
Realiseer uw droomhuis 
op een fraai perceel 
aan het water met een 
prachtig uitzicht. 
Midden in de natuur 
en tóch alle stadse 
voorzieningen binnen 
handbereik.

LANDGOED SCHOLTENSZATHE

Droomkavels



De landelijk gelegen Droomkavels zijn gesitueerd midden in een 

divers natuurgebied nabij het Landgoed Scholtenszathe waar 

het zijn naam aan ontleent. Het is goed toeven in de omgeving 

van dit prachtige landgoed, waarvoor in 1998 ruim 300 hectare 

is aangeplant met een gevarieerd aantal boomsoorten. De 

stad Emmen met al haar voorzieningen zoals winkelcentra en 

Wildlands ligt comfortabel om de hoek, net als vele uitgestrekte 

natuurgebieden en karakteristieke Drentse dorpjes.

 

De locatie ligt aan uitstekende uitvalswegen zoals de A37 en een 

stukje verderop de A28. In dit fraai stukje Drenthe wordt u de 

unieke mogelijkheid geboden om uw eigen landhuis te realiseren 

zoals u dit wenst. Het project Droomkavels biedt 20 royale 

kavels inclusief bosperceel vanaf 8.300 m² en 5 kleinere kavels 

vanaf 1.300 m².Coevorden
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WONEN IN HET LINT 

WONEN AAN HET SCHOLTENSKANAAL 

WONEN AAN HET OPEN LANDSCHAP

Tussen het Scholtenskanaal en de Catovaart zijn drie deelgebieden 

ontworpen, waarbij zorgvuldig is omgegaan met de bestaande 

ruimtelijke beeldkwaliteit. Zo zijn er prachtige, inmiddels volgroeide, 

bospartijen aangelegd. Het reeds aanwezige bos is gehandhaafd en 

de erfafscheidingen zijn zorgvuldig vormgegeven met beukenhagen, 

heesters en bomenrijen. 

De kavels worden verkocht in 3 deelfases: 

fase 1: Kavels 1 t/m 9

fase 2: Kavels 10 t/m 19 

fase 3: Kavels 20 t/m 25. 

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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DEELGEBIED 1

WONEN IN HET LINT 

Deze 5 kavels zijn een uitbreiding van het lintdorp 

Klazienaveen-Noord. De woning heeft aan de 

achterzijde prachtig zicht op een volgroeide bospartij 

en aan de voorzijde het kanaal. Het ontwerp moet 

aansluiten op de uitstraling en schaal van het dorp.

Algemeen 

• Maximaal 1 woning/wooneenheid per kavel

• Bouwperceel ophogen aansluitend aan straat   

 niveau

• Maximale bebouwde oppervlakte 200 m² binnen   

 het bouwvlak

Hoofdgebouw 

Situering

• Hoofdgebouw in het bouwvlak 

• Nokrichting haaks op de weg 

• In de gevellijn van bestaande bebouwing tot 

 maximaal 5mtr. achter deze lijn. 

Massa 

• Eenvoudige hoofdvorm 

• Breedte voorgevel minimaal 6 m. en maximaal 

 10 m.

• Hoofdgebouw minimaal 3 mtr. uit de zijdelingse   

 perceelsgrens

• Nokhoogte maximaal 9 m. 

• Goothoogte maximaal 3,5 m. 

Kapvorm

• Zadeldak of mansardekap 

Gevelindeling 

• Aansluiten bij kenmerken lintbebouwing 

Kleur-en materiaalgebruik

• Gevels zijn van rood/bruine baksteen 

• Dakbedekkingpan (rood/bruin/zwart)  

Bijgebouwen

• Ondergeschikt aan hoofdgebouw

• Nokhoogte maximaal 6 m. 

• Goothoogte maximaal 3 m. 

