Zelf je woning
bouwen in Dalfsen?

Wonen in Dalfsen

Dalfsen is een gemeente in de Nederlandse provincie Overijssel. De gemeente
telt 28.329 inwoners (31 mei 2018, bron: CBS) op een oppervlakte van 166,50
km². De huidige gemeente Dalfsen is op 1 januari 2001 ontstaan uit de
samenvoeging van de gemeenten Nieuwleusen en Dalfsen. Andere plaatsen in
de omgeving zijn naast de stad Zwolle plaatsen als Ommen en Raalte. De
bouwkavels zijn gelegen in het buitengebied van Dalfsen en zijn gelegen aan de
noordzijde van de N340 en hebben een landelijke ligging.

Dalfsen beschikt over een leuk aan aangenaam centrum waar alle dagelijkse
boodschappen gehaald kunnen worden. Verder beschikt de gemeente Dalfsen
over 2 openluchtzwembaden en zijn er voldoende basisscholen in de directe
omgeving. Voor het voorgezet onderwijs is men aangewezen op plaatsen als
Ommen en Zwolle. Houdt u van voetballen of andere sporten, dan kunt u
terecht in het actieve verenigingsleven in de gemeente Dalfsen. De hele
omgeving kent een gevoel van saamhorigheid en Sallandse gastvrijheid staat
hoog in het vaandel. Veel Dalfsenaren zijn trouw gebleven aan hun dorp en
komen wonen graag in “hun”dorp.

Kavelprijs
Kavelnummer

Oppervlakte in m2

excl. btw

incl. kosten koper

Kavel 1

3.265

n.v.t.

225.000

Kavel 2

1.922

n.v.t.

175.000

Projectinformatie
Zelf je woning bouwen in Dalfsen? Dan zijn deze kavels echt iets
voor jou. Op een mooie locatie in het fraaie buitengebied van
Dalfsen bevinden zich deze twee bouwkavels waarop u volledig

• Schoongrondverklaring aanwezig
• Het is eventueel mogelijk meer aangrenzende agrarische
grond aan te kopen

naar eigen wens uw eigen woning kunt realiseren. Beide
bouwkavels kenmerken zich door de ruime
bebouwingsmogelijkheden en het groter perceeloppervlak.
Volop ruimte om te genieten van maximale privacy en al het
moois dat het buitengebied te bieden heeft. De kavels zijn zo
gesitueerd ten opzichte van elkaar waardoor op beide kavels een
ontwerp gerealiseerd kan worden dat een eigen identiteit heeft.
Er is geen specifiek beeldkwaliteitsplan voor deze locatie. Uw
ontwerp dient wel goedgekeurd te worden door de
welstandsarchitect van de gemeente Dalfsen.

• Koper dient (mogelijk) archeologisch onderzoek aan te
leveren.
• Zeer geschikt voor het houden van hobby vee of een
bedrijf aan huis.
• Exacte invulling van het perceel nader te bespreken
• Kadasterkosten zijn voor rekening van de verkopende partij
• Notariskosten zijn voor rekening van de verkopende partij

Kavelinformatie

• De kavel wordt inclusief kosten koper aangeboden

in het buitengebied van de gemeente Dalfsen. De bouwkavels

• De bouwkavel wordt geleverd in de huidige staat inclusief
het nog aanwezige IBA-systeem. Er is geen drukriolering
aanwezig in het buitengebied van Dalfsen.

Deze twee bouwkavels hebben werkelijk een schitterende ligging
zijn beide gesitueerd op kavels van bijna 2.000 m2 en meer dan
3.200 m2. Het bestemmingsplan biedt de mogelijk voor het
realiseren van ruime vrijstaande woningen met een inhoud van
750m3. Daarbij mag ook een ruime schuur van ten minste 100 m2

gebouwd worden. Wil je graag een woning bouwen samen met
familie? Ook daarvoor biedt het bestemmingsplan voldoende
mogelijkheden. Het is namelijk mogelijk om een inwoon situatie
of zogenaamde kangoeroewoning te realiseren.

De bouwkavels liggen op circa 10 minuten rijden van Zwolle.
Zowel aan de voor- als achterzijde kijk je uit over agrarische
gronden en bevindt je je middenin de vechtstreek.

Meld
• je snel voor deze kavel en woon binnenkort op dit mooie
plekje in een landelijke omgeving.

