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Algemeen 
  
Dit charmante kerkgebouw, eigendom van de Nieuw-Apostolische kerk is gelegen in het 
Twekkelerveld in  het westen van Enschede. De kerk ligt op een riant perceel van 930 m2 
 

Bovenaanzicht —Google maps  

 

Kadastrale gegevens 
  
Object:   LONNEKER S 190 
Grootte:  9 a 30 ca 
Coördinaten: 255958-472180 
Locatie:  G.J. van Heekstraat 338 
   7521 EM ENSCHEDE 
 
 
Vraagprijs  € 345.000,00 kosten koper 
 
 
Oplevering:  in overleg 

De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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Oppervlakten 
  
Kerkgebouw: ca. 220 m² 
Perceel:   ca. 930 m² 
 

 
 

Bijzonderheden: 
 
De kerk is gebouwd in 1932 in opdracht van de Nederlandse Hervormde Gemeente, en 
is uitgevoerd in traditioneel metselwerk met een pannen dak. De smalle hoge houten 
raamkozijnen zijn deels uitgevoerd in glas-in-lood, met typische jaren 30 decoratie en 
zorgen voor veel lichtinval in de kerk. Aan de voorzijde zijn onlangs de kozijnen vervan-
gen door kunststof met dubbel glas. 
 
 

De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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Huidige indeling 
 
Op de begane grond bevindt zich een entreeportaal van ca. 4,5 m² die aansluit op een 
hal (ca. 4 m²) en de voormalige kerkzaal incl. podium van ca. 96 m² (8x12m). Vanuit de 
hal gaat een trap naar het bovengelegen balkon (ca. 15 m²) en naar een ruimte van ca. 
26 m² (6.5x4m).  
De kerkzaal is aangesloten op een achterliggende ruimte van ca. 35 m² (7x5m), die ge-
scheiden is door een fraaie houten schuifwand. Ook kan vanuit de kerkzaal en achterlig-
gende ruimte, de keuken (ca. 4,5 m²), toilet en garderobe bereikt worden. Hier bevindt 
zich de achteringang en toegang tot de tuin. 
 

De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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Voorzieningen 
 
In het kerkgebouw bevindt zich een CV-ketel die aangesloten is op verschillende radiato-
ren verspreidt over het gebouw. Daarnaast zijn er twee toiletten, een douchecabine, keu-
ken en garderobe.  
 
 

Staat van onderhoud (huidige situatie) 
 
De staat van onderhoud van het kerkgebouw is redelijk. Kozijnen zijn deels vervangen 
door kunststof en dubbel glas. Het voormalige bijgebouw in de tuin is gesloopt tot aan de  
fundering. 

 

De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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Na jaren in gebruik te zijn geweest door verschillende Kerkgenootschappen, met als laat-
ste de Nieuw Apostolische Kerk heeft het gebouw in 2005 haar kerkelijke status  inge-
ruild en wordt sindsdien bewoond.  

voorzijde kerkgebouw 

voorzijde (archieffoto) 

 
Foto’s exterieur 
  
  

De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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Overzichtskaart Enschede 

Verkeer en vervoer 
 
Het centrum van Enschede kan via de A35 en een aantal uitvalswegen van de A1 bereikt 
worden. Vanuit het centrum vertrekt u in westelijke richting en bent u met de auto in ca. 
10 min. bij de G.J. van Heekstraat 338.  De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ca. 150 m en 
u bent in ca. 10 min. bij het station. 

De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Enschede-googlemaps.com 

De omgeving 
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Luchtfoto’s   

 

 

De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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Bijlagen 

 
Kadastraal bericht 
Kadastrale kaart 

Bestemmingsplan 
Tekeningen 

De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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Kadastraal bericht 

 

De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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 Kadastrale kaart 

De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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Bestemmingsplan 

De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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Bestemmingsplan Twekkelerveld 2005 
Bijlage A Lijst van bedrijfstypen 
 
