
Nog één  
landhuis op 
Landgoed 
Wiltensacker in 
Epe



Landgoed Wiltensacker

Nog 1 landhuis te koop op Landgoed Wiltensacker in Epe

Op een zeer fraaie locatie in het buitengebied dichtbij het dorp Epe aan de 

rand van de Veluwe bieden wij u op het nieuwe Landgoed Wiltensacker 

deze woning aan met een prachtig uitzicht over het omliggende 

coulisselandschap. De eigen kavel heeft een oppervlakte van 2.550 m2 en is 

volledig op het zuiden georiënteerd. Daarnaast wordt u mede-eigenaar van 

het erf aan de voorzijde (1.320 m2) en een moestuin en boomgaard aan de 

achterzijde (830 m2).  

Prijs: € 998.000,-- vrij op naam
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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
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D

LELYSTAD IS ONDER TE VERDELEN IN TIEN WIJKEN. ELKE WIJK 

HEEFT ZIJN EIGEN KARAKTER, GEVARIEERD IN GROEN EN 

WATER RIJK. SCHOENER-WEST LIGT AAN DE RAND VAN DE WIJK 

SCHOENER EN TEN NOORDEN VAN DE LANDSTREKENWIJK.

Het plangebied bevindt zich aan de westzijde van de ontsluitingsweg 

Westerdreef en aan de zuidzijde van de doorgaande weg

Schoener 40. Door de gemeente is het gebied onderverdeeld in vier 

velden, met elk zijn eigen bouwstijl en karakter. Dit geeft 

verscheidenheid in de wijk. 

Het Havendiep aan de zuidzijde en het groen aan de

randen geeft de nieuwbouwlocatie een prettig karakter.

Met alle voorzieningen in de nabije omgeving en dichtbij

het stadscentrum van Lelystad maakt Schoener-West

een unieke nieuwbouwlocatie.

Het groen en water aan de west/zuidzijde van de

locatie blijft gehandhaafd. Dit kenmerkt de locatie en

schermt het duidelijk af van de aangrenzende wijken.

De ruime opzet van de omgeving is doorgetrokken

in de verdeling van de kavels. In Schoener-West is

een belangrijke rol weggelegd voor water. Met de

kwalitatieve aanleg van de halfvrijstaande kavels aan

het water, wordt invulling gegeven aan de ambitie

van de nieuwbouwlocatie. Als gevolg hiervan kent

Schoener-West een ruime opzet, met mooie kavels en

ruime bouwmogelijkheden.

De locatie geeft invulling aan 8 halfvrijstaande kavels

vanaf 285m² en 19 vrijstaande kavels vanaf 415 m². 

In deze brochure richten wij ons verder op de 

vrijstaande kavels

Bouw jij hier je droomhuis?

19 fraaie en ruime kavels voor vrijs
taande

woningen in het centrum van Lelystad
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Schoener-West
U HEBT INTERESSE IN HET BOUWEN VAN EEN VRIJSTAANDE VILLA IN SCHOENER-

WEST IN LELYSTAD. WIE WIL ER NU NIET OP 5 MINUTEN FIETSEN VAN HET CENTRUM 

VAN LELYSTAD WONEN? IN EEN NIEUWE WIJK OMRINGD DOOR WATER EN MET DE 

VRIJHEID OM JE EIGEN HUIS SAMEN TE STELLEN! 

Grote kans dat u nog niet eerder uw eigen huis hebt gebouwd. Geen probleem!  

Zet samen met de kavelmanager van Kavelteam de eerste stappen naar uw eigen woning in 

het project Schoener-West. In het eerste gesprek met de kavelmanager worden veel 

zaken besproken waaronder onder andere de financiële haalbaarheid en de mogelijkheden 

op de diverse kavels. Als u enthousiast bent, gaat u na ondertekening 

van de reserveringsovereenkomst in gesprek met Hegeman Bouwteam om uw 

droomwoning te realiseren. Hegeman Bouwteam biedt een volledig bouwteam voor een 

zelfbouwoplossing. Met een complete en persoonlijke begeleiding ontwerpt en bouwt 

u in 8 stappen uw droomwoning. Zie Hegeman Bouwteam als de helpende hand in de 

wereld van vergunningen, schetsontwerpen, begrotingen, technische bouwrapporten en 

aannemingsovereenkomsten. Want zeg nu zelf: je eigen huis bouwen moet toch een feest 

zijn? Hegeman Bouwteam is pas tevreden als jij dat gevoel hebt! Zij nemen u mee in de 

omgeving van Schoener-West, de kavels, de modelwoningen en de mogelijkheden. 

