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HET BOUWPLAN

Het bouwplan ligt naast een karakteristieke 
boerderij uit 1924. De bestaande boerderij 
is een gemeentelijk monument en inmiddels 
geheel gerestaureerd. Het bouwplan maakt 
onderdeel uit van het erfi nrichtingsplan van 
deze boerderij. Omdat bestaande schuren 
gesloopt zijn is het mogelijk een nieuwe 
woning te bouwen in schuurvorm, de 
zogenaamde ‘schuurwoning’.    

Dijkhof Wonen heeft in samenwerking met 
Studio Inka een bouwplan ontworpen. Het 
ontwerp is getoetst en goedgekeurd door 
de welstandscommissie. Samen met onze 
kopersbegeleider kunt u de mogelijkheden 
bespreken om het ontwerp naar uw wensen 
af te stemmen. 

DE OMGEVING

In alle rust omgeven door weilanden ligt deze 
prachtige bouwlocatie met bouwplan aan 
de G.J. Kappertweg 2 te Wesepe. Het dorp 
Wesepe maakt onderdeel uit van de gemeente 
Olst-Wijhe en is met de auto of fi ets in enkele 
minuten te bereiken. Het dorp kent diverse 
voorzieningen zoals een basisschool, bakker, 
sportclub, dierenwinkel en restaurant. 

Voor meer voorzieningen kan er uitgeweken 
worden naar de plaatsen Olst, Heeten en 
Deventer. 
In de omgeving kan er genoten worden van een 
gevarieerd Sallands landschap van weilanden, 
houtwallen en bossen.  





KAVELPASPOORT

Vanuit het bestemminsplan zijn een 
aantal voorwaarden gesteld aan het 
inrichtingsplan. Zo bent u verplicht de 
woning te bouwen op het bouwvlak 
wonen. Ook bent u als koper verplicht 
om in uw tuinontwerp een aantal 
bomen aan te planten. Het gaat hierbij 
om:

- 9 hoogstam fruitbomen
- 3 Lindebomen, Tilia europaea maat 
   18-20cm

Indien de buitenberging en/of het 
bijgebouw vergunningplichtig is zal 
deze geplaatst moeten worden op 
de positie zoals aangegeven op de 
situatietekening. 

Omdat de woning is voorzien van een 
rieten kap worden de zonnepanelen 
toegepast als veldopstelling. Het 
uitgangspunt is dat de veldopstelling 
geplaatst wordt aan de oostzijde naast 
het bouwvlak van het bijgebouw.

* Optioneel is het mogelijk het 
naastgelegen weiland te kopen met 
een opp. van circa 4535m².   
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• Kaveloppervlakte van 1866m2

• Inhoud van 750m3

• 166m2 aan woonoppervlakte 



                     KENMERKEN VAN 
                     DEZE WONINGEN:

• Kaveloppervlakte van 1866m2

• Een prachtige schuurwoning

• De perfecte gezinswoning

• Fraaie spantconstructies

• Levensloopbestendig

• Landelijk wonen 

• Natuurlijke uitstraling door de rieten kap

• Weinig onderhoud

• Energiezuinig wonen 

• Slaap- en badkamer op de begane grond

• Ruime keuzemogelijkheden, ga in gesprek 

met onze kopersbegeleider voor de 

mogelijkheden

SCHUURWONING

Deze moderne schuurwoning is ontworpen met een rustige 
gevel aan de straatzijde. De ingetogen architectuur wordt 
onderbroken door het fraaie risaliet waarin de voordeur 
gesitueerd is. De achterzijde is ontworpen met veel glas 
waardoor de woning licht en ruimtelijk oogt. Er is gekozen 
voor een rieten kap en antraciet gevelstenen in combinatie met 
hardhouten gevelkozijnen. 

Een nieuwe woning behoeft de eerste jaren weinig tot geen 
onderhoud. Dit is natuurlijk erg prettig. Gevelbekleding, 
boeidelen en kozijnen worden aan de buitenzijde geheel 
geschilderd. De binnenafwerking doen wij niet voor u. U kunt na 
oplevering naar eigen smaak de woning voorzien van vloer- en 
wandafwerking.

De woning wordt gebouwd conform de huidige 
regelgeving. Dit betekent dat uw woning beschikt 
over goede vloer-, wand- en dakisolatie. Ook is uw 
woning voorzien van een lucht-water warmtepomp. 
Uw woning is geheel gasloos! 
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Het risaliet geeft een moderne 
uitstraling.

