
REALISEER JOUW 
DROOMHUIS OP 
ERVE TROELSTRA 
IN TWELLO  



HOLTZ

12000

P Overzicht  Bouwkavels

22-09-15 RSL

RSL

-

07-11-18

-

nvt

archiefnr

Schoener-West
Gebied 2.4.7.
titel4
titel5

gez gek

1 1

B
C

A kubistisch - platte daken

eigentijds - (samengesteld) lessenaarsdaken

 traditioneel - bungalow met zadeldaken, patio al dan niet
                      met opbouw platte daken/lessenaarsdaken

VerklaringStatus verkoop
Kavelnummer

Bouwstijlen

Vrij

Onder optie

Verkocht

Basisinrichting openbare ruimte met
plaatsing bomen, lichtmasten

2 Parkeerplaatsen op eigen erf

Entreezijde bouwkavel

Mooie kavel in Twello

voor een vrijstaande 

woning

BOUW JIJ HIER JE DROOMHUIS?

ERVE TROELSTRA
Erve Troelstra is één van de mooie erven die het project van de Vier 
Erven in Twello te bieden heeft. Dit erf kenmerkt zich door de grootste 
diversiteit aan woningen: je zal hier in totaal 12 woningen vinden, 
waaronder 6 multifunctionele woningen, 4 ruime en luxe tweekappers, 1 
royale vrijstaande woning en een nog te ontwikkelen woning op een 
vrije kavel die misschien wel van jou kan worden!

Naast het al aanwezige groen zullen er nog meer bomen en struiken 
geplant worden en dat alles rondom een prachtige wadi, zodat jij je 
samen met je buren in een rustgevende groene oase bevindt.

TWELLO
In het hart van de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen 
bevindt zich Twello. Een gezellig dorp met tevens een stads karakter.

Naast vele voorzieningen kent Twello een prachtige ligging tussen de 
bossen van de landgoederen Steltenberg, Kleine Noordijk en Grote 
Noordijk aan de zuidkant en de landgoederen Hunderen, de Parckelaer, 
Sterrebosch en het Bruggenbosch aan de noordkant. Daar komt nog 
bij dat de IJssel om de hoek is. Al met al een geweldige locatie voor 
mooie wandelingen en fietstochten!

DE VIER ERVEN
Verspreid over vier locaties in Twello worden binnenkort unieke 
hofjes gerealiseerd: de Vier Erven. Wonen op een van de erven 
betekent dat je woont in ruimte, met aandacht voor groen en 
verbondenheid met je directe omgeving.

Alle erven worden zodanig bebouwd dat ze opgaan in de al 
bestaande bouw, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat je je waant in 
een groene oase die door middel van een wadi, struiken en bomen zijn 
vorm krijgt.



DE KAVEL

N

particuliere bouwkavel

erfgrens

parkeerplaats
op eigen terrein

haag ca. 60cm hoog,
(aanplanthoogte ca. 50cm 
hoog). Door koper aan te 
brengen

hedera gaashekwerk ca. 180cm 
(aanplanthoogte ca. 100cm 
hoog). Door verkoper aan te 
brengen

bestaande, te handhaven 
boom

p.p.

Achter de grote gezamenlijke voortuin ligt Erve Troelstra. Aan de westzijde zijn zes 
multifunctionele woningen gesitueerd. Deze woningen hebben aan de voorzijde een kleine 
stoep waar bankjes zullen worden geplaatst. Het erf wordt compleet gemaakt met twee 
tweekappers en één vrijstaande woning die allen uitkijken over het erf. Aan de Troelstralaan 
wordt nog één vrijstaande woning gerealiseerd tussen de bestaande bomen: de daarvoor 
bestemde kavel met een totale oppervlakte van 958 m2 zie je hier.

 Bouwvlak 13 x 15 m

 Footprint hoofdgebouw
begane grond max. 150 m2



 Op deze kavel mag maximaal één vrijstaande woning gebouwd worden

 De nok staat in de langsrichting van of haaks op de Troelstralaan

 De woning dient van hoogwaardige architectonische kwaliteit te zijn

 Een verhoogde begane grond wordt op prijs gesteld

SPELREGELS

Het op de kavel geldende bestemmingsplan kent enkele regels met 
betrekking tot de bouw van een woning. Naast het 
bestemmingsplan heeft ook het beeldkwaliteitplan nog 
invloed op hetgeen je mag bouwen. De belangrijkste 
regels vind je hier.

