
urban
duurzaam
sfeervol
Bouw je droomhuis op het terrein van De Melkhal 



02



02

IN
TRO

Urban, duurzaam en sfeervol wonen? Bouw je droomhuis op het terrein van De Melkhal in 

Enschede! Dat kan in alle soorten en maten, want jij bent je eigen architect. Hier krijg je de kans  

om met al je woonideeën aan de slag te gaan en je eigen woon (en werk-)plek te creëren in een 

omgeving die bruist. Want Enschede is hip. Voor een lokale, biologische lunch hoef je straks slechts 

een paar stappen te zetten en ook een werkoverleg doe je gewoon in je eigen wijk. Om over de 

groene omgeving nog maar niet te spreken die er straks zal ontstaan. 

Zie je het al voor je?
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Eten, werken 
en boodschappen doen 
onder één dak.
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VI
sie

De lobby van Enschede

De oude Melkhal van Enschede krijgt een nieuwe 

invulling. En hoe! Het plan dat haar deuren eind 2020 

opent, is opgedeeld in twee locaties: de fabrieksruimte 

van de oude melkhal, waar je straks onder één dak 

kunt eten, werken en genieten van een cultureel 

podium, en de omliggende kavels voor de bouw van 

statenpanden, stadsvilla’s, twee-onder-een-kap-

woningen en loftementen.

Van ambachtelijk  
werken naar  
inspirerend wonen

Daar waar vroeger de melkproductie plaatsvond 

ontstaat straks dé plek in Enschede waar je heerlijk 

kunt wonen. Hier vind je een fantastische lunch of een 

diner om de hoek, doe je je boodschappen in de hipste 

en duurzaamste supermarkt van Twente en vind je 

prachtige werkateliers en moderne kantoren. En dat 

op nog geen 5 minuten lopen vanaf het station!
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Een unieke kans:  
bouw je droomhuis  
in het centrum  
van Enschede

Aangrenzend aan de oude melkfabriek liggen de 

kavels waar naar eigen inzicht gebouwd kan worden. 

Circa 35 kavels zijn bestemd voor de realisatie van  

de stadsvilla’s: kavels variërend van 150 to 600 m².  

Daar tegenover liggen nog circa 13 kavels voor de 

bouw van twee-onder-een-kapwoningen of 

vrijstaande woningen. Maar let op! Om hier te mogen 

bouwen is een beetje lef en durf op zijn plaats. Hier 

krijg je namelijk de unieke kans om iets neer te zetten  

zoals jij dat voor ogen hebt.

Als koper van een kavel kies je zelf het aantal vierkante meters waarop je wilt bouwen. Denk groots! Van veel 

raampartijen, een opvallende gevel of een erker van glas op vier hoog. Het is jouw woning, dus jij bepaalt. Jouw 

eigenheid is waar De Melkhal naar op zoek is. We stimuleren je - naast groots en eigen - ook groen te denken, 

zodat je woning niet alleen toekomstproof is maar ook mee helpt aan een duurzamer milieu. Heb je daar geen 

behoefte aan? Ook geen probleem. Jij woont op je eigen manier en naar eigen inzicht.

VI
sie
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Statenpanden

Woonlagen tot wel vier hoog, een fijne tuin én dakterras of een speelse splitlevel 

woonkamer. Het zijn slechts een handjevol opties van wat er mogelijk is Bij De 

Melkhal. Hier bepaal je alles zelf, van de breedte van de woning tot waar welke 

kamers komen. Misschien zoek je het wel hogerop en kies je ervoor om je 

leefkeuken en woonkamer op de eerste verdieping te bouwen en de begane 

grond te gebruiken als garage, praktijkruimte of gastenverblijf. Je ziet het:  

veel vrijheid, dus veel om over na te denken.

Voor het bouwen van je droomhuis Bij De Melkhal heb je de mogelijkheid om alle 

details van je woning zelf te bepalen. Jij bent de opdrachtgever, dus jij bepaalt. 

