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IN
TRO

Wonen op steenworp afstand van het centrum en 
het station, met de voorzieningen bij de deur

Hoe geweldig kan het zijn: je eigen woonplek uitkiezen en jouw droomhuis, geheel naar eigen inzicht, bouwen op 

loopafstand van het gezellige centrum van Enschede. In navolging van het succes van De Boddenkamp is dat nu 

mogelijk Bij De Melkhal. Direct gelegen naast de reeds gerealiseerde Boddenkamp wordt vanaf 2019 een 

geweldige woonwijk gerealiseerd die past bij deze tijd: wonen op een gave plek, met alle faciliteiten op 

loopafstand. Niet alleen in het oergezellige centrum van Enschede, maar ook in De Melkhal komen hippe 

bedrijven, een fantastische supermarkt en perfecte horeca. Dus een terras pakken na de boodschappen  

op twee minuten lopen wordt snel werkelijkheid. Ook het huren van een werkplek als je niet thuis kunt werken, 

maar ook niet naar de zaak wilt, is mogelijk. En heb je geen zin in koken: in De Melkhal kun je aanschuiven  

voor de daghap, of je loopt even het centrum in. Zowel het bus- als treinstation is vlakbij en de directe aansluiting  

op de fietssnelweg F35 zorgen ervoor dat je de auto makkelijk wat vaker kunt laten staan. Ook al ben je vlot  

vanaf Bij De Melkhal het centrum uit.

03

Er zijn circa 45 kavels beschikbaar en we hebben ze in 

alle soorten en maten, zodat je kunt kiezen wat bij je 

past. Wil je een stoere stadsvilla, samen met vrienden 

een 2 onder 1 kap of juist een grote kavel met een 

vrijstaande villa? Je kunt altijd Bij De Melkhal terecht. Je 

kunt je heerlijk uitleven op het ontwerp, hebt erg veel 

vrijheid in uitstraling en materiaal, maar moet natuurlijk 

wel rekening houden met de hogere beeldeisen die aan 

het project zijn gesteld. Je wilt immers dat jouw woning 

ook in een mooie wijk landt. In deze folder vind je alle 

informatie die je in basis nodig hebt om te bezien of je 

droomwens tot huis kan worden Bij De Melkhal.

Zo’n eigen huis bouwen is een uitdagend project. Velen 

zijn je voorgegaan in Enschede en zoals je in de 

Boddenkamp kunt zien is ze dat uitstekend gelukt. 

Maar er komt wel wat bij kijken, je wordt voor veel 

zaken verantwoordelijk. Daarom hebben we voor je 

uitgezocht waar je zoal aan moet denken. Dan heb je 

een leidraad en kun je zien wat je zoal kan verwachten.

We wensen je heel veel plezier met het uitzoeken van je 

kavel en de realisatie van jouw droomhuis.
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Het wonen Bij De Melkhal wordt echt heel bijzonder. Wonen met het 

uitzicht op een bijzonder industrieel monumentaal gebouw met een 

fantastisch nieuwe invulling, vlak bij het centrum en geheel ontwikkeld 

voor Particulier Opdrachtgeverschap. Er worden ongeveer 45 kavels 

uitgeven en je hebt daarbij eigenlijk de keuze uit drie mogelijkheden:

- STADSVILLA’S, MET 2 ONDER 1 KAPPERS EN VRIJSTAANDE VILLA’S.

- STATENPANDEN LANGS DE BODDENKAMP

- STATENPANDEN LANGS DE RAIFFEISENSTRAAT

Je hebt veel ontwerpvrijheid, maar er zijn natuurlijk wel wat spelregels om  

de kwaliteit van de nieuwe woonwijk voor jou en de omgeving te waarborgen.  

Deze vind je kort samengevat terug in deze folder en verder nog in de documenten 

‘het Beeldkwaliteitsplan’ en ‘De Stedenbouwkundige opzet’. Deze twee laatste 

documenten vind je terug op de website www.melkhal-enschede.nl .

De kavels voor stadsvilla’s liggen min of meer vast. Voor de statenpanden is dit 

geenszins het geval. Hier kiezen we voor maximale flexibiliteit. Je kunt als koper 

namelijk kiezen hoe breed je je kavel wilt hebben. De maximale breedte varieert  

van 7 meter (Statenpanden aan de Raiffeisenstraat) tot zelfs 9 meter (Staten-

panden aan de busbaan). De diepte ligt wel vast. Er kunnen natuurlijk wel 

beperkingen komen als de kavels links en rechts van jou zijn verkocht.

