
Zelf je woning 
bouwen op een royale 
kavel in Warnsveld?



Wonen  aan de
Dennendijk in Warnsveld
De locatie is prachtig gelegen aan de rand van de historische Hanzestad Zutphen in het 
buitengebied van Warnsveld. De kavels zijn gesitueerd tussen de landgoederen Blek en 
Hackfort, in het coulissenlandschap tussen Zutphen en Vorden ook wel de parel van de 
Graafschap genoemd.

Prachtig vrij gelegen met toch alle faciliteiten van de stad op zeer korte afstand zoals 
winkelcentra en ziekenhuis maar ook sportvelden, paardensportcentrum en scholen zijn op 
korte afstand van De Landskroon gelegen. Op deze kavels mogen imposante grote 
woningen worden gebouwd van 800 + 300 m³ tot 2000 m³ inhoud. Of u nu houd van 
klassieke of zeer moderne architectuur, uw eigen architect kan zich helemaal uitleven om uw 
wensen vorm te geven en zo uw droomhuis te realiseren.

Dit groene project creëert als het ware een eigen buurt binnen het agrarische karakter van 
de omgeving. Hoewel het buiten de dorpskern van Warnsveld gelegen is, is de 
bereikbaarheid van de woningen toch goed te noemen door de aanwezigheid van regionale 
wegen. Voor de boodschappen in het naburige Warnsveld bent u dan ook niet langer dan 5 
minuten onderweg, of het nu met de auto of met de fiets is. Andere voorzieningen, zoals 
sportclubs en basisscholen, bevinden zich eveneens op fietsafstand. Het Gelre Ziekenhuis is 
eveneens in de nabijheid gelegen.







Projectinformatie
Riante kavels van 1286m² tot 3266m² prachtig gelegen aan de rand van de historische Hanzestad Zutphen in het buitengebied van 

Warnsveld, gelegen tussen de landgoederen Blek en Hackfort, in het coulissenlandschap tussen Zutphen en Vorden ook wel de 

parel van de Graafschap genoemd.

Noordelijk plandeel

Dit plandeel bestaat uit 5 bouwkavels met een oppervlakte variërend van 1.286 m2 tot maar liefst 3.266 m2 ten behoeve van 

vrijstaande woningen. Deze woningen kennen volgens  het beeldkwaliteitsplan een moderne, langgerekte architectuur en zijn 

allen gelegen aan een informeel, centraal erf. De agrarische sfeer en uitstraling is bepalend. Op de nog beschikbare bouwkavels 

kunnen zogenoemde stable of stable+ woningen gerealiseerd worden. De woningen mogen een bouwvolume hebben van maar 

liefst 1.500 m3 en hebben een langwerpige hoofdvorm met één bouwlaag en een kap. Vrijstaande bijgebouwen zijn hierbij niet 

toegestaan.

Zuidelijk plandeel

Dit gedeelte bestaat uit 3 bouwkavels met een oppervlakte variërend van 1.812 m2 tot 2.352 m2 ten behoeve van vrijstaande 

woningen. De woningen kennen volgens het beeldkwaliteitsplan een formele architectuur passend bij een landgoed. Het betreft 

hier een zogenaamde agrarische villa. Ze kennen een eenvoudiger verschijningsvorm dan het landhuis zoals van oorsprong de 

bijgebouwen op een landgoed vormgegeven waren. De ontwerp op de voorste kavel direct aan de Dennendijk fungeert als 

toegang voor de twee er achter gelegen woningen. Het volume van de voorste woning bedraagt ca. 1.000 m3 en de achterste 

woningen ca. 800 m3. Per bouwkavel zijn vrijstaande bijgebouwen toegestaan met een maximale oppervlakte van 75 m2 of 

maximaal 300 m3.



Informatie kavel 3

€ 375.000,--

Oppervlakte 2.111 m2

Kavel 3 in Warnsveld is gelegen aan het eind 
van het erf en biedt vanuit uw tuin of 
woonkamer een heerlijk vrij uitzicht over het 
aangrenzende buitengebied. Op deze kavel 
die valt onder de ‘specifieke 
bouwaanduiding – maatvoering 3’ mag een 
zogenaamde Stable woning gerealiseerd 
worden met maximale inhoud van maar liefst 
1.500 m3 en een maximale vloeroppervlakte 
van 400 m2. Kortom alle ruimte om uw 
dromen waar te maken. De woning mag over 
een maximale goothoogte beschikken van 
3.50 meter en een nokhoogte van 9.00 
meter.

