Objectinformatie
Kudelstaart (Gemeente Aalsmeer)
Kudelstaartseweg 226-ws1

Algemeen
Te koop een mooie recreatie-woonark met een tuin (ca. 14m bij 7m, wordt gehuurd), houten steiger
(ca. 2,5m bij 14m), een houten schuur, alsmede een inpandig balkon, gelegen op een mooie en
landelijke plek aan de Westeinderplas. De ark is gelegen in een zijtak van jachthaven “Kudelstaart”.
De ark heeft zicht op de jachthaven en de plas.
Op deze locatie is het goed vertoeven en krijg je al heel snel het vakantiegevoel!!
De woonark is voorzien van een betonnen casco, deze is gebouwd in 1970 en de opbouw is van 1997.
En als je van watersport houdt, dan zit je hier helemaal perfect. Je kunt eventueel een
sloep/motorjacht/zeilboot in de haven leggen en vaar je zo de plas op.
Of als je liever surft of zwemt, dan is dit een uitgelezen plek hiervoor.
Maar kortom, wel een ideale plek om geheel tot rust te komen in de heerlijke natuur en toch in de
Randstad.
Bestemmingsplan / Ligplaatsverordening
De woonark is uitsluitend bestemd voor recreatieve doeleinden. Permanente bewoning is niet
toegestaan.
Ten Aanzien van het gebruik gelden de volgende regels:

Ligging en bereikbaarheid
De ligging is midden in het groene hart, nabij de plaatsen Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen,
Uithoorn en bij luchthaven Schiphol.
Kudelstaart wordt ook wel “Parel aan de Poel of het Saint-Tropez van de Lage Landen” genoemd,
door de landelijke en fraaie omgeving. En geldt momenteel ook als een bekende watersportplaats.
Het beroemde Fort, die een belangrijke rol in de geschiedenis speelde, ligt op korte afstand
Ook staat Kudelstaart bekend om zijn destijds bekende oud inwoners, zoals: Wim Kan, Corry Vonk en
André van Duin.
De bereikbaar is goed te noemen, de Rijksweg A4 (Rotterdam-Amsterdam) en de provinciale wegen
N231 (Alphen ad Rijn-Amstelveen) en N196 (Hoofddorp-Uithoorn), lopen lang Kudelstaart heen.
Een busverbinding, alsmede diverse eetgelegenheden, als winkel liggen op korte loopafstand.

Indeling en oppervlakte
De afmeting van de woonark is circa 58 m² (binnen maten) en is van alle gemakken voorzien om
heerlijk te recreëren en als volgt ingedeeld:
Entree: Ingang met hal, woonkamer met schuifpui aan de walkant en openslaande deuren aan de
waterkant,, open keuken met diverse inbouwapparatuur, slaapkamer en badkamer met douche,
toilet, 2 wastafels en wasmachineaansluiting.
De ark aangesloten op water, elektriciteit, gas, het riool en Wifi.
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De woonark is heeft een betonnen bak en is opgebouwd met houten skeletbouw met PVC
gevelbekleding, en is voorzien van kunststof kozijnen, ramen en deuren, alsmede van dubbel
glas.
De verwarming en het warme water vinden plaats door middel van een cv-combiketel.
Bijkomende kosten
De koper moet er rekening mee houden, dat er nog bijkomende kosten zijn voor een woonark
eigenaar, voor onder andere:
- Voor ligplaats € 600,= per maand.
- De kosten voor het huren van de tuin € 200,= per maand.
Indien de koper een kleinere tuin wilt, dan behoort dit ook tot de mogelijkheden. Dan zal
de huurprijs van de tuin lager uitkomen.
-

Roerende zaak belasting € 68,35 per jaar.
Rioolbelasting € 173,62 per jaar.
Afvalstoffenheffing € 256,88 per jaar.

Parkeervoorzieningen
Parkeren kan op het nabij gelegen parkeerterrein. Dit alleen als er plek is. Er zijn geen aangewezen
parkeerplaatsen.

Wijze van oplevering
De woonark is goed wordt in de huidige staat opgeleverd, met uitzondering van persoonlijke
bezittingen.

Koopprijs
Vraagprijs bedraagt: € 120.000,= Vrij Op Naam, exclusief notariskosten

Zekerheidstelling
Een bankgarantie c.q. waarborgsom ter waarde van 10 % van de koopsom.

Koopovereenkomst
De koopovereenkomst zal worden opgesteld overeenkomstig bijgevoegde concept
koopovereenkomst. Een notaris is niet nodig.

