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TE KOOP  

Kerkgebouw De Kruiskerk en Pro Rege, de 
Kosterswoning en de Pastorie te Lutten  

 
 

 
Kruiskerk 

 
Pro Rege 



    

 
KKG Adviseurs                                                                               
Postbus 675                                                                 tel  033-4671010                           info-beheer@kkgkka.nl 
3800 AR Amersfoort                                                   KvK 41093685                              www.silasgroep.nl 
 
 
 

 
Kosterswoning 

 
 

 
    Pastorie 
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Verkoop van het kerkgebouw De Kruiskerk en verenigingsgebouw Pro Rege met 
parkeerplaatsen, de pastorie en de kosterswoning, ondergrond en verder aan- en toebehoren 
in eigendom bij Protestantse Gemeente te Lutten – Slagharen - Schuinesloot. 
 
Algemene gegevens 

Ligging: Het object is aan drie zijden ontsloten langs de openbare weg, te 
weten: de Anerweg-Noord, de Zwarte Dijk en de Goudenregenstraat. 
Omliggende bebouwing wordt hoofdzakelijk gebruikt ten behoeve van de 
functie: wonen. 

 
Adres: 
Anerweg-Noord 6-8, 7775 AS Lutten (Kruiskerk en Pro Rege); 
Anerweg-Noord 4, 7775 AS Lutten (Kosterswoning); 
Anerweg-Noord 10, 7775 AS Lutten (Pastorie). 
 
De kadastrale gegevens: 
Kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg: 
- sectie U nummer 2251, groot      98m² 
- sectie U nummer 2252, groot 5.054m² 
Totaal grondoppervlak: 5.152m² 

 
Bestemming 
De bestemming van het object is volgens de Beheersverordening Lutten van de 
Gemeente Hardenberg: 
- Kruiskerk, Pro Rege en de pastorie: Maatschappelijk 
- Kosterswoning: Woongebied 
- De Kruiskerk en Pro Rege hebben een bijeenkomstfunctie 
- De kosterswoning en de pastorie hebben een woonfunctie. De pastorie in 

het kader van dienstwoning. 
 

Voor een nadere beschrijving van de geldende regels met toelichting wordt 
verwezen naar de website van ruimtelijke plannen onder de volgende link: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl of www.planviewer.nl  
 
Ontsluiting/utilitaire voorzieningen 
Het object is aan drie zijden ontsloten langs de openbare weg en is goed 
bereikbaar. Daarnaast is het object aangesloten op alle nutsvoorzieningen.  

 
Zakelijk recht en erfdienstbaarheden 
Volgens de eigendomstitel zijn op het object geen zakelijke rechten en/of 
erfdienstbaarheden gevestigd.  
 
Bijzondere bepalingen en/of vestigingseisen  
Op de kadastrale legger is een aantekening opgenomen inzake een besluit op 
grond van artikel 110 Wet Geluidhinder (zie bijlage). 
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Diversen 
- Er zijn op eigen terrein ruime parkeermogelijkheden aanwezig. 
- Het dakbeschot van de Kruiskerk is waarschijnlijk asbesthoudend en aangetast door    
boktor en houtworm (wel behandeld), ook is her en der scheurvorming in de binnen- en 
buitengevels aanwezig. 
- Het dakbeschot van de kosterswoning is waarschijnlijk asbesthoudend. 
- De kelder van de kosterswoning is aangetast door doorslaand of optrekkend vocht. 
- In de pastorie zijn leksporen en vochtplekken aanwezig onder het balkon aan de 
voorzijde. 
- De pastorie en de kosterswoning zijn thans nog verhuurd. 
 
Beschrijving van de Kruiskerk 
 
Objectomschrijving en Bouwjaar 
De Kruiskerk is gebouwd in 1885. Het object bestaat uit de Kruiskerk met een 
parkeerterrein erachter, een dubbele garage en een stookhok. De totale 
vloeroppervlakte bedraagt circa 260 m2. 
 

