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Het Groene Hart waar je thuiskomt 
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Voor je ligt een kavelpaspoort van één van de vrije kavels aan de Boezemlaan in Boskoop, gelegen achter de 

nieuwbouwlocatie Waterrijk. 

Dit kavelpaspoort geeft een overzicht van de spelregels die nodig zijn wanneer je je droomhuis op dit kavel wil 

laten bouwen. 

 

VAN HEERLIJKHEID TOT GROOTSTE TUIN VAN NEDERLAND 

Boskoop ligt verscholen tussen water, weilanden en rietkragen, en toch middenin de stedendriehoek van de 

dynamische Randstad. Bijnaam: 'De grootste tuin van Nederland'. Fruittelers en boomkwekers vonden hier in de 

loop der eeuwen vruchtbare grond waarop ze hun zakelijke dromen tot bloei brachten. Inmiddels is Boskoop er 

wereldwijd bekend om. Toch is het weidse landschap vol strakke waterlopen, houtsingels, bruggen en boten nog 

nauwelijks ontdekt door succesvolle stedelingen op zoek naar een rustige ankerplaats in hun drukke bestaan. 

 

WATERRIJK, EEN BUITENKANS 

Snel thuis zijn na het werk en dan in je achtertuin op je eigen steiger met een glas in je hand tot rust komen. Dat 

kan in Waterrijk, de nieuwe woonwijk die de komende jaren achter de dorpskern van Boskoop tot bloei gaat 

komen. Dit 'verborgen' plekje is letterlijk en figuurlijk een buitenkans: een mooie eigen woning in een landelijke 

omgeving, op rijafstand van de grote stad.  

 

 
 

 

KIEZEN VOOR HET GROENE HART 

Een woning kopen in het Groene Hart is een prima strategische keuze voor wie graag landelijk wil gaan wonen, 

maar niet te lang onderweg wil zijn naar het werk. Met vier grote steden in de nabijheid kunnen jij en je partner 

nu en in de toekomst altijd weer kiezen voor een baan 'dichtbij' huis. Waterrijk geeft je de ruimte voor rust en 

privacy. Bij thuiskomst geen parkeerstress, maar wel frisse lucht en een mooi uitzicht. Op je eigen steiger, veranda 

of balkon is de drukte van de werkdag snel vergeten. 

 

CENTRUM EN WINKELS 

Boskoop is een dorp met ongeveer 15.000 inwoners. Je kunt er dichtbij huis terecht voor de inkopen, zowel voor 

dagelijkse boodschappen (supermarkten en speciaalzaken) als voor andere zaken. In het  dorpshart, op een paar 

minuten lopen vanaf Waterrijk, is een gevarieerd winkelaanbod. Elke zaterdag is er markt. Er zijn diverse 

restaurants en cafés in en rond Boskoop; in het Floratheater kun je terecht voor cabaret, theatervoorstellingen en 

livemuziek. In het oude centrum zijn enkele monumenten te bewonderen: de karakteristieke hefbrug, het 

Floragebouw en het oude raadshuis.  
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Kavelnummer : 4831 Uitgeefbaar: 

Adres : Boezemlaan 19a, Boskoop Oppervlak kavel : 610 m
2
 

Prijs : € 312.500,- incl. BTW, overig k.k. Oppervlak water : 247 m
2
 

Kaveltype : vrijstaand Oppervlak toegangspad : 48 m
2
 

Levering : per direct beschikbaar Oppervlak totaal : 905 m
2
 

 

 

KAVELTEKENING 

 

 

 
 

 

LEGENDA 
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BESTEMMINGSPLAN 

 

De gelde de beste i g oor de ka el is o e . Per ka el ag er axi aal 1 o i g orde  gebou d. 
Regels conform het bestemmingsplan 

Bouwaanduiding  : vrijstaand 

Maximum bouwhoogte  : 9 (m) 

Maximum goothoogte  : 4 (m) 

Bebouwingsvlak  : circa 23 x 18 m1 (bxd) – circa 414 m2  

Maximum te bouwen oppervlakte : 150 m2 

Type bebouwing  : maximaal 1 laag met kap 

 

Er zijn twee zones welke binnen het bestemmingsplan de bestemming tuin hebben: 

- een zone van 4 meter tot de waterlijn aan de Waterrijk-zijde (oostzijde) 

- een zone van 3 meter aan de zuidzijde vanaf de waterlijn 

In deze twee zones zijn bijgebouwen niet toegestaan. 