Aanvaarding
Het object is in overleg te aanvaarden.
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Tekening (er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze tekening)
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Foto’s
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Impressie omgeving

↓

↓
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Locatie / situatie
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Bestemmingsplan
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Artikel 20 Water 2
20.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Water 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. waterlopen, waterplassen en recreatiewater;
b. water als netwerk voor de waterhuishouding, waaronder waterberging, wateraanvoer
en waterafvoer;
c. de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap waaronder de
natuurverbindingen en de natuurwaarden;
d. (dras)oevers en groenvoorzieningen langs de oevers, zoals rietkragen;
e. bruggen en landhoofden;
f. verkeer te water;
g. aanlegplaatsen en steigers;

alsmede:
h. ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven' en 'specifieke vorm van water - jachthaven
recreatieve woonarken toegestaan', de uitoefening van een jachthavenbedrijf op het
water;
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - boothuis', een boothuis;
j. ter plaatse van de aanduiding 'sport', water behorende bij een zeilschool;
k. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' een woonark voor niet-permanente bewoning
het medegebruik als kantoor bij een jachthavenbedrijf.

met de daarbij behorende:
l. bouwwerken;
m. al dan niet gebouwde voorzieningen met het oog op het beheer en onderhoud;
n. keermuren, oeverbeschoeiingen, duikers en andere bouwwerken ten behoeve van de
waterhuishouding.

20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen
Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
b. gebouwen ten behoeve van het bijzondere gebruik, als bedoelt in artikel 20.1 onder i.
van deze planregels;
c. woonarken voor niet-permantente bewoning binnen de aanduiding 'specifieke vorm
van water - jachthaven recreatieve woonarken toegestaan'.

20.2.2 Woonarken voor niet-permanente bewoning
Voor het bouwen van woonarken voor niet-permanente bewoning gelden ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van water - jachthaven recreatieve woonarken toegestaan' de
volgende regels:
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a. voor woonarken voor niet-permanente bewoning geldt de toegestane afmeting van
15x5x3 meter (lxbxh);
b. de afstand tot de naastgelegen woonarken dient aan alle zijden tenminste 5 meter te
zijn;
c. de maximale afstand van de woonark tot de insteek van het water bedraagt 1 meter;
d. in afwijking van het bepaalde in lid a tot en met c zijn bestaande woonarken
toegestaan in de volgende gevallen:
I.

II.
III.

IV.

V.

de op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afstanden tot de
naastgelegen woonark en/of de insteek van het water, die minder bedragen dan in
de regels is voorgeschreven, mogen als minimaal toelaatbaar worden
aangehouden;
de op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afstanden van de
bijgebouwen tot de oeverlijn, die minder bedragen dan in de regels is
voorgeschreven, mogen als minimaal toelaatbaar worden aangehouden;
de op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afmetingen van
woonarken die meer bedragen dan in de regels is voorgeschreven en die op de als
bijlage 3 bij deze regels toegevoegde lijst afwijkende maatvoering voorkomen,
mogen in strijd met de regels worden aangehouden;
bij vervanging of verplaatsing van de bestaande ark is het bepaalde onder sub III
van dit artikel niet meer van toepassing;
in afwijking van het bepaalde onder sub IV van dit artikel mag de woonark na het
teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag voor het veranderen of vernieuwen van die ark wordt gedaan
binnen twee jaar na de dag waarop de woonark teniet is gegaan.

20.2.3 Boothuizen
Voor het bouwen van boothuizen gelden de volgende regels:
a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - boothuis' mag ten hoogste
één boothuis worden gebouwd, met een oppervlakte van maximaal 40 m2.

20.2.4 Bruggen
Voor het bouwen van bruggen gelden de volgende regels:
a. het bouwen van nieuwe bruggen is niet toegestaan;
b. in afwijking van het bepaalde onder a. is per woonperceel één (duiker)brug
toegestaan;
c. de breedte van (duiker)bruggen ten behoeve van een in- of uitrit naar of van een
perceel met de bestemming 'Wonen' en 'Wonen - Lintbebouwing' mag maximaal 4
meter bedragen;
d. een bestaande brug die als zodanig aanwezig was op het moment van tervisielegging
van het ontwerpbestemmingsplan, mag worden herbouwd, waarbij de op dat moment
bestaande breedtemaat als maximaal toelaatbaar mag worden aangehouden.
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20.2.5 Aanlegsteigers
Het bouwen van steigers is uitsluitend toegestaan;
a. ter plaatse van de aanduidingen 'jachthaven';
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - jachthaven recreatieve
woonarken toegestaan', mits, voor zover van toepassing, een vrije doorvaart van
tenminste 4,5 meter gewaarborgd is;
c. op de gronden grenzend aan de bestemmingen 'Wonen' en 'Wonen-Lintbebouwing'
zoals aangegeven op de planverbeelding, waarbij:
I.
II.
III.

