
9 vrijstaande kavels



Lekker 
actiefWonen in Bathmen

In het Sallandse land ligt het sfeer-
volle dorp Bathmen. Het dorp  heeft 
een karakteristieke brink en wordt 
omringd door bossen, boerderijen en 
groene velden met roodbonte koeien. 
Hier is het heerlijk wonen. 

 
Volop voorzieningen 
In Bathmen vind je alle voorzieningen die je nodig hebt. 

Denk aan winkels, restaurants, basisscholen en een kinder-

dagverblijf. Houd je van sporten? Bathmen heeft een eigen 

sporthal, sportpark, tennisbaan en manege, waardoor je op 

allerlei manieren in beweging kunt komen. 

Dagje uit in 
eigen dorp 
Wil je een dagje uit, dan kun je  

uiteraard Deventer bezoeken.  

Maar ook in Bathmen zelf valt  

genoeg te beleven. Van exposities  

tot theatervoorstellingen en  

muzieklessen, in het Cultuurhuus  

wordt van alles georganiseerd.  

Bovendien heeft Bathmen een  

eigen zwembad met een glijbaan, 

zonneweide en speeltuin.  

 

Bathmense Evenementen  

In Bathmen vinden vele grote evenementen plaats.  

De kunstmarkt rondom de kerk en de survivalrun in en 

rondom de Schipbeek zijn inmiddels grote trekpleisters 

geworden.  Ook de Bathmense kermis in het laatste 

weekeinde van september is bijzonder populair  

bij jong en oud.

Ommetje maken
Het groene hart van Salland, zo wordt Bathmen 

ook wel genoemd. Rondom het dorp liggen  

prachtige bossen. Een ommetje maken?  

Vanaf de Brink kun je verschillende wandelroutes 

kiezen. Wanneer je de bordjes volgt, kom je  

vanzelf op de mooiste plekken terecht.  



Vlakbij  
Hanzestad 
Deventer

Van hengelen tot peddelen 
 
Aan de zuidkant van Bathmen loopt de Schipbeek, een aftak-

king van de IJssel. Je kunt er prima een dagje aan de water-

kant doorbrengen met je vishengel. Met een beetje geluk 

vang je een brasem, karper of snoek. Ook kun je met je kano 

door de Schipbeek varen: de rivier maakt deel uit van een 40 

kilometer lange kanoroute die door heel Overijssel loopt.  

Vanuit Bathmen ben je zo in Deven-

ter.  De Hanzestad ligt op nog geen 

tien minuten rijden van je huis.  

Ideaal als je in de stad werkt, maar 

ook als je zin hebt in shoppen of 

een drankje op het terras.   

Bereikbaarheid 
Tot de gemeente Deventer behoor-
den naast het dorp Bathmen ook  
de dorpen en buurtschappen  
Apenhuizen, Dortherhoek, Loo,  
Pierkersmars en Zuidloo. Je zit zo op 
de snelweg (A1) naar Deventer of 
Apeldoorn of Almelo en Hengelo.

Bathmen IS VOLOP 
IN ONTWIKKELING 
In de komende jaren worden  

in de nieuwe buurt 123 wonin-

gen gerealiseerd. Waaronder 

starters, eengezinswoningen, 

twee onder-een-kapwoningen, 

vrije kavels en een aantal  

huurwoningen. 

De buurt zal beschikken over 

veel groen.  
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Reserveringsovereenkomst  
tekenen  
Heeft u een bouwkavel toegewezen gekregen, dan ontvangt u een reser-
veringsovereenkomst. Deze dient u in tweevoud voor akkoord te onder-
tekenen en binnen twee weken na dagtekening te retourneren aan de 
makelaar. Wanneer wĳ de ondertekende reserveringsovereenkomst niet 
op tĳd hebben ontvangen, vervalt de reservering van de kavel. De ont-
wikkelcombinatie is dan vrĳ om de kavel voor iemand anders te reser-
veren. In de reserveringsovereenkomst zĳn de reserveringsperiode en de 
voorwaarden opgenomen waaronder u het recht op koop van de kavel 
kunt verkrĳgen. Houdt u er rekening mee dat u binnen twee weken na 
ondertekening van de overeenkomst een reserveringsvergoeding moet 
betalen van € 1.000,- inclusief BTW.  Dit bedrag wordt verrekend met de 
koopsom indien u tot aankoop overgaat. 
 