 

Van de bestemmingsregels kan door Burgemeester en wethouders worden afgeweken conform de algemene 

afwijkingsregels zoals opgenomen in artikel 32 van het bestemmingsplan Actualisatie Boskoop-Dorp 2010. 

Afwijkingen zouden kunnen zijn ten behoeve van: 

a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en 

afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de goothoogten, 

bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen;  

b. het vergroten van de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw met 3 m; 

c. het verbreden en/of verdiepen van een hoofdgebouw met maximaal 5 m ten opzichte van het op de 

plankaart aangegeven bouwvlak voor het hoofdgebouw; 

d. het overschrijden van bouwgrenzen tot maximaal 2,5m mits dit noodzakelijk is in verband met de 

uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing; 

e. het overschrijden van de voorgevel dan wel voorgevelrooilijn met bebouwing; 

Afwijken als bedoeld in dit artikel kunnen slechts mits: 

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig wordt geschaad; 

c. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de (plan)kosten; 

d. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivering. 

 

 

Richtlijnen beeldkwaliteit 

In het welstandskader - bijbehorende bij het bestemmingsplan - is de kavel 

be oe d als zij de ee  achterkavel .  
Het ontwerp van de woning dient te verwijzen, in vorm en materialisering, aan de 

voormalige schuren, bijgebouwen en kassen achterop het erf van de 

kwekerswoningen. Het is eenvoudige bebouwing zonder ornamenten. De kap is 

markant en met een groot overstek. 

Bij voorkeur ligt de woning asymmetrisch op de kavel aan de noordzijde, met de 

tuin aan de zuidzijde. De woning is in de noord-zuid richting gesitueerd, evenwijdig 

aan perceelgrens. 

 

De bebouwing is individueel en passend bij de bebouwing van zowel de Boezemlaan 

als Waterrijk. De kap heeft een hellingshoek van minimaal 30 graden en beschikt 

over grote overstekken van minimaal 60 centimeter.  
  
 

     Boezemlaan 19a 
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De gevelindeling heeft grote vlakken, grotendeels gesloten of juist helemaal open. Ramen zijn glasvakken die 

doorlopen tot aan het maaiveld of tot aan het dak. 

 

Detaillering, kleur en materiaalgebruik 

Het overheersende toe te passen materiaal is hout met veel glas of baksteen. De voorkeur geniet één grondtoon 

per woning in verschillende nuances. De kleuren bruin-grijs, geel-grijs (hout) of donkerbruin-zwart zijn 

beeldbepalend. 

De toe te passen gevelsteen en het bijbehorend voegwerk zijn in dezelfde kleursoort. De textuur van de gevel 

wordt versterkt door het toepassen van diepe voegen. 

De kleurstelling van de daken is in harmonie met de gevel. De dakbedekking bestaat uit riet, leisteen, 

vegetatiedak of dakpannen in de kleur antraciet. Er wordt een zorgvuldige detaillering toegepast met gebruik van 

hoogwaardige materialen. 

 

Op- en aanbouwen en eventuele bijgebouwen worden gerealiseerd in dezelfde materialen als de 

hoofdbebouwing echter uitgewerkt in een ondergeschikte rol ten opzichte van het geheel. 

De kap is de blikvanger van het ontwerp. Onderbrekingen van het dakvlak (dakkapellen) mogen worden 

toegepast tot maximaal 25% van het oppervlak. 
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KAVELKENMERKEN 

De kavel heeft een oppervlak van totaal 905 m
2
. In de 

tekening zijn het uitgeefbare terrein en het maximale 

bouwvlak binnen het uitgeefbare terrein 

(hoofdgebouw) weergegeven.  

Het bebouwingsvlak heeft een oppervlakte van circa 

292 m2. De woning binnen dit bebouwingsvlak mag 

een maximale afmeting hebben van 150 m2. 

