
TE KOOP
MONUMENTALE KANTOORVILLA
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OBJECT

Algemeen

Voor de verkoop bieden wij u aan, een monumentale kantoorvilla gelegen in de dorpskern 
van Haaksbergen. Het betreft een pastorie met aangebouwd koetshuis in sobere neo-
klassicistische bouwstijl dat gebouwd is in 1875. Deze pastorie behoorde tot de in 1854 
gebouwde N.H. kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat 4 en zijn beide, naar een ontwerp van 
architect Gerrit Doorwaard Niermans, gebouwd.

De pastorie is prachtig gerestaureerd en gemoderniseerd tot de huidige kantoorvilla die 
vanaf 1997 ingeschreven staat als rijksmonument van Haaksbergen. De monumentale 
kantoorvilla heeft een beeldbepalende situering aan de Markt 12 tegenover de St. 
Pancratiuskerk.

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan ‘Centrum Haaksbergen’ met enkelbestemming “Centrum – 1” en met 
gebouwaanduiding Rijksmonument.

Het object  is hierdoor geschikt voor meerdere functies zoals: kantoorruimte, woonruimte 
uitsluitend op de verdieping, al dan niet in combinatie met bijzondere woonvoorzieningen, 
maatschappelijke voorzieningen, zakelijke/ambachtelijke dienstverlening, horeca-1 en/of 
horeca-2.
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Indeling en oppervlakte(en)

De totale oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 345 m² en is als volgt 
onderverdeeld: 

De oppervlakten zijn gemeten door verkopend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve 
indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

Kadastraal

Gemeente Haaksbergen
Sectie K
Nummer 7719
Groot 746 m²

Bouwjaar

1875 (Rijksmonumentenregister)
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Bouwlaag Omschrijving Oppervlakte

Kelder Opslagruimte Ca. 20 m² 

Begane grond Kantoorruimte Ca. 135 m²

Eerste verdieping Kantoorruimte Ca. 100 m²

Tweede verdieping Kantoorruimte Ca. 80 m²

Totaal Ca. 335 m²



OPLEVERINGSNIVEAU

Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in huidige 
staat.  

Algemeen

• Verlichtingsarmaturen

• CV (gas) installaties

• Radiatoren

• Topkoeling

• Pantry op elke etage

• 2x sanitaire voorziening (begane grond en 1e verdieping);

• Lift

• Alarm- en brandmeldinstallaties
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KOOPGEGEVENS

Vraagprijs

€ 900.000,-- kosten koper.

Zekerheidsstelling

Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom te storten bij of af te geven aan de 
notaris uiterlijk 10 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst. 
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LOCATIE

Bereikbaarheid

Het object is goed bereikbaar middels eigen als openbaar vervoer. Om de hoek is een 
bushalte gelegen. 

Parkeren

Het object beschikt over 1 parkeerplaats bij de villa en desgewenst uit te breiden met een 
aantal parkeerplaatsen in nabij gelegen garage van Domijn.

Omgevingsfactoren en locatieaanduiding

Het object is een beeldbepalende en zeer fraaie kantoorvilla gelegen in de dorpskern van 
Haaksbergen. Het object ligt tegenover de St. Pancratiuskerk met alle centrumvoorzieningen 
nabij.

Milieubodemgesteldheid

Het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of grondwater 
onder en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige 
gebruik belemmert of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een 
saneringsverplichting van de grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel 
het nemen van andere maatregelen (IBC-variant; isoleren, beheersen en controleren).
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OVERIGE INFORMATIE

Aanvaarding

Aanvaarding in overleg.

Voorbehoud

Definitieve goedkeuring opdrachtgever en/of verkoper. 

Informatie

Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid 
mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts 
de feitelijke situatie geeft u een juist beeld. 
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OVER ONS

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars heeft binnen haar 
vakgebied op een breed terrein veel kennis en 
ervaring opgebouwd en is diep geworteld in deze 
regio.

Wij streven ernaar een full-service kantoor te zijn. 
Hierdoor zijn wij in staat op alle facetten van de 
vastgoedsector onze opdrachtgevers van dienst te 
zijn. Voor ieder onderdeel staat ons kantoor garant 
voor een hoge mate van knowhow.

Het kantoor kenmerkt zich door een gezonde 
agressieve commerciële aanpak. Door de 
specialistische werkwijze en de directe 
betrokkenheid van de directieleden werkt men 
zeer resultaatgericht. Het kantoor positioneert zich 
in het hogere segment van de zakelijke 
vastgoedmarkt. Creativiteit, inventiviteit, 
betrouwbaarheid, deskundigheid en rendement 
per m² zijn kernbegrippen.