Bouwaard, constructie 
Het object is op staal (dragende ondergrond) gefundeerd. De gevels bestaan uit 
meerdere lagen steensmuren (met roosters onder in de gevels), gemetseld in 
kruisverband en halfsteensverband. 
De dubbele garage is van gemetselde baksteen met een plat (bitumen) dak en het 
stookhok is van gemetselde baksteen met een gemetselde bakstenen schoorsteen en 
voorzien van een plat (bitumen) dak. 
 
De Kruiskerk heeft een zadeldak in kruisvorm en een dubbel schilddak boven de 
kerkenraadskamer en consistorie met harde dekking bestaande uit keramische 
dakpannen. De dakruiter heeft koperen dakbedekking en de romp is bekleed met leien. 
De kapconstructie is uitgevoerd in hout. 
 
Het regenwater van het kerkgebouw wordt afgevoerd via zinken bakgoten met 
kunststof hemelwaterafvoeren en van het achterste gedeelte (kerkenraadskamer / 
consistorie) via kunststofbakgoten ondersteund door houten klossen. 
 
De vloeren zijn uitgevoerd in hout en beton en deels voorzien van vloerbedekking.  
De binnenmuren/-wanden zijn grotendeels voorzien van lambrisering en gedeeltelijk 
gestuukt en/of gesausd.  
 
De plafonds bestaan uit houten schroten(kerkzaal) en voor de overige ruimten uit 
zachtboard plaatwerk.  
 
De kozijnen in de kerkzaal zijn uitgevoerd in metalen boogvensters met 
roedenverdeling voorzien van enkelglas en glas-in-lood aan de achterzijde. De 
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kozijnen van de overige ruimten zijn van hout voorzien van enkelglas.  
 
 
Indeling en globale vloeroppervlaktes 
Beschrijving Kruiskerk: 
- Hoofdentree aan de Anerweg-Noord met dubbele houten toegangsdeuren,, 

garderobe; 
- Kerkzaal met ca. 400 zitplaatsen, trapopgang naar de orgelgalerij, verhoogd 

liturgisch centrum; 
- Gang met zij-entree en garderobe; 
- Consistoriekamer met inbouwkasten; 
- Kerkenraadskamer voorzien van wasbak met kraan. 
De totale vloeroppervlakte is circa 260 m2. 

 
Sanitair/centrale verwarming/isolatie 
Sanitair 
In het kerkgebouw is geen toiletgroep aanwezig. 

 
Centrale verwarming 
De aanwezige CV-ketel voor de kerkzaal is van het merk Buderus type 5008 150 
KW met bouwjaar 1990. De consistorie/kerkenraadskamer wordt verwarmd 
middels radiatoren en de CV-ketel is een Atag type SHR 24 (24 kW) met 
bouwjaar 1998. 
De kerkzaal heeft buizenverwarming onder de banken. De overige ruimten 
worden verwarmd door radiatoren. 
 
Isolatie 
Het dak is geïsoleerd met 8 cm glaswol rollen. Voor het overige zijn er in of aan 
het object geen isolerende voorzieningen aangebracht. 
 
Beschrijving Pro Rege 
 
Object en Bouwjaar 
Pro Rege is gebouwd in 1955. Het object dient als verenigingsgebouw voor de 
Kruiskerk. De totale vloeroppervlakte is circa 257 m2. 
 

Bouwaard, constructie 
Het object is op staal (dragende ondergrond) gefundeerd. De gevels bestaan uit 
spouwmuren.  
Pro Rege heeft een zadeldak en een schilddak op de zijvleugel van het oorspronkelijke 
gedeelte met dakpannen gedekt en een plat dak op de latere aanbouw voorzien van 
bitumen. De dakconstructie is uitgevoerd in hout. 
 
Het regenwater van Pro Rege wordt afgevoerd via zinken mastgoten ondersteund door 
houten klossen en zinken en kunststoffen hemelwaterafvoeren. 
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De vloeren zijn uitgevoerd in hout en beton en deels voorzien van vloertegels en 
linoleum.  
De binnenmuren bestaan uit schoonmetselwerk of zijn gestuukt en/of gesausd of 
voorzien van glasvezelbehang.  
 
De plafonds bestaan in het oorspronkelijke gedeelte uit zachtboard plaatwerk en 
in de aanbouw uit een systeemplafond.  
 