De vorm van het terrein heeft ook haar invloed op de kavels en daarom zijn enkele 

kavels wel in breedte vastgelegd.

Maak je droom waar
op een kavel Bij De Melkhal
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Het Beeld-
kwaliteitsplan
De Gemeente Enschede heeft een duidelijke visie als het om woningbouw gaat.  

Ze gaat daarbij voor goede kwaliteit en heeft een hoge ambitie. Tevens heeft ze  

Particulier Opdrachtgeverschap hoog in het vaandel staan. Voor Wonen Bij De Melkhal 

heeft ze daarom in samenspraak met de verkoper een beeldkwaliteitsplan opgesteld.  

Dit geeft ruimte aan de kopers om een huis geheel naar eigen inzicht en met veel vrijheid 

te ontwerpen, maar het ontwerp dient wel de goedkeuring van de stadsbouwmeester en 

de Welstand dragen. In het beeldkwaliteitsplan vind je dan ook alle regels waar jouw 

ontwerp aan moet voldoen, teneinde goedkeuring te krijgen. Het beeldkwaliteitsplan  

is te downloaden op de website www.melkhal-enschede.nl,

Om je alvast een idee te geven van het beeldkwalitietsplan hebben we de belangrijkste 

zaken alvast voor je gedestilleerd. Die vind je in het navolgende. 

 

Let op: Het beeldkwaliteitsplan is altijd leidend, niet deze folder.
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Algemeen

Beeldregie
Er zijn binnen het project De Melkhal twee soorten 

beeldregie waaraan de woningen moeten voldoen; 

hoog en normaal. 

Hoge beeldregie wordt toegepast bij bebouwing die op een 

belangrijke zichtlocatie staat. Voor bebouwing in deze zone 

moet in de ontwerpfase gesproken worden met/advies 

ingewonnen worden bij de stadsbouwmeester. Tijdens de 

bouwaanvraag wordt extra aandacht besteed aan toepassing  

van de criteria en het vooraf gegeven advies. 

De overige bebouwing wordt via de normale  

welstands procedure getoetst. Het is dus  

belangrijk je bij de keuze van je kavel te 

vergewissen welke vorm van beeldregie  

voor jouw kavel geldt.
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De statenpanden
Enschede heeft een jonge maar rijke historie als het gaat om particulier opdrachtgeverschap 

met statenpanden. Vanuit de herontwikkeling van Roombeek, de Lonnekerspoorlaan en 

natuurlijk de Boddenkamp, heeft er een bijzondere stadsvernieuwing plaatsgevonden die 

Enschede architectonisch op de kaart heeft gezet. Vandaar ook de logische voortzetting van  

dit woningbouwtype Bij De Melkhal.

De statenpanden worden aaneengesloten gebouwd met een relatief hoge plafondhoogte op de  

begane grond. Er mag gebouwd worden in verschillende lagen en de rooilijn is verplicht. Hierdoor 

ontstaat een fantastische stedelijke wand, zowel aan de zijde van het park van de Boddenkamp als 

ook aan de Raiffeisenstraat. Het beeld is echter steeds weer anders omdat er voor de kopers alle 

vrijheid is in hoogte, kleur en materiaalkeuze. Ook drukken de individuele architecten hun stempel  

op dit project. De breedte van de panden is tot op zekere hoogte vrij. Hierdoor wordt de variatie in 

beeld nog eens extra versterkt.

Zoals gezegd wordt er beeldregie op het ontwerp gevoerd door de stadsbouwmeester. Dit om ervoor 

te zorgen dat het geheel voldoet aan de goede smaak en aan de eisen vanuit he beeldkwaliteitsplan.

H01
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De voormalige spoorlijn naar Lonneker is de as waarlangs dit deel van de 

statenpanden gerealiseerd wordt. Tegenwoordig vormt dit de busbaan vanaf  

het centrum richting Noordelijk Enschede. De hier nieuw te bouwen statenpanden 

worden ontworpen met moderne architectuur waarbij elk pand als eigen eenheid 

herkenbaar is. De bebouwing is hoger dan breed en bevat gemiddeld 3 bouw

lagen. De materialen zijn van goede kwaliteit met ingetogen en materiaaleigen 

kleuren. De kwaliteit van de bebouwing is hoog. In deze statenpanden zit een 

hoogteverschil in het terrein, welke moet worden opgevangen.

