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Contact
Zwolsestraat 16
8101 AC  Raalte
info.bouwkavels@raalte.nl 
0572 – 347 799
www.raalte.nl

Kaveluitgifte
De Kleine Hagen fase 2

Laag Zuthem

Ontwerpregels 
Massa:

Hoofdvolume:           

De toegestane goothoogte is maximaal 3,0 meter. Bij gebruik van een schildkap is een goothoogte van maximaal 

5,0 meter toegestaan, mits twee zijden een maximale goothoogte hebben van 3,0 meter. De maximaal toegestane 

bouwhoogte is 10 meter.

Aan- en bijgebouw:

De toegestane goothoogte is maximaal 3,25 meter. De maximaal toegestane bouwhoogte is 5,50 meter. De opper-

vlakte van een aan- en bijgebouw is maximaal 75 m2.

Bouwregels:

• Hoofdgebouw binnen het bouwvlak bouwen.

• Hoofdgebouw minimaal 3 meter van erfgrens (niet aan ander hoofdgebouw aangebouwde zijde).

• Aan- en bijgebouw minimaal 3 meter uit de voorgevelgrens.

• Minimale dakhelling 30° en maximale dakhelling 85°. 

• Maximaal 50% van de kavel bebouwd.

Het volledige bestemmingsplan met bouwregels kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Ik wil meer informatie
Meer informatie over het plan, de kavels en de bouwmogelijkheden?

Kijk op www.raalte.nl.

Heeft u interesse of vragen? 

Neem dan contact op met Marlon Hallink of Linda Bruggink via info.bouwkavels@raalte.nl of via 0572-347 799.

Wonen in Laag Zuthem
Laag Zuthem is een dorp in de gemeente Raalte met ongeveer 600 inwoners. Het dorp waar rust en ruimte 

overheersen, ligt in een prachtige omgeving met veel bos en water. Raalte ligt op een afstand van 12 kilometer en 

Zwolle op 10 kilometer van Laag Zuthem. Basisschool De Linde staat midden in het dorp. Deze school staat hier 

sinds begin vorig eeuw (1919). Het is een kleine school met circa 40 leerlingen. Laag Zuthem kent een rijk verenigings-

leven. Diverse verenigingen maken gebruik van dorpshuis het Trefpunt. In het Trefpunt vinden volop activiteiten 

plaats, daarnaast is er een café gevestigd. Naast een aantal monumentale boerderijen liggen in de omgeving 

verschillende landgoederen, waarvan een deel van de tuinen open zijn voor wandelaars. De landgoederen Den Alerdinck 

en De Colckhof hebben een tuin in Engelse stijl.



Kavelnummer Woningtype

17

18

19

2^1 kap woning

2^1 kap woning

2^1 kap woning

Adres

Kleine Hagen

Kleine Hagen

Kleine Hagen

Kaveloppervlakte

247 m2

257 m2

272 m2

€ 73.223

€ 76.188

€ 80.634

20 2^1 kap woning Kleine Hagen 309 m2 € 91.603

21 vrijstaand Kleine Hagen 384 m2 € 113.837

22 vrijstaand Kleine Hagen 438 m2 € 129.845

23 vrijstaand Kleine Hagen 484 m2 € 143.482

24 2^1 kap woning Kleine Hagen 321 m2 € 95.160

25 2^1 kap woning Kleine Hagen 273 m2 € 80.931

26 hoekwoning Kleine Hagen 250 m2 € 66.550

27 tussenwoning Kleine Hagen 126 m2 € 33.541

28 tussenwoning Kleine Hagen 127 m2* € 31.412

29 hoekwoning Kleine Hagen 253 m2* € 55.103

Koopsom incl. BTW

Zelf bouwen
De bouwkavels worden uitgegeven in particulier opdrachtgeverschap. U kiest zelf een architect en/of aannemer. 

Binnen de kaders van het bestemmingsplan kunt u zelf uw droomwoning laten ontwerpen en bouwen. Voor de 

twee-onder-één-kap en rijwoningen geldt dat u dat samen met uw medebouwers doet. 

Dit noemen we collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO bent u samen met uw medebouwers zelf 

projectontwikkelaar. Gedurende het ontwikkel- en bouwtraject neemt u, eventueel georganiseerd in een vereniging, 

de beslissingen. U kiest een architect en/of een aannemer en werkt direct samen met professionele partijen in 

het bouwproces. Zo ontstaan er binnen ieders budget goede woningen, die aan individuele wensen voldoen. 

Prijslijst

* kavel 28 en 29 worden verkocht inclusief achterpad.

Bij de prijzen is inbegrepen:
• 21% omzetbelasting.

Niet inbegrepen zijn:
• Notariskosten (inclusief kadasterkosten) over de grond.

• Met de hypotheek verband houdende kosten, zoals afsluitprovisie en notariskosten;

• Aansluitkosten van nutsvoorzieningen.

• Sonderingen.

Algemeen:
• De prijzen staan vast tot 1 januari 2021.

     

Plan De Kleine Hagen
Nieuwbouwplan De Kleine Hagen ligt ten oosten van Laag Zuthem in het buitengebied aan de Grote Hagenweg. 

De westzijde grenst aan de Nieuwe Wetering. Bij de ontwikkeling van de eerste fase van de nieuwe wijk is aan de 

zuidzijde een brug gerealiseerd naar woonstraat ’t Solen. Deze brug dient als ontsluiting van de wijk en biedt ook 

de kans voor een mooi wandelrondje langs het water. Naar de Grote Hagenweg aan de noordzijde loopt een 

fiets-voetpad. Er is een aantrekkelijke leefomgeving met bosschages, houtwallen en wadi’s aangelegd. Inmiddels 

is de eerste fase van de wijk afgerond.

 

Fase 2

De tweede fase van De Kleine Hagen biedt ruimte voor maximaal achttien woningen voor diverse woningtypes; 

vrijstaand (geschakeld), twee-onder-één-kap en rijenbouw. Levensloopbestendig bouwen is mogelijk. De kavels 

worden gefaseerd uitgegeven.

In deze uitgifteronde geeft de gemeente dertien kavels uit. Drie kavels voor een vrijstaande woning, zes kavels 

voor een twee-onder-één-kap woning en vier kavels voor een blok van vier.
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