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Op de grens van Salland en Twente bepaalt Erve
Wiltink al meer dan een halve eeuw de entree
van Lemele. Prachtig gelegen aan de voet van de
Lemelerberg in een essen landschap met magnifiek
vrij uitzicht op de flank.
De plannen zijn gereed om van het vergeten erf een
bijzondere leefomgeving te maken met twee unieke
woonhuizen.
Wederopbouw van een karakteristiek erfensemble
aan de noordzijde van het esdorp Lemele.
Royaal, landelijk en authentiek wonen op een van de
mooiste plekken van Nederland.

DE MARKANTE BOERDERIJ

TE RENOVEREN WOONBOERDERIJ (1952)
Onderdeel van ERF-ENSEMBLE op een van de

en het erf compleet te maken met een

mooiste locaties van Overijssel. Al ruim een

schuurwoning, +1000m3 onder architectuur, en

halve eeuw bepaalt Erve Wiltink de entree van

een gezamenlijke stal(ling). Er is ruimte genoeg

Lemele, op de grens van Salland en Twente.

op deze unieke locatie.

Prachtig gelegen aan de voet van natuurgebied
de Lemelerberg, in een essen landschap met

De percelen “bestaande boerderij” ca 1 ha

fenomenaal vrij uitzicht over eigen grond op de

en “schuurwoning” ca 0,9 ha vormen samen

westflank.

het erf-ensemble. Er kan verbouwd/gebouwd
worden in eigen beheer of met onze aannemer.

Na een intensieve planologische procedure

Het erf en de ontwerpen liggen vast, de

zijn de plannen gereed om van het vergeten

invulling en uitvoering van het interieur is

erf een bijzondere leefomgeving te maken met

volledig aan de nieuwe eigenaar.

twee unieke woonhuizen. Inmiddels ligt er een
goedgekeurd en vastomlijnd project klaar om
de bestaande boerderij ingrijpend! te renoveren
EVE architectuur heeft een opzet gemaakt om de bestaande
boerderij opnieuw in te delen:
Royale hal met vide, woonkeuken ca 27,5 m2, living ca 30 m2 met
panoramisch uitzicht, bijkeuken en vrij in te richten deel 20 x 10 m2
met geprojecteerd kantoor.
Verdieping met 3 slaapkamers, 2 badkamers, inloopkast en vide.
Door de aansluitende deel is er echter nog extra 200 m2! vrij in te
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richten als woon/werk ruimte, stal(ling) of atelier.
Een enorm potentieel.
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DE MARKANTE BOERDERIJ

De markante “Hallehuisgroep” boerderij anno 1952 is een icoon
van de wederopbouw. Gebouwd vlak na de tweede wereldoorlog,
solide en geheel volgens de opvattingen van die tijd. Er hebben
sindsdien geen ingrijpende verbouwingen plaatsgevonden.
Authentiek.
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DE OMGEVING
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Planologische inpassing
De omgeving van Erve Wiltink wordt gedomineerd door reliëfrijke esgronden, heidevelden en het
beekdal van de rivier de Regge. Uniek in Nederland, een oeroud landschap gevormd door de ijstijd.
Bovendien is het erf een blikvanger. De goed keuring voor het herstel van het oude Saksische
erf had dan ook wat voeten in aarde. Aan alle gestelde voorwaarden is voldaan en de entree van
Lemele krijgt een enorme kwaliteits impuls.

Lemele, een gezellig dorp op de grens van
Salland en Twente. Het is goed wonen in het
dorp Lemele, met alle primaire voorzieningen
op korte afstand. Gelegen aan de voet van de
Lemelerberg, het mooiste natuurgebied van
het Vechtdal. Een regio met een sterke slogan:
Vechtdal Overijssel, alle tijd!
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Op ca 10 minuten van het treinstation Ommen
en op 20 minuten van Zwolle A28 en Almelo A1.
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SCHUURWONING

NIEUW TE BOUWEN SCHUURWONING + 1000 M3
EVE architectuur heeft de “Schuurwoning”

en inpandige garage 8,32x 3,65 m! oeverigens

een nieuwe dimensie gegeven. Enorm

ook deels bij het wonen te betrekken.

veel praktische wooninhoud optimaal

Verdieping met 4/5 slaapkamers, (of inloopkast

gepositioneerd op het erf, passend bij het

en berging), grote badkamer. 2e badkamer en

karakter van de omgeving.

overloop volledig in glas en overloop brug in

Indelings voorstel: Living met mooie lichtinval

daglicht en betrokken bij de omgeving.

en magistraal uitzicht door vide in glas en

Via trap achterhuis naar bergzolder.

veranda, royale woonkeuken met zicht op het
erf, hal, entree met vide in glas, studeerkamer
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(evt met schuifdeuren naar living), bijkeuken
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SCHUURWONING
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De bestemming van de percelen, zoals omschreven,
is afgerond. U kunt een van de percelen kopen,
vanuit een exacte omschrijving en met de garantie
van de bouw mogelijkheden.
Een perceel van ca 1 hectare met de boerderij
ter renovatie, of deels nieuwbouw, die keuze is
aan u. Het Schuurwoning perceel, met een kleine
hectare, is volledige nieuwbouw. De gevels moeten
wel dezelfde uitstraling behouden als op de artist
impressions. Gezamenlijk kan tzt de gedeelde
schuur gebouwd worden en het erf inrichtingsplan
worden uitgevoerd.
Zonneveste begeleidt de contacten met de
gemeente Ommen.
U hebt een volledig vrije keuze in de uitvoering van
de bouw. Natuurlijk is ook onze huis- aannemer
Bouwbedrijf Exel Lemele is bereid de plannen
samen met u uit te werken.

Ontwikkeling:

Verkoop en info::
Weenink&Jansen Makelaars B.V.
T +31 529 451 121
www.weeninkjansen.nl