Kavel
• De kavelbreedte is maximaal 9 meter

• De bouwlijn ligt 1,5 m1 van de rooilijn aan de busbaan-zijde

• De bouwlijn ligt op de rooilijn aan de Melkhal-zijde

• De kavel is maximaal 65% bebouwen

•  Bij een kavel breder dan 5,5 meter 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, anders 

minimaal 1 parkeerplaats. Parkeerplaatsen zijn uitsluitend bereikbaar via 

achterzijde (vanaf P2).

Volume
• Minimaal 1, maximaal 4 bouwlagen

•  Het gebouw moet een totaalvolume hebben dat hoger is dan breed, of visueel 

zijn opgedeeld in deze verhouding.

Dak
• Alle kapvormen zijn mogelijk

•  Overstekken, balkons of andere beëindigingen zijn zorgvuldig mee-ontworpen 

en mogen maximaal 75 cm buiten de voorgevel steken.

Gevel
• De hoofdentree zit in de voorgevel

• Gevels zijn pandsgewijs ontworpen met een maximale breedte van 9 meter

• De voorgevels staan op de bouwlijn en omvatten de volledige kavelbreedte

•  Aan de voorgevelzijde op de begane grond heeft de woning een vrije hoogte van 

minimaal 3,5 meter binnenwerks

• Alle woningen zijn uniek, twee dezelfde mogen niet voorkomen

•  Verbijzonderingen in de vorm van uitbouwen of loggia’s zijn vanaf de eerste 

bouwlaag mogelijk (dus niet tpv de begane grond maar vanaf de 1e verdieping) 

met maximale uitkraging van 75 cm

•  Zijgevels van hoekpanden moeten mee-ontworpen worden in de gekozen 

architectuurstijl

• De achtergevel heeft een relatie met de voorgevel 

Voor de statenpanden langs de Boddenkamp  
gelden de volgende randvoorwaarden:

Statenpanden 
langs de  
Boddenkamp

Tevens is er een special benoemd in het gebied, aangeduid op 

de plankaart met een *. Hiervoor gelden aanvullende voor-

waarden, welke benoemd worden in het beeldkwaliteitsplan.
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Let op:
In deze Statenpanden zit een hoogteverschil in het terrein 

dat opgenomen kan worden in de woning. De voorgevel ligt 

circa 1 meter lager dan de achtergevel.

Perspectief

Bovenaanzicht
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Statenpanden 
langs de 
Raiffeisenstraat

Langs de Raiffeisenstraat streeft men een afgeleide van de 

voormalig wederopbouwarchitectuur na. Daarbij worden de 

twee idiomen van de oorspronkelijke gevels als uitgangpunt 

genomen. Je kunt kiezen uit twee verschillende hoogtes:  

2 bouwlagen of 3 bouwlagen.
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Drie hoge bouwlagen moeten gaan refereren aan  
het idioom van de voormalige woongevel:
• Basismateriaal: geel metselwerk • Gesloten gevelvlak met kleine gaten

• Witte kozijnen  • Open gevelvlak tussen betonbanden met (paneel)vulling

• Horizontale betonnen dakrand • Doorlopende betonband na eerste bouwlaag

Twee hoge bouwlagen moeten gaan refereren aan  
het idioom van de voormalige woongevel: 
• Basismateriaal: geel metselwerk • Doorlopende betonband na eerste bouwlaag

• Witte kozijnen • Doorlopende betonband na eerste bouwlaag

• Horizontale betonnen dakrand • Verticale betonband op de erfgrens van de verdieping

De overige randvoorwaarden voor de statenpanden 
langs de Raiffeisenstraat zijn:

Kavel
• De kavelbreedte vanaf Raiffeisenstraat is maximaal 7 meter

• De bouwlijn ligt 2 m1 van de rooilijn

• De kavel maximaal 65% bebouwen

•  Bij een kavel breder dan 5,5 meter 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, anders 

minimaal 1 parkeerplaats. Parkeerplaatsen zijn uitsluitend bereikbaar via 

achterzijde (vanaf P2)

Volume
• Aan de straatzijde een minimale bouwhoogte van 6 meter en maximaal 11 meter