Fraaie spantconstructie .

Veel lichtinval in de
 woonkamer.

GEVELS 



BEGANE GROND VERDIEPING

U komt bij de hoge pui van het risaliet de woning binnen. Door de vide is de volledige hoogte te ervaren en komt er 

veel daglicht binnen. Onder de trap is ruimte voor een brede garderobe. Aan de linkerzijde vindt u de toiletruimte 

en de meterkast. Via de entree is de ruime leefkeuken te bereiken. Er is ruimte voor een kastenwand, kookeiland, 

een tafel voor zeker 8 personen en extra kasten. De schuifdeur biedt een directe toegang tot de tuin. Via een grote 

doorgang, die naar wens met schuifdeuren is af te sluiten, bereikt men de woonkamer. De grote woonkamer geeft 

door de glazen pui over de volledige achtergevel vrij zicht op de tuin en het achterliggende landschap. Aan de 

voorzijde van de woning is een slaapkamer en badkamer gesitueerd, wat de woning levensloopbestendig maakt.                                                         

Deze ruimten zijn natuurlijk ook als werkruimte of speelruimte in te richten. Ook vinden we op de begane grond 

een ruimte voor de wasmachine en technische installaties.

Via de entree en trapopgang is de overloop te bereiken. Deze is ook weer heerlijk licht door het glas in het risaliet. 

De verdieping bestaat uit drie ruime slaapkamers, een badkamer en een apart toilet. De slaapkamer aan de 

achterzijde van de woning is bijzonder groot en heeft door de glazen gevel een weids uitzicht op het Sallandse 

landschap. Daarnaast is er een bergruimte welke ook gebruikt wordt voor de technische installaties. De vliering is 

met een vlizotrap bereikbaar. Een mooie ruimte voor het opbergen van spullen.



“Door het alledaagse mooier te maken 
hoop ik het levensgeluk van mensen een 

stukje te vergroten ”

Inka van Uem - Studio Inka 
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NIKO HOME CONTROL

Schakelmateriaal
De woningen worden voorzien van Niko Home 
schakelmateriaal. Hierdoor bieden wij u de 
mogelijkheid om van uw woning een slimme 
woning te maken. Bespreek de mogelijkheden met 
onze kopersbegeleider. 

Uw Huis werk beter met Niko Home Control
Comfortabeler wonen, veiliger leven en kunnen 
koppelen met tal van andere partner merken. Niko 
Home Control stuurt de elektrische toestellen 
en systemen in uw woning aan. Bijvoorbeeld de 
verlichting, verwarming en zonwering. Alles is 
bedienbaar met schakelaars, een touchscreen en/of 
de smartphone. De mogelijkheden van Niko Home 
control? Die zijn eindeloos. Dankzij het tijdloze 
design past het systeem naadloos in uw interieur.

Klaar voor de toekomst
Niko Home Control is de oplossing om de 
elektrische installatie mee te laten evolueren 
met onze snel veranderen manier van leven en 
communiceren. Het huisautomatiseringssysteem 
verlegt de grenzen van comfort, veiligheid, en 
gebruiksgemak. Niko Home Control evolueert 
voortdurend mee met de nieuwste trends en 
standaarden. 
Met de draadloze oplossingen van Niko plaatst u 
moeiteloos een extra schakelaar, zonder stof te 
maken. Zo kiest u met Niko Home Control voor een 
oplossing die vandaag al rekening houdt met wat u 
later misschien anders wilt. 

Voor het hele gezin
Met Niko Home Control krijgt u een grote portie 
comfort en veiligheid. Met één druk op de knop 
alles in huis uitschakelen wat uit moet staan. 
Tegelijk activeert u de aanwezigheidssimulatie en 
de alarm en berichtenservice. 
Met Niko Home Control bent u steeds gerust. 

Slim open systeem
Apparaten van anderen merken in uw woning? U 
koppelt Niko Home Control gemakkelijk met de 
partnermerken zoals Bose- of Sonos.



TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

Peil en uitzetten
Als peil wordt aangehouden de bovenkant van 
de afgewerkte cementdekvloer van de begane 
grondvloer in de hal. De juiste peilmaat wordt 
bepaald in overleg met de dienst Bouw- en
Woningtoezicht van de gemeente.