Belangstelling in dit mooie project? Meld je vandaag nog als belangstellende 
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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

Het landhuis is ontworpen door ORGA architect, een toonaangevend en door 

de natuur geïnspireerd architectenbureau, dat zich bij het ontwerpen laat leiden 

door ecologische principes en technieken. De materialen zijn zo gekozen dat de 

CO2 footprint zo klein mogelijk is. Het landhuis is optimaal geïsoleerd en aan 

langs de hele zuidgevel is er een royale veranda om de warmte van de zomerzon 

buiten te houden. Het grootste deel van het dak wordt uitgevoerd als groen 

sedumdak. De dakhelling van de bijgebouwen is zo gekozen dat de 

zonnepanelen maximaal rendement opleveren.

Samen wonen op een landgoed, in 
harmonie met de natuur. 

Royale kavel met een schitterende 

oppervlakte van ruim 2.550 m2 op een locatie 

aan de Dijkhuizerzandweg in Epe



Schoener-West
U HEBT INTERESSE IN HET BOUWEN VAN EEN VRIJSTAANDE VILLA IN SCHOENER-

WEST IN LELYSTAD. WIE WIL ER NU NIET OP 5 MINUTEN FIETSEN VAN HET CENTRUM 

VAN LELYSTAD WONEN? IN EEN NIEUWE WIJK OMRINGD DOOR WATER EN MET DE 

VRIJHEID OM JE EIGEN HUIS SAMEN TE STELLEN! 

Grote kans dat u nog niet eerder uw eigen huis hebt gebouwd. Geen probleem!  

Zet samen met de kavelmanager van Kavelteam de eerste stappen naar uw eigen woning in 

het project Schoener-West. In het eerste gesprek met de kavelmanager worden veel 

zaken besproken waaronder onder andere de financiële haalbaarheid en de mogelijkheden 

op de diverse kavels. Als u enthousiast bent, gaat u na ondertekening 

van de reserveringsovereenkomst in gesprek met Hegeman Bouwteam om uw 

droomwoning te realiseren. Hegeman Bouwteam biedt een volledig bouwteam voor een 

zelfbouwoplossing. Met een complete en persoonlijke begeleiding ontwerpt en bouwt 

u in 8 stappen uw droomwoning. Zie Hegeman Bouwteam als de helpende hand in de 

wereld van vergunningen, schetsontwerpen, begrotingen, technische bouwrapporten en 

aannemingsovereenkomsten. Want zeg nu zelf: je eigen huis bouwen moet toch een feest 

zijn? Hegeman Bouwteam is pas tevreden als jij dat gevoel hebt! Zij nemen u mee in de 

omgeving van Schoener-West, de kavels, de modelwoningen en de mogelijkheden. 

Belangstelling in dit mooie project? Meld je vandaag nog als belangstellende 
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Bouwstijlen
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Basisinrichting openbare ruimte met
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2 Parkeerplaatsen op eigen erf

Entreezijde bouwkavel

Indeling: 

- Altijd al willen wonen midden op een landgoed met vrij uitzicht over landerijen.

Dat is dit uw kans. Wanneer u vanuit de entree de woonkamer binnenkomt wordt

u overvallen door het schitterende uitzicht op het landgoed en uw tuin van meer

dan 2.000 m2. Door het gebruik van grote glaspartijen in combinatie met

dubbele openslaande tuindeuren haalt u de omgeving echt naar binnen. De

indeling van de woning is levensloopbestendig met slaapkamer en badkamer op

de begane grond. Via de vide in de woonkamer komt u op de eerste etage, waar

nog een werk-/logeerkamer, tweede badkamer en atelier-/zolderruimte te

vinden zijn. In de indeling van de woning zijn nog eigen aanpassingen mogelijk.

- U wordt mede-eigenaar van twee gezamenlijke (mandelige) percelen van in 

totaal 2.150 m2. Het perceel aan de voorzijde is het gezamenlijk erf en dat aan 

de achterzijde is bestemd voor moestuin en boomgaard. De bouwkavel biedt u 

ook de mogelijkheid tot het plaatsen van een bijgebouw van 75 m2. Dit royale 

bijgebouw met een bouwprijs van circa € 100.000,-- is inbegrepen in de huidige 

prijsstelling.

