaande erfafscheiding

Erfafscheidingmax.2.0m

Erfafscheidingmax.1.0m

Bouwvlak hoofdgebouw

Achtererfgebied

Voorerfgebied 

Talud op kavel

Kavel oppervlak: 

1.504 m2 

Talud oppervlak: 

168 m2

Bestaande boom

Bestaande boom, behoudenswaardig

Boom in voorerfgebied, locatie indicatief
(te plaatsen door koper)

Kavelgrens

Bestaande erfafscheiding

Erfafscheidingmax.2.0m

Erfafscheidingmax.1.0m

Bouwvlak hoofdgebouw

Achtererfgebied

Voorerfgebied 

Talud op kavel

0 12.5m5m 10m

0 12.5m5m 10m

0 12.5m5m 10m

0 12.5m5m 10m

08

07
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6 .   W a a R o M  n i e U w b o U w ?

1 Nieuw is puur en van jezelf

Nieuw is een gevoel van fris, puur en mooi. Nieuw is 
echt helemaal van jezelf. Onbeschreven en onaangetast. 
Een nieuw huis heeft geen geschiedenis. Die ga jij daar 
schrijven.

2  Nieuw is zorgelozer

Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen. Immers, 
je hebt nergens omkijken naar. Alles is nieuw en alles 
doet het. Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten 
heb je de eerste jaren bijna niet.

3  Nieuw is energiezuiniger

Een nieuwbouwhuis heeft op z’n minst energielabel A. 
Daarmee is het al gauw veel energiezuiniger dan een 
huis dat pakweg 25 jaar geleden is gebouwd.

4 Nieuw is voordeliger

Koopjeeennieuwhuis,danhebjeeenaantalfinanciële
meevallers. Je hoeft bijvoorbeeld bij de koop geen over-
drachtsbelasting te betalen. En de energiekosten van 
je nieuwe, duurzame huis liggen beduidend lager.

5  Nieuw is stiller

Dankzij de modernste isolatie kun je in een nieuw huis 
de stilte horen. Daardoor kun je er beter tot rust komen.

6  Nieuw is duurzamer

Nieuwe huizen worden tegenwoordig gebouwd met 
duurzame, milieuvriendelijke materialen en technieken. 
Bovendien zijn nieuwe huizen veel energiezuiniger. 
Hetpredicaat‘groen’ishieropzijnplaats.

7  Nieuw is veiliger

Nieuwe huizen zijn standaard uitgerust met een 
 professioneel rookalarm en met het modernste, 
 inbraakwerende hang- en sluitwerk. Inbraakalarm is ook 
eenvoudig te realiseren.

8  Nieuw is aangenamer

Oude huizen kunnen best koud zijn in de winter en juist 
heel warm in de zomer. Nieuwe huizen daarentegen 
kenmerken zich door een aangename temperatuur, het 
hele jaar door. Dankzij een goede isolatie.

9  Nieuw is een prettiger omgeving

Bij de bouw van nieuwe huizen gaat alle aandacht ook uit naar 
de inrichting van het gebied waarin ze staan. Er wordt 
eenomgevinggecreëerdwaarbewonerszichwelkomvoelen.
Een omgeving die leeft en een goede ontsluiting heeft.

10  Nieuw is persoonlijker

Als je een huis laat bouwen, kun je je droomwoning 
 realiseren. Je kiest je eigen badkamer, keuken enz.  
Het wordt helemaal van jezelf.

1 0  v o o r D e L e n 
v a n  e e n
n i e U w b o U w h U i s

De meeste mensen die iets kopen, kopen het liefst iets 
wat nieuw is. Een nieuw huis kopen heeft in elk geval 
veel voordelen. 
We zetten de belangrijkste voordelen voor je op een rij. 



Meer informatie over Ugchelen Buiten vind je op www.ugchelenbuiten.nl

Aan de inhoud van dit kavelpaspoort kunnen geen rechten worden 
ontleend. De informatie is slechts een samenvatting van de kaders 
van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, duurzaamheids-
visie etcetera. Als er verschillen bestaan  tussen deze plannen is 
het bestemmingsplan bepalend. Uw bouwplan wordt door de 
 gemeente getoetst aan het bestemmingsplan en voorschriften. 
U vindt alle informatie op het internet en de memorystick die u 
ontvangt als u voor een gesprek wordt uitgenodigd. Op deze 
 memorystick staat ook informatie over de contracten en de 
 levering van de grond.

Ugchelen Buiten V.O.F. heeft het recht de inschrijvings- en 
 toewijzingsprocedure te wijzigen en/of aan te passen. 
Als  Ugchelen Buiten V.O.F. besluit tot wijziging en/of aanpassing 
van de inschrijvings- en toewijzingsprocedure worden alle 
 gegadigden hierover schriftelijk geïnformeerd. Gegadigden krijgen 
in dit geval het recht om zich terug te trekken, waarbij de volle-
dige optievergoeding aan de gegadigde geretourneerd wordt.
 
Zet- en drukfouten voorbehouden.

©Copyright 2017. Niets uit deze brochure mag gebruikt en/of 
 vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande toestemming 
van Ugchelen Buiten V.O.F.

Ugchelen Buiten is een project van  
Ugchelen Buiten V.O.F.; een samenwerking tussen  
D.W. Investments B.V. en Nikkels Projecten B.V.

Nieuwbouw Centrum Apeldoorn
Roggestraat 167 te Apeldoorn (t.o. Coda) Tel. 055 5 777 107
Ma.t/mvr.van13.00-17.00uur/Zat.van09.00-12.00uur
info@nieuwbouwcentrumapeldoorn.nl
www.nieuwbouwcentrumapeldoorn.nl

Verkoopinformatie kavels
Als u interesse heeft in deze kavels of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen 
met Nieuwbouw Centrum Apeldoorn. 

Alle informatie over het project Ugchelen Buiten wordt verstrekt  
in het informatiecentrum aan de Laan van Westenenk 501-701

Openingstijden: Elke zaterdag van 10.00 - 12.00 uur en op de speciale 
 voorlichtingsdagen. Of maak een afspraak via info@ugchelenbuiten.nl
Benieuwd naar actuele informatie over Ugchelen Buiten? Ga naar onze website 
www.ugchelenbuiten.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en/of volg ons via 
social media.


