
DE SALLER
LOSSER

BOUW UW EIGEN DROOMHUIS
6 RUIME BOUWKAVELS
DE SALLER II-B FASE 2 
TE LOSSER



9 6

N

Z

W O

Bouwkavels in de Saller II
In de Saller II wordt u de kans geboden uw eigen, unieke 

droomhuis te (laten) bouwen. Hiervoor kunt u één van 

de zes bouwkavels gelegen aan de Dingshof kiezen op 

loopafstand van het gezellige winkelcentrum.

U bepaalt helemaal zelf hoe uw woning eruit komt 

te zien. Samen met uw eigen architect maakt u uw 

woningontwerp. Vervolgens kan uw aannemer uw 

woning voor u gaan bouwen.

Bij deze belangrijke stap wilt u een weloverwogen keuze 

maken. Deze brochure helpt u daarbij en vertelt u waarmee 

u rekening dient te houden bij de aankoop van uw kavel. 

U treft ook specifi eke informatie aan over de aangeboden 

kavels. Mocht u na het lezen van deze brochure nog 

vragen hebben, neem dan contact op met de verkopende 

makelaars of Roosdom Tijhuis.

De omgeving
De gemeente Losser is gelegen in het oosten van Twente, 

vlakbij de Duitse grens. Met haar vijf unieke en fraaie 

kerkdorpen Beuningen, De Lutte, Glane, Overdinkel en 

Losser wordt de gemeente Losser ook wel de schatkamer 

van Twente genoemd. In deze gemeente is veel te 

ontdekken en er is van alles te doen. De rijke en gevarieerde 

geschiedenis van Losser gaat terug tot de prehistorie. 

Het gebied rondom Losser is in geologisch opzicht zeer 

bijzonder. Het behoort tot de oudste van Nederland en 

het heeft in de ondergrond een zeer oud breukensysteem. 

Vroeger was Losser meerdere keren een ondiepe zee, 

waardoor zich verschillende grondlagen hebben gevormd. 

Door de rijke ondergrond van Losser zijn er schitterende 

natuurgebieden ontstaan met bossen, zandverstuivingen en 

heidevelden. Enkele van deze gebieden zijn Het Lutterzand, 

De Zandbergen, De boerskotten, De Duivelshof en de 

Tankenberg. Voor de actieve inwoner heeft de gemeente 

Losser dan ook veel te bieden. Met het vele natuurschoon 

wordt men uitgenodigd tot het maken van bijvoorbeeld 

wandel- en fi etstochten over goed bewegwijzerde paden. 
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Deze tekeningen zijn gebaseerd op de laatst bekende gegevens, 
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



Bestemmingsplan Dingshof

De gemeente Losser streeft in de nieuwe woonwijken 

naar een woonomgeving en bebouwing van hoge 

kwaliteit. Bij de start van de ontwikkeling van de wijk 

de Saller werd dit geformuleerd als een streven naar: 

‘’een wijk met meerwaarde door een eigen gezicht, met 

aandacht voor de beeldkwaliteit die tot uiting komt 

in een zorgvuldig na te streven evenwicht tussen de 

stedenbouwkundige verkaveling en architectonische 

kwaliteit van de bebouwing’’. De toekomstige wijk en 

bebouwing moet structureel en ruimtelijk aansluiten  

bij het reeds ontwikkelde deel van de Saller.

De kavels aan de Dingshof behoren in de formulering  

van de gemeente Losser echter bij de resterende gebieden.  

Dit betekent dat in de straten een basiskwaliteit van de 

bebouwing is vereist, maar geen hoge architectonische 

kwaliteit. Daarnaast worden geen specifieke eisen 

gesteld aan de samenhang in de straat. Dit betekent  

dat er meer ruimte is voor eigen inbreng en ideeën. 

Erfafscheidingen

Waar tuinen grenzen aan de openbare ruimte zal, 

omwille van de privacy, een afscherming gewenst zijn. 

Bij de beoordeling van de plannen zal door de gemeente 

dan ook gevraagd worden deze afscheidingen mee te 

ontwerpen. In deze is dit van toepassing op kavel 25,  

hier heeft u namelijk te maken met een toekomstige 

woning met twee zichtgevels.

Waterafvoer

In de wijk de Saller ligt een verbeterd gescheiden stelsel. 