Hoedemakerplein 1 | 7511 JR  Enschede
bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl 

053 485 22 44 | snelderzijlstra.nl

Roy Duijn
053 485 22 44
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Artikel 4 Centrum - 1 

 4.1 Bestemmingsomschrijving 

 4.2 Bouwregels 

 4.3 Nadere eisen 

 4.4 Afwijken van de bouwregels 

 4.5 Specifieke gebruiksregels 

 4.6 Afwijken van de gebruiksregels 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, uitsluitend op de verdieping, al dan niet in combinatie met bijzondere 

woonvoorzieningen en/of mantelzorg en/of gastouderopvang met dien verstande dat ter 

plaatse van de aanduiding 'wonen' ook wonen op de begane grond is toegestaan; 

b. detailhandel met een brutovloeroppervlakte van ten hoogste 600m²; 

c. zakelijke dienstverlening, uitsluitend op de verdieping, met dien verstande dat ter plaatse 

van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - zakelijke dienstverlening' zakelijke 

dienstverlening ook op de begane grond is toegestaan; 

d. maatschappelijke voorzieningen; 

e. horeca - 1 en/of horeca - 2; 

f. ambachtelijke dienstverlening; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' een 

rijksmonument; 

met de daarbij behorende: 

h. tuinen, erven, terreinen; 

i. gebouwen; 

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

k. parkeren en parkeervoorzieningen; 

l. entreepartijen ten behoeve van de functies op de verdiepingen; 

m. groenvoorzieningen; 

n. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

o. verkeer- en verblijfsvoorzieningen; 

p. uitingen van beeldende kunst; 

q. ondergrondse bouwwerken. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0158.BP1098-0002/r_NL.IMRO.0158.BP1098-0002_2.4.html#_4.1_Bestemmingsomschrijving
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0158.BP1098-0002/r_NL.IMRO.0158.BP1098-0002_2.4.html#_4.2_Bouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0158.BP1098-0002/r_NL.IMRO.0158.BP1098-0002_2.4.html#_4.3_Nadereeisen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0158.BP1098-0002/r_NL.IMRO.0158.BP1098-0002_2.4.html#_4.4_Afwijkenvandebouwregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0158.BP1098-0002/r_NL.IMRO.0158.BP1098-0002_2.4.html#_4.5_Specifiekegebruiksregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0158.BP1098-0002/r_NL.IMRO.0158.BP1098-0002_2.4.html#_4.6_Afwijkenvandegebruiksregels
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0158.BP1098-0002/r_NL.IMRO.0158.BP1098-0002_2.4.html


4.2 Bouwregels 

4.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van bovengrondse gebouwen gelden de volgende regels: 

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen de bouwvlakken worden gebouwd; 

b. de voorgevel van gebouwen gebouwd in de bouwgrens; 

c. de goot- en bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan de ter plaatse van de daarvoor 

geldende aanduiding aangegeven hoogte; 

d. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de daarvoor 

geldende aanduiding aangegeven percentage; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' is uitsluitend 

binnen het bouwvlak de bestaande bebouwing van het monument toegestaan. 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel bedraagt ten 

hoogste 1 meter en daarachter ten hoogste 2 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte 

op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee 

gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 meter of minder uit de 

perceelgrens ten hoogste 1 meter bedraagt; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 

meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten ten hoogste 6 meter mag 

bedragen. 

4.3 Nadere eisen 

a. Het bevoegd gezag kan met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting 

van: 

1. het straat- en bebouwingsbeeld; 

2. de verkeersveiligheid; 

3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

4. de sociale veiligheid, 

nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing. 

b. Voor het stellen van nadere eisen, geldt de in artikel 23 vermelde voorbereidingsprocedure. 

4.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van: 

a. het bepaalde in 4.1 onder b en toestaan dat de brutovloeroppervlakte wordt vergroot tot 

maximaal 1.200m²; 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0158.BP1098-0002/r_NL.IMRO.0158.BP1098-0002_3.23.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0158.BP1098-0002/r_NL.IMRO.0158.BP1098-0002_2.4.html#_4.1_Bestemmingsomschrijving


b. het bepaalde in 4.2.1 onder e en andere bouwwerken toestaan na het inwinnen van een 

advies bij de Monumentencommissie; 

c. de onder a en b genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien een 

evenredige belangenafweging heeft plaatsgevonden waarbij betrokken worden: 

1. de mate waarin waarden, die het plan beoogt te beschermen, kunnen worden 

geschaad; 

2. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende 

gronden worden geschaad; 

3. de mate waarin de uitvoerbaarheid is aangetoond, waaronder begrepen de - 

planologische, economische, milieutechnische en de verkeerstechnische 

toelaatbaarheid. 

4.5 Specifieke gebruiksregels 

4.5.1 Mantelzorg 

Mantelzorg wordt als gebruik conform de bestemming aangemerkt wanneer voldaan wordt aan de 

volgende voorwaarden: 

a. er is een indicatie voor mantelzorg afgegeven; 

b. mantelzorg vindt plaats op een oppervlakte van maximaal 100 m², met dien verstande dat 

het aansluitende erf voor niet meer dan 50% mag worden bebouwd; 

c. de tijdelijkheid van de situatie verzekerd is. 

