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JAGERSBOSCHLAAN - VUGHT






Een prachtig perceel van ca. 1 hectare aan de 
Jagersboschlaan / Martinilaan



ALGEMEEN




Vraagprijs




Aanvaarding




Perceelsoppervlakte 




Bouwvlak bestemming "wonen" 




Bestemmingvlak "wonen" 






:: €. 1.700.000,-  k.k.  

 

:  In overleg. 

 

: Circa 6.500 m2 . 




: Circa 600 m2




  Circa 2.000 m2



HET PERCEEL 

4.

Op een steenworp van Vught aan de Jagersboschlaan hebt u nu 
de kans uw droomwoning te realiseren op een wel heel ruim 

perceel van circa 6.500 m2 oppervlakte.




Ongeveer 2.000 m2 van het perceel is aangewezen met de 
enkelbestemming "wonen" en daar bevindt zich ook het bouwvlak 

van maar liefts 600 m2. De overige oppervlakte heeft als 
enkelbestemming "groen' en functieaanduiding "park".




Het perceel is dus ruim en u kunt hier dus naar hartelust bouwen, 

zonder consessies te doen op het gebied van ruimte!




De bouwregels uit het bestemmingsplan treft u verderop in deze 
brochure. 




De bouwkavel dient door de koper zelf bouwrijp gemaakt te 

worden. Nutsvoorzieningen zijn nog niet aanwezig op het perceel. 



DE LIGGING

5.

De kavel ligt aan de Jagersboschlaan en aan de andere 

zijde aan de Martinilaan te Vught. 


De achterzijde van het perceel grenst aan de villa's welke 

aan de Martinilaan zijn gelegen. 




De kavel maakt nu nog onderdeel uit van een groter perceel, 

maar dit zal kadastraal worden gesplitst wanneer verkocht.




Vught is een prachtige gemeente met veel historie en 

landgoederen. Er zijn verschillende scholen en sportverenigingen. 
en bijvoorbeeld recreatiegebied "De Ijzeren Man" 


Het nabijgelegen 's-Hertogenbosch biedt alle zaken die 

u in Vught zou kunnen missen.




Diverse uitvalswegen, N65, A59, A2 zorgen voor een snelle 

verbinding met steden als ’s-Hertogenbosch, Utrecht en Eindhoven. 
Het treinstation van Vught brengt u in 10 minuten naar de 

spoorweghub ’s-Hertogenbosch vanwaar richting elke windstreek 
intercity’s vertrekken; daarnaast ligt het 85 bestemmingen tellende 

Eindhoven Airport op slechts 25 kilometer afstand!



6.



BESTEMMING

7.

De kavel ligt binnen de grenzen van bestemmingsplan "Vijverhof 
2016" van de gemeente Vught.




Voor het perceel geldt deels (ca. 4.500 m2) de bestemming 


"groen" met de functieaanduiding "park" en gebiedsaanduiding 
"overige zone - ecologische hoofdstructuur" en "overige zone.- 

cultuurhistorisch waardevol gebied" (gehele kavel).




Een oppervlakte van ca 2.000 m2 heeft de enkelbestemming 

"wonen" en daarop is een bouwvlak van ca. 600 m2 waarop 1 

wooneeheid mag worden gebouwd.




Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd wat maakt dat u een 
zeer riante woning kan bouwen.


De maximale goothoogte bedraagt 7 meter en de maximaal 
toegestane bouwhoogte is 12 meter.


Onderkeldering is toegestaan binnen de contouren 

van de woning.




Voor overige voorschriften en de binnenplanse mogelijkheden om 
van het bestemmingsplan af te wijken verwijzen we u graag naar 

de bestemmingsplanvoorschriften.




De volledige bestemmingsplanvoorschriften kunt u nalezen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 


(NL.IMRO..0865.vghBPVijverhof2016-VG01)



KAART BESTEMMINGSPLAN 

8.



INFORMATIE

Van Hoven & Oomen betracht bij de samenstelling van haar 
brochures de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch bestaat de 

mogelijkheid dat bepaalde informatie in de brochure niet correct of 
volledig is. 




Van Hoven & Oomen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die 

zou kunnen ontstaan door het gebruik van gegevens van de 
brochure en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als 

gevolg van het gebruik van deze gegevens. 




Voor nadere informatie over dit object kunt u contact opnemen met: 
de heer Antonie van der Ven | 076 560 2007 | av@vhno.nl

9.
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