Voor de stadsvilla’s zijn circa 35 kavels beschikbaar. De meeste van deze kavels 

geven je alle bouwvrijheid, bij sommige kavels moeten de statenpanden aan 

enkele basisvoorwaarden voldoen. Zie hiervoor het beeldkwaliteitsplan dat door 

de koper van de kavels en de gemeente is vastgesteld. De stadsbouwmeester 

staat klaar om de ontwerpen in een vroeg stadium samen met je te bespreken 

en af te stemmen. 

Overige kavels

Naast de uitgifte van kavels voor statenpanden worden er ook kavels voor  

twee-onder-een-kapwoningen en stadsvilla’s uitgegeven. Er is gekozen voor 

variatie in grootte: hierdoor is er voor elk wat wils. Je kunt samen met je 

vrienden kiezen voor een gave en grote twee-onder-een-kapper met een 

ruime tuin voor de kinderen. Of ga juist voor een stadsvilla: lekker vrijstaand 

wonen op je eigen stukje grond. De ontwerpvrijheid is ook hier weer ongekend. 

Veel is mogelijk, als het maar met smaak gebeurt! Onze stadsbouwmeester 

gaat graag met je in gesprek over jouw ontwerp en helpt je graag de 

ontwerpen te verbijzonderen. Ook deze woningen moeten voldoen  

aan het vastgestelde beeldkwaliteitsplan.

 

“JIJ BENT DE OPDRACHTGEVER, 
DUS JIJ BEPAALT”
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Overige kavels

Statenpanden

De Melkhal

Inschrijving

De inschrijving voor de kavels start op 27 mei 2019. 

Wanneer je je aanmeldt krijg je tijdig bericht voor deze 

inschrijving. Na inschrijving vindt de toewijzing van de 

kavels plaats en kun je aan de slag om in het hart van 

Enschede te gaan werken aan jouw woondroom.

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen dan 

kun je direct contact opnemen met Jozé Janssen op 

nummer 06 - 46 39 36 32 (zie ook pag. 18).
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Voel de geschiedenis

Wanneer je omhoog kijkt en je verbeelding laat 

spreken, dan zie nog hoe de melk zijn weg vond door 

de pijpleidingen van de fabriek. Duizenden liters 

yoghurt, boter, karnemelk, room en melk zijn bijna 

honderd jaar bereid op deze locatie aan in Enschede. 

Door de uitbreiding in 1964 moest de Hengelose 

Dwarsstraat worden verlegd en kreeg het de naam 

Raiffeisenstraat. Daardoor ligt De Melkhal tegenwoor-

dig ietwat verstopt, maar is het door zijn karakteristie-

ke uitstraling een bekend gebouw onder de 

Enschedeërs. Een bijna geheime locatie die vraagt  

om een net zo eigenzinnige invulling als zijn uiterlijk 

en historie: rauw, puur en uniek. 

 

his
to
rie
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EEN 
VERBORGEN 

SCHAT
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Ondernemen in De Melkhal

 “Een nieuw concept voor De Melkhal. 

Uiteraard met de filosofie van Droste’s 

Herberg, maar dan met een urban sausje.

Met of tussen de mensen lekker eten, dat is 

misschien wel het mooiste dat er is. Want 

eten moet goed zijn, maar samen komen is 

waar het om draait.”

- HARALD DROSTE

Naast onze herberg in Tubbergen zijn we straks ook te 

vinden in De Melkhal in Enschede. Het recept blijft 

hetzelfde: ingrediënten komen uit de buurt, we gooien 

zo min mogelijk weg en de kaart is seizoensgebonden 

en wordt dagelijks aangevuld met nieuwe gerechten. 

Omdat we alleen aanbieden wat de boeren kunnen 

leveren staat er altijd iets anders op tafel. Eigenlijk 

heel simpel, maar bijzonder lekker. Dat wil ik de 

mensen graag meegeven: je hoeft niet ver te zoeken 

om goed te kunnen eten. We verbinden op deze 

manier de stad en het platteland met elkaar en dat is 

voor mij misschien wel het droomplaatje.” 

