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Fase 2
15 Eengezins- 
WONINGEN  



Wonen 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 evene-

menten 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.  

2 3

Lekker 
actief



Vlakbij  
Hanzestad 
Deventer

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

de IJssel. Je kunt er prima een dagje aan de waterkant  

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 Deventer.  

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/ 
Appeldoorn of Almelo/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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Het stedenbouwkundig plan is opgesteld met respect voor de 

cultuurhistorische en de aanwezige landschappelijk kenmerken.  

Met het plan worden nieuwe verbindingen gelegd en wordt de 

Bathmense Enk 3 de schakel tussen het dorp en het landschap.

Achterpad

Conainer opstelplek

Parkeren

Oprit

Lage haag (beuk 600 mm)

Hoge haag  (gaaswerk met hedera 1800 mm)

Hekwerk (staal 1000 mm)

Delfse stoep

entree woning

tuinpoort

optie garage

speelplaats

Vrijstaande villa

Twee-onder-één kap woning

Twee-onder-één kap woning

Twee-onder-één kap woning met kapvarianten

Eengezinswoningen

Hoekwoning verlengd (5,4 x 10 m)

Hoekwoning (5,4 x 9,7 m)

Hoekwoning met dwarskap (5,4 x 9,4 m)

Tussenwoning (5,1 x 9,4 m)

Tussenwoning (5,1 x 8,8 m)
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Situatie

fase 1fase 2 
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Vogelvlucht
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Vogelvlucht

10 11



Blok 18 
bouwnummers  

73 t/m 69

aan een intiem straatje12 13



15

69

73

Rechter zijgevel

linker zijgevel

Gevels - blok 1814

73                                           72                                     71                                     70                                        69 

69                                    70                                       71                                           72                                  73

Voorgevel      

Achtergevel  
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Blok 19 
bouwnummers  

83 t/m 79

aan de rand van de buurt16
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79

83

Rechter zijgevel

linker zijgevel

Gevels - blok 1918

83                                          82                                   81                                         08                                      79

79                                          80                                      81                                              82                              83

Voorgevel      

Achtergevel  
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Blok 21 
bouwnummers  

95 t/m 91

aan de rand van de buurt20
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91

95

Rechter zijgevel

linker zijgevel

GevelS - blok 2122

95                                          94                        93                                                  92                                      91

91                                           92                                      93                                             94                              95

Voorgevel      

Achtergevel  
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Begane grond 
schaal 1:50

25Tussenwoning (5,1 m x 8,8 m) 
Bouwnummers: 71, 81, 82, 93 en 94 getekend, 
Bouwnummers: 72 gespiegeld
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2727Tussenwoning (5,1 m x 8,8 m) 
Bouwnummers: 71, 81, 82, 93 en 94 getekend, 
Bouwnummers: 72 gespiegeld
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Eerste verdieping 
schaal 1:50

Tweede verdieping 
schaal 1:50



Tussenwoning (5,1 m x 9,4 m) 
Bouwnummer: 70 getekend
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Begane grond 
schaal 1:50
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Tussenwoning (5,1 m x 9,4 m) 
Bouwnummer: 70 getekend
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Eerste verdieping 
schaal 1:50

Tweede verdieping 
schaal 1:50
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Begane grond 
schaal 1:50

33HOEKwoning MET DWARSKAP (5,4 m x 9,4 m) 
Bouwnummer: 73 getekend 
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3535HOEKwoning MET DWARSKAP (5,4 m x 9,4 m) 
Bouwnummer: 73 getekend 

34

Eerste verdieping 
schaal 1:50

Tweede verdieping 
schaal 1:50
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Begane grond 
schaal 1:50

37HOEK- en tussenwoning  (5,4 m x 9,7 m) 
Bouwnummers: 69, 79, en 91getekend 

bouwnummers: 80 en 92 gespiegeld 
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39HOEK- en tussenwoning  (5,4 m x 9,7 m) 
Bouwnummers: 69, 79, en 91getekend 

bouwnummers: 80 en 92 gespiegeld 
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Eerste verdieping 
schaal 1:50

Tweede verdieping 
bwnr 79 en 91 getekend en 80 en 92 gespiegeld 
schaal 1:50

Tweede verdieping 
bwnr 69 getekend  

schaal 1:100
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Begane grond 
schaal 1 50

41HOEKwoning VERLENGd  (5,4 m x 10 m) 
Bouwnummers: 83 en 95 getekend
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4343HOEKwoning VERLENGd  (5,4 m x 10 m) 
Bouwnummers: 83 en 95 getekend

42

Eerste verdieping 
schaal 1 50

Tweede verdieping 
schaal 1 50



Een nieuwe woning 
kopen is leuk, maar er 
komt ook veel op je af
Je hebt overleg met je hypotheekadviseur en mis-

schien ben je nog druk met de verkoop van je eigen 

huis. Ondertussen neem je vrij voor de overdracht bij 

de notaris en het gewone leven gaat ook nog eens 

door. Een drukke tijd dus.  Gelukkig ook ontzettend 

leuk! Want een nieuw huis kopen betekent ook een 

nieuwe start van een mooie toekomst in een huis dat 

je volledig af kunt stemmen op je eigen woonwensen.

Kies je 
eigen   
stijl
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Een badkamer om te ontspannen 

Het spreekt voor zich dat voor project Bathmense Enk 3  

de grootste zorg is besteed aan de badkamer. Een plek 

waar je tot rust komt en geniet. Doe je niets, dan kun je 

zeker rekenen op een volledig afgewerkte badkamer met 

degelijk sanitair en tegelwerk. Wil je graag jouw droom-

badkamer? Natuurlijk  is het mogelijk om je eigen bad-

kamer geheel naar eigen sfeer en indeling in te richten. 