De kozijnen zijn uitgevoerd in hout voorzien van enkelglas.  
 
Indeling en globale vloeroppervlaktes 
- Hoofdentree, pui met dubbele toegangsdeuren, garderobe; 
- Keuken met uitgifte loketten en bergkasten, het keukenblok heeft een 5-pits 

gastoestel, een koelkast en een vrieskast; 
- Centrale ontvangstruimte met inbouwkasten en een baropstelling bij de 

keuken; 
- Grote zaal met toneel en schuifwand en dubbele toegangsdeuren; 
- Jeugdzaal met verhoogd gedeelte achter het toneel, bergruimte onder toneel 

en een meterkast met CV-ketel; 
- Toiletgroepen. 
De totale vloeroppervlakte is circa 257 m2. 

 
Sanitair/centrale verwarming/isolatie 
Sanitair 
Er zijn drie toiletgroepen bestaande uit een MIVA-toilet met wastafel, een herentoilet 
met wastafel en een damestoilet met twee wastafels. 

 
Centrale verwarming 
Pro Rege wordt verwarmd middels radiatoren en de CV-ketel is een Atag type 
SHR 60 (60 kW) met bouwjaar 2004. 
 
Isolatie 
Het dak is geïsoleerd met 8 cm glaswol rollen. Voor het overige zijn er in of aan 
het object geen isolerende voorzieningen aangebracht. 
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Beschrijving van de Kosterwoning 
 
Object en Bouwjaar 
De kosterswoning (boerderijtype) is gebouwd in 1900. De totale vloeroppervlakte is 
circa 237m2. 

 

Bouwaard, constructie 
Het object is op staal (dragende ondergrond) gefundeerd. De gevels bestaan uit 
(ongeïsoleerde) dubbelsteens muren, in de voorgevel bevinden zich boogvensters met 
een rollaag. 
 
De kosterswoning heeft een zadeldak met wolfseinden en dakkapel voorzien van harde 
dekking bestaande uit dakpannen. 
De kapconstructie is uitgevoerd in hout. 
 
Het regenwater van de kosterswoning wordt afgevoerd via zinken mastgoten met 
kunststof hemelwaterafvoeren, aan het voorste wolfseind zit een bakgoot. 
 
De vloeren zijn uitgevoerd in hout (deels) voorzien van vloerbedekking/laminaat/ 
vloertegels.  
 
De binnenmuren/-wanden zijn deels voorzien van lambrisering en deels van 
glasvezelbehang en/of gesausd of voorzien van wandtegels.  
  
De plafonds bestaan uit zachtboard plaatwerk of gipsplaten.  
 
De kozijnen zijn uitgevoerd in hout voorzien van dubbelglas.  
 
Indeling kosterswoning: 
- Entree; 
- Keuken, hoekopstelling met 4 pits gasfornuis en koelkast en afzuigkap; 
- Kelder; 
- Woonkamer; 
- Kantoorruimte met inbouw- en inloopkast; 
- Inloopdouche met wastafel en closet; 
- Separaat toilet zonder fonteintje; 
- Meterkast; 
- Bergkast onder de trap; 
- Werkplaats met zolder erboven; 
- Trapopgang naar verdiepingsvloer (hout met tussenplateau); 
- Twee slaapkamers aan weerszijden van de overloop; 
- Een separaat afgetimmerde ruimte; 
- Buitenruimte gedeeltelijk overkapt met ruime tuin, inrit met 

parkeergelegenheid op eigen terrein 
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Sanitair/centrale verwarming/isolatie 
Sanitair 
Zoals hiervoor omschreven. 

 
Centrale verwarming 
De aanwezige CV-ketel is een Atag type A244EC HP CW4, verwarming door 
middel van radiatoren 
 
Isolatie 
De woning is voorzien van dubbelglas en minimaal geïsoleerd met glaswol. 
Voor het overige zijn er in of aan het object geen isolerende voorzieningen 
aangebracht. 
 
Beschrijving van de Pastorie 
 
Object en Bouwjaar 
De pastorie is gebouwd in 2011. De totale vloeroppervlakte is circa 300 m2. 
Het object bestaat uit de pastorie en de bijbehorende stenen garage. 