Kenmerken:



Informatie kavel 4
Oppervlakte 3.266 m2

€ 515.000,--

Kavel 4 in Warnsveld is echt een 
kroonjuweeltje binnen dit project. Een zeer 
ruime kavel van maar liefst 3.260 m2 gelegen 
aan het eind van het erf met een tuinligging 
op het zuiden. Wat wil je nog meer? De 
kavel biedt vanuit uw tuin of woonkamer een 
heerlijk vrij uitzicht over het aangrenzende 
buitengebied. Op deze kavel die valt onder 
de ‘specifieke bouwaanduiding – 
maatvoering 3’ mag een zogenaamde Stable 
woning gerealiseerd worden met maximale 
inhoud van maar liefst 1.500 m3 en een 
maximale vloeroppervlakte van 400 m2. 
Kortom alle ruimte om uw dromen waar te 
maken. De woning mag over een maximale 
goothoogte beschikken van 3.50 meter en 
een nokhoogte van 9.00 meter.

Kenmerken:



Informatie kavel 5
Oppervlakte 2.076 m2

€ 395.000,--

Kavel 5 in Warnsveld is gelegen naast het 
originele woonhuis en is met de voorgevel 
gelegen aan het het erf. De achtertuin is 
breed van opzet en is gelegen op het zuiden. 
De kavel biedt vanuit uw tuin of woonkamer 
een heerlijk vrij uitzicht over het 
aangrenzende buitengebied. Op deze kavel 
die valt onder de ‘specifieke bouwaanduiding 
– maatvoering 3’ mag een zogenaamde
Stable woning gerealiseerd worden met
maximale inhoud van maar liefst 1.500 m3 en
een maximale vloeroppervlakte van 400 m2.
Kortom alle ruimte om uw dromen waar te
maken. De woning mag over een maximale
goothoogte beschikken van 3.50 meter en
een nokhoogte van 9.00 meter.

Kenmerken:



Informatie kavel 6 
Oppervlakte 2.000 m2

€ 400.000,--

Kavel 6 in Warnsveld is de voorste kavel van 
het zuidelijke plandeel en vormt volgens het 
beeldkwaliteitsplan de toegang voor de twee 
erachter gelegen woningen. Deze woning is 
gericht op de Dennendijk en mag vanaf de 
openbare weg “gezien” worden. Aan de 
voorzijde kijkt de kavel uit richting landgoed 
“Het Blek” De achtertuin is breed van opzet 
en is gelegen op het noordwesten. Naast het 
bouwperceel wordt u ook eigenaar van de 
tegenover gelegen groenstrook waar u 
mogelijk een aantal geiten of kippen kunt 
houden. Op deze kavel die valt onder de 
‘specifieke bouwaanduiding – maatvoering 4’ 
mag een zogenaamde Agrarische villa  
gerealiseerd worden met maximale inhoud 
van maar liefst 1.000 m3 en een maximale 
vloeroppervlakte van 300 m2. Kortom alle 
ruimte om uw dromen waar te maken. De 
woning mag over een maximale goothoogte 
beschikken van 3.50 meter en een nokhoogte 
van 9.00 meter.

Kenmerken:



Informatie kavel 7
Oppervlakte 1.812 m2

€ 370.000,--

Kavel 7 in Warnsveld is gelegen aan een 
eigen weg op een bijzonder fraaie locatie. De 
kavels maakt onderdeel uit van het zuidelijke 
plandeel. Aan de voorzijde kijkt de kavel uit 
richting landgoed “Het Blek” De achtertuin is 
breed van opzet en is gelegen op het 
noordwesten. Op deze kavel die valt onder 
de ‘specifieke bouwaanduiding – maatvoering 
5’ mag een zogenaamde Agrarische villa  
gerealiseerd worden met maximale inhoud 
van maar 800 m3 en een maximale 
vloeroppervlakte van 300 m2. Daarbij is het 
tevens toegestaan om een vrijstaand 
bijgebouw te realiseren van maximaal 75 m2 
of een maximale inhoud van 300 m3. Kortom 
alle ruimte om uw dromen waar te maken. De 
woning mag over een maximale goothoogte 
beschikken van 3.50 meter en een nokhoogte 
van 9.00 meter.

Kenmerken:



Informatie kavel 8
Oppervlakte 2.352 m2
€ 500.000,--

Kavel 8 in Warnsveld is gelegen aan een eigen 
weg op een bijzonder fraaie locatie. Als je 
houdt van rust, vrijheid en uitzicht over de 
landerijen, dan is deze kavels echt iets voor u. 
De kavel maakt onderdeel uit van het 
zuidelijke plandeel. Aan de voorzijde kijkt de 
kavel uit richting landgoed “Het Blek” De 
achtertuin is breed van opzet en is gelegen op 
het zuidwesten. Op deze kavel die valt onder 
de ‘specifieke bouwaanduiding – maatvoering 
5’ mag een zogenaamde Agrarische villa  
gerealiseerd worden met maximale inhoud 
van 800 m3 en een maximale 
vloeroppervlakte van 300 m2. Daarbij is het 
tevens toegestaan om een vrijstaand 
bijgebouw te realiseren van maximaal 75 m2 
of een maximale inhoud van 300 m3. Kortom 
alle ruimte om uw dromen waar te maken. De 
woning mag over een maximale goothoogte 
beschikken van 3.50 meter en een nokhoogte 
van 9.00 meter.