Wilt u wonen op een schitterende rustige plek op de Veluwe, in een 

natuurgebied en ook dichtbij het gezellige dorp Epe, dan is dit een uitgelezen 

kans. Eén familie heeft dit terrein van ruim 12 ha gekocht om er samen met 

anderen een prachtige woonplek te realiseren. Op dit terrein komt een 

duurzaam en vrijwel energieneutraal landhuis (energielabel A+++) met daarin de 

3 woningen die op een transparante manier aan elkaar geschakeld zullen zijn. Er 

is al een vastgesteld bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is verleend. 

De planning is dat de woningen eind 2021 gerealiseerd zullen zijn. 



Schoener-West
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op de diverse kavels. Als u enthousiast bent, gaat u na ondertekening 

van de reserveringsovereenkomst in gesprek met Hegeman Bouwteam om uw 

droomwoning te realiseren. Hegeman Bouwteam biedt een volledig bouwteam voor een 

zelfbouwoplossing. Met een complete en persoonlijke begeleiding ontwerpt en bouwt 

u in 8 stappen uw droomwoning. Zie Hegeman Bouwteam als de helpende hand in de 

wereld van vergunningen, schetsontwerpen, begrotingen, technische bouwrapporten en 

aannemingsovereenkomsten. Want zeg nu zelf: je eigen huis bouwen moet toch een feest 

zijn? Hegeman Bouwteam is pas tevreden als jij dat gevoel hebt! Zij nemen u mee in de 

omgeving van Schoener-West, de kavels, de modelwoningen en de mogelijkheden. 

Belangstelling in dit mooie project? Meld je vandaag nog als belangstellende 

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
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Sleutelwoorden: 

• Duurzaam: duurzaam en circulair bouwen waar mogelijk, duurzaam leven 

en elkaar daarin inspireren.

• Samen rond een erf: ieder zijn eigen woning en ook samen, goed 

nabuurschap, delen.

• Natuur: genieten van het uitzicht en de mogelijkheid mee te denken en 

werken aan deze natuurontwikkeling.

- Het landgoed heeft twee gezichten. Aan de ene kant is er het lage beekdal met 

kwelwater, beekjes, natte graslanden en bosjes. En aan de andere kant is er de 

hoge enk met (in de toekomst) kruidenrijk grasland, houtwallen en solitaire 

bomen. Daar komen ook de woningen te staan. De bijzondere ligging waarborgt 

rust en privacy, ruimte en uitzicht.

- P.S.: Als extra optie kan er een perceel grond elders op het landgoed van ruim 

3.000 m2 bijgekocht worden waarop nog een extra bijgebouw van 300 m2 

gebouwd mag worden.

-  

De genoemde vrij op naam prijs is gebaseerd op offertes van de aannemer. Hierin zijn nog wel 
afwijkingen mogelijk. Koper sluit zelf een aannemingsovereenkomst met de aannemer. In de 
huidige koopsom zijn de volgende zaken inbegrepen:

1. architectkosten
2. Contructeurskosten
3. Onderzoekskosten (flora en fauna en bodemonderzoek)
4. legeskosten voor de bouwvergunning
5. Landschapsadvies
6. Kadasterkosten
7. Bouwkosten met energielabel A+++ op basis van aangevraagde omgevingsvergunning
8. Realisatie bijgebouw van 75 m2 



ALGEMEEN

vrije doorgang
- alle nieuwe binnendeuren vrije doorgang 850 mm
- bovenkant dorpels max. 20mm+vloer tpv toegang:
gebouw,toegang woning, toegang buitenruimten,
verkeersruimten onderling en toegang liftkooi

vloerafscheidingen
- min. 1000mm hoog
- minimaal 1200mm hoog indien vloer hoger ligt dan 13m
boven aangrenzende vloer,terrein of water
- t.p.v. een al dan niet beweegbaar raam min. 850mm hoog
- tussen afscheiding en vloer is de horizontaal gemeten
afstand ≤ 50mm
- heeft tot hoogte 700mm boven vloer openingen ≤ 100mm
- geen opstapmogelijkheden tussen 200mm en 700mm
boven de vloer

wandafwerking tegelwerk
- toilet minimaal 1200mm hoog
- badkamer minimaal 1500mm hoog rondom en 2000mm
t.p.v. de douchehoek

luchtdichtheid
- ≤ 0,4m3/s, volgens NEN 2686

waterdichtheid vochtwerende voorzieningen
- volgens NEN 2778

hang- en sluitwerk
- vlgs voorschriften politiekeurmerk
- de in het bereikbare vlak (NEN 5087) gelegen
gevelopening voorzien van inbraakveilig
hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse-2 conform de
NEN 5096.