 

Bouwaard, constructie 
De pastorie is op staal (dragende ondergrond) gefundeerd. De gevels bestaan uit 
spouwmuren. 
 
De pastorie heeft een mansardedak en een zadeldak aan de voorzijde en op de uitbouw. 
De kapconstructie is uitgevoerd in hout voorzien van harde dekking bestaande uit 
geëmailleerde dakpannen. 
Het regenwater van de pastorie wordt afgevoerd via zinken mastgoten met zinken 
hemelwaterafvoeren. 
 
De vloeren zijn van beton met vloerverwarming op de benedenverdieping en geheel 
voorzien van vloertegels.  
 
De binnenmuren/-wanden zijn grotendeels gestuukt en deels voorzien van 
glasvezelbehang of wandtegels.  
  
De plafonds bestaan op de benedenverdieping uit stucwerk en op de 
bovenverdieping uit plaatwerk.  
De kozijnen zijn uitgevoerd in hout voorzien van dubbelglas.  
 
De garage bestaat uit spouwmuren, een zadeldak met harde dekking bestaande uit 
geëmailleerde dakpannen, de binnenmuren zijn van kalk-/zandsteenblokken, de garage 
heeft een zoldertje te bereiken met een vlizotrap. De garage heeft een eigen inrit.  
 
Indeling 
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Begane grond: 
- Entree-gang; 
- Toilet met fonteintje en design radiator; 
- Meterkast; 
- Slaapkamer; 
- Bijkeuken met achteruitgang (half betegelde wanden); 
- Keuken met dubbele deuren naar de tuin, keukenblok met een lengte van ruim 

5 meter, voorzien van koelkast, diepvries, 6-pits gastoestel, afzuigkap, 
vaatwasser; 

- Woonkamer met dubbele schuifdeuren met glas-in-lood; 
- Kleine uitbouw/erker onder het balkon voorzijde; 
- Trapopgang (3 zwenk) vanuit de gang naar de bovenverdieping 
Bovenverdieping: 
- Overloop met toegang tot vijf slaapkamers; 
- Slaapkamer met dubbele toegangsdeuren naar balkon achter; 
- Slaapkamer met enkele deur naar balkon voor en aansluitend naar 

doucheruimte; 
- Doucheruimte met closet en wastafel en designradiator; 
- CV-ruimte; 
- Badkamer met bijbehorend badmeubel met wastafel, ligbad, inloop douche en 

closet; 
- Vlizotrap naar vliering; 
- Vliering (rechtop staan is mogelijk); 
- Ruime tuin voor en achter. 

 
 

Sanitair/centrale verwarming/isolatie 
Sanitair 
Zoals hiervoor omschreven. 

 
Centrale verwarming 
De aanwezige CV-ketel is een Nefit Topline en HRC 30/CW met WTW, 
verwarming door middel van vloerverwarming en op de bovenverdieping, met 
uitzondering van de badkamer, via radiatoren. 
 
Isolatie 
De woning is voorzien van dubbelglas en voor het overige goed geïsoleerd 
volgens de normen van het geldende bouwbesluit.  
 
 
 
 
 
ALGEMEEN 
Energielabel 
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Kerkgebouw en gebouwen voor religieuze activiteiten zijn vrijgesteld van een 
verplicht energielabel. In de koopovereenkomst zal derhalve worden 
opgenomen dat koper en verkoper afzien van dit energielabel.  
 
Overige bepalingen 
- Het is de koper toegestaan een Klic-melding, bouwtechnisch onderzoek, 

asbestinventarisatie en/of een bodemonderzoek te laten uitvoeren. 
- Uitgesloten van de koop zijn de aanwezige inventaris, de kroonluchters en het 

kerkorgel. 
- Het Kerkgebouw en Pro Rege zijn voorzien van een noodverlichtingsinstallatie. 

Tevens is de Kruiskerk voorzien van een bliksemafleiding. 
- In de kerkzaal is ringleiding aanwezig. 
- Behoudens het hiervoor vermelde met betrekking tot asbest, is het eigenaar voor 

het overige niet bekend dat in, op, onder of aan het object, zowel in de grond 
alsmede de opstallen verontreinigingen of milieubelastende materialen, tanks voor 
het opslaan van vloeistoffen en asbest, aanwezig of verwerkt zijn.  