•  Het gebouw moet een totaalvolume hebben dat hoger is dan breed, of visueel 

zijn opgedeeld in deze verhouding

Gevel
• Hoofdentree zit in de voorgevel

• Gevels zijn pandsgewijs ontworpen met een maximale breedte van 7 meter

• De voorgevels omvatten de volledige kavelbreedte en staan op dezelfde bouwlijn

•  Aan de voorgevelzijde heeft de woning een minimaal vrije hoogte van minimaal 

3,5 meter binnenwerks

•  Verbijzonderingen in de vorm van uitbouwen of loggia’s zijn niet gewenst  

tenzij het gevel-idioom versterkt wordt

• De zij-/achtergevel heeft een relatie met de voorgevel

• De hoekwoning bevat twee voorgevels

Dak
• Plat dak 

• Zorgvuldig ontworpen dakrand met betonband
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Bovenaanzicht
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Tevens is er een special benoemd in het gebied, aangeduid op de 

plankaart met een *. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden. 

Deze worden benoemd in het beeldkwaliteitsplan.

 

Perspectief
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Aansluitend aan de rijke stadsvilla’s aan de Hengelosestraat tot de hoek Hengelosestraat 

– Raiffeisenstraat, worden Bij De Melkhal nieuwe eigentijdse rijke villa’s opgericht.  

Het verlengde van de Wibo Fijnjestraat krijgt hiermee een allure van forse woningen  

op ruime kavels met ruimte voor groen op de kavel.

De villa’s hebben een gevarieerde en bijzondere architectuur met veel oog voor 

detail. Ze zijn trots naar de straat, maar ook de zijgevels moeten goed zijn 

mee-ontworpen. De villa’s zijn vrijstaand of geschakeld en samen vormen ze een 

harmonieus geheel. Kopers hebben een hoog ambitieniveau, waarbij de kleureigen 

materialen van hoge kwaliteit zijn. Er is een voorkeur voor hoge verdiepingen.

Langs de Noord- en Zuidzijde van het verlengde van de Wibo Fijnjestraat en het 

stukje langs de Raiffeisenstraat mogen nieuwe stadsvilla’s worden gebouwd.  

Deze mogen vrijstaand of als 2/1-kap woning worden uitgevoerd.

Tevens zijn er drie specials benoemd in het gebied, aangeduid  

op de plankaart met een *. Daarvoor gelden aanvullende  

voorwaarden. Deze worden benoemd in het beeldkwaliteitsplan.

 

H02

Stadsvilla’s en 
twee-onder-een-kap-woningen
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Randvoorwaarden stadsvilla’s

• Kavels van circa 230 tot 570 m2 

• De bouwlijn ligt van 1 - 4 m van de rooilijn

• Vrijstaande of 2/1-kap woning

•  Hoofdbebouwing 3,5 meter van zijdelingse perceelgrens; bij een 2/1-kap staat deze éénzijdig op de erfgrens; bij # mag 

de woning éénzijdig 1 meter van de erfgrens

• Rooilijnen en erfscheidingen uitsluitend met beplanting uitvoeren

•  Bijgebouwen staan ≥ 6 meter uit rooilijn; bij # word het bijgebouw opgenomen in de hoofdbebouwing en daarmee 

vervalt deze regel

•  Woningen met * moeten 2 parkeerplaatsen op eigen terrein ontsloten vanaf P2 (zie pagina 28), de overige woningen 

minimaal 1 parkeerplaats op eigen terrein 

Volume
• Twee bouwlagen met of zonder kap of terugspringende 3e bouwlaag vanaf min 3 meter uit de voorgevel;

•  Het volume van het hoofdgebouw, bij 2/1-kap worden de twee hoofdgebouwen samen bedoeld, heeft een 

expressieve vorm die als één geheel wordt ervaren 

Gevel
• De vrijstaande of 2/1-kap woning is nooit symmetrisch

• Bij voorkeur wordt de villa voorzien van verbijzonderingen als erkers, loggia’s, serres of expressieve raampartijen

• Aan-, uit- of opbouwen moeten in de architectuurstijl worden opgenomen

• Voor- en zijgevel zijn gelijkwaardig ontworpen in de architectuurstijl 

Dak
• Expressieve (samengestelde) vorm of goed ontworpen dakrand

• Bij 2/1-kap woningen gaat de voorkeur uit naar een asymmetrische vorm.
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Perspectief