Hemelwater kan via het schoonwaterriool ondergronds 

worden afgevoerd. Vuilwater kan via het nieuw gelegde 

DWA-riool (DroogWeerAfvoer) worden afgevoerd. Wanneer 

de woning wordt aangesloten op het rioolstelsel, dan 

moet deze aansluiting voldoen aan het bouwbesluit en 

het uitvoeringsbeleid van gemeente Losser. Voor de 

nieuwbouwwijk de Saller, fase B krijgt u de gegevens 

van de uitlegger(s) aangereikt via de afdeling Openbare 

Werken (053-5377444). Van deze afdeling ontvangt u een 

tekening met gegevens over de ligging van de uitlegger(s).

Goothoogte en Rooilijnen

De minimale goothoogte bedraagt 3 meter met een 

maximum van 6. De voorgevelrooilijn is gesteld op  

5 meter. Voor de specifieke details is het raadzaam om 

het onderliggende bestemmingsplan te raadplegen. 



Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!
Heeft u interesse in één of meerdere bouwkavels 

dan kunt u direct contact opnemen met de verkopend 

makelaars, zie hiervoor de achterzijde van de brochure. 

Zodra u een bouwkavel heeft gekozen houdt u voor een 

periode van 2 weken een optie op de bouwkavel. Op de 

laatste dag van deze 2 weken vragen wij u een besluit te 

nemen of u de kavel wilt afnemen.  

Overigens hoeft u de optietermijn natuurlijk niet te 

gebruiken: u kunt ook meteen na de toewijzing kopen. 

De koopovereenkomst wordt getekend bij de makelaar. 

De akte wordt gepasseerd bij de notaris, hiervoor maakt 

de makelaar een afspraak. Na het tekenen van de 

koopovereenkomst vindt de kaveloverdracht plaats.



Uw woonwensen
Voordat u begint met het ontwerpen van uw woning, is het 

belangrijk om eerst uw woonsituatie en uw woonwensen 

in kaart te brengen. 

Hoeveel kinderen heeft u? Van welke leeftijd? Moet er 

een eigen speel- en spelletjeskamer komen? Of gaan ze 

binnenkort het huis uit om te studeren? Wilt u een rustige 

werkkamer? Houdt u van koken en moet een woonkeuken 

misschien wel het hart van de woning worden? Hoe zit het 

met ‘later’? Is het slim om nu alvast rekening te houden 

met (toekomstige) slaap- en douchegelegenheid op de 

begane grond? 

Sfeerimpressies mede mogelijk gemaakt door: NovusForma



UW VOORDELEN: 
 
 •  KIES ZELF EEN ARCHITECT  

EN AANNEMER
 
•  ONTWERP UW WONING NAAR WENS
 
•  KIES EEN OPTIMALE INDELING,  

UW HUIS OP MAAT GEMAAKT
 
•  MOGELIJKHEID TOT DUURZAAM 

BOUWEN, HIERMEE BESPAART U 
ENERGIE EN GELD

 
• BOUWEN NAAR EIGEN BUDGET
 
• U BESLIST, GEEN CONCESSIES 



Belangrijke stappen in uw proces

Voor en tijdens het bouwen van uw woning zijn er een aantal aandachtspunten die zowel voor u, als voor de architect  

en aannemer van belang zijn. Hieronder zijn ze puntsgewijs voor u opgesomd:

•  Na vaststelling van het schetsontwerp moet u het ontwerp ter beoordeling voorleggen aan de welstandscommissie.  

De welstandscommissie beoordeelt aan de hand van de welstandsnota of uw woning past binnen het plangebied.  

Tevens geeft de welstandscommissie advies aan de gemeente hierover.

•   Tegelijk met de aanvraag bij de welstandscommissie kunt u een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van  

uw woning. Deze aanvraag kunt u digitaal indienen op www.omgevingsloket.nl

  Wij raden u aan om eerst de vergunningcheck uit te voeren. Zo weet u van te voren wat u wel en niet benodigd bent.  

Bij een reguliere procedure beslist de gemeente binnen 8 weken, neem deze tijd op in uw planning.

•  Tot slot dient u rekening te houden met de rooilijnen in het plangebied, deze mogen niet overschreden worden.  

De rooilijn is door de gemeente bepaald en vastgelegd, uw woning moet zich binnen de rooilijnen bevinden.  

Houdt u ook rekening met het aanleggen van een parkeerplaats op eigen terrein.

Rotij Projecten B.V. ten Hag Makelaars 
053 850 6070
www.tenhag.nl

Straatman Makelaardij
053 536 9000    
www.straatmanmakelaardij.nl
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Verkoop & informatie