geluid
- met ander perceel luchtgeluid ≥52dB (≤ 54dB gewogen),
contactgeluid ≥47dB (≤ 59dB gewogen)
- VR zelfde woonfunctie luchtgeluid ≥32dB,
contactgeluid ≤ 79dB
- volgens NEN 5077

brandwerendheid
- woningscheidende wanden 60min. brandwerend
- hoofddraagconstructie onder de verblijfsgebieden, ruimten
ten minste 60min. brandwerend
- geveldelen binnen 2,5 m vanaf erfgrens 30min.
brandwerend

thermische isolatie
- volgens NEN 1068

RUIMTEBENAMING

VR verblijfsruimte
VG verblijfsgebied
VKR verkeersruimte
TR toiletruimte
BR badruimte
SR stallingsruimte fietsen
OR opslagruimte
ORH opslagruimte huishoudelijk afval
MK meterkast/ technische ruimte
OB onbenoemde ruimte

ALGEMEEN RENVOOI

BOUWKUNDIG

beton 

prefab beton

schuimbeton 

dekvloer

bestaand metselwerk

schoon metselwerk

isolatiemateriaal hard

isolatiemateriaal zacht

hout

lichte scheidingswand

plaatmateriaal

345_OVG_20210204.vwx



Landgoed Wiltensacker
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TEKENING

PROJECT

Materiaalstaat

Nr. Datum Tek.

DATUM

Opmerking

FORMAAT

-- OGV GD
SCHAAL FASE TEKENAAR

ISO A3

345_OVG_20210204.vwx

Gevel: Channelsiding vert. blank Gevel: Channelsiding hor. zwart Dak: Sedum begroeiing Dak: Monier Tegalit granietgrijs
met zwarte strooipan

Kozijnen: Ral 7030 Steengrijs Draaiende delen: Ral 7030

Boeiboord: Ral 7030
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PROJECT

Situatie

Nr. Datum Tek.

DATUM

Opmerking

FORMAAT

1:1500 OGV GD
SCHAAL FASE TEKENAAR

ISO A3

345_OVG_20210204.vwx

N

afmetingen conform tekeningen en 

berekeningen constructeur

alle palen dienen in het hart van de 

funderingsbalk te staan. 

aangegeven maten zijn indicatief

alle maten dienen in het werk te 

worden gecontroleerd
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bezoekers parkeren 
verdiept aanleggen

parkeren bewoners

nieuw in- en uitrit >4,5m

bestaande toegang gebruiken 
voor ontsluiting bijgebouw

bestaande toegang gebruiken
voor ontsluiting bijgebouw

afmetingen conform tekeningen en 

berekeningen constructeur

alle palen dienen in het hart van de 

funderingsbalk te staan. 

aangegeven maten zijn indicatief

alle maten dienen in het werk te 

worden gecontroleerd

Parkeernorm:

- parkeren op eigen terrein, carport met
dubbele oprit: 1,8 PP per woning

- bezoekersparkeren: 0,3 PP per woning

- totaal benodigd: 6,3 PP

- gerealiseerd: 7 PP --> Voldoet

Landgoed Wiltensacker
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TEKENING

PROJECT

Situatie

Nr. Datum Tek.

DATUM

Opmerking

FORMAAT

1:500 OGV GD
SCHAAL FASE TEKENAAR

ISO A3

345_OVG_20210204.vwx
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TEKENING

PROJECT

Woning M Verd.

Nr. Datum Tek.

DATUM

Opmerking

FORMAAT

1:50 OGV GD
SCHAAL FASE TEKENAAR

ISO A3

345_OVG_20210204.vwx

N

afmetingen conform tekeningen en 

berekeningen constructeur

alle palen dienen in het hart van de 

funderingsbalk te staan. 

aangegeven maten zijn indicatief

alle maten dienen in het werk te 

worden gecontroleerd

afscheiding is vormgegeven volgens 
artikel 2.19 en 2.20 van het 
bouwbesluit

trap is vormgegeven volgens artikel 
2.33 en 2.35 van het bouwbesluit



SO0.03 Paardenstal
OR-11,28 m2

SO0.02 Paardenstal
OR-11,69 m2
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Peil = 10,0+NAP SO0.01 Entree
VKR-16,19 m2

SO0.05 Badkamer
BR-3,54 m2

SO0.04 Gastenverblijf
VR-23 m2

SM0.01 Stalling
OR-68,31 m2

SO-A

SO-A

afmetingen conform tekeningen en 

berekeningen constructeur

alle palen dienen in het hart van de 

funderingsbalk te staan. 

aangegeven maten zijn indicatief

alle maten dienen in het werk te 

worden gecontroleerd

Landgoed Wiltensacker

345-122

04-02-2021

TEKENING

PROJECT

Schuur M Beg. grond

Nr. Datum Tek.