Binnen het bouwvlak mag naar eigen inzicht een 

woning worden gerealiseerd, welke past binnen de 

richtlijnen van Beeldkwaliteit en de eisen in het 

Bestemmingsplan. 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

Daar waar de kavel aan een sloot grenst is een 

nieuwe beschoeiing worden aangebracht tot circa 20 

cm boven het water. De kavel is vlak afgewerkt. 

Het Bestemmingsplan en de Watervergunning zijn 

onherroepelijk. Met betrekking tot het uitgeefbare 

water aan de oost- en zuidzijde van de kavel zijn de 

Keur en de uitvoeringsregels van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland van toepassing. 

Meer informatie is te vinden op www.rijnland.net 

 

Het toegangspad naar de woning is ten behoeve van 

de bereikbaarheid van in totaal vier woningen en 

belast  et ee  erfdie stbaarheid – zijnde een recht 

van overpad - ten behoeve van deze woningen. 

 

Het toegangspad is onlangs geheel vernieuwd (2013). 

Tijdens de aanleg van vernieuwde toegangspad is de 

vuilwaterriolering naar de Boezemlaan aangelegd. 

Naast het aansluiten van de te bouwen woning dient 

de riolering alleen nog te worden aangesloten op het 

hoofdriool ter plaatse van de Boezemlaan. 

 

AANKOOPPRIJS 

De prijs van de kavel is inclusief BTW. Daarnaast dien 

je rekening te houden met kosten voor het notariële 

transport, het kadaster, aansluitkosten nutsbedrijven 

en riolering, leges voor de omgevingsvergunning en 

bovenwijkse voorzieningen (zie legesbesluit van de 

gemeente). En uiteraard de kosten voor het ontwerp 

en de bouw van je woning. 

 

PARKEREN OP EIGEN ERF 

Op de kavel moeten minimaal twee auto s 

geparkeerd kunnen worden.  

De parkeerplaatsen dienen een afmeting te hebben 

van 2,5 bij 6 meter.  
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN 

 

 Gelegen nabij een uniek nieuwbouwproject 

middenin het Groene Hart 

 Bijzondere locatie 

 Groene wijk in landelijke en waterrijke 

omgeving 

 Gelegen schuin tegenover het groene eiland 

in de wijk Waterrijk 

 Op rijafstand van grote steden 

 Voorzieningen in de nabije omgeving 

 Omgeven door water en groen 

 Straatbeeld vol architectonische afwisseling 

 Kavel gelegen aan het water 

 Kavel wordt bouwrijp geleverd 

 Toegangsweg vernieuwd 

 Riolering naar Boezemlaan voorbereid 

 Nieuwe beschoeiing aan de slootzijde 

 Bestemmingsplan onherroepelijk 

 Bouwrecht is middels een overeenkomst 

met de gemeente vastgelegd 

HET VERKOOPTRAJECT 

 

Bij de makelaar is alle informatie over de kavel 

beschikbaar. In een persoonlijk gesprek kan een 

toelichting worden gegeven en kunt u vragen stellen 

over de kavel. Het is mogelijk om een optie op de 

kavel van uw keuze te nemen, zodat je een goede 

overweging kan maken voordat je tot de koop 

overgaat. 

 

De makelaar begeleidt het tekenen van de 

koopovereenkomst. Na het tekenen van de 

koopovereenkomst dient de hypotheek afgesloten 

te worden. Daarna kan bij de notaris de definitieve 

leveringsakte worden getekend. 

 

De bouw van je droomhuis kan nu starten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever   Verkoop en informatie  Verkoop en informatie 

 

Waterrijk Boskoop BV   De Pater Makelaardij Boskoop  De Koning makelaars 

Parallelweg 8    Zijde 6     Europalaan 67 

1948 NM Beverwijk   2771 EN Boskoop   2408 BJ Alphen a/d Rijn 

 

0251 - 27 77 77    0172 - 21 54 09    0172 - 42 73 05 

info@waterrijkboskoop.nl  boskoop@depater.nl   nieuwbouw@dekoningwonen.nl 

www.waterrijkboskoop.nl  www.depater.nl   www.dekoningwonen.nl 

 

 

 

 

waterrijkboskoop.nl 
 

facebook/waterrijk-boskoop 
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