- Het Kerkbestuur heeft besloten dat het complex verkocht mag worden aan de 
hoogstbiedende en tegen elke mogelijke bestemming. Echter omdat het 
kerkgebouw een gezichtsbepalend object is in het dorp Lutten en indien een bieder 
de gebouwen wil benutten voor kerkelijke of sociale en culturele activiteiten dan 
geeft het Kerkbestuur hier de voorkeur aan. Het kerkbestuur is echter vrij in zijn 
keuze en kan daarvoor ook niet worden aangesproken. 

- In de koopovereenkomst zal met betrekking tot het kerkgebouw, Pro Rege en de 
kosterswoning een ouderdomsclausule worden opgenomen, tevens zal er een 
kettingbeding worden gevestigd met betrekking tot de bestemming van het gehele 
object wanneer de opstallen in stand gehouden worden. 

 
Datum bezichtiging 
 
Op woensdag 29 september 2021 van 13:00 tot 16:00 uur en daarna eventueel op 
afspraak. De kosterswoning en de pastorie kunnen op 29 september 2021 alleen aan de 
buitenkant bezichtigd worden. 

 
Datum overdracht 
Vindt plaats in nader overleg 

 
Nadere informatie 
Nadere informatie kan worden verkregen bij ing. G.J. Kolkman (06-20793216) 
of bij  KKG Adviseurs, Postbus  675, 3800 AR Amersfoort op telefoonnummer: 
033-4671010 (mevrouw Ada Jansen).  
Tevens is deze verkoopbrochure telefonisch aan te vragen via KKG Adviseurs 
of via de website: https://silasgroep.nl/kkg-adviseurs/aanbod-vastgoed/  
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Bijlagen: 

 
- Inschrijfformulier ‘kenbaar maken belangstelling voor aankoop’ 
- voorwaarden en toelichting 
- fotopresentatie 
- kadastrale kaart 
- kadastrale legger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Mochten er desondanks toch 
onvolkomenheden in voorkomen, dan kan de koper daar geen rechten aan ontlenen. 
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INSCHRIJFFORMULIER  

                   Kenbaar maken belangstelling voor aankoop 

 

Behorende bij de verkoop van Kerkgebouw De Kruiskerk, verenigingsgebouw Pro Rege, de 
kosterswoning en de pastorie, met parkeerterrein, ondergrond en verder aan- en toebehoren in 
eigendom bij de Protestantse Gemeente te Lutten – Slagharen - Schuinesloot. 

 
Ondergetekende: 
 
         Naam          : heer/mevrouw*................................................................................... 
 

Adres : ........................................................................................................... 
 

Woonplaats : ............................................................ Postcode: ........................... 
 

Geb. datum : ............................................................ Tel.nr.: ............................... 
 

E-mail : .......................................................................................................... 
 

Maakt hierbij zijn/haar belangstelling bekend voor eventuele aankoop in eigendom in 
nader overleg met verkoper van: Kerkgebouw De Kruiskerk, verenigingsgebouw Pro 
Rege, de kosterswoning en de pastorie met parkeerterrein, ondergrond en verder aan- 
en toebehoren, kadastraal gemeente Ambt-Hardenberg, sectie U nummer 2251 en 
2252, groot 5.152 m2. 

 
En wenst te worden benaderd voor een uitnodiging tot het geven van een 
presentatie van zijn/haar plannen met het object en de daarbij bijbehorende 
geldelijke bieding. 
 
Aldus getekend te .........................................., 

 
d.d. ......................................................... 2021 

 
 

Handtekening belangstellende: 
 

.......................................................................... 
 

*doorhalen wat niet van toepassing is 
 

*U kunt dit formulier per email, per post en/of op datum bezichtiging inleveren
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VERKOOPVOORWAARDEN EN TOELICHTING 

 

Behorende bij de verkoop van kerkgebouw De Kruiskerk, verenigingsgebouw Pro Rege, de 
kosterswoning en de pastorie met parkeerterrein, ondergrond en verder aan- en toebehoren, 
in eigendom bij de Protestantse Gemeente te Lutten – Slagharen - Schuinesloot. 

a. De kadastrale gegevens van het object zijn: gemeente Ambt-Hardenberg, sectie U 
nummer 2251, groot 98m² en nummer 2252 groot 5.054 m2. 