• Minimaal 3 mtr. achter gevel hoofdgebouw

WONEN IN HET LINT  DEELGEBIED 1
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DEELGEBIED 2

WONEN AAN HET 
SCHOLTENSKANAAL

Deze 8 percelen hebben aan de voorzijde uitzicht 

op het Scholtenskanaal met zijn eigen statige 

eikenlaanbeplanting. De achterzijde heeft zicht op 

zogenaamde boskamers: open ruimtes in het bos. Dat 

creëert privacy en het bijzondere gevoel letterlijk 

in het groen te wonen. De huizen staan vrij in deze 

kamers en maken zich los van de bosrand. De relatie 

binnen-buiten moet zichtbaar zijn in het ontwerp.

KAVELS 8

Algemeen 

• Maximaal 1 woning wooneenheid per kavel

• Maaiveld ophogen ter plaatse van hoofdgebouw in verband met   

 waterschap

• Maximale bebouwde oppervlakte 500 m² binnen het bouwvlak

Hoofdgebouw

Situering

• Bouwmassa in eenvoudige, niet samengestelde hoofdvorm die zich   

 oriënteert op de weg.

• Afstand minimaal 10 m. tot bos

• Gevellijn minimaal 40 m. en maximaal 50 m. uit de as van de weg

• Nokrichting haaks op de weg

Massa

• Eenvoudige langwerpige hoofdvorm

• Minimale oppervlakte hoofdgebouw 150 m² inclusief aanbouwen en  

 bijgebouwen

• Breedte voorgevel hoofdgebouw minimaal 10 m. en maximaal 12 m. 

 diepte tot 25 m.

• Nokhoogte minimaal 9 m. en maximaal 12 m. afhankelijk van overleg  

 waterschap

• Goothoogte minimaal 4 m. en maximaal 5 m., 6 m. over maximaal 50% 

 aan 1 zijde

• Dakopeningen zijn onderdeel van de hoofdvorm en inpandig opgelost of 

 in dakvlak . Opbouwen zijn vanuit de gevel mogelijk .

Kapvorm

• Zadeldak

Gevelindeling

• Vrij

Detaillering

• Dakopeningen zijn onderdeel van de hoofdvorm en bij voorkeur inpandig

Kleur en materiaalgebruik

• Gevels zijn van hout zwart of bruin) of baksteen (rood)

• Ondergeschikte combinatie met andere materialen waarbij de kleurstelling  

 ondergeschikt is aan die van hout steen .

•  Dakbedekking pan (rood/bruin/ zwart )

Bijgebouwen

• Langwerpige hoofdvorm, sober en functioneel

• Minimaal 5 m. achter voorgevel van het hoofdgebouw

• Verwantschap* met hoofdgebouw onderdeel compositie, maar   

 ondergeschikt hieraan

• Nokhoogte maximaal 6 m., goothoogte maximaal 3 m. met vrijstelling  

 bouwhoogte 7 m. en goothoogte maximaal 3,5 m.

• Uitgevoerd in donker hout zwart of donkerbruin )

Erfstructuur

•	 Erfinrichting	maakt	onderdeel	uit	van	het	landschap

• Beperkt gebruik van beplanting , voornamelijk als sier

WONEN AAN HET SCHOLTENSKANAAL DEELGEBIED 2



DEELGEBIED 3

WONEN AAN HET OPEN 
LANDSCHAP  

In het oostelijk deel langs Catovaart zijn 

12 royale kavels gecreëerd, welke worden 

gekarakteriseerd door een weids uitzicht op 

akkers en hoogveengebied. De woningen nestelen 

zich in de bosrand, waarmee tevens privacy wordt 

gecreëerd. Binnen en buiten loopt vloeiend in 

elkaar over en het bouwvolume heeft een vrije 

vorm. De gebouwde buitenruimtes worden een 

onderdeel van de compositie. 