IV.

er per woonperceel maximaal één steiger mag worden gebouwd;
de diepte van de steiger maximaal 15 meter, en de breedte maximaal 1 meter,
mag bedragen;
de steiger haaks hierop mag worden voorzien van een steiger met een lengte van
maximaal 15 meter en een breedte van maximaal 1 meter;
er een vrije doorvaart bij een in gebruik genomen steiger van ten minste 4,5
meter gewaarborgd is.

met dien verstande dat:
d. een bestaande steiger, die niet is gelegen binnen op de gronden of binnen een
aanduiding zoals genoemd in de leden a. tot en met c. van dit artikel, en die als
zodanig aanwezig was op het moment van tervisielegging van het ontwerp van het
bestemmingsplan, mag worden herbouwd;
e. het bouwen op een steiger niet is toegestaan.

20.2.6 Andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan bruggen en
aanlegsteigers, gelden de volgende regels:
a. de hoogte van palen, (licht-)masten en kunstwerken mag niet meer dan 6 meter
bedragen;
b. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3
meter bedragen.

20.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de
bebouwing ter waarborging van:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

de sociale veiligheid;
de verkeersveiligheid;
de doorvaart;
de waterhuishouding;
de brandveiligheid en rampenbestrijding;
de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals een samenhangend straat- en
bebouwingsbeeld, en de landschappelijke inrichting;
g. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en
bouwwerken;
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h. de functionele en ruimtelijke structuur, zoals aansluitingen op (structurele) groen- en
waterelementen.

20.4 Specifieke gebruiksregels
20.4.1 Aanleg- en ligplaatsen
Op de gronden als bedoeld in 20.1 van dit artikel is het volgende specifieke gebruik
toegestaan:
a. het gebruiken of laten gebruiken als ligplaats voor woonarken ten behoeve van
verblijfsrecreatie binnen de aanduiding 'specifieke vorm van water - jachthaven
recreatieve woonarken toegestaan';
b. het gebruiken of laten gebruiken als aanlegplaats voor pleziervaartuigen, waaronder
kajuitboten, en bedrijfsschepen binnen de aanduiding 'jachthaven' en 'specifieke
vorm van water - jachthaven recreatieve woonarken toegestaan';
c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als aanlegplaats ten behoeve van
pleziervaartuigen, uitgezonderd kajuitboten, mits dit plaatsvindt direct aangrenzend
aan de bestemmingen of aanduidingen 'Wonen', 'Wonen - Lintbebouwing', 'Recreatie'
en 'Tuin';
d. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als aanlegplaats voor kajuitboten mits
dit plaatsvindt aangrenzend aan het eigen en als zodanig aangeduide recreatiekavel:
I.
II.

binnen het recreatieseizoen, zijnde tussen 1 april en 15 oktober, gedurende langer
dan 48 uur achtereen;
buiten het recreatieseizoen, zijnde tussen 15 oktober en 1 april, gedurende korter
dan 48 uur achtereen;

e. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als aanlegplaats voor één agrarisch
bedrijfsschip mits dit plaatsvindt direct aangrenzend aan de bestemming 'Agrarisch Tuinbouw';
f. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als tijdelijke aanlegplaats, niet zijnde
voor kajuitboten, zoals aangewezen in de Algemene Plaatselijke Verordening
Aalsmeer;
g. de regels onder c. tot en met f. vinden toepassing met inachtneming van een vrije
doorvaartbreedte van minimaal 4,5 meter.

20.4.2 Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder
c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik ten behoeve van drijvende steigers en ander daarmee vergelijkbaar
drijftuig;
b. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als ligplaats of aanlegsteiger voor
bedrijfsschepen buiten de aanduiding 'jachthaven' en 'specifieke vorm van water jachthaven recreatieve woonarken toegestaan';
c. het gebruiken of laten gebruiken als ligplaats voor woonarken ten behoeve van
permanente bewoning;

