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Fantastische locatie aan de Kagerplassen
Wonen en tegelijk recreëren op Kaageiland, wie wil dat nu niet?
Op een van de mooist gelegen locaties aan het water, met eigen aanlegsteiger en 
vol zicht op de Dieperpoel een kavel ter grootte van ca 540 m2 eigen grond. Geheel 
omheind en voorzien van toegangshek aan de Julianalaan. Parkeren op eigen terrein; 
een schaars goed ter plaatse. Op het perceel staat een oude, vrijstaande woning en 
een klein tuinhuisje. In de groene tuin bevinden zich diverse fruitbomen.
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Bouw hier uw droomhuis
Het vrijstaande daglonershuis (ca. 50 m2) heeft een woonbestemming, maar wordt al 
enige tijd niet meer als zodanig gebruikt. Gezien de staat van de opstal dient deze 
grondig gerenoveerd of vervangen te worden. Het bestaande woonhuis is niet aan-
gemerkt als monument en bezit geen beeldbepalende status.
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Bestemmingsplan

Voor bouwen en verbouwen zijn de voorwaarden van toepassing volgens het bestemmingsplan Kaag zoals vast-

gesteld op 17 maart 2014. Het perceel kent de bestemmingen Wonen (geel) en Tuin (lichtgroen) en enige nader 

te noemen dubbelbestemmingen (zie afbeelding). De bestemming Tuin laat geen bouw van gebouwen toe. Bin-

nen het bestemmingsvlak Wonen is een bouwvlak aangegeven met een zwarte lijn ter grootte van het bestaan-

de huis. Het bestemmingsvlak Wonen meet circa 10,0 bij 17,5 meter in oppervlakte. Op basis van de huidige 

bepalingen mag alleen binnen dit bouwvlak een nieuwe woning worden opgetrokken. De bouwregels spreken 

van een maximale goothoogte van 4 meter en een maximale nokhoogte van 7 meter. Er is verder sprake van 

dubbelbestemmingen archeologie en beschermd dorpsgezicht (arcering kruisjes) waarmee bij bouwplannen re-

kening moet worden gehouden. Daarbij bevindt het bouwvlak zich ook in een zone die als oeverstrook bepaalde 

voorwaarden met zich mee kan brengen.

Vervangende nieuwbouw

GVB Architecten heeft een schetsplan getekend voor een nieuw woonhuis en een principeverzoek voorgelegd 

aan de gemeente. Voor elk bouwplan dat niet voldoet aan de bepalingen van het bestemmingsplan zal mede-

werking moeten worden gevraagd aan de gemeente om uiteindelijk de noodzakelijke vergunningen te verkrij-

gen. Er zijn meerdere uitgangspunten en voorwaarden voor het ontwerp van een nieuw woonhuis waar rekening 

mee dient te worden gehouden. Dit geldt o.a. voor de bouwlocatie, architectuur, bouwhoogtes, bouwoppervlak, 

berging/schuur, erfscheidingen/belendingen  en parkeren op eigen terrein. Daarbij moet ook rekening worden 

gehouden met het beschermde dorpsgezicht waarbinnen een bouwplan op basis van welstandscriteria wordt be-

oordeeld. Het ingediende schetsplan (zie ook de artist impressions eerder in deze brochure) is gebaseerd op een 

concrete bouwmassa met een maximale goothoogte van 4 meter en een maximale nokhoogte van 8,5 meter ge-

lijk aan de bepalingen die gelden voor het buurpand Julianalaan 40. De bouwcontour van het schetsplan bevindt 

zich binnen het bestemmingsvlak Wonen van het vigerende bestemmingsplan. Het positieve principebesluit van 

de gemeente is genomen op basis van het ingediende concrete schetsplan. Op detailniveau en op het niveau van 

gevelindeling kan nog verder door ontworpen worden maar indien wordt gekozen voor een afwijkend ontwerp 

dient het traject van een principeverzoek opnieuw te worden doorlopen om de haalbaarheid ervan te toetsen.

Wonen aan het water op Kaageiland!

Introductie

Op het adres Julianalaan 42 bevindt zich een oud klein woonhuis waarvan de bouwgeschiedenis terug gaat tot 

in de 19e eeuw. Het pand heeft een woonbestemming maar is als zodanig al geruime tijd niet meer bewoond. 

De grootte van het huis is naar moderne maatstaven dusdanig beperkt en de bouwkundige staat van het pand 

is dermate slecht dat het niet voor de hand ligt dat het economisch waard is om te worden opgeknapt. Met een 

positief principebesluit heeft de gemeente aangegeven mee te willen werken aan een bouwplan om te komen 

tot vervangende nieuwbouw. Hieronder wordt omschreven met welke voorwaarden daarbij rekening dient te 

worden gehouden.

Kadastrale gegevens

Het perceel staat kadastraal bekend als Julianalaan 42 Kaag, kadastrale gemeente Kaag & Braassem, sectie A, 

perceelnummers 220 groot 129m2 en 221 groot 410m2. Totaal dus 539 m2. Voor een uittreksel van de kadastrale 

kaart zie verderop in deze brochure. Het bestaande woonhuis is niet aangemerkt als monument en bezit geen 

beeldbepalende status.