Bouwplannen maken  
Na het tekenen van de reserveringsovereenkomst, bent u een stap dich-
ter bĳ de verwezenlĳking van uw droomhuis. De volgende stap is het 
maken van een bouwplan. Dit bouwplan hebt u nodig voor het aanvra-
gen van een omgevingsvergunning. Het opstellen van een bouwplan ge-
beurt in samenwerking met uw architect. Bĳ de ontwikkeling van het 
bouwplan vormen de bebouwingsrichtlĳnen het uitgangspunt. Ook 
speelt duurzaamheid een grote rol. In het ontwerp van de woning is het 
sinds 01 juli 2018 niet meer toegestaan een gasaansluiting te leveren. De 
te bouwen woningen dienen energie-neutraal te worden uitgevoerd, dat 
betekend dat een EPC- van maximaal 0,0 is toegestaan.  
Ontwerp 
In samenwerking met uw architect maakt u allereerst een schetsontwerp 
(SO) op basis van de gestelde bebouwingsrichtlĳnen en uw persoonlĳke 
wensen. Het schetsontwerp geeft een eerste indruk van de situering op 
de kavel, het ontwerp van de woning, de indeling en de verhoudingen 

Procedure van en tussen de verschillende elementen van de woning. Wĳ adviseren 
u om uw schetsontwerp voor toetsing en advies aan de welstandscom-
missie van de gemeente Deventer voor te leggen, zodat u al in een 
vroegtĳdig stadium advies krĳgt over de aanpassingen die eventueel 
nodig zĳn. 

 

Koopovereenkomst en levering 
Indien u tot koop van de kavel wenst over te gaan dan tekent u de koop-
overeenkomst. De levering van de bouwkavel bĳ de notaris vindt plaats 
op het moment dat de kavel bouwrĳp is en dat blĳkt dat er op basis van 
het financieringsvoorbehoud van u als koper geen ontbinding van de 
overeenkomst meer kan plaatsvinden. Deze ontbindingsmogelĳkheid 
geldt voor de duur van 2 maanden vanaf het tekenen van de koopover-
eenkomst. 
Voorafgaand aan de overdracht van de kavel maakt u het aankoop-
bedrag en de reserveringsvergoeding, over aan notaris Smalbraak. Let 
op: vindt de overdracht niet binnen vier weken na het vervallen van de 
ontbindende voorwaarde plaats, dan moet u 5% rente betalen over het 
restant van de koopsom. Deze rente is niet aftrekbaar van uw inkomsten-
belasting. 
 

Omgevingsvergunning aanvragen  
Nadat uw bouwplan gereed is kunt u de omgevingsvergunning aanvra-
gen. U doet dit heel eenvoudig online via www.omgevingsloket.nl. Houd 
de tekeningen van uw huis en de inrichting van de kavel bĳ de hand, 
want die moet u meesturen. Bĳ de gemeente Deventer kĳken ze of de 
aanvraag ontvankelĳk is. Dit is het geval als uw aanvraag voldoet aan alle 
eisen uit de ‘Regeling omgevingsrecht’ en het ‘Besluit indieningsvereis-
ten aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen’. Daarnaast beoor-
delen ze uw bouwplannen inhoudelĳk op basis van de wettelĳke 
voorschriften. De omgevingsvergunning wordt na verlening altĳd zes 
weken opengesteld voor bezwaar. Zĳn er geen bezwaren of blĳken ze 
ongegrond, dan is er sprake van een bruikbare omgevingsvergunning.  

 

 

 

 

 

 

Inschrijven  

Om in aanmerking te komen voor een woningbouwkavel, 
dient u allereerst het inschrĳfformulier in te vullen. Op dit 
formulier kunt u uw kavelvoorkeur en reservevoorkeuren 
aangeven. U dient het inschrĳfformulier voor de datum (ver-
meldt op het formulier) volledig ingevuld in te leveren bĳ 
Schipbeek Makelaars, Molenstraat 10 in Bathmen. Wanneer 
het inschrĳfformulier niet op de genoemde datum is ontvan-
gen, of indien het niet volledig is ingevuld, kunt u niet aan 
de procedure van kaveltoewĳzing deelnemen. U mag maxi-
maal één formulier per toekomstig huishouden inleveren.  

 

Kaveltoewijzing  
De toewĳzingsprocedure vindt plaats door middel van lo-
ting door Smalbraak notarissen, hiervan wordt een proces-
verbaal opgesteld.  