NIEUWE 
AMBACHTEN

Bij Droste’s Herberg kun je straks de hele dag terecht: 

van ontbijt tot diner en van cappuccino tot wat lekkers 

voor tussendoor. Weinig fratsen, heel gezellig en met 

een flinke dosis warmte en een fijne sfeer. Droste’s 

breidt tevens haar bijzondere plattelandsaccommo-

daties uit met 20 tot 25 kamers in De Melkhal. Een 

hippe stadsherberg waar dezelfde ingetogen luxe  

en aandacht terugkomt. En inchecken doe je hier 

gewoon met je smartphone. Handig toch?

“Je hoeft niet ver 
te zoeken om goed 

te kunnen eten.”

Met meer dan 6.600 m2 ontstaat in de fabrieksruimte van De Melkhal  
een bijenkorf waar elk moment van de dag wat te beleven is. Duurzame 
ondernemers met passie voor goed eten, lokaal shoppen in de moderne 
supermarkt en inspirerend werken, vinden hier hun plek. 
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Het ontbrekende 
puzzelstuk 
van Enschede 

Enschede kent een rijke historie van ambachten, 

waaronder de melkproductie van Enschede en 

Lonneker die ruim honderd jaar, tot 1995, stand hield. 

De locatie van De Melkhal is dan ook zeer centraal 

gelegenheid: de perfecte uitvalsbasis voor het 

distribueren van zuivel. 

De Melkhal ligt gunstig ten opzichte van de binnenstad 

van Enschede en zal door de nieuwe invulling de 

omliggende wijken De Boddenkamp, Lasonder 

Zeggelt, Roombeek en het centrum van de stad 

Enschede weer met elkaar in verbinding brengen.

lig
ging

Overal dichtbij

• Stad en Station: 3 minuten fietsen

• Zuiderval: 10 minuten met de auto

• Westerval: 8 minuten met de auto
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Lekker centraal

Lopend, op de fiets, met de auto of de trein. Voor de 

dagelijkse boodschappen en een gezellige borrel hoef  

je de deur slechts uit te lopen en de voorheen oude 

fabrieksruimte van De Melkhal binnen te stappen. Voor 

meer winkelplezier pak je de fiets of loop je naar het 

centrum. Enschede is flink in opkomst, dus vervelen hoef 

je je hier niet. Ga je toch liever een dagje naar bijvoorbeeld 

Amsterdam, dan is het station ook op steenworp afstand 

met een rechtstreekse verbinding naar alle grote steden. 

Parkeren

In het gebied zijn meer dan 320 parkeerplaatsen voor 

gebruikers van De Melkhal en de bezoekers van de 

bewoners. Bewoners dienen op hun eigen kavel  

een parkeerplek te creëren. 

bere
ikbaa
rheid
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Voor
zieni
ngen

Alle kanten op

Op het terrein van De Melkhal is volop bedrijvigheid 

om je de hele dag te kunnen vermaken. Of je nou 

onderneemt, hier woont of lekker aan komt waaien, 

De Melkhal is er voor Enschede en de plek om 

initiatieven een podium te geven. Letterlijk. Want 

naast horeca, de stadsherberg, een supermarkt en 

werkplekken is hier een cultureel podium te vinden. 

Kom kijken en beleven of pak zelf je moment.  

Je nieuwste expositie, een avondconcert of een 

evenement geef je vanaf nu bij De Melkhal. 

Groen, groener, groenst

Behoefte aan meer? Dan sta je met een paar tellen in de rijke binnenstad van 

Enschede die volop aan het groeien is. En voor een frisse neus en een fijne wandeling 

hoef je ook niet lang te zoeken. Rondom De Melkhal vind je drie parken, waaronder het 

mooie Abraham Ledeboerpark op 5 minuten fietsen. En iets buiten de stad sta je al 

snel in het Twentse landschap. Mooi wonen noemen we dat.