 

Het basissanitair en tegelwerk kun je bekijken bij onze  

project showroom. Daar kunnen ze natuurlijk ook jouw  

droombadkamer volledig afstemmen op jouw wensen.

Nu de keuken nog... 
Een belangrijke ruimte in ieder huis. Graag laten we de 

keuze voor een keuken geheel aan jou. Je kiest zelf jouw 

droomkeuken. Wel zijn de standaard aansluitpunten  

aangebracht. Denk na over jouw wensen. Wat vind je mooi 

en hoe ga je de keuken gebruiken? Sfeer, kleur, materialen, 

indeling, keukenapparatuur en accessoires… leg jouw  

favoriete afbeeldingen bij elkaar, net zo lang totdat jouw 

droomkeuken ontstaat! 



1 nauwelijks onderhoud 
Omdat alles nog nieuw is, heb je de eerste jaren geen of 

nauwelijks onderhoud. Dit scheelt! geld, overlast en tijd. 

 

2  minder kosten 
Nieuwbouw wordt vrij op naam geleverd. Je hebt dus geen 

overdrachts- en notariskosten. Daarnaast spaar je eventuele 

makelaars- en taxatiekosten uit. 

 

3 garantie 
Nieuwe woningen worden standaard afgeleverd met 

Woningborg garantie. Zo ben je er zeker van dat je de 

eerste jaren niet voor onaangename verrassingen komt te 

staan. 

 

4  energiezuinig 
Voor nieuwbouw gelden strenge eisen op het gebied  

van energiezuinigheid. Nieuwbouwwoningen hebben 

standaard het energielabel A. 

5  eigen inrichting 
Een nieuwbouwwoning kun je volledig inrichten naar je 

eigen smaak. Vloeren, keuken, badkamer en toilet precies  

zoals jij graag wilt. 

 
6  veilig 
Nieuwbouwwoningen zijn uitgerust met kwalitatief 

uitstekend hang- en sluitwerk en standaard voorzien van 

rookmelders. Een veilig gevoel. 

 

7  nieuw is aangenamer 
Nieuwbouwwoningen kenmerken zich door een 

aangename temperatuur ongeacht de tijd van het jaar.  

Ze zijn voorzien van isolerend glas. Daken, muren en gevels 

zijn veel beter geïsoleerd dan die van ‘oude’ woningen en 

vaak hebben ze vloerverwarming. 

 

Kleur- en materiaalstaat 
 

onderdeel                                materiaal                                  kleur 

metselwerk gevel                                 baksteen handvorm waalformaat     zie artist’s impressie [indicatie]  

voegwerk                                               mortel verdiept terugliggend            antraciet  

kozĳnen                                                  hardhout                                                zie artist’s impressie [indicatie] 

buitendeuren                                        hout                                                         zie artist’s impressie [indicatie] 

dakpannen                                            keramisch                                               zie artist’s impressie [indicatie] 

PV-panelen                                            op-dak panelen                                     antraciet/zwart                                        

hemelwaterafvoer                                zink                                                          naturel 

dakgoot                                                  zink                                                          naturel 

waterslagen onder kozĳnen               prefab beton                                          zie artist’s impressie [indicatie] 

STAAT VAN  AFWERKING 
vertrek                      vloeren                            wanden                            plafond                        Sanitair/ Diversen 

Begane grond                                                                                                                                                                                   elektra: zie verkooptekening  

Entree (verkeersruimte)               dekvloer                                      behangklaar                                 fijn structuur spuitwerk        meterkast  

Toilet (toiletruimte)                       vloertegels                                  wandtegels tot 1200                 fijn structuur spuitwerk        closetcombinatie 
                                                                                                               mm / fijn structuur spuit-           fonteincombinatie 
                                                                                                               werk boven tegelwerk                

Keuken (verblĳfsruimte)               dekvloer                                      behangklaar                                 fijn structuur spuitwerk         

Woonkamer (verblĳfsruimte)      dekvloer                                      behangklaar                                 fijn structuur spuitwerk         

1e verdieping 

Overloop (verkeersruimte)          dekvloer                                      behangklaar                                 fijn structuur spuitwerk         

Slaapkamers (verblĳfsruimte)     dekvloer                                      behangklaar                                 fijn structuur spuitwerk         

Badkamer (badruimte)                 vloertegels                                  wandtegels tot plafond             fijn structuur spuitwerk        wastafelcombinatie 
                                                                                                                                                                                                                        closetcombinatie 
                                                                                                                                                                                                                        douchecombinatie 

Zolder (onbenoemde ruimte)    dekvloer met uitzondering     behangklaar met                        dakconstructie                       tapkraan wasmachine 
                                                         van ruimte achter het               uitzondering van het                  “in het zicht”                           installaties 
                                                         knieschot betonvloer                knieschot en de ruimte 
                                                         onafgewerkt                               achter het knieschot  
                                                                                                               constructie “in het zicht”                                                              

  elektra: zie verkooptekening

voordelen 
van nieuw-

bouw

Koop je een nieuwe woning, 
dan profiteer je van veel voordelen.  
Niet alleen financieel. Alle pluspunten 
van nieuwbouw op een rijtje. 
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ONTWIKKELING van

Realisatie

Informatie en verkoop

Molenstraat 10, Bathmen 
0570-234250 
www.schipbeekmakelaars.nl

Ontwikkelcombinatie 
Bathmense Enk 3 B.V.

Samenwerking van:

www.bouwbedrijfnap.nl

www.le-clercq.nl

www.nieuwbouwbathmen.nl