Grondwerk en buitenriolering
Er worden grondwerkzaamheden uitgevoerd
ten behoeve van de funderingen en leidingen.
Er wordt uitgegaan van een gesloten 
grondbalans (er wordt geen grond aan- of 
afgevoerd). Er wordt een rioleringssysteem 
toegepast voor afvalwater. De afvoeren van 
de diverse lozingstoestellen worden met de 
nodige ontstoppingsstukken en stankafsluiters 
aangesloten op het gemeenteriool. De riolering 
wordt belucht middels een ontspanningsleiding, 
welke boven het dak uitmondt.

NUTS
De nutsaansluiting wordt geregeld door Dijkhof 
Wonen. De kosten voor het aansluiten van riool, 
water en elektriciteit zijn inbegrepen. De kosten 
voor het aansluiten van Kpn, Ziggo of ander net 
worden als meerwerk gefactureerd. 

Hemelwaterafvoeren
De woning is voorzien van een rieten kap. 
Geadviseerd wordt om een grindstrook op te 
nemen rondom de woning waarin het 
regenwater kan bezinken. 

Fundatie
De woning wordt gefundeerd op een 
paalfundering. Dimensies en specificaties 
conform het funderingsadvies en berekeningen 
van de constructeur. Het funderingsmetselwerk 
van de woning, wordt tot de gevelsteen 
aangebracht, voorzien van een aantal kunststof 
ventilatieroosters.

Vloeren
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als 
geïsoleerde systeemvloer. De begane grond 
vloer wordt voorzien van een “kruipgat” 
sparing, afgedekt met een geïsoleerd kruipluik, 
voorzien van een luikoog en matomranding. 
De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een 
betonnen breedplaatvloer. 

Gevels
De buitengevels worden als geïsoleerde 
spouwmuur uitgevoerd. Het buitenspouwblad 
bestaat uit metselwerk, kleur conform kleuren- en 
materiaalstaat. De voegen van het metselwerk 
worden gepointerd. De buitengevels voorzien 
van de nodige open stootvoegen, dilatatievoegen, 
stalen lateien en loodvervangers- en/of latei 
slabbes. 

Dak
De dakconstructie bestaat uit een geïsoleerde 
scharnierkap, voorzien van een rieten dak. 
 

Wanden
Het binnenspouwblad van de buitengevels en de 
dragende binnenwanden worden uitgevoerd in 
kalkzandsteen lijmelementen, daar waar nodig 
gedilateerd. De lichte scheidingswanden bestaan 
uit cellenbeton verdiepingshoge elementen. 
T.p.v. de gevelopeningen worden betonlateien 
aangebracht, conform opgave constructeur.

Kozijnen / Ramen / Deuren
De buitenkozijnen, –ramen en -deuren worden 
uitgevoerd in hardhout, voorzien van het 
nodige hang- en sluitwerk en voldoet aan 
weerstandklasse 2 inbraakwerendheid met 
kerntrekbeveiliging.
Buitenkozijnen worden fabrieksmatig voorzien 
van grondverf. Binnen worden er stalen montage 
kozijnen, voorzien van vlakke opdekdeuren 
toegepast.
De binnendeuren worden afgehangen aan 3 
paumelles en voorzien van deurkrukken, daar 
waar nodig met vrij- bezet beslag. Stalen 
binnenkozijnen en opdekdeuren zijn fabrieksmatig 
afgelakt.
Op de zolder wordt een dakraam in het dak 
aangebracht.

Trappen
Er wordt naar de 1e verdiepingvloer een open 
trap aangebracht. De trap wordt uitgevoerd 
met hardhouten treden, trapbomen, spil en trap 
hekken met ronde spijlen. Langs de muur worden 
ronde houten muurleuningen op aluminium 
dragers aangebracht. De trap naar de vliering 
wordt uitgevoerd als vlizotrap. 

Aftimmerwerk
Daar waar nodig worden, ten behoeve van een 
goede afwerking, de benodigde betimmeringen 
ter plaatse van kozijnen en trappen, verticale en 
horizontale leidingkokers in houten plaatmateriaal 
aangebracht. Er worden geen vloerplinten 
aangebracht. In de meterkast wordt een 
meterbord aangebracht, conform de voorschriften 
van de nutsbedrijven. 

Vloerafwerking 
Alle ruimten worden voorzien van een 
cementdekvloer, m.u.v. de vloeren achter 
de knieschotten. Op de begane grond & 1e 
verdieping wordt vloerverwarming in de 
cementdekvloer toegepast.   

