
Otterlo
Houtkampweg (tegenover nr. 1)

• TWEE UNIEKE BOUWKAVELS gelegen aan de rand van Otterlo
• Heerlijk wonen op een prachtige locatie dichtbij de natuur
• Nabij de ingang van Het Nationale Park De Hoge Veluwe
• De te realiseren villa’s mogen een maximale goothoogte van 6 m en

nokhoogte van 10 m hebben
• Diverse mogelijkheden voor extra vergunningsvrij bouwen
• Perceeloppervlakte 842 m²
• Geen aannemer- of architectenverplichting

Vraagprijs:
€ 500.000,- v.o.n.



Otterlo – Houtkampweg (tegenover nummer 1)

Bouwkavel 1

Groot 842 m²
Vraagprijs € 500.000,- vrij op naam

Bouwkavel 2

VERKOCHT

Bouwkavel 3

VERKOCHT

Bijzonderheden

● Twee unieke bouwkavels gelegen aan de rand van Otterlo;
● Heerlijk wonen op een prachtige locatie dichtbij de natuur;
● Nabij de ingang van Het Nationale Park De Hoge Veluwe;
● De villa dient een gebouw van allure te zijn, in overeenstemming met de uitstraling van

Hotel de Sterrenberg en haar bijgebouwen;
● De te realiseren villa’s mogen een maximale goothoogte van 6 meter en nokhoogte van

10 meter hebben;
● Diverse mogelijkheden voor extra vergunningsvrij bouwen;
● Perceeloppervlakte 842 m²;
● Geen aannemer- of architectenverplichting;
● Koper dient zelf voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor nutsvoorzieningen en

riolering, een gasaansluiting is niet meer mogelijk;
● Kortom: een mooie locatie om uw droomvilla te verwezenlijken!

Aanvullende informatie

Het transport dient plaats te vinden bij Van Putten Van Apeldoorn notarissen te Ede.

Rozeboom B.V.

Anton Rozeboom | makelaar | taxateur | adviseur
Kierkamperweg 15 | 6721 TE Bennekom
0318 – 41 40 51 | info@rozeboom.nl | rozeboom.nl

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 8.30 uur – 12.30 uur en 13.30 uur – 17.30 uur
zaterdag en ’s avonds: op afspraak
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OTTERLO
 BESTEMMINGSPLANREGELS HOOFDGEBOUW

· Het hoofdgebouw van een woning mag gebouwd worden binnen een bouwvlak.

· De maximaal toegestane diepte van het hoofdgebouw is twaalf meter.

· De maximaal toegestane voorgevelbreedte per hoofdgebouw is 10 m.

· De nok- en goothoogte bedraagt maximaal 10 m en 6 m.

· De maximaal toegestane oppervlakte per hoofdgebouw is 120 m.

· De voorgevel moet worden gesitueerd in de gevellijn of op een afstand van niet meer dan 5 m daarachter.

 BESTEMMINGSPLANREGELS BIJGEBOUW

· Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van tenminste 3 m achter de voorgevellijn van het

hoofdgebouw te worden gebouwd.

· Het bebouwingspercentage van het gedeelte van de gronden gelegen achter de voorgevellijn van het

hoofdgebouw mag maximaal 50% bedragen tot een maximum gezamenlijke oppervlakte van 50 m�.

· Voor zover de oppervlakte van de gronden, gelegen achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw, meer

bedraagt dan 200 m� mag de onder bovenstaande geregelde gezamenlijke oppervlakte worden vermeerderd met

10% van deze overmaat tot in totaal maximaal 90 m�.

· De nok- en goothoogte bedraagt maximaal 5 m en 3 m.

· De bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 1 m achter de voorgevel te worden gebouwd.

 WELSTANDSREGELS IN HOOFDLIJNEN

      · Deze woning heeft een individuele uitstraling en is thematisch de hoofwoning van de 3 woningen.