 
Het object is met betrekking tot de Kruiskerk en Pro Rege vrij van huur 
en/of gebruik, hypothecaire inschrijvingen en beslagen te aanvaarden na 
betaling van de koopsom. Eventuele opzegging van de huur van de pastorie 
en de kosterswoning wordt in nader overleg vastgesteld. 
Alle kosten verbonden aan de overdracht komen voor rekening van de 
koper. 

 
b. De koper wordt geacht het object te kennen. De oppervlakte is zo 

nauwkeurig mogelijk opgegeven. Over- of ondermaat is geen reden voor 
verrekening van de koopsom. Verkoper sluit uitdrukkelijk elke 
aansprakelijkheid uit voor eventuele verborgen gebreken. Koper stemt 
ermee in dat een en ander nimmer onderwerp zal zijn van enig 
rechtsgeding. 

 
c. Bezichtiging van het object is mogelijk op woensdag 29 september 2021 van 13.00 

uur tot 16.30 uur en daarna eventueel op afspraak. 
 

d. Verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de 
kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lutten – Slagharen – 
Schuinesloot en het Classicaal College voor de behandeling van 
beheerszaken van de Protestantse Kerk Nederland voor de provincie 
Overijssel.   
Indien voornoemde goedkeuring niet verleend wordt, is verkoper ontslagen van 
zijn verplichting tot levering, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op 
een vergoeding, in welke zin dan ook. 

 
e. Bij gunning zal de koopsom betaald worden, gelijktijdig met het verlijden van 

de notariële akte. Deze akte zal verleden worden op een nader te bepalen 
datum en tijdstip in onderling overleg bij een door de koper aan te wijzen 
notaris. Het risico is vanaf datum levering voor rekening van koper. Koper 
kan het perceel in gebruik aanvaarden per datum levering. 

 
f. Aan de koper zullen geen veilingkosten, courtage of inschrijfgeld in 

rekening worden gebracht. 
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g. Verkoper zal een ‘selectie van partijen’ uitvoeren waarbij partijen die een 
ingevuld en ondertekend inschrijfformulier hebben ingeleverd bij 
verkoper kunnen worden uitgenodigd voor een nadere presentatie van 
de plannen met bijbehorende bieding.  

 
h. De presentaties zullen naar verwachting in de loop van de maand 

november 2021 plaatsvinden. Geselecteerde partijen krijgen hierover 
persoonlijk bericht. Na afloop van de presentaties wordt aan de 
geselecteerde partijen het vervolg van de procedure nader kenbaar 
gemaakt. 

 
i. De koper aan wie eventueel zal worden gegund dient aan te tonen, door 

middel van een verklaring van een erkende bankinstelling of anderszins, dat 
hij/zij in staat is de geboden koopsom en bijkomende kosten te voldoen. 
Tevens dient er, op een nader aan te geven tijdstip, een waarborgsom van 
10% van de koopsom te worden gestort op het rekeningnummer van een 
nader op te geven notariskantoor. 

 
j. Voor zover hier niet genoemd, gelden de in de koopovereenkomst 

genoemde voorwaarden en bedingen. 
 

 
Amersfoort, september 2021 
 



Fotopresentatie Kruiskerk en Pro Rege 

 

Voorzijde 

 

Zijaanzicht 



Fotopresentatie Kruiskerk en Pro Rege 

 

Achterzijde met aanbouw 

 

Kerkzaal 



Fotopresentatie Kruiskerk en Pro Rege 

 

Kerkzaal 

 

Kerkenraadskamer 



Fotopresentatie Kruiskerk en Pro Rege 

 

Kerkenraadskamer 

 

Consistorie 



Fotopresentatie Kruiskerk en Pro Rege 

 

Consistorie 

 

Stookhok 



Fotopresentatie Kruiskerk en Pro Rege 

 