Bestaande kadastrale grens
Nieuwe kadastrale grens Haag Ligustrum vulgare, Liguster, hoogte 60 cm,

Scherm, Hedera hibernica, klimop, hoogte 2,0 m

Kavel 1 
schaal 1:1250 

Kavel 11 
schaal 1:1250 



Bestaande kadastrale grens
Nieuwe kadastrale grens Haag Ligustrum vulgare, Liguster, hoogte 60 cm,

Scherm, Hedera hibernica, klimop, hoogte 2,0 m

Kavel 36 
schaal 1:1250 

Kavel 51 
schaal 1:1250 



Bestaande kadastrale grens
Nieuwe kadastrale grens Haag Ligustrum vulgare, Liguster, hoogte 60 cm,

Scherm, Hedera hibernica, klimop, hoogte 2,0 m

Kavel 67 
schaal 1:1250 

Kavel 84 
schaal 1:1250 



Bestaande kadastrale grens
Nieuwe kadastrale grens Haag Ligustrum vulgare, Liguster, hoogte 60 cm,

Scherm, Hedera hibernica, klimop, hoogte 2,0 m

Kavel 96 
schaal 1:1250 

Kavel 97 
schaal 1:1250 



Bestaande kadastrale grens
Nieuwe kadastrale grens Haag Ligustrum vulgare, Liguster, hoogte 60 cm,

Scherm, Hedera hibernica, klimop, hoogte 2,0 m

Kavel 98 
schaal 1:1250 



Kavels 1, 11, 36, 51, 67, 84, 96 
Voor het bouwen van vrĳstaande woningen gelden de volgende regels: 
• De afstand van de woning tot de zĳdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 1,5 

meter bedragen; 
• Woningen worden met een kap afgedekt; 
• De maximale goothoogte bedraagt 6 meter; 
• De maximale bouwhoogte bedraagt 11 meter; 
• Bebouwingspercentages: 

o Bĳ vrĳstaand gebouwde woningen op een bouwperceel van 300 m2 of groter 
bedraagt bebouwingspercentage maximaal 30% van het bouwperceel; 

• Bĳ vrĳstaande woningen bedraagt de afstand tussen de voorgevel en het openbaar 
gebied minstens 2,5 meter;  

 
Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en  
bĳgebouwen gelden de volgende regels: 
• aanbouwen, uitbouwen en bĳgebouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd ter 

plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', met dien verstande dat aanbouwen, uitbouwen 
en bĳgebouwen uitsluitend mogen worden gesitueerd op minimaal 3 meter achter 
(het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw; 

• De gezamenlĳke oppervlakte van aanbouwen, uitbouwen, bĳgebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zĳnde, bĳ een hoofdgebouw mag: 
o op bouwpercelen met een oppervlakte tot 500 m2, niet meer dan 75 m2 bedragen; 
o op bouwpercelen met een oppervlakte van 500 m2 tot 1000 m2,  

niet meer dan 100 m2 bedragen;

Bouwmogelijkheden Bestemmingsplan  Bathmense Enk 3  
Voor het complete bestemmingsplan verwĳzen wĳ u naar: https://www.ruimtelĳkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0150.D144-VG01/r_NL.IMRO.0150.D144-VG01.html.  
Hieronder volgen de belangrĳkste bouwvoorschriften. 

 
• in afwĳking van het hierboven bepaalde mag een erker of ander ondergeschikt 

bouwdeel zoals entreepartĳ of balkon voor (het verlengde van) de voorgevel van het 
hoofdgebouw worden gebouwd, mits: 
o de diepte niet meer dan 1,5 meter bedraagt; 
o de goothoogte niet meer dan 3,5 meter bedraagt, of niet meer bedraagt dan 0,25 

meter boven de vloer van de eerste verdieping van de woning; 
o de breedte niet meer dan 60% van de breedte van de voorgevel van het 

hoofdgebouw bedraagt; 
o de afstand tot de openbare ruimte niet minder dan 2,5 meter bedraagt. 