Bovenaanzicht
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Materialen en details: 
stadsvilla’s

Het gevelmateriaal van de stadvilla’s moet voor het 

grootste deel uit natuurlijk gekleurde bakstenen 

bestaan, waardoor de stadsvilla’s aansluiten op de 

materialen die in de loop der tijd rondom de 

melkfabriek te vinden zijn. Zowel in het exterieur als in 

het interieur van De Melkhal bevinden zich 

verschillende materialen. Tegels komen hierin ook 

veel voor als detaillering. Deze zouden heel goed in de 

gevel gebruikt kunnen worden. Voor het materiaal van 

de kappen kan gekozen worden voor zowel pannen, 

bitumen als riet.

De stadsvilla’s moeten in grootte en wijze van 

manifesteren een architectonische relatie aangaan 

met de bestaande stadvilla’s aan de Hengelosestraat. 

Alle denkbare materialen zijn mogelijk mits ze op een 

mooie wijze verouderen.
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Overige zaken waar je rekening mee moet houden

Naast de zaken die met de bouw en de realisatie van je woning op de gekozen kavel te maken 

hebben, zijn er ook nog een aantal andere aandachtspunten die horen bij het kopen van een 

kavel op Wonen Bij De Melkhal.

Gasloos bouwen: Stadsverwarming van Ennatuurlijk
Vroegtijdig in het proces voor Wonen Bij De Melkhal is gekozen voor gasloos bouwen. Zo draag je als koper bij aan 

een duurzame wereld. Om je toch te helpen voorzien in warm water en behaaglijke warmte, is besloten om 

Wonen Bij De Melkhal aan te sluiten op het warmtenet van Ennatuurlijk. Hierdoor heb je duurzaam warm water 

voor douchen en verwarmen en is het investeren in dure en ruimte verslindende apparatuur voor het opwekken 

van je eigen warmte niet nodig. De aansluiting moet betaald worden bij aanschaf van de kavel. Aanvullende 

informatie hierover vind je in de flyer ‘Bijlage aanvullende zaken Wonen Bij De Melkhal’.

Erfgrenzen rond parkeerplaats 2
De achtererfgrens wordt eenduidig uitgevoerd. Bij de verkoop ontvang je als koper een tekening  

en (bestek-)beschrijving van de te plaatsen constructie die over de gehele kavelbreedte geplaatst  

moet worden. Deze constructie kan gebruikt worden als basis voor de volgende elementen:

• Pergola

• Één of meerdere parkeerplaatsen (afhankelijk van de verplichting)

• Carport of garage

• Schuur

• Hekwerk met begroeiing

•  Gebouwde erfscheiding altijd voorzien van begroeiing 

Aan de tuinzijde van de aangemerkte kavels wordt hiervoor een kavelzone van 5 meter vrijgehouden.  

De gebouwde erfscheiding moet een groen karakter krijgen. Een carport is mogelijk over de gehele  

kavelbreedte. Er mag bij voldoende kavelbreedte uitsluitend één enkele garage worden gebouwd.  

Enkele plekken moeten worden voorzien van een haag. Zij begeleiden een weg of pad.
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Overgang privé 
naar openbaar

Om de woning aan de voorzijde op een eigen manier aan te laten sluiten  

op de openbare ruimte, is er een strook van 1,5 c.q. 2 meter, die door de 

bewoner wordt ingericht. Deze wordt mee-ontworpen met de woning  

en hoort bij de vergunningsaanvraag.

Deze ruimte kan groen zijn, maar kan ook worden ingericht als stoepje.  

Er wordt géén gebouwde erfscheiding toegepast in de vorm van een hek.  

Het markeren van eigendom kan in de vorm van afwijkende bestrating, 

plantenvakken/-bakken, bankjes of potten. Tevens kunnen kavelhoeken 

worden gemarkeerd met paaltjes met een maximale hoogte van 40 cm.
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Het openbaar 
gebied rond 
De Melkhal

De straten
Het gebied rondom De Melkhal wordt helemaal opnieuw ingericht. Daarbij worden 

parkeerplaatsen, straten en groen aangelegd. In de straat komt een gebakken rode 

klinker voor de rijbaan en een betonnen stoeptegel voor de trottoirs. In het gehele 

gebied wordt betaald parkeren ingevoerd. Op deze manier voorkomen we 

ongewenst parkeergedrag van bezoekers van het centrum van Enschede of 

werknemers van omliggende kantoren en bedrijven. In de straat kunnen de auto’s 

langsparkeren. De verlichting is gelijk aan de straatverlichting van De Boddenkamp 

en elders in de stad.