Veldje naast het kerkgebouw 

 

Parkeerterrein achter 



Fotopresentatie Kruiskerk en Pro Rege 

 

Vooraanzicht 

 

Achteraanzicht 



Fotopresentatie Kruiskerk en Pro Rege 

 

Zijaanzicht 

 

Ontmoetingsruimte 



Fotopresentatie Kruiskerk en Pro Rege 

 

Keuken 

 

Grote zaal 



Fotopresentatie Kruiskerk en Pro Rege 

 

Podium/toneel grote zaal 

 

Ruimte met schuifwanden bij grote zaal 



Fotopresentatie Kruiskerk en Pro Rege 

 

Verhoogde ruimte achter podium 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 10 september 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Ambt-Hardenberg
U
2252

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: Lutten K



BETREFT

Ambt-Hardenberg U 2251
UW REFERENTIE

Lutten K
GELEVERD OP

10-09-2021 - 19:51
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11107172109
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

10-09-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

10-09-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Ambt-Hardenberg U 2251
Kadastrale objectidentificatie : 065120225170000

Kadastrale grootte 98 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 235309 - 514334
Ontstaan uit Ambt-Hardenberg U 2200

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Overige aantekening Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder
Afkomstig uit stuk Hyp4 59535/78 Ingeschreven op 09-02-2011 om 12:41

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 81799/20

Fusie
Ingeschreven op 23-07-2021 om 12:29

Hyp4 6774/9 Zwolle Ingeschreven op 05-12-1990

Hyp4 1989/60 Zwolle
Aanvullend stuk Hyp4 7782/27 Zwolle

Is aanvulling op Hyp4 6774/9 Zwolle

Ingeschreven op 05-11-1993

Naam gerechtigde Protestantse gemeente te Lutten-Slagharen- Schuinesloot
Adres Anerweg-Noord 42

7775 AT  LUTTEN

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.65120225170000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.65120220070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59535_78
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_81799_20
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6774_9_ZLE
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_1989_60_ZLE
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7782_27_ZLE
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6774_9_ZLE
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.574647576
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Ambt-Hardenberg U 2252
UW REFERENTIE

Lutten K
GELEVERD OP

10-09-2021 - 19:50
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11107172103
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

10-09-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

10-09-2021 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Ambt-Hardenberg U 2252
Kadastrale objectidentificatie : 065120225270000

Locaties Anerweg-Noord 4
7775 AS  Lutten
Verblijfsobject ID: 0160010000052847

Anerweg-Noord 6
7775 AS  Lutten
Verblijfsobject ID: 0160010000052845

Anerweg-Noord 8
7775 AS  Lutten
Verblijfsobject ID: 0160010000052846

Anerweg-Noord 10
7775 AS  Lutten
Verblijfsobject ID: 0160010000052214

Kadastrale grootte 5.054 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 235337 - 514326
Ontstaan uit Ambt-Hardenberg U 2200

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Overige aantekening Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder
Afkomstig uit stuk Hyp4 59535/78 Ingeschreven op 09-02-2011 om 12:41

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 81799/20

Fusie
Ingeschreven op 23-07-2021 om 12:29

Hyp4 6774/9 Zwolle Ingeschreven op 05-12-1990

Hyp4 1989/60 Zwolle
Aanvullend stuk Hyp4 7782/27 Zwolle

Is aanvulling op Hyp4 6774/9 Zwolle

Ingeschreven op 05-11-1993

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.65120225270000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0160010000052847
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0160010000052845
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0160010000052846
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0160010000052214
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.65120220070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59535_78
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_81799_20
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6774_9_ZLE
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_1989_60_ZLE
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7782_27_ZLE
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6774_9_ZLE


BETREFT

Ambt-Hardenberg U 2252
UW REFERENTIE

Lutten K
GELEVERD OP

10-09-2021 - 19:50
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11107172103
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

10-09-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

10-09-2021 - 14:59
BLAD

2 van 2

Naam gerechtigde Protestantse gemeente te Lutten-Slagharen- Schuinesloot
Adres Anerweg-Noord 42

7775 AT  LUTTEN

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.574647576
https://www.kadaster.nl/contact