DATUM

Opmerking

FORMAAT

1:50 OGV GD
SCHAAL FASE TEKENAAR

ISO A3

345_OVG_20210204.vwx

N
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SO1.01 Vliering
OR-33,28 m2 vide

SO-A

SO-A

1,5m-lijn

2,0m-lijn

afmetingen conform tekeningen en 

berekeningen constructeur

alle palen dienen in het hart van de 

funderingsbalk te staan. 

aangegeven maten zijn indicatief

alle maten dienen in het werk te 

worden gecontroleerd

Landgoed Wiltensacker

345-123

04-02-2021

TEKENING

PROJECT

Schuur M Verd.

Nr. Datum Tek.

DATUM

Opmerking

FORMAAT

1:50 OGV GD
SCHAAL FASE TEKENAAR

ISO A3

345_OVG_20210204.vwx

N



Peil =   +0.00

ok kozijn   +850

bk kozijn   +2600

bk vloer   +2900

bk nok   +5722

Landgoed Wiltensacker

345-200

04-02-2021

TEKENING

PROJECT

Doorsneden W-A

Nr. Datum Tek.

DATUM

Opmerking

FORMAAT

1:50 OGV GD
SCHAAL FASE TEKENAAR

ISO A3

345_OVG_20210204.vwx

afmetingen conform tekeningen en 

berekeningen constructeur

alle palen dienen in het hart van de 

funderingsbalk te staan. 

aangegeven maten zijn indicatief

alle maten dienen in het werk te 

worden gecontroleerd



Peil =   +0.00

bk vloer   +2900

bk muur   +2400

Landgoed Wiltensacker

345-211

04-02-2021

TEKENING

PROJECT

Doorsneden SO-A

Nr. Datum Tek.

DATUM

Opmerking

FORMAAT

1:50 OGV GD
SCHAAL FASE TEKENAAR

ISO A3

345_OVG_20210204.vwx

afmetingen conform tekeningen en 

berekeningen constructeur

alle palen dienen in het hart van de 

funderingsbalk te staan. 

aangegeven maten zijn indicatief

alle maten dienen in het werk te 

worden gecontroleerd



Peil =   +0.00

Peil =   +0.00

afmetingen conform tekeningen en 

berekeningen constructeur

alle palen dienen in het hart van de 

funderingsbalk te staan. 

aangegeven maten zijn indicatief

alle maten dienen in het werk te 

worden gecontroleerd

Peil =   +0.00

Peil =   +0.00

Gevels

345_OVG_20210204.vwx

Landgoed Wiltensacker

345-300

04-02-2021

TEKENING

PROJECT

Nr. Datum Tek.

DATUM

Opmerking

FORMAAT

1:50 OGV GD
SCHAAL FASE TEKENAAR

ISO A2



Peil =   +0.00

Peil =   +0.00

Voorgevel bijgebouw 2 Rechter zijgevel bijgebouw 2

Achtergevel bijgebouw 2 Linker zijgevel bijgebouw 2

afmetingen conform tekeningen en 

berekeningen constructeur

alle palen dienen in het hart van de 

funderingsbalk te staan. 

aangegeven maten zijn indicatief

alle maten dienen in het werk te 

worden gecontroleerd

Peil =   +0.00

Peil =   +0.00

Voorgevel bijgebouw 1 Rechter zijgevel bijgebouw 1

Achtergevel bijgebouw 1 Linker zijgevel bijgebouw 1

Gevels bijgebouwen

345_OVG_20210204.vwx

Landgoed Wiltensacker

345-301

04-02-2021

TEKENING

PROJECT

Nr. Datum Tek.

DATUM

Opmerking

FORMAAT

1:50 OGV GD
SCHAAL FASE TEKENAAR

ISO A2



345_OVG_20210204.vwx
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345-800

04-02-2021

TEKENING

PROJECT

Bouwbesluit situ

Nr. Datum Tek.

DATUM

Opmerking

FORMAAT

1:500 OGV GD
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Meer informatie?

 0571 - 76 01 09

06 - 46 76 72 99

info@kavelteam.nl

www.kavelteam.nl
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