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Kon a kuminsa? 
 Tin 41 petishonario ku a akudi na Korte pa a 

base di buki 3 di BW, titel 7, afdeling 4, art. 200 
a t/m 200 h haña e tereno ku nan ta usa riba 
nan nòmber. 

 Vetter ta indika riba meetbrief no. 561 di 2003, 
e ta midi 207.226 m², genaamd “Vetter”, ten 
noorden van Abraham (Texel), bekend als 
plantage Vetter. 

 EJ 152/2010 tussenbeschikking dd. 21/2/2011 
en 28/6/2012 inzake Plantage Vetter ten 
name staand van Maria Bicento, overleden in 
1872 
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E ora ey: huiswerk 
Mester inventarisa!  

 karteren alle bouwwerken (inmeten en vastleggen op kaart)  

 ontsluiting op de openbare weg 

 functie van bouwwerken 

 in geval van woningen: aanduiding afgebouwd of niet, bewoond/niet bewoond 

 identificeren van alle toegepaste en opgemaakte meetbrieven en erfscheidingen 

 intekenen alle aansluitingen van w+e en straatverlichting 

 projecteren adequate wegtracés 

 doen van calculaties met aanduiding eventueel benodigde aanpassingen van bestaande 
tracés, hetzij percelen/meetbrieven of bouwwerken 

 berekening van de afwatering en projecteren adequate voorzieningen voor de afwatering;  

 doen van calculaties met aanduiding eventueel benodigde aanpassingen van bestaande 
afwatering, hetzij percelen/meetbrieven of bouwwerken 

 inmeten adequate wegtracés en benodigde ontsluitingen alle woningen 

 doen van calculaties met aanduiding eventueel benodigde aanpassingen van bestaande 
tracés/ontsluitingen, hetzij percelen/meetbrieven of bouwwerken 

 overleg nutsbedrijven over bestaande capaciteit en benodigde ruimte voor voorzieningen, te maken 
verbeteringen; nagaan adequaatheid van voorzieningen gelet op huidig aantal bewoners 

 doen van calculaties met aanduiding eventueel benodigde aanpassingen van bestaande 
voorzieningen, hetzij percelen/meetbrieven of bouwwerken 

 inventarisatie voor welke bouwwerken bouwvergunningen zijn verleend en welke niet 

 inventarisatie straatnamen + huisnummering 

 namen alle bewoners 

 aanwijzen grenzen van het terrein van verzoek 
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Orientashon + sistema di 

desagüe 
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Ret di awa (Aqualectra) 
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Situashon di adrès 
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Inventarisashon dor di DOW 



Promé puntonan di atenshon 

 E sistema di desagüe: Vetter – besindario, 

den Vetter 

 Konsekuensha: no por traha kas den 

damnan, kuenkanan (vanggebied), 

roinan 

 Proteha e hòfinan di Vetter – balor pa 

agrikultura, klima di bibienda  

 Konseho Ministerio di GMN 
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Puntonan di salida pa un 

diseño: 
 Un transishon gradual en konekshon ku a areá rondo di Vetter relashona ku repartishon, 

desagüe, kaminda, i densidat di konstrukshon 

 Un densidat normal den areá urbano (art. 3 EOP) di 6 pa 20 kas/ha. ku un grandura di ± 500 
m² pa kada kavel  

 Konsolida uso di tereno aktual i subi densidat kaminda por, den akuerdo ku e besindario  

 Ta proyekta e parselashon i kaminda 

 Ta mantene tur edifisio prinsipal 

 Krea espasio pa infrastruktura 

 Uso di tereno efisiente 

 Tur kas mester ta na un kaminda asfaltá, ku menos kaminda posibel 

 Ta krea mas tantu ku por kavelnan individual (1 kavel riba un meetbrief ku 1 kas) 

 E anchura di kaminda ta bira 9,50 m. (alsera di 2 m. kada banda i e kaminda mes 5,50 m.)  

 Tene kuenta debidamente ku e sistema di desagüe i e funshon di Vetter pa e besindario 
grandi   

 Mantene tur funshonnan bèrde i e desagüe natural (roinan natural) tambe ekk. gastunan 
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Tur e trabou aki, 

inventarisashon, konseho, a 

sirbi komo base pa un diseño 

 



Resultado! 
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Promé konsepto di e 

plan di repartishon pa 

Vetter 

142 kavel 

130 opstal (e.o. kas) 

Area berde ku ta keda habrí 

Roi natural 

Kaminda 

Gastunan? 

Pa kaminda i roi ± 

Naƒ. 1,1 myon. 

Falta: luz di kaya, awa 

i koriente. 



Final 

 Pregunta? 

 Remarke? 

 

 Masha danki pa Boso atenshon. 
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