WONEN AAN HET OPEN LANDSCHAP  DEELGEBIED 3

Algemeen 

•  Maximaal 1 woning wooneenheid per kavel

• Maaiveld ophogen ter plaatse van hoofdgebouw in verband met   

 waterschap

• Maximale bebouwde oppervlakte 800 m² binnen het bouwvlak

Hoofdgebouw

Situering

• Bouwmassa die zich oriënteert met een ‘’zicht’’ dan wel open gevel op 

 de Catovaart

• Afstand minimaal 10 m. tot bos

• Gevellijn minimaal 40 m. uit kant Catovaart

Massa

• Minimale oppervlakte hoofdgebouw 150 m² inclusief aanbouwen en  

 bijgebouwen

• Nokhoogte minimaal 4,5 m. en maximaal 12 m. afhankelijk van overleg  

 waterschap

• Minimale hoogte 4,5 m.

Kapvorm

• Hoofdgebouw plat afgedekt, accentkap stijle dakhelling mogelijk

Gevelindeling

• Vrij

Kleur en materiaalgebruik

• Baksteen ondergeschikt, hout, riet, leien, leem, grote natuursteen in  

 natuurlijke kleuren

• Dakbedekking qua materiaal en kleur afstemmen op gevelbekleding

Bijgebouwen

• Minimaal 5 m. achter voorgevel van het hoofdgebouw

• Verwantschap * met hoofdgebouw onderdeel compositie, maar   

 ondergeschikt hieraan

• Nokhoogte maximaal 6 m., goothoogte maximaal 3 m. met vrijstelling  

 bouwhoogte 7 m. en goothoogte maximaal 3,5 m.

• Materiaal en kleurgebruik bijgebouwen is mee ontworpen met het   

 hoofdgebouw

Erfstructuur

•	 Erfinrichting	maakt	onderdeel	uit	van	het	landschap

• Beperkt gebruik van beplanting , voornamelijk als sier

• De voortuin wordt zodanig ingericht dat het zicht over de Catovaart en het  

 veengebied wordt gegarandeerd in verband met panorama uitzicht
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Wat wordt uw droomhuis?

Project Droomkavels - Landgoed Scholtenszathe 

wordt u aangeboden inclusief volledige 

begeleiding door uw persoonlijke kavelcoach van 

de Woonwensfabriek. De kavels kunnen worden 

ingevuld door een architect en een bouwer naar 

uw eigen keuze. Woonwensfabriek heeft alvast een 

aantal voorbeeldwoningen ontworpen voor u, onder 

voorbehoud van toestemming van de Gemeente 

Emmen. Dit voorkomt dat u enkel en alleen vanaf een 

lege kavel uw keuze moet maken. Daarnaast kunt 

u desgewenst één van de ruim 2.000 gerealiseerde 

woningen bekijken ter inspiratie. Volop keuze dus, 

desgewenst verhuisklaar tot en met de inrichting van 

uw tuin. Wonen naar wens met Woonwensfabriek!
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DROOMHUIS VOORBEELDEN14

MODERNE KUBISTISCHE WONING SK02 RIETGEDEKTE VILLA VS06 BOERDERETTE VL03

 SCHUURWONING LEVENSLOOPBESTENDIG SK04 RIETGEDEKTE SCHUURWONING

SCHUURWONING VS04 SCHUURWONING SK03 LEVENSLOOPBESTENDIG

MULTIFUNCTIONELE WONING VL02 LEVENSLOOPBESTENDIGSCHUURWONING MET DUBBELE PARKEERKELDER

SCHUURWONING SK01 

MODERNE SCHUURWONINGMODERNE BUNGALOW LEVENSLOOPBESTENDIG



Wonen met rust, ruimte en comfort
droomkavels-landgoedscholtenszathe.nl

Verkoop en informatie:

Lamberink Nieuwbouwmakelaars

Hoofdstraat 150, Emmen

E: nieuwbouw@lamberink.nl

T: 0591 653 355

Ontwikkeling:

Vandenbrink Onroerend Goed

Kavelcoach:

Woonwensfabriek

Portugallaan 45, Assen

E: info@woonwensfabriek.nl

T: 088 033 84 00