ALGEMEEN

 Maximale oppervlakte hoofdgebouw: 150 m2

 Maximale bouwhoogte: 10,75 m

 Maximale goothoogte: 6,0 m

 Maximaal 2,5 bouwlagen met zadeldak

 De woning kent drie zichtzijden, geen van deze drie gevels mogen
blinde gevels zijn

 Bergingen en/of garages/carports worden aangebouwd tegen het
hoofdgebouw en zijn in samenhang hiermee ontworpen

HOOFDVORM

üAlle erfafscheidingen zijn groene hagen 

üAan de voor- en zijkant mogen de hagen maximaal 1 m hoog zijn

üAan de achterzijde en langs het achterpad geldt een maximale 
hoogte van 1,80 m

üHet aanplanten van de hagen is verplicht. De kosten zijn voor de koper 
zelf. De hekwerken met hedera worden door de verkoper aangebracht

 Het materiaal voor de woning moet
aansluiten bij het kleurgebruik van de
overige bebouwing van het erf

 Het aantal toe te passen materialen is
maximaal 2 voor de gevel. er is duidelijk
1 hoofdmateriaal

 Dakpannen dienen indien toegepast
zwart te zijn. Verticale dakpannen
worden niet toegestaan

MATERIAAL & KLEURGEBRUIK

1 hoofdmateriaalBijzonder metselwerk

Verbijzondering negge

Garage mee ontworpen

ERFAFSCHEIDINGEN

ARCHITECTUUR & DETAILLERING

ü Aandacht voor metselwerkverbanden en detailleringen zijn 
vereist 

ü Denk aan staand metselwerk, verschillende steenformaten en 
accenten in het metselwerk

ü Aandacht voor de entree van de woning, bijvoorbeeld door 
een uitbouw of afdak

ü Hemelwaterafvoer dient zorgvuldig gedetailleerd te zijn en 
aan te sluiten op een duurzame vorm van waterberging



De kavel gezien vanaf het noorden

Huidig straatbeeld met Erve Troelstra aan de rechter zijde.

De kavel gezien vanaf het zuiden

Een overzicht van Erve Troelstra

Erve Troelstra vanuit de lucht met de vrije kavel links onderin te zien De vrije kavel vanaf boven gezien, inclusief een stukje directe omgeving



1. INSCHRIJVEN
Zie jij jezelf al wonen je eigen

ontworpen huis op Erve 

Troelstra? Schrijf je dan zo 

snel mogelijk in!

2. INITIATIEFFASE
Vrijblijvend initiatiefgesprek

met Kavelmakelaar. In dit

gesprek bespreken we de

mogelijkheden en wordt het

project nader toegelicht.

6. AFNAME

Blijk jij de juiste kandidaat te

zijn voor de vrije kavel? Dan

kunnen wij je in deze fase de

kavel toewijzen.

4. OPTIEFASE
Indien we na de toewijzing

samen verder willen, dan kan je

een optie van twee weken

krijgen op de kavel. In deze

optietermijn kan je je financiële

mogelijkheden onderzoeken.

IK HEB INTERESSE, HOE 
NU VERDER?

€399.000,- v.o.n.
Deze kavel wordt v.o.n. verkocht. De afkorting v.o.n. staat voor vrij op 
naam. Tegenovergesteld van k.k. (kosten koper), is het de bij v.o.n. de 
verkoper die de kosten voor de overdracht van de kavel voor zijn rekening 
neemt. Denk hierbij aan 21% BTW, de notariskosten voor de akte van 
levering en de kadastrale kosten.

Dit betekent niet dat je als koper niets betaalt. Zo zijn de kosten voor de 
hypotheekakte, de inschrijving bij het kadaster en eventuele taxatiekosten 
wel voor rekening van de koper.5. KOOPOVEREENKOMST

TEKENEN

Wanneer de financiën op orde

zijn kunnen we gaan tekenen!

Bij het tekenen van deze

koopovereenkomst geldt een

reserveringsvergoeding van

€2.500,-

3. TOEWIJZING

Jullie gaan aan de slag met de 

uitwerking van jullie ontwerp en 

de omgevingsvergunning. De 

oplevering wordt gepland in Q4 

van 2022.



KAVELMAKELAAR 
Martinusweg 17 
7391 AC Twello
0571 76 27 50

info@kavelmakelaar.nl
www.kavelmakelaar.nl
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