Locatie
Z

Bestemmingsinformatie
"Wonen"

Bestemmingsinformatie
"Wonen"
Hoofdgebouw
Voor woningen gelden de volgende regels:
de afstand van een woning tot de as van de weg mag niet minder bedragen dan 20 m dan wel de bestaande afstand indien deze minder
bedraagt;
per bestemmingsvlak is ten hoogste één woning toegestaan, dan wel het ter plaatste van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'
aangegeven aantal, en met dien verstande dat:
aaneengebouwde woningen niet mogen worden gesplitst in vrijstaande woningen;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - appartementen' drie appartementen zijn toegestaan;
de inhoud van een woning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m;
de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m;
de dakhelling mag niet minder dan 40° en niet meer dan 60º bedragen;
bestaande afwijkingen in maten en afmetingen van woningen mogen gehandhaafd worden.

Bijgebouwen
Voor bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

de oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag ten hoogste bedragen:
100 m² indien de oppervlakte van de bij de woning behorende en aansluitend gelegen gronden minder dan 1 hectare bedraagt;
150 m2 indien de oppervlakte van de bij de woning behorende en aansluitend gelegen gronden meer dan 1 hectare bedraagt;
de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt dan het onder 1 en 2 bepaalde;
de goothoogte mag ten hoogste 3 m bedragen;
de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag ten hoogste 4,5 m bedragen;
de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens mag niet minder dan 1 m bedragen, tenzij in de perceelgrens wordt gebouwd;
vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden op een afstand van ten minste 4 m achter de naar de weg(-en) gekeerde gevel(-s) van de woning
en het verlengde daarvan gebouwd en op geen grotere afstand dan 15 m ten opzichte van de woning;
afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan mogen gehandhaafd worden.

Afwijkingen
lid 27.2.1 onder b voor de huisvesting van twee huishoudens in één woning ten behoeve van inwoning, met dien verstande dat:
er sprake dient te blijven van één woning annex bouwmassa;
de woning één hoofdingang heeft die als gemeenschappelijke verkeersruimte fungeert en de verblijfsruimten zijn vanaf de hoofdingang bereikbaar zijn;
lid 27.2.1 onder c en toestaan dat het totale pand, waarvan de oorspronkelijke woning reeds deel uitmaakte, volledig wordt benut, en al dan niet in combinatie
hiermee wordt benut voor de huisvesting van twee of meer huishoudens;
lid 27.2.1 onder e en toestaan dat de goothoogte van een hoofdgebouw wordt vergroot tot niet meer dan 2 m;
lid 27.2.1 onder g ten behoeve van een verhoging of verlaging van de dakhelling, dan wel de toepassing van een platte dakafdekking;
27.2.2 onder a ten behoeve van de vervanging van meerdere vrijstaande bijbehorende bouwwerken, waarvan de gezamenlijke bestaande op het tijdstip van de
inwerkingtreding van het plan groter is dan 100 m², door één of meerdere bijbehorende bouwwerk(en) met een overeenkomstige oppervlakte, waarbij geldt dat
indien deze oppervlakte groter is dan 250 m², de oppervlakte van het vervangende bijbehorende bouwwerk niet meer dan 250 m² mag bedragen, en onder de
voorwaarde dat de vervanging bijdraagt aan een verbetering van de landschappelijke en ruimtelijk kwaliteit ter plaatse in welk kader een erfinrichtingsplan dient te
worden opgesteld;
lid 27.2.2 onder a ten behoeve van de vergroting van de oppervlakte met 20 m² voor het bouwen van een carport, waarbij de totale maximale oppervlakte aan
vergunde bijbehorende bouwwerken niet meer dan 120 m2 mag bedragen;
lid 27.2.2 onder e en toestaan dat bijbehorende bouwwerken op een afstand van minder dan 4 m achter of voor de naar de weg(-en) gekeerde gevel(-s) van de
woning en het verlengde daarvan worden gebouwd, indien het ruimtelijk niet mogelijk is om aan lid 27.2.2 sub e opgenomen afstand te voldoen.
lid 27.2.2 onder e en toestaan dat de afstand van een bijbehorend bouwwerk tot de woning meer dan 15 m mag bedragen.
lid27.2.2 onder a sub 1 en toestaan dan de oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken maximaal 120 m2 mag bedragen mits:
de natuurlijke en landschappelijke kenmerken van de omgeving niet worden aangetast;
de belangen van de gebruikers en/of eigenaren van de aangrenzende gronden en/of nabijgelegen agrarische bedrijven door deze afwijking niet onevenredig
worden geschaad;
het bouwen niet tot gevolg heeft dat het aansluitend terrein voor meer dan 50% wordt bebouwd
de bijbehorende bouwwerken in redelijke verhouding staan met het woonhuis en het perceel.