4.5.2 Parkeren 

Er dient op eigen terrein te worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte, waarbij ten minste een 

parkeernormering geldt van 2 parkeerplaatsen per 100m² brutovloeroppervlakte en 1 parkeerplaats 

per woning. 

4.5.3 Nieuwe geluidgevoelige functies 

Nieuwe geluidgevoelige functies ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van centrum - 

geluidgevoelige bestemming onder voorwaarde" op de verbeelding zijn vanaf de eerste etage 

toegestaan indien: 

a. een hogere waarde is verleend voorafgaand aan het gebruik krachtens de Wet geluidhinder 

en middels een akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat deze niet wordt overschreden; 

of 

b. middels een akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat voor het betreffende gebruik ter 

zake toepasselijke (hogere) waarden krachtens de Wet geluidhinder kunnen worden 

verleend en deze niet worden overschreden. 

4.5.4 Ander gebruik 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde 

in 4.1 en toestaan dat de begane grond eveneens mag worden gebruikt ten behoeve van de functie 

'wonen' of de functie 'zakelijke dienstverlening', mits: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0158.BP1098-0002/r_NL.IMRO.0158.BP1098-0002_2.4.html#_4.2.1_Gebouwen
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0158.BP1098-0002/r_NL.IMRO.0158.BP1098-0002_2.4.html#_4.1_Bestemmingsomschrijving


a. voor zover sprake is van een geluidsgevoelige functie een hogere waarde is verleend 

voorafgaand aan het gebruik krachtens de Wet geluidhinder en middels een akoestisch 

onderzoek wordt aangetoond dat deze niet wordt overschreden dan wel middels een 

akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat voor het betreffende gebruik ter zake 

toepasselijke (hogere) waarden krachtens de Wet geluidhinder kunnen worden verleend en 

deze niet worden overschreden; 

b. aangetoond wordt dat functies die al mogelijk zijn op de begane grond economisch gezien 

niet haalbaar zijn; 

c. dit niet ten koste gaat van de detailhandelsstructuur; 

d. op eigen terrein wordt voorzien in de eigen parkeerbehoefte, waarbij ten minste een 

parkeernormering geldt van 2 parkeerplaatsen per 100m² brutovloeroppervlakte en 1 

parkeerplaats per woning. 

4.6 Afwijken van de gebruiksregels 

4.6.1 Parkeernormering 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van: 

a. het bepaalde in 4.5.2 en/of 4.5.4 onder b toestaan dat elders wordt voorzien in de 

parkeerbehoefte dan wel dat wordt afgeweken van de parkeernormering; 

b. de onder a genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien een 

evenredige belangenafweging heeft plaatsgevonden waarbij betrokken worden: 

1. de mate waarin waarden, die het plan beoogt te beschermen, kunnen worden 

geschaad; 

2. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende 

gronden worden geschaad; 

3. de mate waarin de uitvoerbaarheid is aangetoond, waaronder begrepen de 

milieutechnische en de verkeerstechnische toelaatbaarheid. 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0158.BP1098-0002/r_NL.IMRO.0158.BP1098-0002_2.4.html#_4.5.2_Parkeren
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0158.BP1098-0002/r_NL.IMRO.0158.BP1098-0002_2.4.html#_4.5.4_Andergebruik


U hebt uw zaken goed geregeld, maar in uw bedrijf 
kan er altijd iets misgaan. Wij helpen u risico’s in kaart 
te brengen en bieden u vervolgens de meest ideale 
verzekeringsoplossing.

Over ons
Wij zijn ontstaan uit een samenwerking tussen Snelder 
Zijlstra Bedrijfsmakelaars en Veldsink Velten Groep. De 
unieke combinatie van kennis van bedrijfsmatig onroerend 
goed en kennis op het gebied van risicobeheersing 
zorgt ervoor dat wij in staat zijn onze relaties een 
verzekeringspakket op maat te bieden. Of het nu 
gaat om risico’s op het gebied van aansprakelijkheid, 
bedrijfscontinuïteit, vervoer, inkomen, pensioen etc.

Profiteer mee
Profiteer mee van deze unieke combinatie! Voor vragen, 
een oriënterend gesprek en/of een gratis polischeck kun u 
contact met ons opnemen!

Ons werkveld
• Gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers
• Advies op basis van onze kennis van uw bedrijf
• Kennis, ervaring en diep geworteld in de regio
• Snelle schadebehandeling
• Uitgebreide risicoanalyse

Contact opnemen?
053 485 22 55
info@snelderzijlstraverzekeringen.nl

snelderzijlstraverzekeringen.nl

Denken in oplossingen!

Daniël Nijhof
Directeur

Welke risico’s wilt u 
verzekeren en welke 

draagt u zelf? Wij 
stellen een uniek 

verzekeringspakket 
samen dat past bij 

uw situatie!

Optimaal
verzekerings
pakket!