• de goothoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bĳgebouwen mag niet 
meer dan 3,5 meter bedragen, of niet meer dan 0,50 meter boven de vloer van de 
eerste verdieping van het hoofdgebouw; 

• de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bĳgebouwen mag niet 
meer dan 6 meter bedragen, met dien verstande dat deze ten minste 1,5 meter is 
gelegen onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw; 

• de goothoogte van vrĳstaande bĳgebouwen mag niet meer dan 3 meter bedragen; 
• de bouwhoogte van vrĳstaande bĳgebouwen mag niet meer dan 5 meter bedragen; 
• de afstand van aanbouwen, uitbouwen en bĳgebouwen tot de onbebouwde 

zĳdelingse bouwperceelgrens mag 
o op bouwpercelen met een oppervlakte tot 300 m2  

0 meter bedragen; 
o op bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 300 m2   

niet minder dan 1 meter bedragen. 
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kavels 97 en 98   
Voor het bouwen van vrĳstaande woningen gelden de volgende regels: 
• hoofdgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding  

'bouwvlak' worden gebouwd; 
• de minimale goothoogte bedraagt 3 meter en de maximale goothoogte  

bedraagt 4,5 meter; 
• de minimale bouwhoogte bedraagt 7 meter en de maximale bouwhoogte bedraagt 

11 meter. 
 
Voor het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en  
bĳgebouwen gelden de volgende regels: 
• aanbouwen, uitbouwen en bĳgebouwen mogen uitsluitend worden gesitueerd ter 

plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'. Vergunningsvrĳ (Besluit omgevingsrecht, 
Bĳlage II, artikel 2) is het mogelĳk om bĳgebouwen buiten het bouwvlak te realiseren. 

• de goothoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bĳgebouwen mag niet 
meer dan 3,5 meter bedragen, of niet meer dan 0,50 meter boven de vloer van de 
eerste verdieping van het hoofdgebouw; 

• de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bĳgebouwen mag niet 
meer dan 6 meter bedragen, met dien verstande dat deze ten minste 1,5 meter is 
gelegen onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw; 

• de goothoogte van vrĳstaande bĳgebouwen mag niet meer dan 3 meter bedragen; 
• de bouwhoogte van vrĳstaande bĳgebouwen mag niet meer dan 5 meter bedragen; 

Bouwmogelijkheden Bestemmingsplan  Bathmense Enk 3  
Voor het complete bestemmingsplan verwĳzen wĳ u naar: https://www.ruimtelĳkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0150.D144-VG01/r_NL.IMRO.0150.D144-VG01.html.  
Hieronder volgen de belangrĳkste bouwvoorschriften. 

 

Figuur 1: 
Uitsnede bestemmingsplan 
Bathmense Enk 3 



Beeldkwaliteit 
Voor het complete beeldkwaliteitsplan verwĳzen wĳ u naar: 
(https://www.ruimtelĳkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0150.D1
44-VG01/b_NL.IMRO.0150.D144-VG01_tb1.pdf). De onderstaande 
bepalingen zĳn een samenvatting van de regels die van toepassing 
zĳn op de bouwkavels en is met veel zorgvuldigheid samengesteld. Bĳ 
onduidelĳkheid over de regels geldt altĳd de omschrĳving uit het in 
werking zĳnde bestemmingsplan. 
 
Hieronder volgen de belangrĳkste bepalingen.  
Met de ontwikkeling van de Bathmense Enk 3 wordt voorzien in een 
woningbehoefte voor het dorp, en ontstaat een mooie kans om 
woningen toe te voegen voor onder andere starters en woningen om de 
doorstroom in Bathmen te faciliteren. Het toevoegen van woningen 
draagt tevens bĳ aan het vergroten van het draagvlak van voorzieningen 
in Bathmen. Bewoners waarderen Bathmen om verschillende aspecten. 
Het is klein genoeg om dorps te zĳn, maar groot genoeg om de keus te 
hebben hoe je ‘meedoet’. Ondanks het authentieke karakter is Bathmen 
geen besloten gemeenschap en is er ruimte voor nieuwe inbreng. Het 
heeft een levendig verenigingsleven en staat bekend om de vele 
evenementen. Ook vanwege het groen in de omgeving is Bathmen een 
geliefd dorp om te wonen. Groene verbindingen met het omringende 
landschap en naar en langs de Schipbeek zorgen ervoor dat je in 
Bathmen verbonden woont met het grotere landschap. Ook het dorp 
zelf is groen en ook dat wordt gewaardeerd. Oude en nieuwe 
groenstructuren geven Bathmen zĳn ontspannen karakter. Groene 
plekken zoals de Brink, de omgeving van de kerk, maar ook informele 
met houtwallen en hagen omzoomde plekken en nieuwere 
groenplekken, zoals het veldje aan het Vegerinkskamp, zĳn dé plekken 
waar je elkaar ontmoet. 