Werken in stijl

De Melkhal biedt ook volop ruimte voor bedrijven en zzp’ers. Moderne kantoren, 

werkateliers en inspirerende vergaderruimtes vind je namelijk hier. Werk een dagje 

vanuit huis of deel een werkplek met gelijkgestemde ondernemers en ga lekker  

aan de slag.
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Van kleine kredietcoörporatie
tot huidige Rabobank

Het perceel Bij De Melkhal, waar mogelijk jouw droomhuis komt te 

staan, heeft een rijke en dynamische geschiedenis. Op ‘onze oale 

groond’ ontstond in 1896 de eerste bank van Nederland volgens het 

principe van Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888). Van een kleine 

kredietcoöperatie aan de Raiffeisenstraat in Lonneker (tegenwoordig 

Enschede) groeide de Raiffeisenbank, samen met de Boerenleenbank, 

uit tot de huidige Rabobank Enschede-Haaksbergen.

Inmiddels is Rabobank Enschede-Haaksbergen sinds 2012 verhuisd naar  

Het Eeftink 2 en wordt het perceel de Melkhal nu heringericht met eigentijdse 

woningen die voldoen aan de allernieuwste duurzaamheidsnormen. De Rabobank 

stimuleert energiezuinig en duurzaam wonen. Een nieuwbouwwoning voldoet aan 

de allernieuwste duurzaamheidsnormen. En dat belonen we. Daarom krijg je  

0,2% korting op de hypotheekrente als je een nieuwbouwhuis koopt.

De Rabo MelkhalHypotheek
Naast de duurzaamheidskorting bieden we speciaal voor de Melkhal nog meer 

voordelen. Bij ons kun je al een hypotheekofferte krijgen zonder een omgevings-

vergunning en getekende koop-/aanneemovereenkomst. Vraag Tanja en Birgit  

naar de voorwaarden.

Bij het afsluiten van de Rabo MelkhalHypotheek nemen wij de notariskosten 

(hypotheekakte en leveringsakte) voor onze rekening. Dit betreft een notariskantoor 

naar onze keuze, te weten Hofsteenge & Wesseling notarissen in Enschede. Wil je 

liever zelf een keuze maken, dat kan. Wij vergoeden dan tot €750,-.

Bij het bouwen van een nieuwbouwwoning komen veel zaken op jouw pad waarbij 

hulp van een onafhankelijke bouwbegeleider heel handig kan zijn. Wij helpen je met 

het plannen van een eerste gesprek.

Haalbaarheidscheck
Heb je al uitgerekend wat je maximaal kunt lenen? Hypotheekadviseurs Tanja en Birgit 

duiken in jouw financiële situatie en geven een verklaring af of jij, op basis daarvan, de 

woning kunt kopen. Deze berekening is indicatief en er kunnen geen rechten aan 

ontleend worden. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.“DE RABOBANK STIMULEERT  
ENERGIEZUINIG EN  

DUURZAAM WONEN”

hyp
oth
eek



17

De Rabo MelkhalHypotheek 
in het kort

• Duurzaamheidskorting van 0,2% op de hypotheekrente

• Vergoeding van de notariskosten tot €750,-

•  Hypotheekofferte ook mogelijk zonder omgevingsvergunning  

en getekende koop-/aanneemovereenkomst

•  Optioneel eerste gesprek bij een onafhankelijke bouwbegeleider

Voor alle vragen bel of app met 

Tanja van Tebberen 06 - 13 52 96 77

Birgit Timmen 06 - 53 78 69 22 (rechts op de foto)
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www.melkhal-enschede.nl

Jozé Janssen 
Kavelverkoop

06 - 46 39 36 32 

 jozejanssen@melkhal-enschede.nl

inf
orm
atie

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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Je bouwt naar hartelust 
op jouw manier 
Bij De Melkhal.



www.melkhal-enschede.nl