· Deze woning bestaat uit twee bouwlagen met een samengestelde kap met een tweede voorgevel naar de

sportlaan

      · Voorgevels hebben een representatieve uitstraling. Zijgevels die grenzen aan de openbare ruimte worden  

 vormgegeven als voorgevels (geen gesloten gevels).

      · De woning dient een gebouw van allure te zijn, in overeenstemming met de uitstraling van Hotel de Sterrenberg  

 en haar bijgebouwen.

      · Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de woning en worden in samenhang met het   

 hoofdgebouw ontworpen.

      · Gevels worden uitgevoerd in baksteen en/of stucwerk.

 TOETSINGSKADER GEMEENTE

· Voor uitgebreide bestemmingsplanregels zie ruimtelijkeplannen.nl

· Voor uitgebreide welstandregels zie document: Beeldkwaliteitsplan versie nov 2020

· Let op: dit kavelpaspoort geeft de hoofdregels weer van de bebouwing. Het

ontwerp dient te allen tijde te voldoen aan het bestemmingsplan- en de

welstandsregels.

Kavelgrens uitgeefbaar

Bouwvlak hoofdgebouw en bijgebouw
Bouwhoogte: 10m     Goothoogte: 6 m

Alleen bijgebouwen toegestaan
Bouwhoogte: 5 m     Goothoogte: 3 m

Enkelbestemming tuin

Inrit indicatief

Disclaimer

De maten op tekening zijn circa-maten en zijn, tenzij anders aangegeven, weergegeven in millimeters. Dit kavelpaspoort is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat er

afwijkingen mogelijk zijn tussen de inhoud hiervan en de werkelijkheid. Aan dit kavelpaspoort kunnen geen rechten ontleend worden en geeft een globale indruk van de bebouwingsmogelijkheden van het perceel. Het

vigerende bestemmingsplan is te allen tijde maatgevend.

Bomen omgeving

5 meter zone voorgevel. Verplicht te plaatsen boom

Verplichte groenstrook
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OTTERLO
 BESTEMMINGSPLANREGELS HOOFDGEBOUW

· Het hoofdgebouw van een woning mag gebouwd worden binnen een bouwvlak.

· De maximaal toegestane diepte van het hoofdgebouw is twaalf meter.

· De maximaal toegestane voorgevelbreedte per hoofdgebouw is 10 m.

· De nok- en goothoogte bedraagt maximaal 10 m en 6 m.

· De maximaal toegestane oppervlakte per hoofdgebouw is 120 m.

· De voorgevel moet worden gesitueerd in de gevellijn of op een afstand van niet meer dan 5 m daarachter.

 BESTEMMINGSPLANREGELS BIJGEBOUW

· Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van tenminste 3 m achter de voorgevellijn van het

hoofdgebouw te worden gebouwd.

· Het bebouwingspercentage van het gedeelte van de gronden gelegen achter de voorgevellijn van het

hoofdgebouw mag maximaal 50% bedragen tot een maximum gezamenlijke oppervlakte van 50 m�.

· Voor zover de oppervlakte van de gronden, gelegen achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw, meer

bedraagt dan 200 m� mag de onder bovenstaande geregelde gezamenlijke oppervlakte worden vermeerderd met

10% van deze overmaat tot in totaal maximaal 90 m�.

· De nok- en goothoogte bedraagt maximaal 5 m en 3 m.

· De bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 1 m achter de voorgevel te worden gebouwd.

 WELSTANDSREGELS IN HOOFDLIJNEN

      · Deze woning heeft een individuele uitstraling.

· De woning krijgt een enkelvoudige hoofdvorm.

· De woning bestaat uit een bouwlaag met een dwarskap.

      · De woning dient een gebouw van allure te zijn, in overeenstemming met de uitstraling van Hotel de Sterrenberg en haar  

 bijgebouwen.

      · Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de woning en worden in samenhang met het   

 hoofdgebouw ontworpen.

      · Gevels worden uitgevoerd in baksteen, hout, en/of stucwerk.