Kwaliteiten Bathmense Enk 3 
• De nieuwe buurt sluit aan bĳ de kernwaarden van het dorp en zĳn 

gemeenschap. Wĳ zien voor de Bathmense Enk de volgende 
belangrĳke dragers: 

• Een aantrekkelĳke structuur van paden en wegen die de locatie 
verbindt met de (grotere) recreatieve omgeving en het dorp. 

• Verschillende groene plekken waar je elkaar vrĳblĳvend kunt 
ontmoeten. 

• Een open, vrĳe structuur die keuzes laat voor alle doelgroepen. 
• Een sfeer die aansluit bĳ de oorspronkelĳke kwaliteiten en sfeer van 

het dekzandlandschap én het dorp, met klinkerpaden, houtwallen, 
hagen en veelvormige erven en kavels. 

 
In het beeldkwaliteitplan zĳn de ruimtelĳke en programmatische 
ambities van het stedenbouwkundig plan vertaald in  toetsingscriteria 
voor het ontwerp van de woningen en de inrichting van de openbare 
ruimte. De criteria vormen het toetsingskader voor de 
welstandscommissie bĳ de Aanvraag Omgevingsvergunning van uw 
bouwplannen. Naast toetsingscriteria biedt het beeldkwaliteitplan ook 
een inspiratie voor iedereen die bĳ het plan betrokken is. De 
ontwikkelaar, architecten, toekomstige bewoners en de gemeente 
hebben er houvast aan. 
 
 
Toetsingscriteria dorpse buurt - Kavels 1, 11, 
36, 51, 67, 84, 96 (special) 
De bebouwing in de dorpse buurt is samenhangend in bouwvolume, 
architectuur én kleur- en materiaalgebruik. Tussen en binnen de 
bouwblokken is er subtiele variatie. Deze variatie kan bereikt worden 
door een andere goot- en/of nokhoogte, een andere kaprichting of een 
andere steenkleur. Door te kiezen voor baksteen in een sterk 
samenhangend kleurenpalet ontstaat een dorpse rust. De zogenoemde 
‘specials’ krĳgen een bĳzondere uitwerking, waardoor ze in de buurt een 
functie als oriëntatie- en herkenningspunt krĳgen. Hierbĳ mogen ze 

zeker opvallen en duidelĳk zichtbaar en herkenbaar zĳn, maar moeten 
zĳ zich wel voegen in het dorps-landelĳke beeld dat voor de buurt als 
geheel is voorgeschreven.  
 
Bouwvolumes  
• Bouwvolumes zĳn overwegend voorzien van 2 bouwlagen met een 

kap.  
• Goothoogte op maximaal 6,0 meter, nok op maximaal 11 meter. 

Variatie in goothoogte draagt bĳ aan het dorps-landelĳke karakter 
van de buurt. 

• Zadeldak voorzien van overstekken van 10-30 cm.  
• De bebouwing staat evenwĳdig aan de aangrenzende openbare 

ruimte.   
• Alle woningen zĳn georiënteerd op de aangrenzende openbare 

ruimte. Bĳ kopgevels die grenzen aan het openbaar gebied dient de 
woning een duidelĳke dubbele oriëntatie te krĳgen met voldoende 
gevelopeningen over de totale gevel. Dit betekent dat de voordeur 
in de kopgevel wordt geplaatst of dat een overhoeks raam wordt 
toegepast. Er dient sprake te zĳn van een tweede ‘voorgevel’ in 
plaats van een eindgevel.  

• Op- en aanbouwen versterken de dorpse variatie in de buurt.  
• Bĳgebouwen staan op het achtererf en worden, wanneer ze grenzen 

aan openbaar gebied, integraal mee-ontworpen met de 
erfscheiding.  

• Bĳ de ‘specials’ (kavel 96) mag zowel de goot als de nok tot 2 meter 
hoger zĳn, dus respectievelĳk 8,0 en 13,0 meter.  

• Kapvorm mag bĳ ‘specials’ (kavel 96) afwĳken, waarbĳ ook een platte 
afdekking is toegestaan.  

 

Architectuur en detaillering  
• Architectuur is een eigentĳdse vertaling van Sallandse architectuur in 

Bathmen.  Samenhang in architectuur binnen de dorpse buurt. 
• De detaillering is functioneel en zorgvuldig, waarbĳ het detail de 

materiaalkeus en de architectonische uitstraling ondersteund.  



• Zorgvuldige detaillering van dakranden en 
eventuele overstekken.  

• Aandacht voor detaillering in metselwerk en 
eventueel andere materialen.  

• Aandacht voor entree van de woning, bĳvoorbeeld 
toepassen van een luifel of een raam naast de 
voordeur.  