Wandafwerking 
De wanden van toiletten en badkamers worden 
niet afgewerkt. Alle overige wanden worden 
behangklaar opgeleverd. 

Plafondafwerking 
Alle betonnen plafonds worden glad afgewerkt en 
gesausd. De onderzijde van de dakplaat van de 
woning wordt uitgevoerd als spaanplaat en wit 
gesausd.  

Vensterbanken en dorpels 
De vensterbanken worden uitgevoerd in 
composiet Bianco C. Ter plaatse van de 
buitendeuren en raamkozijnen op vloerniveau, 
worden kunststof zwarte onderdorpels 
aangebracht.  



Keukeninrichting 
De keuken wordt door de opdrachtgever 
geleverd en aangebracht. 

Beglazing 
Ten behoeve van alle beglazing in de 
buitenkozijnen, -ramen en –deuren wordt 
isolerende HR++ beglazing toegepast. 

Buiten schilderwerk 
Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een 
dekkend systeem. De houten buitenkozijnen, 
-ramen en –deuren zijn fabrieksmatig afgewerkt 
en worden aan de buitenzijde afgelakt in het werk. 

Binnen schilderwerk 
De binnenzijde van de buiten kozijnen dient de 
koper zelf te schilderen. De opdekdeuren en 
binnen kozijnen zijn fabrieksmatig afgewerkt. De 
trap inclusief trapbomen, hekwerken, balustrade, 
trapleuningen en aftimmeringen worden voorzien 
van grondverf in een lichte kleur. Alle kleuren en 
materialen conform de kleuren- en materiaalstaat.  

Alle schilderwerk van overige aftimmeringen zijn 
niet opgenomen.

Waterleidingen 
De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf 
de watermeter, geplaatst in de meterkast en is 
afsluitbaar/aftapbaar. De volgende tappunten 
worden aangelegd: 
t.b.v. de keukenmengkraan 
t.b.v. de vaatwasser
t.b.v. de wasmachinekraan 
t.b.v. de fonteinkraan en toiletten  
t.b.v. douche- en wastafel mengkraan in de 
badkamer 
t.b.v. vulpunt centrale verwarming (warmtepomp) 
De warmwaterleiding wordt aangesloten op de 
warmtepomp  en t.b.v. de keukenmengkraan en
de douche- en wastafel mengkraan worden 
warmwatertappunten aangelegd. 

Gasleiding  
Gasleidingen zijn niet van toepassing. Er wordt 
gasloos gebouwd.

Ventilatievoorzieningen 
De ventilatie wordt geregeld door 
ventilatieroosters in de gevel kozijnen en 
mechanische afvoeren in de keuken, het toilet 
en de badkamer. Het ventilatiesysteem is CO2 
gestuurd, met een vochtsensor in de badkamer. 
De ventilatie box wordt geplaatst in de technische 
ruimte

Telecommunicatievoorzieningen 
De woningen zijn, vanaf de meterkast, voorzien 
van onbedrade buizen met een inbouwdoos 
voor een eventuele telefoon, CAI of glasvezel 
aansluiting in de woonkamer. E.e.a. conform de 
verkooptekening. 

Sanitair & Tegelwerk
Er wordt een tegoedbon aangeboden ter waarde 
van € 14.750,- inclusief BTW te besteden bij 
Raab Karcher. De tegoedbon is niet inwisselbaar 
voor geld en enkel te gebruiken voor dit project. 

Elektrische installatie 
De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit 
de meterkast, verdeeld over meerdere groepen 
naar de diverse aansluitpunten. De positie en 
hoogtes conform nadere verkoop tekeningen. De 
installatie voldoet volgens NEN 1010 normering.  

De schakelaars en wandcontactdozen zijn van het 
type inbouw. Behalve in de meterkast  en t.p.v. de 
warmtepomp opstelling. Er worden rookmelders 
geplaatst volgens de voorschriften. Algemene 
wandcontactdozen worden op ca. 300mm vanaf 
de vloer gemonteerd, de schakelaars worden op 
ca. 1050 mm vanaf de vloer gemonteerd en in de 
keuken op 1200mm vanaf de vloer. 
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De loze aansluitpunten voor telefoon en CAI
worden op 300mm vanaf de vloer geplaatst.
De woningen zijn voorzien van een belinstallatie
bestaande uit een drukknop, elektrische bel en
transformator (in de meterkast).

In de tuin wordt een veldopstelling voor
zonnepanelen geplaatst. Het aantal conform de
uitkomst van de BENG berekening.