Kavelgrens uitgeefbaar

Bouwvlak hoofdgebouw en bijgebouw
Bouwhoogte: 10m     Goothoogte: 6 m

Alleen bijgebouwen toegestaan
Bouwhoogte: 5 m     Goothoogte: 3 m

Enkelbestemming tuin

Inrit indicatief

Disclaimer

De maten op tekening zijn circa-maten en zijn, tenzij anders aangegeven, weergegeven in millimeters. Dit kavelpaspoort is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat er

afwijkingen mogelijk zijn tussen de inhoud hiervan en de werkelijkheid. Aan dit kavelpaspoort kunnen geen rechten ontleend worden en geeft een globale indruk van de bebouwingsmogelijkheden van het perceel. Het

vigerende bestemmingsplan is te allen tijde maatgevend.

Bomen omgeving

5 meter zone voorgevel. Verplicht te plaatsen boom

 TOETSINGSKADER GEMEENTE

· Voor uitgebreide bestemmingsplanregels zie ruimtelijkeplannen.nl

· Voor uitgebreide welstandregels zie document: Beeldkwaliteitsplan versie nov 2020

· Let op: dit kavelpaspoort geeft de hoofdregels weer van de bebouwing. Het

ontwerp dient te allen tijde te voldoen aan het bestemmingsplan- en de

welstandsregels.
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Bestemmingsplan Otterlo, Houtkampweg,
gemeente Ede
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Informatie bij aankoop van een appartement of woning

Informatieplicht
De verkoper van de onroerende zaken heeft een informatieplicht. Dit wil zeggen dat de verkoper
verplicht is om belangrijke zaken, die hem bekend zijn, en voor u als koper van belang kunnen zijn,
aan u mee te delen.

Onderzoeksplicht
De hiervoor genoemde informatieplicht van de verkoper ontslaat koper niet van een eigen onder-
zoeksplicht. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn
en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of
die kenbaar waren uit de openbare registers, de gemeente of die bekend zijn bij de administrateur
van een Vereniging van Eigenaars. Tevens is het van belang het bewijs van eigendom in te zien om
inzicht te krijgen in zaken als erfdienstbaarheden, kettingbedingen en kwalitatieve rechten en ver-
plichtingen. Desgewenst kan de koper zich laten begeleiden door een adviseur of een bouwkundige
bij de aankoop. Indien het object een appartementsrecht betreft, raden wij u aan, vóór de aankoop
contact op te nemen met de administrateur van de Vereniging van Eigenaars, teneinde een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de solvabiliteit van de vereniging.

Financiering | hypotheek
Het is verstandig alvorens u een bod uitbrengt op een woning, inzicht te hebben in de financiële
consequenties van uw eventuele aankoop, zodat u zich ook in de toekomst geen zorgen hoeft te
maken over de bekostiging van uw woning.

Na de bezichtiging
De verkoper heeft zijn woning voor u opengesteld om te bezichtigen en is uiteraard benieuwd naar
uw reactie. Wij stellen daarom een reactie van u op prijs, ook wanneer de woning niet aan uw wen-
sen voldoet. Natuurlijk zijn wij u dan graag van dienst bij het zoeken naar uw droomhuis. Voor meer
informatie hierover kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Koopakte
Als de onderhandelingen zijn afgerond en er is overeenstemming bereikt, worden de afspraken tus-
sen verkoper en koper vastgelegd in een koopakte. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een koop-
akte vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vast-
goeddeskundigen NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar, de Consumentenbond en Vereniging Eigen
Huis.

Waarborgsom | bankgarantie
Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de kopende partij wordt door de kopende
partij een waarborgsom in handen van de notaris gestort ter grootte van 10% van de koopsom, dan
wel dient een schriftelijke onvoorwaardelijke bankgarantie te worden gesteld door een in Nederland
gevestigde bankinstelling.

Notaris
Ter keuze van de kopende partij tenzij anders in deze brochure aangegeven.

(On)roerende zaken
De woning wordt geleverd conform de door verkoper aangeleverde lijst van zaken die bij ons op-
vraagbaar is.

Brochure
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter
geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan
wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
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