• Dakkapellen, garages en carports mee-ontwerpen. 
• De ‘specials’ (kavel 96)  mogen in architectuur en 

detaillering afwĳken van de andere bebouwing in de 
buurt. 

• Hemelwaterafvoer zorgvuldig detailleren en zo veel 
mogelĳk aansluiten op duurzame vorm van 
waterberging of - afvoer. 

  
 
Kleur- en materiaalgebruik  
• Baksteen in aardse tinten, binnen een sterk 

samenhangend kleurenpalet, vormt het 
basismateriaal. 

• Per bouwblok wordt één type en kleur steen 
toegepast. Binnen langere bouwblokken kan een 
tweede steen worden toegepast. De overgang 
tussen twee kleuren steen heeft een duidelĳke 
aanleiding (bĳvoorbeeld sprong in rooilĳn of 
duidelĳke geleding in de gevel).  

• Daken uitvoeren in een donkergrĳze, (vlakke), 
keramische pan waarbĳ zonnepanelen worden 
geïntegreerd in het dakvlak. 

• Gevelopeningen, de dakrand en de goten zĳn van 
hout waarbĳ de kozĳnen overwegend wit zĳn met 
witte maar ook donker(groen)e ramen. Voordeuren 
worden in een donkere tint uitgevoerd.  

• De ‘specials’ (kavel 96) kunnen worden uitgevoerd 
met wit gestucte of gekeimde gevels.  

 
 
Erfscheidingen  
• De erfscheidingen zĳn overwegend groen.  
• Aan de voorzĳde is dit een lage haag. Wanneer de 

zĳtuin grenst aan het openbaar gebied wordt tot 
halverwege de zĳgevel een lage haag geplaatst die 
langs de achtertuin overgaat in een hoge groene 
erfscheiding.  

• Wanneer een berging op de erfgrens aan het 
openbaar gebied is geplaatst, wordt deze integraal 
mee-ontworpen met de erfscheiding. De berging 
wordt uitgevoerd in hout in een donkere tint.  

• Rond de percelen van de ‘specials’ (kavel 96) wordt 
een erfscheiding geplaatst die past bĳ het specifieke 
ontwerp van de woning, maar die zich tevens voegt 
in het dorps-landelĳke karakter van de buurt.  



Beeldkwaliteit kavels 97 en 98 
In het stedenbouwkundig plan voor De Bathmense 
Enk 3 is een duidelĳke keus gemaakt voor een aantal 
erven aan de Deventerweg en een dorpse buurt met 
straatjes en een brink aansluitend op de huidige 
dorpsrand. In het ontwerp van de woningen. maar ook 
in de inrichting van de (openbare) ruimte en de 
overgang tussen privé en openbaar, zal de specifieke 
karakteristiek van deze twee verschillende gebieden 
verder worden uitgewerkt. Er zĳn daarom aparte 
criteria opgenomen voor de bebouwing van de erven 
en voor de bebouwing in de dorpse buurt. De criteria 
zĳn onderverdeeld naar criteria voor het bouwvolume, 
de architectuur en detaillering, het kleur- en 
materiaalgebruik en de erfscheidingen.  
 
 
Toetsingscriteria de erven 
 In de erven staat het landelĳk, deels agrarische 
karakter centraal. De bouwhoogte is overwegend laag, 
één bouwlaag met kap, en de materialen dragen bĳ 
aan de hiërarchie van gebouwen. Het hoofdhuis is van 
steen met een rieten kap of pannendak met een rĳke 
detaillering. De overige gebouwen zĳn eenvoudiger, 
van steen of van hout, hebben een langskap met een 
vlakke dakafdekking en een functionele detaillering.  
 

Bouwvolumes  
De bebouwing op de erven bestaat uit verschillende, 
helder vormgegeven bouwvolumes met een lage goot 
en wisselende kapvormen en hoogten. Naast de 
gebouwen waarin gewoond wordt, is er op twee erven 
ook een gemeenschappelĳke parkeervoorziening. Dit 
kan in de vorm van een ‘parkeerschuur’ of 
pergolaconstructie worden uitgevoerd met 
parkeerplaatsen, een gemeenschappelĳk berging 
en/of afvalinzameling.  
• Heldere bouwvolumes van één laag met een kap.  
• Hoofdhuis mag hoger zĳn dan de bĳgebouwen.  
• Nokhoogte is per bouwvolume verschillend en kan 

variëren van 7 tot circa 11 meter.  
• Goot is laag, op circa 3,0 meter, met variatie tot 

maximaal 4,5 meter.  
• Zadeldak, al dan niet asymmetrisch. 
• Op- en aanbouwen zĳn toegestaan, maar zĳn 

ondergeschikt aan de heldere hoofdvolumes.  
 