Kavelhoogte
De Gemeente Enschede geeft een hoogte van de begane grondvloer aan.  

Ons advies is om deze aangegeven hoogte op te volgen, maar ook goed te 

controleren. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor een goede overgang 

van je woning naar het trottoir.

Hoe gaan we om met water in het gebied
De Gemeente Enschede ontwikkelt integrale en duurzame watersystemen. 

Daarmee wil zij (grond)wateroverlast, verontreiniging van oppervlaktewater  

en verdroging van de grond tegengaan.

Dat betekent dat in het project Wonen Bij De Melkhal het hemelwater gescheiden 

wordt van het afvalwater. Het hemelwater dat in het openbare gebied valt, wordt 

via een infiltratieriool afgevoerd.

Alle kopers van de kavels dienen zelf te zorgen voor infiltratie van het regenwater. Dat 

betekent dat het hemelwater dat op het dak valt, via hemelwaterafvoerbuizen naar 

een infiltratiekrat in de grond moet worden gebracht. Het regenwater dat in de tuin valt 

moet ook op de eigen kavel de grond in kunnen lopen. Dit kan via het infiltratiekrat, 

maar ook met een grindkoffer. 
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De verkeersomgeving
De hoofdontsluiting van en naar Wonen Bij De Melkhal vindt plaats vanaf  

de Raiffeisenstraat. Deze tweerichtingsweg vormt een lus rondom Bouwblok C 

en ontsluit de parkeerplaatsen P1 en P2. De hoofdentree bevindt zich tegenover 

het melkontvangstgebouw. Hiermee passeert het hoofdverkeer niet de 

woonwijk. Een autoverbinding tussen Boddenkamp en het Melkhalterrein  

is hier niet gewenst.

P1 en P2 krijgen beiden één op-/afrit. Om de parkeerplaats P2 zit een 

ontsluitingslus die de ontsluiting van het achterterrein van de woningen vormt. 

Het is wél gewenst langzaamverkeersverbindingen te maken richting 

Boddenkamp. Er zijn drie aantakkingen; die vanaf de Wybo Fijnjestraat, de 

Schimmelpenninckstraat en die vanaf de Noordendorplaan. Deze laatste vormt 

een pad over P1 richting de nieuwe hoofdentree van De Melkhal. Tevens loopt 

een langzaamverkeersroute vanaf de Kottendijk tussen de langsgevel van de 

Melkhal en P1. Daarnaast zijn er nog twee langzaamverkeerroutes vanaf P2.  

Eén langs de bestaande bomen richting het verlengde van de Wybo Fijnjestraat 

en één naar het voorplein voor het melkontvangstgebouw.

 

H03
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Zelf je huis bouwen
Je eigen droomhuis (laten) bouwen, wie wil dat nou niet?! Al je levenservaring, smaak en creativiteit in een nieuw thuis 

stoppen is natuurlijk fantastisch. Dus als je een kavel van Wonen Bij De Melkhal hebt uitgezocht, kun je beginnen. Dan 

besef je ook al gauw dat er heel wat op je af komt: de aankoop van de kavel, een passende architect zoeken, een goede 

aannemer vinden en uiteindelijk ook de aanvraag van een omgevingsvergunning. Kortom: werk aan de winkel!

We helpen je daarom een beetje mee in het proces, zodat je overzicht hebt bij de te nemen stappen nadat je voor 

Wonen Bij De Melkhal hebt gekozen:

1. Je woonwensen op een rijtje
• Hoe moet je woning eruit te komen zien, welke verschijningsvorm en uitstraling
• Hoe groot mag het worden, en hoe wil je leven
• Welke financiële ruimte heb je om je woonwensen waar te maken
• Op welke kavel zou je je plannen waar kunnen maken

twee Kavelij

2. Inschrijven op de door jou gewenste kavel
Zodra je een beeld hebt wat bij jou past, kun je je inschrijven op >> melkhal-enschede.nl/inschrijven. 

Je kunt je op DRIE KAVELS inschrijven.. Lukt dat niet op de gewenste kavel, dan kun je je aanmelden op de 
RESERVELIJST. 