Kenmerken:



Locatie
Z



Bestemmingsinformatie
"Wonen"

Voor deze locatie is een bestemmingsplan vastgesteld die de mogelijkheid biedt voor het realiseren van royale villa's met een 

eigentijds karakter. 

Op diverse kavels mag een woning gerealiseerd worden tot 1.500 m3, terwijl op andere kavels een maximaal bouwvolume 

van 800 m3 is toegestaan waarbij dan wel een bijgebouw van 75 m2 gerealiseerd mag worden. 

Kijk op de website van Kavelteam.nl voor de exacte bestemming per kavel. Hier kunt u ook het beeldkwaliteitsplan 

downloaden

Klik hier voor de bestemmingsvoorschriften

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0301.bp1406Dennendijk7-vs01/r_NL.IMRO.0301.bp1406Dennendijk7-vs01.html#_5_Wonen
www.kavelteam.nl/projecten/warnsveld


Beeldkwaliteitplan

Stable 
woningen

Agrarische 
villa

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0148.BgemDalfsen-vs01/r_NL.IMRO.0148.BgemDalfsen-vs01_2.27.html


Op de hoogte blijven  

van nieuwe kavels die 

wij aanbieden?  

Laat je gegevensLa 

achter in onze KavelAlert 

op onze site.



Inspiratie nodig?
Geen idee wat je wilt bouwen? Hieronder zie je een aantal 

ontwerpen die uitstekend op deze kavels gerealiseerd 

kunnen worden



Schakel onze Kavelmanager in! Bespaar tijd en krijg deskundig  

advies en begeleiding bij de realisatie van jouw droomhuis op je 

eigen bouwkavel.

Wat krijg je wanneer je kiest voor onze Kavelmanager?
• Volledige ontzorging in het ontwerptraject

• Binnen 6 weken duidelijkheid of uw plannen realiseerbaar zijn

•  Toegang tot een groot netwerk van adviseurs die u helpen in

het vervolgtraject. Of u nu op zoek bent naar een arcitectenbu-

reau, een aannemer, constructeur of bouwbesluit toetser?

Kavelteam helpt u graag snel op weg.

• Bewaking van de tijdlijn en planning

•  Een online kaveldossier, waarmee je altijd toegang hebt tot

belangrijke informatie, zoals tekeningen en communicatiestuk-

ken

• Advies bij uitvoering diverse onderzoeken, vooraf aan de bouw

•  Zorgen dat je tijd overhoudt voor leuke dingen bij de realisatie

van jouw droomhuis!

Vraag nu een gratis kennismakingsgesprek aan en samen met jou 

werken we een functioneel moodboard uit, stellen we een concept 

begroting op en maak je kennis met onze roadmap.

Maak kennis met onze Kavelmanager

Drijvende kracht en oprichter van Kavelteam is Guido Leerkes. Met 

meer dan 12,5 jaar ervaring in de makelaarsbranche begon Guido 

ruim drie jaar geleden aan zijn eigen droom. De wens om als 

specialist in het vakgebied het verschil te maken voor kopers en 

verkopers op de woningmarkt was hierbij leidend. Kavelteam is het 

platform voor kavelkopers en verkopers.

In de nieuwbouwsector merkte Leerkes dat mensen steeds vaker 

nieuw wilden bouwen. Maar dan niet de juiste route konden ont-

dekken om dit te realiseren. Soms is het lastig om vrije kavels te 

vinden en als je dan een kavel hebt gevonden is het vervolgtraject 

vaak ook ingewikkeld en ondoorzichtig. Juist daar maakt Kavelteam 

het verschil!

Aan de ene kant met een transparant aanbod van kavels, aan de 

andere kant met veel ervaring en informatie over de te nemen 

stappen bij de aankoop van een kavel en realisatie van een woning. 

Lees hier o wat Kavelteam voor jou als koper of verkoper kan 

betekenen!

Kavelteam?



Kavelhulp
Wegwijs worden in het kopen van een bouwkavel en de realisatie van 

jouw droomhuis? Bekijk onze KavelHulp, met veelgestelde vragen, hét 

stappenplan om dat droomhuis te realiseren en een uitgebreid netwerk 

van onafhankelijke adviseurs om jou bij te staan.

Kavelcalculator

Stappenplan

Adviseurs



Kijk op onze site 

voor ons actuele 

kavelaanbod en 

meer:

Martinusweg 17 

7391 AC Twello

 0571 - 76 01 09

06 - 46 76 72 99

info@kavelteam.nl

www.kavelteam.nl

Kavelcalculator

Stappenplan

Adviseurs

In collegiale verkoop met:

Keizerstraat 37
7411 HE Deventer
info@bronsvoordmakelaars.nl
0570-544 644
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