 
Architectuur en detaillering  
De architectuur op de erven is geïnspireerd op, maar 
duidelĳk een interpretatie en moderne vertaling van, 
de agrarische erven in het buitengebied rond 
Bathmen. Het verschil in uitstraling tussen hoofdhuis 
en bĳgebouwen komt daarbĳ duidelĳk naar voren. 



• Architectuur is eenmoderne vertaling van beeld op agrarische 
boerenerven rond Bathmen.  

• Verschil in architectuur tussen hoofdhuis en ‘bĳgebouwen’. 
• Hoofdhuis is (rĳk) gedetailleerd en voorzien van bĳvoorbeeld een 

plint, verschillende afmetingen van gevelopeningen, luiken, roedes, 
bovenlicht, kader rond de voordeur, wolfseind, gevelsteen, etc.  

• De ‘bĳgebouwen’ zĳn eenvoudiger gedetailleerd dan het hoofdhuis, 
maar zĳn bĳvoorbeeld wel voorzien van een trasraam, eenvoudige 
luiken en verschillende afmetingen van gevelopeningen.  

• Parkeerschuur is eenvoudig gedetailleerd en kan aan één zĳde open 
zĳn en deels als een carport/pergola worden uitgevoerd.  

• Hemelwaterafvoer zorgvuldig detailleren en zo veel mogelĳk 
aansluiten op duurzame vorm van waterberging of - afvoer.  

 
  
Kleur- en materiaalgebruik  
• Op het erf overheersen materialen die bĳdragen aan een landelĳk 

agrarische sfeer. Natuurlĳke materialen in aardse tinten, waarbĳ 
baksteen en hout de basis vormen.  

• Hoofdhuis van baksteen, of eventueel gestuct of gekeimd.  
• Hoofdhuis voorzien van keramische pan (antraciet of oranje) of riet.  
• Overige volumes kunnen van baksteen zĳn, maar zĳn overwegend van 

hout of een houtachtig materiaal voorzien van een stenen plint. 
• Overige volumes voorzien van vlakke pan of andere vlakke 

dakbedekking (antraciet). 
• Parkeerschuur is van donker (zwart) hout en kan voorzien zĳn van een 

vlakke dakbedekking of kleine pannen.  
• Toepassen van aardse tinten waarbĳ kozĳnen in fris wit of in een 

donkere tint worden uitgevoerd. 
• Zonnepanelen opnemen in het dakvlak, bĳ voorkeur geïntegreerd in 

het vlak en in rechthoekige vlakken.  
 
 
Erfscheidingen  
• De overgang van de randen van het erf naar de (groene) omgeving 

wordt landschappelĳk en informeel vormgegeven.  
• Erfscheidingen maken integraal deel uit van het ontwerp van het erf 

en de gebouwen.  
• Aan de Deventerweg grenzen de percelen aan een greppel en is een 

aparte erfscheiding niet noodzakelĳk.  
• Aan de binnenzĳde van het erf grenzen de gebouwen direct aan de 

erfruimte of wordt een smalle stoepenzone toegepast. 
• Erfscheidingen zĳn groen of maken deel uit van het bouwvolume.  
• Erfscheidingen zĳn laag, tot maximaal 1,2 meter hoogte.  
• Groene erfscheidingen mogen maximaal 2 meter hoog zĳn.  
• Entree van het erf wordt vormgegeven met een poort of 

toegangshek.  
• Op bĳzondere plekken kan een andere erfscheiding, van natuurlĳke 

materialen, worden toegepast, zoals bĳvoorbeeld een schapenhek 
rond de gemeenschappelĳk tuin. 

 
 
Civieltechnische bepalingen 
• Als koper van een bouwkavel ben je verplicht om voor eigen rekening 

en risico op de eigen kavel twee parkeerplaatsen te realiseren en als 
zodanig in stand te houden.  