Koop je een FLEXIBELE KAVEL, dan organiseren we een KAVELIJ nadat alle kavels zijn gereserveerd.  
Tijdens dit leuke evenement leggen we samen de voorlopige kavelgrenzen vast. Dit omdat iedereen  
immers een andere kavelmaat heeft. Ook maak je dan kennis met je toekomstige buren.

De Kavelij wordt georganiseerd zodra 80% VAN DE KAVELS gereserveerd is. Dit betekent dat voor elke 
deelnemer aan de Kavelij ruimte is om definitief een kavel te kopen. We verwachten dan ook dat je je vooraf goed 
voorbereidt op de Kavelij en kennis hebt genomen van alle RANDVOORWAARDEN, het STEDENBOUWKUNDIG 
PLAN en het BEELDKWALITEITSPLAN. Tijdens de Kavelij mag je je voorkeursplek aangeven in de door jou 
eerder aangegeven strook, zodat we na afloop van de Kavelij een voorlopige kavelindeling kunnen maken.

drieeen
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3. Reserveringsovereenkomst
Zodra de kavel aan jou is toegewezen krijg je een 
reserverings overeenkomst. De reservering is pas 
definitief als deze overeenkomst GETEKEND IS 
INGEZONDEN. In deze overeenkomst staan, naast jouw 
gegevens, ook de voorwaarden en overige zaken, zoals:

• OMSCHRIJVING VAN DE KAVEL
• DE KOOPPRIJS
•  DE TERMIJNEN WAARBINNEN JE DE 

AANVULLENDE ZAKEN MOET REGELEN.
Deze reservering is een maand geldig, zodat je verder 
bezig kunt gaan met de belangrijke zaken die betrekking 
hebben op jouw droomhuis. Denk aan de financiering, de 
verschijningsvorm van je huis, je programma van eisen en 
het zoeken van een geschikte architect.

vier

4. Reserveringsovereenkomst verlenging
Nadat dit allemaal geregeld is, je bent nog steeds enthousiast en alles blijkt 
haalbaar te zijn, dan verlengen we de reserveringsovereenkomst met 2 
maanden. In deze periode kun je de verdiepingsslag maken en bijkomende  
zaken zoals een hypotheek en de omgevingsvergunning gaan regelen.

5. De verdere uitwerking
Het is heel belangrijk om de snelheid in het proces te houden. Daarom 
ga je in deze fase voortvarend verder met de voorbereiding van de 
aanvraag tot OMGEVINGSVERGUNNING en de TUSSENTIJDSE 
TOETS VOOR DE WELSTAND. 

De welstandtoets bij de STADSBOUWMEESTER is erg belangrijk. 
Gezamenlijk kom je tot een ontwerp dat de goedkeuring van welstand 
moet krijgen. Dit doe je zodra je een eerste schetsontwerp hebt laten 
maken dat voldoet aan het BEELDKWALITEITSPLAN. Via het 
OMGEVINGSLOKET maak je een afspraak om te bezien of je met je 
ontwerp verder kunt.

6. Kaveloverdracht
De formele KAVELOVERDRACHT en de betaling vinden 
plaats bij de NOTARIS, uiterlijk 3 maanden na het tekenen 
van de reserverings overeenkomst. 

Start van de realisatie 
van je woning
Als je je kavel op naam hebt staan, ben je 
formeel eigenaar van de kavel en kun je, bij 
een geldige omgevingsvergunning, 
STARTEN met de bouw van je woning.

zesvijf GO!



Jozé Janssen 
Kavelverkoop

06 - 46 39 36 32 

 joze@melkhal-enschede.nl

Bezoekadres verkoopcentrum
Alleen op afspraak

Raiffeisenstraat 25 Enschede

inf
orm
atie
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Verkoopcentrum

Voor het interessante en intensieve 

kooptraject van een kavel voor een 

statenpand of stadsvilla Bij De Melkhal  

staat Jozé Janssen ter beschikking voor jou 

als koper. Ze is jouw vragenbaak, adviseur  

en geeft je tips. Daarnaast bewaakt ze voor 

jou de tijdslijn. Het is immers van belang  

om in een gezond tempo richting koop  

en realisatie van jouw droomwens te gaan. 
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Eten, werken én genieten 
van een cultureel podium
onder één dak.



www.melkhal-enschede.nl