Klik hier voor voorschriften

Dubbelbestemming
"Archeologie"
Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 34.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden
gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;
ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en)
geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien:
de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken
locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden
voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen regels te verbinden met:
de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem worden behouden; of
de verplichting tot het doen van opgravingen; of
de verplichting om de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een gekwalificeerd deskundige.
het bepaalde in dit lid onder b1 en b2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op één of meer van de volgende activiteiten
of bouwwerken:
vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder maaiveld, niet
wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;
een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 5000 m2;
een bouwwerk waarvoor bij de plaatsing geen graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm en geen heiwerkzaamheden nodig zijn.
de bijbehorende bouwwerken in redelijke verhouding staan met het woonhuis en het perceel.

Klik hier voor alle voorschriften ten aanzien van de dubbelbestemming archeologie

Vrij ontwerp of ontwerp samen met
bouwbedrijf Van Pijkeren uit Dalfsen

Dit project biedt u de mogelijkheid om zonder verplichtingen richting architect of aannemer uw eigen woning te realiseren. Wel biedt de lokale
aannemer Van Pijkeren diverse mogelijkheden om u te helpen om uw droomwoning te realiseren. Passend binnen het bestemmingsplan hebben
zij een aantal "modelwoningen die uitstekend gerealiseerd kunnen worden op deze bouwkavels.
Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, neem contact op met Van Pijkeren Bouwbedrijf, tel. 0529-422233 / info@bouwvanpijkeren.nl

Op de hoogte blijven
van nieuwe kavels die
wij aanbieden?
Laat je gegevens
La
achter in onze KavelAlert
op onze site.

Inspiratie nodig?
Geen idee wat je wilt bouwen? Hieronder zie je een aantal
ontwerpen uitstekend op deze kavels gerealiseerd kunnen
worden

Kavelteam?
Drijvende kracht en oprichter van Kavelteam is Guido Leerkes. Met

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

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

vaak ook ingewikkeld en ondoorzichtig. Juist daar maakt Kavelteam

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

het verschil!

specialist in het vakgebied het verschil te maken voor kopers en
verkopers op de woningmarkt was hierbij leidend. Kavelteam is het

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

platform voor kavelkopers en verkopers.

andere kant met veel ervaring en informatie over de te nemen
stappen bij de aankoop van een kavel en realisatie van een woning.

In de nieuwbouwsector merkte Leerkes dat mensen steeds vaker

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

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

betekenen!

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

Maak kennis met onze Kavelmanager
Schakel onze Kavelmanager in! Bespaar tijd en krijg deskundig

•

advies en begeleiding bij de realisatie van jouw droomhuis op je

belangrijke informatie, zoals tekeningen en communicatiestuk-

eigen bouwkavel.
Wat krijg je wanneer je kiest voor onze Kavelmanager?

	Een online kaveldossier, waarmee je altijd toegang hebt tot
ken

•

Advies bij uitvoering diverse onderzoeken, vooraf aan de bouw

•

	Zorgen dat je tijd overhoudt voor leuke dingen bij de realisatie

•

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

Vraag nu een gratis kennismakingsgesprek aan en samen met jou

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

werken we een functioneel moodboard uit, stellen we een concept

reau, een aannemer, constructeur of bouwbesluit toetser?

begroting op en maak je kennis met onze roadmap.

Kavelteam helpt u graag snel op weg.
•

Bewaking van de tijdlijn en planning

van jouw droomhuis!

Kavelcalculator

Kavelhulp

Stappenplan

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.

Adviseurs
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voo r o a nbo d en
kavel a eer:
m

Kavelcalculator

Stappenplan

Adviseurs

Martinusweg 17
7391 AC Twello
0571 - 76 01 09
06 - 46 76 72 99
info@kavelteam.nl
www.kavelteam.nl