19
www.immo-rijnstede.nl

d. het gebruiken of laten gebruiken als ligplaats voor woonarken ten behoeve van nietpermantente bewoning buiten de aanduiding 'specifieke vorm van water - jachthaven
recreatieve woonarken toegestaan';
e. het plaatsen of geplaatst hebben van objecten, zijnde voorwerpen of vaartuigen die
in, op of boven water zijn aangebracht of afgemeerd en die niet behoren tot enig
andere in dit artikel genoemde categorieën (woonarken, pleziervaartuigen en
bedrijfsschepen).
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Gebruikelijk na een bezichtiging
1. Na de bezichtiging heeft u een indruk gekregen van het object, maar vast ook vragen die u toch
nog niet gesteld heeft. Dit is niet erg, u kunt contact met ons opnemen via ons e-mail adres:
info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
2. U kunt ook nadenken over een eventueel voorstel. Heeft u wensen of eisen, geef deze dan aan
ons door. Wij kunnen uw voorstel dan bespreken met onze opdrachtgever.
3. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op, als u een voorstel heeft gedaan. Uw voorstel
hebben wij dan al besproken met onze opdrachtgever en wij kunnen u informeren of uw
voorstel wel of niet akkoord is en/of een reactie daarop geven.
4. Zodra er overeenstemming is bereikt stellen wij een huur- of koopovereenkomst op. Deze
overeenkomst sturen wij ter goedkeuring in concept naar alle betrokken partijen. Zo kunnen
alle partijen de overeenkomst en de gemaakte afspraken goed nalezen.
5. Hierna volgen er nog verschillende stappen in het traject waar wij u goed zullen begeleiden.
Heeft u hier op voorhand al vragen over, neem dan gerust contact met ons op via ons e-mail
adres: info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
6. Zodra alle documenten akkoord zijn maken wij een afspraak voor ondertekening.
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IMMO Rijnstede is actief bij:






koop & verkoop
huur & verhuur
bemiddeling & advies op vastgoedgebied
portefeuille management
taxaties / waardebepalingen

Sterk geconcentreerd
IMMO Rijnstede concentreert zich op de markt van het commercieel vastgoed met name in de
Randstad, met de focus op Leiden. Leiden ligt immers midden in de Randstad, op een kruispunt van
hoofdwegen. Niets van de marktontwikkelingen binnen dat gebied ontgaat IMMO Rijnstede.
Dat is maar goed ook, want het aanbod van goede bedrijfshuisvesting binnen deze regio is erg veelzijdig.
Dat heeft alles te maken met de grote aantrekkingskracht van dit gebied: gunstig gelegen ten opzichte
van Amsterdam, Schiphol en Den Haag.

To the point
IMMO Rijnstede bestaat reeds vanaf 2000 en heeft een beperkt personeelsbestand met mensen die to
the point, functioneel en professioneel zijn.
Met een zeer uitgebreid netwerk aan hechte contacten binnen het bedrijfsleven en bij lokale
overheden. Die contacten dragen er zeer toe bij dat IMMO Rijnstede permanent goed geïnformeerd is.
IMMO Rijnstede is als business class makelaar actief. Zij helpt de meest uiteenlopende profit en nonprofit organisaties aan de gewenste accommodatie.

Gerenommeerd
IMMO Rijnstede wordt, sinds 1 april 2000, geleid door Bert van der Velden, die al vanaf 1983 actief is in
de bedrijfsmakelaardij en zich mag verheugen in een onberispelijke reputatie, welke hij ook in de
toekomst wil vasthouden. Achter de naam IMMO Rijnstede staat dus wel heel wat ervaring.
Naast ervaring is er ook deskundigheid. Het team van IMMO Rijnstede wil zich onderscheiden met
begrippen als: customer satisfaction, oplossingsgericht, snel, alert, integer, allround en betrokken.

Uw partner in Business
Als gebruiker van vastgoed merkt u dat de dynamiek van uw organisatie nog wel eens in conflict kan zijn
met de inflexibiliteit en immobiliteit van vastgoed. Uw huisvesting past niet meer of voldoet niet meer
aan de wensen van uw organisatie. IMMO Rijnstede is de onafhankelijke adviseur voor de huisvesting
van uw organisatie.
Als eigenaar merkt u dat de stedelijke ontwikkelingen hun invloed uitoefenen op het statische vastgoed.
Het vinden en behouden van de juiste huurders of tijdig inspringen op omgevingsveranderingen zijn
essentieel voor de waarde van uw bezit. IMMO Rijnstede is ook hierbij uw onafhankelijke adviseur voor
een optimaal rendement van uw vastgoed.
Juiste bedrijfshuisvesting is geen kwestie van geluk
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IMMO Rijnstede B.V.

Voor nadere inlichtingen en/of een vrijblijvende bezichtiging, kunt u contact met ons opnemen:
Haagweg 51
2321 AC Leiden
TEL: 071-528 14 14
info@immo-rijnstede.nl
www.immo-rijnstede.nl

Onze aanbiedingen geschieden vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot
het doen van een bod of om in onderhandeling te treden.
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