Verwarmingsinstallatie
De woning wordt voorzien van een lucht-water
warmtepomp. De binnenunit van de warmtepomp
wordt geplaatst op zolder.

Het leidingsysteem is uitgevoerd met
kunststofl eidingen in de cementdekvloer en de
temperatuurregeling vindt plaats door middel van
een kamerthermostaat in de woonkamer. In 
de overige slaapkamers wordt een naregeling 
aangebracht (master/slave regeling).
De thermostaat in de woonkamer bepaalt de
temperatuur. In de slaapkamers kan handmatig
een lagere temperatuur ingesteld worden.
Op de begane grond en de verdieping wordt
vloerverwarming aangebracht. 
Onderstaande temperaturen kunnen worden 
gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle 
vertrekken.
hal 15°C
woonkamer 20°C
keuken 20°C
toiletruimte 15°C
slaapkamers 20°C
badkamers 22°C
overloop 15°C

Aandachtspunten:
• Bij vloerverwarming mogen geen 

vloerafwerkingen toegepast worden met 
een hogere weerstand dan opgegeven. De 
leverancier van uw vloerafwerking kan u 
daarover nader informeren.

• Het toepassen van een nachtverlaging 
of verlaging bij korte afwezigheid wordt 
afgeraden bij vloerverwarming. Door 
de traagheid van het systeem, levert dit 
nagenoeg geen besparing op, maar het kan 
wel tot comfortproblemen leiden.

  Afbeelding ter illustratie         



DE BADKAMER 
IS DE PLEK WAAR
U TOT RUST KOMT.

Voordat u lekker kunt 
bijkomen onder uw 

nieuwe regendouche 
of in de luxe van een 

prinsheerlijk ligbad, moet 
u eerst nog veel keuzes 

maken. 
Raab Karcher heeft de 
kennis en ervaring in 

huis om u te helpen deze 
uitdaging vol vertrouwen 

aan te gaan. 
 Zij ontwerpen de 

badkamer in 3D zodat u 
een idee krijgt van hoe 

het echt zal staan in 
uw huis en of het bij de 
inrichting gaat passen. 

Trouwens, de badkamer 
en het toilet zijn vanaf 

de oplevering klaar voor 
gebruik. 

BIJ EEN WONING VAN 
DIJKHOF WONEN KRIJGT 
U EEN BADKAMER- EN 

TEGELCHEQUE. 
MET DEZE CHEQUE KUNT 

U IN DE SHOWROOMS 
VAN RAAB 

KARCHER UW EIGEN 
DROOMBADKAMER 

SAMENSTELLEN. 

KIES UW 

DROOMBADKAMER 

EN GEBRUIK DE 

CHEQUE VAN 

€ 14.750,-



UW ONLINE WONINGDOSSIER

Wanneer u een Dijkhof Wonen woning koopt gaat 
u gebruik maken van het Dijkhof Bouw “klanten 
portaal”. Iedere opdrachtgever krijgt een eigen 
persoonlijke website met daarop de gegevens van 
haar of zijn woning. Via een persoonlijke inlogcode 
kunt u altijd en overal, via een internetverbinding, 
op de hoogte zijn van de status van de bouw. In 
deze online omgeving zijn ook de tekeningen, de 
planning, de contractstukken en een overzicht van 
meer- minderwerk te bekijken.

Er kunnen online vragen worden gesteld over uw 
bouwproject en u krijgt als opdrachtgever letterlijk 
een beeld bij het project-team van Dijkhof Bouw.

Het klanten portaal wordt na oplevering een 
gebruikersportaal. Zodat alle relevante stukken 
inzichtelijk blijven. Het Dijkhof Bouw “klanten 
portaal” is een uniek concept waar de gebruikers 
erg enthousiast over zijn. Het geeft duidelijkheid 
en zekerheid en past perfect bij het streven 
van Dijkhof Bouw om onze opdrachtgevers te 
ontzorgen.

portaal” is een uniek concept waar de gebruikers 
erg enthousiast over zijn. Het geeft duidelijkheid 
en zekerheid en past perfect bij het streven 
van Dijkhof Bouw om onze opdrachtgevers te 
ontzorgen.



Realisatie 

www.dijkhofbouw.nl

Ontwikkeling en 
kopersbegeleiding

www.dijkhofwonen.nl

Verkoop

www.driessenmakelaars.nl

Ontwerp

www.studioinka.nl