De in de bijlage bij de voorschriften opgenomen lijst van bedrijfstypen is gebaseerd op de 
gehanteerde indeling uit de herziene uitgave van de publicatie “Bedrijven en milieuzonering” 
(2001) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze brochure biedt 
een handreiking voor een verantwoord inpassen van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving 
of van gevoelige functies nabij bedrijven. Naast een omschrijving van de bedrijfstypen 
is in deze lijst aangegeven tot welke milieucategorie het desbetreffende bedrijfstype 
wordt gerekend, alsmede welke minimaal in acht te nemen afstand tot gevoelige c.q. 
kwetsbare functies en bebouwing geldt. De daarin genoemde afstanden zijn indicatief. 
De lijst van bedrijfstypen gericht op rustige woonwijken. Hoe gevoelig een gebied is voor 
bedrijfsactiviteiten is mede afhankelijk van het omgevingstype. De gevoeligheid van een 
gebied kan daarom aanleiding zijn om af te wijken van de afstanden in de lijst van bedrijfs-
typen. 
 
De lijst van bedrijfstypen vormt het middel voor het uitvoeren van een eerste toets of een 
bedrijf van een bepaald bedrijfstype op grond van de bestemmingsplanvoorschriften toe-
laatbaar is. De concrete bedrijfsvoering in een bedrijf en/of milieuvergunning(en) bieden 
nader inzicht in hoeverre een bedrijf tot een bepaalde milieucategorie gerekend moet 
worden en derhalve al dan niet toelaatbaar is. De lijst van bedrijfstypen is een adequaat 
hulpmiddel bij het toepassen van milieuzonering, dat wil zeggen het aanbrengen van een 
noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies 
ter bescherming of vergroting van het leefklimaat. Bij de genoemde indicatieve afstanden 
gaat het om in afstanden uit te drukken milieuaspecten als geluid, stank, stof en gevaar. 
Gebruikelijk is om bij milieuzonering uit te gaan van alle belastende milieuaspecten, 
waarbij het milieuaspect met het grootste effect of de grootste afstand uiteindelijk maatge-
vend is. 
 
De VNG-publicatie is in de eerste plaats ontwikkeld om in nieuwe situaties een vestigings-
plaats voor een bedrijf vast te stellen of om woningbouw af te stemmen op bestaande 
bedrijventerreinen. Deze publicatie is niet bedoeld voor de toetsing van bestaande 
situaties. Voor bestaande bedrijven, waarvan de bedrjfsvoering niet wordt beëindigd binnen 
de planperiode, dient een bestemmingsregeling te worden getroffen die aansluit bij 
het huidige gebruik. 
Elk bedrijfstype is in de lijst ingedeeld in een milieucategorie op basis van de grootste 
afstand die voor enige milieubelastingcomponent (geur, stof, geluid, gevaar) is vermeld. 
Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de afstanden 
aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf 
en gevoelige of kwetsbare functies, zoals woningen. 

De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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Milieucategorie min. aan te houden afstand tot gevoelige cq kwetsbare bebou-
wing 
 
1.   10 meter 
2    30 meter 
3.1    50 meter 
3.2    100 meter 
4.1    200 meter 
4.2    300 meter 
5.1    500 meter 
5.2    700 meter 
5.3    1000 meter 
6    1500 meter 
 
De vele bedrijfstypen uit de lijst zijn ingedeeld op basis van de Standaard Bedrijfsindeling 
(S.B.I.) van het C.B.S. De diverse bedrijfstypen zijn in de lijst gegroepeerd per hoofdrubriek, 
terwijl binnen de hoofdrubriek. Bedrijven tevens een onderverdeling is gemaakt in subru-
brieken. 
 

 
OMSCHRIJVING MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN 
 
 

          CAT. GEUR STOF GELUID GEVAAR 
 
Apotheken          1  0  0  0  10 
Openbaar bestuur (kantoren e.d.)      2  0  0  30  0 
Brandweerkazernes        3.1  0  0  50  0 
Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs   2  0  0  30  0 
Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs   2  10  0  30  10 
Ziekenhuizen         2  10  0  30  10 
Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven    1  10  0  10  0 
Consultatiebureaus        1  0  0  10  0 
Verpleeghuizen         2  10  0  30  0 
Kerkgebouwen e.d.        2  0  0  30  0 
Buurt- en clubhuizen        3.1  0  0  50  0 
Theaters, schouwburgen, concertgebouwen    2  0  0  3  0 
Bibliotheken, musea, e.d.       1  0  0  10  0 

De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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Tekeningen 

De informatie in de brochure is geheel vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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Plattegrond 