• Op alle bouwkavels zullen door en voor rekening en risico van de 
koper van een bouwkavel conform tekening erfscheidingen worden 
gerealiseerd. Deze erfscheidingen kunnen bestaan uit 
o een zogenoemde lage haag, te weten een beukenhaag van circa 

zestig centimeter hoog; en/of 
o een zogenoemde hoge haag, te weten een gaashekwerk van circa 

eenhonderd tachtig centimeter hoog, beplant met Hedera; en/of 
o een hekwerk, te weten een stalen hekwerk van circa eenhonderd 

centimeter hoog, zodanig dat al deze erfscheidingen de 
afscheiding vormen tussen de bouwkavel en het openbaar gebied 
en/of de bouwkavel en een voetpad (deel uitmakende van een 
naastgelegen bouwkavel). Deze erfscheidingen zullen zich geheel 
op de bouwkavel moeten bevinden, zodat zĳ privé-eigendom van 
de eigenaar van een bouwkavel zullen zĳn. De koper van de 
bouwkavel is verantwoordelĳk voor de instandhouding van de 
erfafscheiding in de vorm van een haag of een hekwerk. 

• Er mag één inrit per kavel worden gemaakt aan de voorzĳde van de 
woning.  

• Bĳ het ontwerp van de woning dient u rekening te houden met ruimte 
voor drie minicontainers (rest, groen, plastic). 

• De ontwikkelcombinatie zorgt voor de aanleg en tĳdelĳk beheer van 
de openbare ruimte, tot aan de perceelgrens van uw kavel. 

• Het definitieve vloerpeil wordt uitgegeven bĳ het verlenen van de 
bouwvergunning en of gelĳktĳdig met het uitzetten van de rooilĳn 
van de woning.  Onderdeel van de verkoopdocumentatie is het 
inrichtingsplan Bathmense Enk 3 d.d. 13 mei 2020. Op deze tekening 

zĳn de vloerpeilen aangegeven. 
• Waterafvoer: op de Bathmense Enk 3 zĳn twee waterstromen te 

onderscheiden. Eén is het huishoudelĳk afvalwater deze wordt via een 
DWA uit- legger afgevoerd naar het gemeentelĳke vuilwaterriool dat 
in de openbare weg is aangelegd. De tweede waterstroom is het 
regenwater. Alle eigenaren van bouwkavels zĳn verplicht om het 
hemelwater dat op de eigen bouwkavel en de woning valt, op de 
eigen kavel te laten infiltreren. Daartoe zullen door de koper in de 
bouwkavel  infiltratievoorzieningen ten behoeve van afvoer en 
verwerking (op eigen terrein) van hemelwater worden aangebracht. 
De eigenaren zĳn verplicht deze infiltratievoorziening in stand te 
houden, te onderhouden en al datgene na te laten hetgeen deze 
instandhouding in gevaar kan brengen. De verplichting om de 
infiltratievoorziening in stand te houden, houdt tevens in dat de 
infiltratiecapaciteit in stand moet worden gehouden, zodat in geval 
verharding op eigen terrein wordt aangebracht, de daardoor 
verminderde infiltratiecapaciteit met extra infiltratiemogelĳkheden 
moet worden gecompenseerd. Er dient op eigen kavel een 
infiltratievoorziening te worden aangebracht voor de opvang van 
schoon hemelwater met een capaciteit van 10 mm. 

• In de Bathmense Enk 3  zal geen netwerk voor de levering van 
aardgas worden aangelegd. U zult daarom uw woning op een 
duurzame manier van energie moeten voorzien.  

• Aansluiting op de riolering: Het is voor u van belang om te weten op 
welke plek u de aansluiting van de woning op het gemeenteriool kunt 
realiseren en wat de exacte locatie is van de uitleggers van de 
rioolaansluitingen. Voor deze gegevens kunt u contact opnemen met 
de ontwikkelcombinatie Bathmense Enk 3. 

• Aanbrengen inrit: De bouwwegen zullen gedurende een langere 
periode worden gehandhaafd, dat wil zeggen tot minimaal de 
afronding van de voornaamste bouwactiviteiten in de buurt. De 
bouwwegen hebben echter een andere hoogte dan de definitieve 
wegen die op termĳn zullen worden aangelegd. De definitieve 
weghoogtes zĳn belangrĳk voor het op de juiste hoogte aanleggen 
van een inrit of uitrit naar uw woning en het inrichten van uw tuin. 
Voor het laten aanbrengen van een inrit op gemeente grond kunt  
u te zĳner tĳd contact zoeken met de ontwikkelcombinatie  
Bathmense Enk 3. 

• Het toepassen van uitlogende materialen (zoals koper, lood, zink etc.) 
of andere milieuschadelĳke materialen is niet toegestaan. 
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