De bestaande situatie

Ten behoeve van een weergave van de bestaande situatie is een tekening gemaakt op basis van een opmeting 

van de bestaande bebouwing weergegeven op een kadastrale onderlegger. Het perceel is omheind met en laag 

hekwerk en is ontsloten middels een poort aan de Julianalaan. De tuin kent alleen bij het huis beperkte verhar-

ding. Verder is er alleen sprake van groeninrichting met aan de waterzijde 2 elzen. Zie tekening.
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Beschermd dorpsgezicht

Het perceel is gelegen in het beschermde dorpsgezicht Julianalaan Kaag waardoor er niet vergunningsvrij ge-

bouwd kan worden en bouwplannen klein en groot onder toezicht staan van welstand. Uitgangspunt voor het 

welstandsbeleid is dat de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en gebieden beschermd worden. Een be-

schrijving van de betekenis van het beschermde dorpsgezicht is beschreven in de Welstandsnota van de ge-

meente Kaag & Braassem:

‘De oorspronkelijke bebouwingslinten vormen waardevolle elementen in het huidige beeld van de gemeente. 

De linten hebben een kleinschalige verkaveling, waardoor het dorpse karakter herkenbaar is. In de linten staan 

met name vrijstaande en 2/1 kapwoningen uit verschillende perioden. De gebouwen staan in hoofdzaak met de 

voorgevel naar de straat. De rooilijn heeft over het algemeen een verspringend verloop. De vrijstaande woningen 

zijn individueel en afwisselend vormgegeven en bestaan veelal uit één bouwlaag met een kap. De kappen zijn 

eveneens wisselend georiënteerd en verschillend in vorm. Zowel de horizontale en verticale geledingen zijn zeer 

divers. In hoofdzaak zijn er traditionele materialen gebruikt zoals baksteen en hout ... 

…De Julianalaan volgt de oever van de Dieperpoel en het ’s-Gravenwater en heeft daardoor een gebogen ver-

loop. Wegprofiel en bebouwing zijn uitgesproken kleinschalig. De bebouwing vormt een min of meer aaneenge-

sloten lint, waarin het oorspronkelijk agrarisch karakter nog steeds herkenbaar is door de aanwezigheid van enke-

le boerderijen. Beeldbepalende onderdelen van dit lint zijn de Rijksmonumenten: onder andere de boerderijen 

Julianalaan 16, 20 en 29. Het te beschermen dorpsgezicht omvat de adressen Julianalaan 1 t/m 72. Dit gebied is 

een gebogen lint van ca. 800 meter lengte.’

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Welstandsnota die beschikbaar is via de website van de ge-

meente.

Procedures

Afhankelijk van de keuze of het ingediende schetsplan of een gewijzigd/nieuw ontwerp gevolgd gaat worden zal 

opnieuw een principeverzoek ingediend moeten worden. Ook is het ontwerp voorgelegd ter goedkeuring aan 

welstand. Met de verkregen goedkeuring van welstand is een belangrijke voorwaarde ingevuld voor de gemeen-

te om over te gaan tot een bestemmingsplanprocedure. 

Vanwege de dubbelbestemming archeologische waarde zal een verkennend bodemonderzoek moeten uitwijzen 

of er archeologische waardes geschaad gaan worden als gevolg van het bouwplan. Als reguliere vraag bij een 

bouwplan zal een milieukundig bodemonderzoek noodzakelijk zijn evenals sonderingen ten behoeve van een 

constructief ontwerp van de fundatie. Daarnaast kan het zijn dat in overleg met de gemeente bepaalde omge-

vingsonderzoeken (onderzoeken akoestiek, flora & fauna etc.) uitgevoerd moeten worden. Voor een sloopvergun-

ning van het bestaande huis zal een asbestonderzoek vereist worden. 

De huidige eigenaar heeft reeds meerdere van genoemde onderzoeken laten uitvoeren. Afhankelijk van de 

bouwwensen van koper zullen deze onderzoeken volstaan en/of opnieuw uitgevoerd dienen te worden.

Wat de vergunningsprocedure betreft heeft de gemeente aangegeven dat er sprake is van een uitgebreide 

planologische afwijking. Dit betekent dat er een uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning moet worden door-

lopen die meer tijd gaat kosten dan een reguliere aanvraag. Nader overleg met de gemeente zal duidelijk moe-

ten maken welke doorlooptijd met de procedure is gemoeid.

Locatie

Centraal gelegen nabij Schiphol, Amsterdam en Den Haag. De veerpont die Kaageiland met de rest van het land 

verbindt vaart 24 per dag, alle dagen van het jaar. Op het eiland zijn diverse goede restaurants en de boodschap-

pen worden aan huis bezorgd. Er is een lagere school aan de overkant in Buitenkaag. De middelbare scholen zijn 

op fietsafstand in Lisse en Sassenheim, waar ook veel andere voorzieningen en winkels zijn.

Architect

GVB architecten te Leiden heeft het principeverzoek begeleid. 
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Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 9 december 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Alkemade
A
221

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Julianalaan 42 Kaag
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